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 د. دمحم رفعت أمحد زنـجـريأ. 
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 ـــداءاإلهــ
 

 إىل الكاتب اإلسالمي الكبري..

 

 مساحة الشيخ السيد أيب احلسن عيي احلسين الندوي رمحه هللا تعاىل!

 

 اإلسالمي!وعيم اهلند يف العامل ، لقد كان عيم اإلسالم يف اهلند

 

 

 طيب هللا ثراه..

 

 وجعل اجلنة مثواه..

 

  روحه الاارر  .. أردي راا الكتابإىل

 

 

  املؤلف
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 ـةاملقدمـــ
اليهم ، وخري مبعوث ليعاملن، والصال  والسالم عيى رادي األمم، عيم اإلنسان ما مل يعيم، ابلقيم احلمد هلل الاي عيم

 .إىل يوم الدين لصل عييه وعيى أله ولصحبه الايبن الااررين

، ورأينا مجعها اآلن يف كتاب واحد، حبواثً حمكمةمعظمها  كنا نشران،  وبعد:فهاه جمموعة أحباث تدور حول القرآن الكرمي
، نكتبها وحنن نقرتب من خريف العمر، ونوراً يل يف قربي إىل يوم الدين، ولتكون لصوى ليباحثن والدارسن، ابتغاء األجر والثواب

 عز وجل حسن اخلامتة وواسع املغفر . سائين هللا

 و متعتهــإْن كان غريي وراء اليه

 م  ــفمتعيت البحُث عن عيٍم وعن قي

 أعبــــــــدهُ وجهت وجهَي ليرمحن 

 حرم  ــــورحُت أقصده يف احلل   وال

 نديــــيف القرب اي س فأكرمْن نزلً 

 وخيــر ُمْعَتصم  أنَت املالُذ لنـــــــا 

 ٍد وشـــــــر   خممصةٍ جئناَك يف َكب

 إل باي كــــــــرم    الفتـى ييوذ ول

 وفرجْن عن بالد الُعْرب كربتهــــا

 داعَي األلـــــــم  واملسيمن مجيعاً 

 قاطبـــــــــــةً ووحدْن أمة التوحيد 

 ابلعز أكرمها من سائر األمــــــــــم

 فإنَّ أمتنا لو أخفقْت فيهـــــــــــــــــا

 ا مرشٌد يف أحيــــــــك  الظُّيم  من رهب
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 .الكتاب والسنة( األلصين: دراسات منهجية من فيضرأينا تسميتها بـ: )وقد 

 أو دلنا عيى عيب نتالفاه.، ورحم هللا امرأً أسدى إلينا نصيحة، وهللا حسبنا ونعم الوكيل، لكل من يساعد عيى نشره والشكر

 وراه البحوث مرتبة يف الكتاب كاآليت:

 دراسة قرآنية موضوعية(.(الشرك ابهلل تعاىل! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.  :رب الكبائرأك -1
 منهجية القرآن الكرمي يف التعامل مع آراء معارضيه -2
 وسائل القرآن يف حوار اآلخر -3
 أدبيات الـَجمال يف الكتاب والسنةبعد غائب يف منهاج الدعو  يف العصر احلديث  -4

 ضحااي الظيم والعدوان!!)دراسة قرآنية(رسل عييهم السالم األنبياء وال -5

 معركة القرآن مع اجلمود والتخيف -6

 القيم احلضـــــــــــارية العيــــيايف الدعـــــو  اإلسالمية -7

 اخلالد دراسات يف اإلعجاز  -8

 مبادئ العميية اإلعالمية يف خااب اهلدرد -9

بعيدًا عن التشويه الاي ، جه احلضاري األلصيل ليدين احلنيفورو إظهار الو ، بن راه البحوث خيط واحد وينتظم
 وحقد معظم أعدائه.، وعجز أكثر عيمائه، ألصابه بسبب جهل بعض أبنائه

حيث ، وبضده الشرك الاي رو أساس الشر يف الدنيا واآلخر ، وقاعد  الدين، فالتوحيد رو أساس البناء اإلسالمي
واء كان بشرًا أو حجرًا أو بقرًا أو قمراً... ومن مث يفقد اإلنسان حريته وكرامته أمام س، يدين اإلنسان ابلعبودية ملخيوق مثيه

ابقتالع العبودية ألي خميوق  ، لاا كان أول حترير لإلنسان ينبغي أن يبدأ من عقيه  وقيبه، خميوقات مثيه يدين هلا ابلعبودية
والنعتاق من رق العبودية لغري الواحد األحد لتحرر العقيي وراا رو غاية السمو الفكري وا، وجعيها خالصة هلل األحد، كان

 سبحانه وتعاىل!

دليل عيى أن راا  ، وعرض أقواهلم وحججهم والرد عييها بكل موضوعية وشفافية، والتعامل مبنهجية مع املعارضن
 اإلرراب!الاي يقوم عيى احلوار واحلجة وليس عيى القهر و ، فهو الدين احلق ، الدين ل خيشى اآلخرين

واستيعابه شىت طرق احلوار ، تدل عظمة راا الدين، وري وسائل متعدد ، وقد عرضنا وسائل القرآن يف حوار اآلخر
 وإلزام اخلصوم ابحلجة البالغة والربران الساطع!، واإلقناع  من أجل إحقاق احلق
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والقرآن فضال ، ل املضمون عن مجال الشكلفال ينفك مجا، ومتتزج دعو  احلق واخلري أبدبيات الـَجمال يف الكتاب والسنة
مما جياب النفوس السوية ، وميتزج من خالله الدين كيه ابجلمال اخلالد، فهو كتاب غاية يف اإلمتاع واجلمال، عن كونه حقاً 
 .إىل راا الدين

القبح  ف أساليبحيث مارس الكافرون ضدرم خمتي، ضحااي الظيم والعدوان!واألنبياء والرسل عييهم السالم رم مجيعًا 
، مما يكشف عن الوجه البشع ألعدائهم الاين يرفضون التعايش مع أرل اإلميان، التعايب والتنكيل املادي واملعنوي من

 ومن خالفهم قتيوه أو أخرجوه!، ويريدون اجملتمع أحادي الفكر والعقيد 

فقد أراد أن ، !الاي حيميونه اجلمود والتخيف مع تهمعرك وإمنا كانت، أفراد ومجاعاتمع الفكرية كانت معركة القرآن ما  و 
وليست لصور الكفر اليت عرضها ، ينقارم من التخيف مبختيف لصوره الفكرية والعقدية والجتماعية والقتصادية والسياسية

فالدعو  :وعييه، لألقوام السابقن املتمردين عيى أنبيائهم إل حالت من التخبط العقيي والتوتر النفسي والضياع األخالقي
وملا كانت كالك اقتضى راا ، وليست دعو  عنف وتسيط وإرراب، نقاذ حضاري لإلنسانية قاطبةالقرآنية ري مشروع إ

مما ، ومتجسد  يف ديننا كتاابً وسنة، وري قيم اثبتة يف كل احلضارات، القيم احلضـــــــــــارية العيــــيايف الدعـــــو  اإلسالميةالبحث يف 
 سالم رو رسالة حضارية سامية ليبشرية مجعاء!يعين أن اإل

دراسات يف بعض الوأن نتناول ، كان ل بد أن نعرج عيى موضع اإلعجاز،  ومن أجل إثبات لصدق راه الرسالة
 وراه الدراسة تكمل الغرض من احلوار مع اآلخرين املعاندين لتيزمهم حبجية راا الدين!، اإلعجاز اخلالد

لنتعيم منه قواعد مبادئ العميية اإلعالمية يف خااب اهلدردفقد جاء حبث ، ًا عيى احلواراا الدين يقوم أساسوألن ر
العميية اإلعالمية يف الدعو  اإلسالمية! وري قواعد تنسجم مع آخر ما تولصيت إليه نظرايت اإلعالم والتوالصل مع اآلخرين 

 يف العصر احلديث!

فهي ، فإهنا يف احلقيقة ليست إل كألصابع الكف يف اليد الواحد ، متباعد وكأهنا وعييه فهاه البحوث وإن كانت تبدو 
جيعل كل ذي لب سييم ، وري عرض الدين أبسيوب عصري ميسر، وتؤدي غرضًا واحدًا ورسالة واحد ، متكامية فيما بينها

ويقيم احلضار  ، ويعيم أن القرآن يهدي إىل اليت ري أقوم يف كل موضوع، يقر له ابإلعجاز والعظمة واخليودوفهم سوي 
فيتفيأ ظالله طريف ، وبرد اليقن، قبل عييه طائعًا ليجد يف رحابه حالو  اإلميانفي، اإلنسانية املتوازنة املتكامية املتاور  السوية

 وتتجاىف عيونه عن مضجعه ليكون من القائمن يف الييل واملستغفرين ابألسحار! النهار!

وأنمل أن ، والتزمنا فيها املوضوعية وقواعد البحث العيمي، نا فيها بعض األشياءوعدل، وقد أعدان النظر يف راه البحوث
 ومن هللا نستمد العون والتوفيق.، نكون قد وفقنا يف ذلك

 

 املؤلف
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 البحث األول:

 الشرك ابهلل تعاىل! :أكرب الكبائر

 أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.

 دراسة قرآنية موضوعية(.(

 ـــــــــــــــةاملقدمــــ
، والاي رفع السماء بال عمد، الاي مل يتخا لصاحبًة ول ولداً ، الفرد الصمد، الواحد األحد، احلمد هلل األبدي األبد

 (.4-3َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد(. )الخالص:، سبحانه )ملَْ يَي ْد َوملَْ يُوَلدْ ، وبسط األرض عيى ماء مجد

وحماراً ، ابلوعد والوعيد، جاء داعيًا إىل التوحيد، وأشرف إنسان، نبيه الكرمي دمحم سيد ولد عداننوالصال  والسالم عيى 
وري عنوان احلضار  ، فهي سبيل لصالح الفرد واألسر  واجملتمع، وموجهًا إلخالص العباد  هلل تعاىل!، من الشرك وأسبابه ونتائجه

وسيم ، ما جن ليل وشعشعت مشس يف رابعة النهار، ولصحابته األبرار، اروعيى آله األطه، لصيوات هللا وسالمه عييه، والرقي
 تسييما كثرياً.

 

 التحاير من الشرك

إ نَّ اَّللََّ ل يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما ُدوَن )ولعل أعظم آيتن يف الوعيد مها: قوله تعاىل: ، وبعد: آايت الوعيد كثري !
َّللَّ  فَـَقد  افـْتَـَرى إ ْْثاً َعظ يماً(. )النساء:َذل َك ل َمْن َيَشاُء وَ  (. وقوله تعاىل أيضاً: )إ نَّ اَّللََّ ل يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما 48َمْن ُيْشر ْك اب 

َّللَّ  فَـَقْد َضلَّ َضالًل بَع يداً(. )النساء: بال لبس ، دلت اآليتان دللة يقينية لصرحية  (. فقد116ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشر ْك اب 
ويتجاوز عن كل سوء وتقصري ، فقد يغفر لعبده كل ذنب!، عيى أن جرمية الشرك ابهلل مستثنا  من دائر  الغفران، ول غموض

 وحق العبد ملا يف الشرك من آاثم حبق هللا، ولكنه سبحانه حاشاه أن يغفر الشرك، وسهو وغفية مما قد يقع من العبد يف حياته!
 ول تاهر راه اآلاثم إل لظى جهنم والعياذ ابهلل منها!.، نفسه

 ، أرم موضوعات القرآن الكرميو التحاير من الشرك، توحيد هللا تعاىل

ولالك ، ويف الجتاه نفسه تسري السنة النبوية، 1ويف شأن الشرك وأريه وجزائهم"، وعييه "فالقرآن كيه يف التوحيد وحقوقه وجزائه
، قال: أولصاين رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  بعشر  كيماتٍ ، فعن معاذ، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أللصحابهرد التحاير من الشرك يف لصدار  ولصااي الرسول و 

                                                            
 (.89شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  1
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: قال رجل: اي رسول هللا! قال، هنع هللا يضر، . وعن ابن مسعود1وإْن قُتيَت أو ُحر  قَت(... مث ذكر ابقي الولصااي، قال: )ل تشرْك ابهلل  شيئاً 
ففي احلديث: ، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  املوحدين ابجلنةالرسول وابملقابل وعد ، 2أي الانب أكرب عند هللا؟. قال: )أن تدعَو هلل ندًا ورو خيقك(

 3)من مات ورو يعيُم أنه ل إله إل هللا دخل اجلنة(.

 

 أسباب كتابة البحث
حىت يتجنبها املرء فينجو بنفسه من ، ولصوره الفظيعة اليت ذكررا القرآن الكرمي، الشركتعيق اخلاطر ابلبحث عن وقد 

 العااب اخلالد يوم القيامة!. 

 

، 4مكارم ـ األخالق(:)إمنا بعثت ألمتم لصاحل ـ ويف رواية :ورو قول النيب املعصوم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وسبب آخر دفعين لكتابة راا البحث
فالتوحيد  ، وراا ما دفعين لستنباط األسس األخالقية لعقيد  التوحيد، لعقيد  اإلسالمية قائمة عيى قواعد اخليقفهاا يعين أن ا

وبضده الشرك الاي رو قائم عيى الظيم والباطل والكاب والضالل يف التصور ، قائم عيى العدل واحلق والصدق والصواب
 واملنهج.

 

وري مجيعًا أثر من آاثر الشرك ابهلل تعاىل واإلعراض عن دينه ، نت والضاراابت واحلروبوسبب اثلث: أن العامل اليوم ميوج ابلف
فكان ل بد من توضيح خماطر الشرك وآاثره؛ حىت تنجو اإلنسانية من العااب النسيب الاي تعانيه الشعوب بسبب ، وحتكيم شرعه

ت إىل الديكتاتورية أو نقيضها الدميقراطية.. كيها متت إىل الشرك فاألنظمة التشريعية الوضعية سواء انتسب، الشرك يف حياهتم الدنيا
 وقاان هللا من الشرك وأسبابه. ، بسبب

 

فكان ل بد  من التحاير من راا الشرك ليكون الدين  ، وسبب رابع: رو اختالط كثري من الشعائر الدينية ببعض املظارر الشركية
 كيه خالصا هلل تعاىل.

                                                            
 (.5131(. احلديث )3/1419من حديث رواه أمحد، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 1
 (.49(، احلديث )1/22من حديث متفق عييه، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 2
 (.37(، احلديث )1/17رواه مسيم عن عثمان هنع هللا يضر، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 3
لبخاري يف األدب املفرد، واحلاكم، والبيهقي يف شعب اإلميان، وأمحد، وابن سعد يف الابقات، عن أيب ررير ، انظر: رواه ا - 4

 (.2584(، احلديث )3/572اجلامع الصغري، )
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 اخلطة يف البحث 
الشرك ابهلل تعاىل! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه ـ دراسة قرآنية  :أكرب الكبائراألسباب جاء راا البحث املوسوم بـ: ) هلاه

 موضوعية(. ورو موزع وفق اخلاة اآلتية:

 متهــــــــــــيد: يف حترير بعض املصايحات.  

 الفصل األول: أنواع الشرك ولصوره. 

 ب الشرك وبواعثه.الفصل الثاين: أسبا

 الفصل الثالث: آاثر الشرك ونتائجه.

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  ابهلل العظيم.

 اخلامتـــــــــة: ونوجز فيها البحث وأرم التولصيات. 

 

 مبا خيدم فكر  البحث والغرض منه!.، وقسمنا املباحث إىل فقرات فرعية، وقد قسمنا كل فصل إىل مباحث جانبية
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 ج املتبعاملنه
 وأما املنهج املتبع فهو:

 عرض اآلايت القرآنية عرضا موضوعيا مباشرا. -1
 الربط بن اآلايت املتعيقة ابملوضوع الواحد. -2
 تقدمي  مناذج لكل موضوع بعد حماولة التتبع والستقصاء. -3
 فال يتم تكرير ذكر اآلية يف أكثر من موضع إل ليضرور .، البتعاد عن التكرار قدر اإلمكان -4
 اإلجياز يف الشرح والتحييل. -5
 توثيق بعض األحاديث النبوية والشوارد العيمية واآلاثر املروية يف مظاهنا األساسية. -6
 ذكر النتائج يف آخر البحث من غري تكيف ول تعمل. -7
 

ُكُيوا َواْشَربُوا َرن يئاً وجيعيين والقارئ الكرمي ممن يُقال له يوم القيامة: )، وينفع به، أسأل هللا عز وجل أن يتقبل مين راا العمل
م  اخْلَال َية (. )احلاقة: َا َأْسَيْفُتْم يف  اأْلَايَّ  (.24مب 

 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملن. 
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 متهـــــــــــــــــــيد
ف بعد ذلك كيف لنعر ، ل بد يف البداية من حترير املصايحات اآلتية: )الرب ـ اإلله ـ الدين ـ العباد  ـ الكفر ـ الشرك(

 وفيما أييت جدول يوضح معانيها:، يتارق إىل بعضها معىن الشرك

 املعىن اليغوي والشرعي                  املصايح
ورو إنشاء الشيء حاًل فحاًل إىل حد التمام... ول يقال الربُّ مايقاً إل ، "الرَّبُّ يف األلصل: الرتبية الرب

 1وجودات".هلل تعاىل املتكفل مبصيحة  امل
 2أو لصاحبه".، "ورب كل شيء: مالكه ومستحقه

 
لكن  العرُب ، إذ ل معبود سواه، وألَه فالٌن أيْلُه: عبد ... وإله حقه أن ل جيمع، اإلله: املعبود اإلله

 3لعتقادرم أن رارنا معبودات مجعوه فقالوا: اآلهلة.
 

لكنه يقال ابعتبار ، والدين كاملية، واستعري ليشريعة، قال الراغب: "والد  يُن يقال: ليااعة واجلزاء الدين
 4الااعة والنقياد ليشريعة".

 
 5العباد  يف اليغة: الااعة. العباد 

ول يستحقها إل من له ، ألهنا غاية التالل، والعباد  أبيغ منها، قال الراغب: "العبودية إظهار التالل
 6غاية اإلفضال ورو هللا تعاىل".

 
والَزرَّاع لسرته البار يف ، وُولصَف الييل ابلكافر: لسرته األشخاص، ر يف اليغة: سرت الشيءالُكفْ  الكفر

 7وليس ذلك ابسم هلما..، األرض
 8وقال الفريوز آابدي: "الكفر ضد اإلميان".

وقال الراغب: "وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبو ... والكافر عيى اإلطالق:  
وقد يقال كفر ملن أخل ابلشريعة وترك ، جيحد الوحدانية أو النبو  أو الشريعة أو ثالثتها متعارف فيمن

                                                            
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )رب(. - 1
 القاموس احمليط، ماد  )ربب(. - 2
 )أله(. انظر: املفردات يف غريب القرآن، ماد  - 3
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )دين(. - 4
 القاموس احمليط، ماد  )عبد(. - 5
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )عبد(. - 6
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )كفر(. - 7
 القاموس احمليط، ماد  )كفر(. - 8
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 1ما لزمه من شكر هللا عييه".
 

ْرك يف اليغة: النصيب الشرك  2واعتقاد تعدد اآلهلة، وجيمع عيى أشراك، الش  
، ات شريك هلل تعاىلورو إثب، قال الراغب: "وشرك اإلنسان يف الدين ضرابن: أحدمها: الشرك العظيم

قال: )إ نَّ اَّللََّ ل يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  (. )سور  النساء: من ، وذلك أعظم كفرٍ ، يقال: أشرك فالن ابهلل
َّللَّ  فَـَقْد َضلَّ َضالًل بَع يداً(. )سور  النساء: من اآلية 116اآلية  (. ) 116(. وقال: ) َوَمْن ُيْشر ْك اب 

َّللَّ   ، (.... والثاين: الشرك الصغري72 فَـَقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَيْيه  اجْلَنََّة (. )سور  املائد : من اآلية َمْن ُيْشر ْك اب 
 ورو الرايء والنفاق املشار إليه بقوله: ، ورو مراعا  غري هللا معه يف بعض األمور

(.... وقوله تعاىل: ) 191ور  األعراف: من اآلية ) ُشرََكاَء ف يَما آََتمُهَا فَـتَـَعاىَل اَّللَُّ َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )س
 3(. حممول عيى الشركن".111َول ُيْشر ْك ب ع َباَد   َرب  ه  َأَحداً(. )سور  الكهف: من اآلية 

 
 

 تعقيب:

وإنزال ، واإلحياء واإلماتة، يكون الشرك يف الربوبية عند اعتقاد أن ْثة خالق أو مالك يشارك هللا يف عميية اخليق والرزق -1
 الغيث وحنو ذلك... مما  ل يقدر عييه إل هللا  تعاىل!.

 

أو أجرام مساوية ، أو مالئكة، من حجٍر أو بشر، يكون الشرك يف األلورية عند لصرف العباد  أو جزء منها ملا سوى هللا تعاىل -2
 أو أن هلا واساة عند هللا تعاىل!.، عيى أساس أهنا تضر وتنفع، وحنورا

 

 

 الربوبية واأللورية معًا عند: التشويه واإلساء  والتحريف والزايد  والنقصان يف أمساء هللا تعاىل ولصفاته وأفعاله يكون الشرك يف -3
 فهو الكمال  واجلمال املايق يف ذاته وأمسائه ولصفاته وأفعاله.، تعاىل هللا عما يقول الظاملون عيواً كبرياً 

 

فهي ، 1لكن يف لفظ: )لإله إل هللا( فإن كيمة إله رنا تعين املعبود حبقو ، كيمة )رب( أوسع دللة لغوية من كيمة )إله( -4
وعييه قالوا: "توحيد اإلهلية متضمن لتوحيد الربوبية دون ، ألن املعبود حبق ل بد أن يكون رابً ، 2تشتمل معىن الرب أيضاً 

                                                            
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )كفر(. - 1
 اد  )شرك(.املعجم الوسيط، م - 2
 املفردات يف غريب القرآن، ماد  )شرك(. - 3

 



13 
 

يف الكتاب والسنة. ومن مث فإن: )لإله  وراا كثري، وكثرياً ما تنوب إحدى الكيمتن عن األخرى فتتضمن معنارا، 3العكس"
، 4وقد تضمنت أيضًا لفظ )هللا( الاي رو السم األعظم عيى رأي اجلمهور، إل هللا( ري أفضل كيمة تدل عيى التوحيد

 . 5وخري كيمة قالتها األنبياء عييهم السالم، ولالك فهي أفضل الاكر
 

أو عندما حيرفون نصولصه ابتغاء ، ويشرعون ألنفسهم، شئون حياهتميكون الشرك يف الدين عندما ينبا الناس تشريعه يف  -5
 وكأهنم أدرى مبصاحلهم من هللا تعاىل!. ، مصيحة ما

 

 أو عند لصرفها لغري هللا تعاىل.، يكون الشرك يف العباد  إذا خالاها أدعية او طقوس تتناقض مع التوحيد -6
 

وذلك أن الكافر ليس له عيم ، رتض يف كل كافر أن يكون مشركاً ويف، والشرك رو الكفر األكرب، الكفر ما أخرج من املية -7
أو ينقاد لشريعة جاريية أو ، فإما أن جيهل بعض الصفات أو ينكررا أو يصف هللا مبا ليس رو أريه، شرعي ابلاات اإلهلية

ا مل تشرك يف اجلاريية من أهن 7أو زوجته رند 6وأما ما ورد عن بعضهم مثل أيب سفيان، وراا كيه شرك ابهلل تعاىل، وضعية
ولكن ل يعين راا ـ ، ورو أسوأ أنواع الشرك، فاملراد أهنا مل تؤمن بتعدد اآلهلة، أو أهنا تولصيت إىل التوحيد بفارهتا، شيئاً 

 إذ ل سبيل ملعرفة التوحيد والرباء  من الشرك إل بتصديقه واتباعه ـ لصيى هللا، ابلضرور  ـ أنه مل يقع منها شرك يف أمور أخرى
 عييه وسيم ـ.

 

، وليس خالصا لوجه هللا تعاىل، يعمل اإلنسان الصدقة مثال حىت يقال إنه كرمي، ورو مرض نفسي، الشرك األلصغررو الرايء -8
 8ولكن ل خُيرج من املية.، وراا الشرك حيبط العمل

                                                                                                                                                                                          
 (.118-117انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  1
( من سور  البقر ، يف خمتصر تفسري البغوي، 163يفسر املفسرون أحيااًن لفظ الرب ابإلله والعكس، انظر مثال تفسري اآلية ) - 2

(. من خمتصر البغوي، وانظرتفسري اآلية 452( من سور  يوسف، ص )39(. وتفسري اآلية )58ص ) ليدكتور عبد هللا الزيد،
 (.251( من سور  يوسف،  يف خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، )39)
 (.88شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص ) -  3
 (.1/6انظر: مرقا  املفاتيح، ليقاري، )  -  4
 (.2598(. احلديث )2/797املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) انظر: مشكا  - 5
 (. 4/91انظر: السري  النبوية، لبن رشام، ) - 6
 (. 4/114انظر:  الروض األنف، ليسهييي، ) - 7
ابن حبان يف لصحيحه: )الشرك  قال ابن القيم: "وراا حال أكثر الناس، ورو الشرك الاي قال فيه النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  فيما رواه  -  8

يف راه األمة أخف من دبيب النمية(.قالوا: كيف ننجو منه اي رسولهلل؟. قال: )قل اليهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأان أعيم، 
 (.133وأستغفرك ملا ل أعيم(. الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، حتقيق عصام الدين الصباباي، ص )
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 يايق لفظ الشرك أو املشركن يف أنواع ثالثة:  -9
 

ْن َأْرل  اْلك َتاب  ، املشركن وأحاهم قدرا ومقداراورم أسوأ ، األول: خاص بعبد  األواثن قال تعاىل: )ملَْ َيُكن  الَّا يَن َكَفُروا م 
َفك  َن َحىتَّ ََتْت يَـُهُم اْلبَـي  َنُة(. )سور  البينة:   (.1َواْلُمْشر ك َن ُمنـْ

 

ويندرج فيه أرل ، 1أمسائه وأولصافه وأفعاله أو انتقص من كمال هللا املقدس بتعايل، الثاين: يعم كل من عبد مع هللا إهلًا آخر
َنُكْم َألَّ نـَْعُبَد إ لَّ اَّللََّ ، الكتاب مع أرل الوثنية وغريرم نَـَنا َوبـَيـْ  َول ُنْشر َك ب ه  قال تعاىل: )ُقْل اَي َأْرَل اْلك َتاب  تـََعاَلْوا إ ىَل َكي َمٍة َسَواٍء بـَيـْ
َا بـَْعُضَنا بـَْعضاً  انَّ ُمْسي ُموَن(. )سور  آل عمران:  َشْيئًا َول يـَتَّخ  (. ومعيوم أن 64أَْراَباًب م ْن ُدون  اَّللَّ  َفإ ْن تـََولَّْوا فَـُقوُلوا اْشَهُدوا أبَ 

 ولالك دعارم املوىل تعاىل إىل نبا الشرك وعبادته وحده.، اإلشراك مل يقع من املسيمن؛ وإمنا من أرل الكتاب

وأهنا تتناقض مع التوحيد: )َلَقْد َكَفَر الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ اَثل ُث َثالثٍَة َوَما ، منددًا بعقيد  التثييثًا و مفندويف السياق ذاته قال تعاىل 
ُهْم َعَااٌب أَ  نـْ تَـُهوا َعمَّا يـَُقولُوَن لََيَمسَّنَّ الَّا يَن َكَفُروا م  ٌد َوإ ْن ملَْ يـَنـْ ْن إ َلٍه إ لَّ إ َلٌه َواح   (. 73)سور  املائد : ل يٌم(. م 

وضعف من يف األرض مجيعًا أمام ريبته وجربوته؛ ومن  ، وضعف أمه الصديقة مرمي، وقال أيضًا يبن ضعف عيسى عييه السالم
يُح اْبُن َمْرمَيَ ُقلْ  َن اَّللَّ  َشْيئًا إ ْن  كان ضعيفًا ل يكون شريكًا ليمييك املقتدر:  )َلَقْد َكَفَر الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ ُرَو اْلَمس  َفَمْن مَيْي ُك م 

يعًا َوَّلل َّ  ُمْيُك السََّماَوات  َواأْلَ  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف  اأْلَْرض  مجَ  نَـُهَما خَيُْيُق َما َيَشاُء َواَّللَُّ َعَيى ُكل   أَرَاَد َأْن يـُْهي َك اْلَمس  ْرض  َوَما بـَيـْ
 (.17املائد :  َشْيٍء َقد يٌر(. )سور 

من عمَل عماًل أشرك فيه ، ففي احلديث: )قال هللا تعاىل: أان أغىن الشركاء عن الشرك، ورو الشرك األلصغر، الثالث: أرل الرايء
 2رو لياي عميه(.، تركته وشركه(. ويف رواية: )فأان منه بريء، معي غريي

 

 فائد 

، فاليفظ موجود يف اليغة، وراا ورم خاطئ، يمون ليسفهوا غريرميظن بعض أرل الكتاب وغريرم أن لفظ الكفر اخرتعه املس
جعيه حيجب اإلميان الاي ، وأمرًا طاراًئ عيى قيب اإلنسان، كان الكفر سرتا لإلميان،  فيما كان اإلميان رو الفار ، ومعناه السرت

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )  -  1
 (.5315(، احلديث )3/1462رواه مسيم عن أيب ررير ، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 2
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وعييه فاملؤمن  ، شيئاً فهوكافر به فكل من جحد، راا من جهة ومن جهة أخرى، ويعين الكفر ورو أمر طارئ عييه، رو ألصل فيه
فمن شعر مبعر  الكفر ابهلل ، ولكن شتان بن الكفرين!، كما أن الكافر يكفر ابهلل أو ابلرسالة،  كافر ابلااغوت وابلالت والعزى

اإلميان  ويدخل يف جنة، فما عييه سوى أن يناق ابلشهادتن، والرسالة وأراد أن ميحو عن نفسه خزي الكفر يف الدنيا واآلخر 
 وبستان املعرفة واليقن.

 

* * * 
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 الفصل األول: 

 أنواع الشرك وصوره
ومن الصخور الصماء إىل ، ونشيد الكون غيبه وشهادته: من الار  حىت اجملر ، وحداء السماء واألرض، التوحيد رو جورر الوجود

وشعار كل ، ورو أيضًا معدن العيم ونبع اجلمال، راوأعظمها وأمهها وأغال، ورو ألصل احلقائق كيها، القيوب اليت تنبض ابلدماء!
 ونبع لكل القيم اجلميية العييا من عدل وحرية ومساوا  وحنو ذلك!.، ومصدر ليسعاد  النفسية واإلنسانية، خري

 

ْرَسْيَنا وقد بشرت به مجيع األنبياء واملرسين كما قال تعاىل: )َوَما أَ ، ورو أيضًا القاعد  األساسية السوية ليدين احلنيف
(. )سور  األنبياء:  ي إ لَْيه  أَنَُّه ل إ َلَه إ لَّ َأاَن َفاْعُبُدون  ْن قَـْبي َك م ْن َرُسوٍل إ لَّ نُوح   (.25م 

ولالك فهو يارب حبسنات سيد اخليق لو وقع ، وألصل الفساد  واإلفساد، وسبب كل شقاء، فهو رأس كل بالء، وبضده الشرك
ْن قَـْبي َك لَئ ْن َأْشرَْكَت ، يقع! ـ فكيف حبسنات من سواه؟ يف شيء منه ـ وحاشاه أن َي إ لَْيَك َوإ ىَل الَّا يَن م  قال تعاىل: )َوَلَقْد أُوح 

ر يَن(. )سور  الزمر:  َن اخْلَاس   (.65لََيْحَبَانَّ َعَمُيَك َولََتُكوَننَّ م 

 
اهلل سبحانه ف، ريف حبق الاات اإلهلية العظمىوسبب فظاعة جرمية الشرك أنه ميثل أسوأ لصور  من لصور التخيف املع

، واآلخُر بال هناية، األوُل بال بداية، وتعاىل يف التصور اإلسالمي رو: الربُّ اإلله املالك املعبود املولصوف بصفات اجلمال والكمال
ْثي ه  َشْيٌء قال ، ول يشبهه شيء من خيقه، يسبح كل شيء حبمده، بديُع السماوات واألرض، له األمساء احلسىن تعاىل: )لَْيَس َكم 

رُي(. )الشورى: من اآلية يُع اْلَبص   أو شريك من خيقه؟!.، (. فكيف يكون له بعد راا كيه ند يشبهه11َوُرَو السَّم 
 

وتشبثهم ابلعادات والتقاليد ، ومييهم ليخضوع واخلنوع، وقية خربهتم، ولكن غالبية البشر بسبب ضعٍف من عقوهلم
عبد املظارر الابيعية ومنهم من ، فنسب لربه من آمن منهم ابهلل ما ينسب إىل البشر من األقرابء واألولد، ا ابلشركوقعو ، الفاسد 

ومنهم من مارس التشريع مبعزل ، ومنهم من أحلد يف األمساء والصفات واألفعال، ومنهم من ُشغل بعباد  الااغوت، والقوى الكونية
 احث راا الفصل.ورو ما سنوضحه يف مب، عن الشريعة

 

 

 



17 
 

 املبحث األول: 

 نسبة األقرابء هلل تعاىل
ليس  ، غينٌّ عنهمو ، ابئٌن عن خيقه، ينايق التصور اإلسالمي لياات اإلهلية من أن هللا تعاىل رو: مصدُر اخلري والسياات كيها

يف مقدمتها: الشرك ، لصور عد كمثيه شيء... ويكمن التخيف املعريف يف عدم تنزيه ذات العيي القدير عن مشاهبة خيقه ضمن 
، وأييت يف مقدمة الشرك نسبة األبناء والزوجة وحنو ذلك من األقرابء إليه سبحانه وتعاىل، ورو أكرب الكبائر وأسوأ الانوب، ابهلل

ومن ذلك ما جاء يف سور  اإلخالص اليت خصصت لتنزيه اإلله عما ل يييق به من ، ورو ما نفته بشد  آايت القرآن وسوره
 العالقات البشرية واألحوال اإلنسانية.

 ومما وقعت به البشرية من لصور الشرك اآليت:

 

 نسبة الولد -أ
ولو كان له ولد ، فكيف يكون له ولد وليس له زوجة ول لصاحبة؟!، وذلك كأن ينسب هلل ولد تعاىل هللا عن ذلك!

ومن جهة أخرى فإن الشراكة يف األلورية ، زيل راا من جهةوإمنا رو حي قيوم أ، واإلله ل يكون خميوقاً حمداثً ، لكان ولده إهلاً 
وملا كانت قوانن الكون يف منتهى التوحد والنسجام ، ويؤدي راا إىل فساد الكون ابلضرور ، تقتضي الصراع بن املتشاركن

ْن َوَلٍد َومَ  :قال تعاىل، 1فالشراكة اليت ري سببه، فهاا ينفي الصراع َا )َما اَّتَََّا اَّللَُّ م  ْن إ َلٍه إ ذًا َلَاَرَب ُكلُّ إ َلٍه مب  ا َكاَن َمَعُه م 
ُفوَن(. )املؤمنون:  (.91َخَيَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَيى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اَّللَّ  َعمَّا َيص 

 

 نسبة الزوجة  -ب
َوات  َواأْلَْرض  َأَّنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد قال تعاىل: )َبد يُع السََّما، فقد  نفى الزوجة أيضاً ، مثيما نفى هللا سبحانه عن نفسه الولد

َبٌة َوَخَيَق ُكلَّ َشْيٍء َوُرَو ب ُكل   َشْيٍء َعي يٌم(. )األنعام: وأوجد كل ، (. فاهلل تعاىل الاي أبدع كل شيء111َوملَْ َتُكْن َلُه لَصاح 
، والولد لريثه، يايب الزوجة لتؤنسهألن اإلنسان  ، فال ولد له ول لصاحبة، رو الغين عن كل شيء، ويعيم كل شيء، شيء

أدركت اجلن ، لاا فهو أكرب من أن يكون له زوجة أو ولد، ورو يرث ول يورث ورو خري الوارثن، وهللا غين بااته عن غريه
ا: ورتفت معينة  ابلتوحيد كما قال تعاىل حيكي عنه، راا بفارهتا فآمنت به سبحانه رابً مالكاً ل  رب سواه ول شيء يعدله

َبًة َول َوَلداً(. )اجلـن:  (. 3)َوأَنَُّه تـََعاىَل َجدُّ َرب  َنا َما اَّتَََّا لَصاح 

 

                                                            
 (.471يا، ص )، مانشسرت، برياان1426(. املنشور يف حمرم 31انظر: جمية احلكمة، العدد ) -  1
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 نسبة البنات  -ت
وأن هللا تزوج ابجلن فولدت املالئكة ، زعمهم أن املالئكة بنات هللاوكان ، وقد نسب املشركون املالئكة إىل هللا تعاىل

َنُه َوبـَْنَ اجلْ نَّة  َنَسباً َوَلَقْد َعي َمت  اجلْ نَُّة إ نَـُّهْم َلُمْحَضُروَن(. )الصافات: قال تعاىل: )َوَجَعُيوا، 1تعاىل هللا عن ذلك!  (. 158بـَيـْ

ومل يايعوا عيى ، إذ مل حيضروا خيق املالئكة، فهو ادعاء ل دليل عييه، كر هللا دعوارم أبن املالئكة بناته سبحانهنوقد أ
َمالئ َكَة الَّا يَن ُرْم ع َباُد الرَّمْحَن  إ اَناًث َأَشه ُدوا َخْيَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَلوَن(. قال تعاىل: )َوَجَعُيوا الْ ، الغيب

َيَة اأْلُنـَْثى(. )النجم:19)الزخرف: َر   لَُيَسمُّوَن اْلَمالئ َكَة َتْسم  آْلخ  ُنوَن اب  أيضاً:  (. . وقال27(. وقال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن ل يـُْؤم 
َن اْلَمالئ َكة  إ اَناثً إ نَُّكْم لَتَـُقولُوَن قـَْولً َعظ يماً(. )اإل ْلَبن َن َواَّتَََّا م   (. 41سراء:)أََفَألْصَفاُكْم َربُُّكْم اب 

 

وقد أمررم هللا ابلسجود آلدم ، وميزرم ابجلمال، خيقهم من نور، وجنده املكرمون، املالئكة عباد هللا تعاىلواحلق أن 
 ووظائف متنوعة كما أثبتت ذلك  نصوص الوحي من الكتاب والسنة.، ولصفات متعدد ، وهلم أشكال كثري ، متثيوا طائعنفا

 

 نسبة األنبياء والصاحلن إليه تعاىل   -ث
ُهوُد قال تعاىل: )َوقَاَلت  اْليَـ ، ومن األخااء البشعة اليت وقع هبا بعض البشر نسبة بعض األنبياء والصاحلن إىل هللا تعاىل

ُئوَن قـَْوَل ا ْم ُيَضار  َفـَْوار ه  يُح اْبُن اَّللَّ  َذل َك قَـْوهُلُْم أب  ْن قَـْبُل َقاتـََيُهُم اَّللَُّ َأَّنَّ ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللَّ  َوقَاَلت  النََّصاَرى اْلَمس  لَّا يَن َكَفُروا م 
 وتعاىل!.(. وهللا أجل وأعظم من أن يكون له ولد سبحانه 31يـُْؤَفُكوَن(. )التوبة:

، والسيد املسيح الاي خيقه هللا مباشر  من دون أب، ابستثناء آدم ألنه أول البشر، والصواب أن يُنسبوا إىل آابئهم
، ولالك تربأ املسيح ممن يعبده مع هللا، سيسية  من املعجزات، وحياته وخامتته برفعه إىل السماء، فكان خيقه وناقه يف املهد

يُح اَي َبين  إ ْسرائيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َريب    قال تعاىل: )َلَقْد َكَفرَ  يُح اْبُن َمْرمَيَ َوَقاَل اْلَمس   َوَربَُّكْم إ نَُّه َمْن ُيْشر ْك الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ ُرَو اْلَمس 
َّللَّ  فَـَقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَيْيه  اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ل يظَّال م نَ  ْن أَْنَصارٍ اب  ْن إ َلٍه إ لَّ إ َلٌه ،  م  َلَقْد َكَفَر الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ اَثل ُث َثاَلثٍَة َوَما م 

ُهْم َعَااٌب أَل يٌم(.  نـْ تَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَّا يَن َكَفُروا م  ٌد َوإ ْن ملَْ يـَنـْ ح ـ عييه (. لقد "حاررم املسي73-72)املائد :َواح 
وما أناررم عييه احلرمان من اجلنة والنتهاء إىل ، ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حاررم من الوقوع فيه، السالم ـ فيم حياروا

لعبودية م يف االنار.. ونسوا قول املسيح ـ عييه السالم ـ: )اَي َبين  إ ْسرائيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َريب   َوَربَُّكْم(. حيث أعين هلم أنه رو ور
َلَقْد َكَفَر الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ سواء لربوبية هللا الواحد الاي ليس له من شركاء. ويستويف القرآن احلكم عيى سائر مقولهتم الكافر : )

ْن إ َلٍه إ  (.. ويقرر احلقيقة اليت تقوم عييها كل عقيد  جاء هبا رسول من عند هللا: )اَّللََّ اَثل ُث َثاَلثَةٍ  دٌ َوَما م  (.. لَّ إ َلٌه َواح 

                                                            
(، وخمتصر تفسري ابن كثري، 4/64(. وتفسري الكشاف، )811انظر: خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) -  1

 (.3/193ليصابوين )
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ُهْم َعَااٌب أَل يمٌ عاقبة الكفر الاي يناقون به ويعتقدونه: )بسوء ويهددرم  نـْ تَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَّا يَن َكَفُروا م  (.. َوإ ْن ملَْ يـَنـْ
 1.والكافرون رم الاين ل ينتهون عن راه املقولت اليت حكم عييها هللا ابلكفر الصراح"

 

 نسبة بعض األمم والشعوب إىل هللا تعاىل -ج
وقد ادعى راا كل من اليهود ، وأن هلا عنده منزلة ومقام، حييو لبعض األمم والشعوب أن  تعين قرابتها من هللا تعاىل

بَّاُؤُه ُقْل فَي  ، والنصارى! َم يـَُعا  ُبُكْم ب ُانُوب ُكْم َبْل أَنـُْتْم َبَشٌر مم َّْن َخَيَق يـَْغف ُر ل َمْن قال تعاىل: )َوَقاَلت  اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى حَنُْن أَبـَْناُء اَّللَّ  َوَأح 
رُي(. )املائد نَـُهَما َوإ لَْيه  اْلَمص   (.18 :َيَشاُء َويـَُعا  ُب َمْن َيَشاُء َوَّلل َّ  ُمْيُك السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بـَيـْ

وقد وضع ، والكل عنده سواء!، فكيف مييز هللا بعض عباده عيى بعض؟، روضالل فك، وراا الدعاء يدل عيى سفارة رأي
 ومصريرم  مجيعاً بن يديه سبحانه!.، فال نسب بينه وبينهم إل الااعة، قوانن احلساب واجلزاء ليكل عيى حد سواء

 

* * * 

 

                                                            
 (.2/945يف ظالل القرآن، ) - 1
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 املبحث الثاين: 

 عبادة املظاهر الطبيعية والقوى الكونية
 

فيظن ، حيث يقف اإلنسان مبهورا يف حمراب الابيعة البديع، 1لبعض مظارر الابيعة املختيفةومن الشرك لصرف العباد  
 من ذلك:، ويسجد هلا ويتقرب، فيعبدرا من دون هللا، أن بعض أجرامها آهلة له هتبه احليا  والستمرار

 

 أ ـ السجود ليشمس

قال تعاىل خمرباً ، وكان راا فعل قوم سبأ ابليمن، فعبده بعضهم من دون هللا، راا النجم املضيء أسر مجاله أنظار البشر
ل   َشْيٍء َوهَلَا عن ردرد سييمان عييه السالم الاي نقل لسييمان أبمانة لصور  ما شارده: )إ ين   َوَجْدُت اْمَرأًَ  مَتْي ُكُهْم َوأُوت َيْت م ْن كُ 

ُرْم َعن  السَّب يل  فَـُهْم ل يـَْهَتُدوَن(.  َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن ل يشَّْمس  ، َعْرٌش َعظ يمٌ  م ْن ُدون  اَّللَّ  َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ
 (. 24-23)النمل:

وعبادهتا من دونه ، فالشمس مبا حتميه من ورج وضوء ودفء ومجال هلاا العامل ليست سوى جرم مسخر أبمر هللا تعاىل
فهو حمتاج إىل إله حاضر شارد يف  كل ، وإل فإن العقل الراشد ل يعبد إهلًا حيضر وأيفل!، ياان وإغوائهسبحانه رو بتزين الش

 ورو هللا رب العاملن!.، األوقات ميد اإلنسان من فيضه وعاائه

 

 ب ـ عباد  الشمس أو القمر

فهو رمز التألق بن النجوم ، األخاذُعبد القمر الاي أيخا األلباب بسحره ونوره ، وكما ُعبدت الشمس اآلسر  حبسنها
وا َّلل َّ  الَّا ي قال تعاىل: )َوم ْن آاَيت ه  اليَّْيُل َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ل َتْسُجُدوا ل يشَّْمس  َول ل ْيَقَمر  َواْسُجدُ ، املتناثر  يف أدمي السماء!

ُه تـَْعُبُدوَن(. )ف ُتْم إ ايَّ  (. 37صيت:َخَيَقُهنَّ إ ْن ُكنـْ

ولكن يبدو أن أقوامًا من املشركن "كانوا يسجدون ليشمس والقمر  ، فهو ل يستحق العباد ، والقمر أيفل مثل الشمس
 2كالصابئن يف عبادهتم الكواكب".

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )  -  1
 (.4/211ري الكشاف، )تفس -  2
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 ت ـ عباد  الكواكب

قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن ، وجد قوم فيها ضالتهم فعبدورا من دون هللا تعاىل!، راه الكواكب املشعة اليت تزين أدمي السماء
ًا فَـَيُهمْ  ر  َوَعم َل لَصاحل  َّللَّ  َواْليَـْوم  اآْلخ  ْم َول ُرْم آَمُنوا َوالَّا يَن َراُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاب ئ َن َمْن آَمَن اب   َأْجُرُرْم ع ْنَد َرهب   ْم َول َخْوٌف َعَيْيه 

 (. 62حَيَْزنُوَن(. )البقر :

ولعباد  ، فنسبهم لعباد  املالئكة يف تفسري راه اآلية، شري الصابئن يف أكثر من موضع يف تفسريهوقد ذكر الزخم
 2مبعىن أن هللا جعيها قبية ليعباد والدعاء".، وقد اختار الرازي "أن الصابئن قوم يعبدون الكواكب، 1الكواكب يف آية أخرى

 

 ث ـ الشعرى

، 3"كوكب خيف اجلوزاء كانت خزاعة تعبدرا" :فالشعرى رو، ة دون سوارااَّتا فريق من املشركن بعض الكواكب آهل
ْعَرى(. )سور  النجم:  وليس الشعرى سوى  ، (. فال ينبغي أن تكون العباد  إل له سبحانه49ولالك قال تعاىل: )َوأَنَُّه ُرَو َربُّ الش  

 كوكب يسبح يف السماء مسبحاً هلل رب العاملن!. 

 

 ج ـ عباد  النار

وجد فيها قوم ضالتهم فعبدورا ، والدخان واملوت من جهة أخرى، نار راه الشعية املتورجة ابلدفء والضوء من جهةال
نَـُهْم   اَّللََّ قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن آَمُنوا َوالَّا يَن َراُدوا َوالصَّاب ئ َن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَّا يَن َأْشرَُكوا إ نَّ ، من دون هللا تعاىل! ُل بـَيـْ يـَْفص 

يٌد(. )احلج:  (.  17يـَْوَم اْلق َياَمة  إ نَّ اَّللََّ َعَيى ُكل   َشْيٍء َشه 

وقد لصريرا هللا ، فالنار ل متيك لنفسها  ضراً ول نفعاً ، وعبادهتا عمل وثين، 4واجملوس املاكورون يف اآلية رم عبد  النريان
 وإمنا الاي يُعبد رو هللا خالق الكون كيه مبا يف ذلك املاء والنار معاً.، يه السالمبرداً وسالماً عيى نبيه إبراريم اخلييل عي

 

                                                            
 (..4/211(، و)1/146انظر: تفسري الكشاف ) -  1
 (.1/72خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين ) -  2
 (.911خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 3
 (.2/284انظر: لصفو  التفاسري، ليصابوين ) -  4
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 ح ـ بعض مظارر الابيعة الصامتة كاألشجار وحنورا

ورد عن احلارث بن مالك قال: "خرجنا ، وذلك كما يف شجر  ذات أنواط، دأب بعض املشركن عيى عباد  األشجار
، وكانت كفار قريش ومن سوارم من العرب هلم شجر  عظيمة خضراء، وحنن حديثو عهد ابجلاريية،  ـ إىل حننمع رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص

يعكفون عييها يوماً . قال: فرأينا  وحنن نسري مع  ،أيتوهنا كل سنة؛ فيعيقون عييها أسيحتهم وياحبون عندرا ،يقال هلا: ذات أنواط
  خضراء عظيمة. قال: فتنادينا من جنبات الاريق: اي رسول هللا! اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ سدر 

ٌَة َقاَل إ نَّ ، هللا أكرب. قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ:  ُكْم قيتم ـ والاي نفس دمحم بيده ـ كما قال قوم موسى ملوسى: )اْجَعْل لََنا إ هَلاً َكَما هَلُْم آهل 
 1لرتكنب سنن من كان قبيكم ".، (. إهنا السنن138قَـْوٌم جَتَْهُيوَن(. )سور  األعراف: بعض اآلية 

 

فقد كاد فريق من املسيمن ينزلقون وراء ، يالحظ أن البشر ميييون إىل تقييد بعضهم بعضًا حىت يف الدين والعباد !
ول تكاد جتد شيئًا يف الابيعة مل ، ملنزلق بفضل توجيه نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هلمولكن هللا حفظهم من راا ا، املشركن يف عباد  األشجار!

، وإمنا اكتفينا مبا ورد يف القرآن الكرمي كنماذج عيى ضالل  من ابتغى غري هللا رابً ، يعبده الوثنيون من العرب واهلند والصن وغريرم
 والعياذ ابهلل من الشرك واملشركن!.

 

* * * 

                                                            
 (.2/47خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين )(. وانظر: 4/123السري  النبوية، لبن رشام، ) - 1
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 عبادة الطاغوت بحث الثالث:امل 
َن الظُُّيَمات  إ ىَل النُّور  ، 1أو كل ما عبد من دون هللا، الااغوت: الشياان ُّ الَّا يَن آَمُنوا خُيْر ُجُهْم م  قال تعاىل: )اَّللَُّ َويل 

َن النُّور  إ ىَل الظُّيُ   (.257َمات  أُولَئ َك َألْصَحاُب النَّار  ُرْم ف يَها َخال ُدوَن(. )البقر :َوالَّا يَن َكَفُروا َأْول َياُؤُرُم الاَّاُغوُت خُيْر ُجونـَُهْم م 

 

ويدخل يف عباد  الااغوت: لصرُف العباد  لبعض مظارر الابيعة املختيفة اليت ، 2ولصرف العباد  لغريهللا تعاىل شرك
 مثل:، ن دون هللا تعاىلكما تشمل عباد  الااغوت ألصنافاً أخرى تعبد م،  تقدم احلديث عنها يف املبحث السابق

 

 أ ـ عباد  األلصنام

ففي البداية  ، ابتدأت قصتها من قوم نوح، عبدرا الناس وعظمورا من دون هللا تعاىل، األلصنام حجار  ل تضر ول تنفع
دون أحاطها الناس هبالة من التعظيم والتقديس حىت لصارت مقصود  يف العباد  وحدرا من ، كانت جمرد لصور ومتاثيل ليصاحلن

ومن مث عباد  كل ، لاا كان جهد األنبياء واملرسين عييهم السالم نصبًا لتحرير البشرية من عباد  راه احلجار  الصماء، هللا تعاىل
وقد قال له حبنان الولد املشفق مستهجنا تيك ، ما سوى هللا تعاىل بعد ذلك . فهاا إبراريم عييه السالم حيار أابه من عبادهتا

ُر َول يـُْغين  َعْنَك َشْيئاً(. )مرمي: العباد : )إ ذْ  َ تـَْعُبُد َما ل َيْسَمُع َول يـُْبص  َب يه  اَي أََبت  مل   (.42َقاَل أل 

ول متشي ول ، فهي جامد  عمياء لصماء ل تدري ماذا يدور حوهلا، وقد استنكر هللا عباد  حجار  ل تضر ول تنفع
ُتْم فقال عز وجل: )، تبصر ول حتس ول تتحرك يُبوا َلُكْم إ ْن ُكنـْ إ نَّ الَّا يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ع َباٌد أَْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُرْم فَـْيَيْسَتج 

َا أَْم هَلُْم آذَ ، لَصاد ق ن ُروَن هب  َا أَْم هَلُْم أَْعُنٌ يـُْبص  َا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبا ُشوَن هب  َا ُقل  اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم مُثَّ  اَأهَلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هب  ٌن َيْسَمُعوَن هب 
(. )ألعراف:  (.195-194ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون 

قال تعاىل: ) ، ويزعمون هلا الضر والنفع، ـ من األواثن اليت يعبدوهناـ عييهم السالم  وكان املشركون خيوفون الرسل
لَّا يَن م ْن ُدون ه  َوَمنْ  ْن َراٍد(.)الزمر: من اآلية َوخُيَو  ُفوَنَك اب  (. ولو أهنا كانت تضر وتنفع حلمت نفسها ممن 36ُيْضي ل  اَّللَُّ َفَما َلُه م 

 ولكن التخيف الفكري رو الاي يدفع لعبادهتا!.، وراا معيوم لكل ذي بصري ، يريد أن يسيء إليها!

 

                                                            
سيأيت قول لصاحب الكشاف يف تفسري الااغوت ابلشياان، وقال الراغب: )والااغوت: عبار  عن كل متعد وكل معبود من  - 1

 دون هللا، ويستعمل يف الواحد واجلمع...(. انظر املفردات يف غريب القرآن، ماد  )طغى(.
 (.131اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص ) انظر: الداء والدواء أو  -  2
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ومثل راا العمل يدل عيى فقدان ، لقرابنومن السخرية أن يقوم العاقل بصناعة لصنم مث يسجد ملا لصنعه ويقدم له ا
ولالك ، ول بد من مساعدته ليتخيص من عقد  الورم الاي حيميه عيى عباد  تيك األلصنام، 1حاسة الوعي واإلدراك عند لصاحبه

ن ينتبهوا ولكنهم بدل من أ، ليحرر قومه من عقد  الورم والعتقاد ابخلرافة واجلهل، جند إبراريم عييه السالم يهرع لتحايمها
وينقاه من النار اليت ، ورنا ينتصر هللا عز وجل خليييه، شأن املدمن عيى التخدير الاي ل يصحو أبدا!، استمروا  يف سكرهتم!

ْم فَـَقاَل َأل ََتُْكُيونَ ، قافوه فيها َت ه  قال ، ه يزفونفأقبيوا إلي، فراغ عييهم ضراب ابليمن، ما لكم ل تناقون، قال تعاىل: )فَـرَاَغ إ ىَل آهل 
وأرادوا به كيدا فجعينارم األسفين(. ، قالوا فابنوا له بنياان فألقوه يف اجلحيم، وهللا خيقكم وما تعميون، أتعبدون ما تنحتون

 (.98-91)الصافات:

 

 راا املبحث.فقد عبدوا: َود اً وُسَواعاً ويـَُغوَث ويـَُعوَق وَنْسراً كما سيأيت يف ، وأول من ابتدع عباد  األلصنام قوم نوح

 

قال تعاىل: )أََتْدُعوَن بـَْعاًل ، ومن أمساء األلصنام املاكور  يف الاكر احلكيم: )بعل(. الاي عبده قوم إلياس عييه السالم
قال ، ولالك مست مدينتهم بعيبك، (. وبعل "رو اسم لصنم هلم كانوا يعبدونه125َوَتَاُروَن َأْحَسَن اخْلَال ق َن(. )سور  الصافات: 

 2د وعكرمة وقتاد : البعل: الرب بيغة أرل اليمن".جمار

 

َت َواْلُعزَّى، ومن األلصنام اليت عبدرا العرب يف اجلاريية: الالت والعزى ومنا  َوَمَناَ  الثَّال ثََة ، قال تعاىل: )أَفَـَرأَيـُْتُم الالَّ
(. ومعىن اآلية: ")أفرأيتم(: أخربوان أيها 22 -19يَزى(. )سور  النجم: ت ْيَك إ ذًا ق ْسَمٌة ض  ، أََلُكُم الاََّكُر َوَلُه اأْلُنـَْثى، اأْلُْخَرى

 3تعاىل عما يقول الظاملون عيواً كبرياً(.، الزاعمون أن الالت والعزى ومنا  بنات هللا

 

                                                            
( كالماً نفيساً بن كيفية تسويق إبييس لعباد  األلصنام، فقال طيب هللا 52ابن اجلوزي يف كتاب )تيبيس إبييس(، ص )ذكر  -  1

ا كان احلس أينس ابملثل؛ دعا ثراه: "كل حمنة لبس هبا إبييس عيى الناس فسببها امليل إىل احلس، واإلعراض عن مقتضى العقل، ومل
ن إبييس ـ لعنه هللا ـ خيقًا كثريًا إىل عباد  الصور، وأبال عند رؤلء العقل ابملر ، فمنهم من حسََّن له أهنا اآلهلة وحدرا، ومنهم م

ْعُبُدُرْم إ لَّ ل يُـَقر  بُواَن إ ىَل اَّللَّ  وجد فيه قييل فانة، فعيم أنه ل يوافقه عيى راا، فزين له أن عباد  راه تقرب إىل اخلالق، فقالوا:  )َما نَـ 
 (.".3زُْلَفى(. )الزمر:

 (.799خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 2
 (.917املرجع السابق، ص ) - 3
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فاملساس هبا مساس ببنية ، يبقى أن نشري إىل أن راه األواثن ري جزء من حلمة اجملتمع اجلاريي ونظامه الجتماعي
نـَْيا قال تعاىل عيى لسان نبيه إبراريم عييه السالم: ، تمع األساسيةاجمل ْن ُدون  اَّللَّ  َأْواَثانً َمَودََّ  بـَْين ُكْم يف  احْلََيا   الدُّ َا اَّتََّْاُُتْ م  )َوَقاَل إ منَّ

ر يَن(. )العنكبوت:مُثَّ يـَْوَم اْلق َياَمة  َيْكُفُر بـَْعُضُكْم ب بَـْعٍض َويـَْيَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضًا وَ  (. فهاه األواثن  25َمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم م ْن اَنلص 
 1ولصارت رمزاً لوحدهتم وإلفتهم.، مجعهم حبها، كانت سبب مودهتم وتوالصيهم فيما بينهم

 

 ب ـ ومن الشرك األمر بعباد  غري هللا

َر اَّللَّ  ََتُْمُروين   َأْعُبُد أَيُـَّها ق، وحث الناس عيى ذلك، يعمد املشركون إىل عباد  غري هللا تعاىل ال تعاىل: )ُقْل أَفَـَغيـْ
ُيوَن(. )الزمر: قال ، حىت ولو كان ميكا مقراب أو نبيا مرسال، تنبغي العباد  ألحد غريه عز وجل ومعيوم ابلضرور  أنه ل، (.64اجْلَار 

ن ي  َن مب َ تعاىل: )َما َكاَن ل َبَشٍر َأْن يـُْؤت َيُه اَّللَُّ اْلك َتاَب وَ  ُتْم احْلُْكَم َوالنـُّبُـوََّ  مُثَّ يـَُقوَل ل ينَّاس  ُكونُوا ع َبادًا يل  م ْن ُدون  اَّللَّ  َوَلك ْن ُكونُوا َرابَّ ا ُكنـْ
ُتْم َتْدُرُسونَ  َا ُكنـْ ُاوا اْلَمالئ َكَة َوالنَّب ي  َن ، تـَُعي  ُموَن اْلك َتاَب َومب  ْلُكْفر  بـَْعَد إ ْذ أَنـُْتْم ُمْسي ُموَن(. )آل َول أَيُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخ  أَْراَباًب َأأَيُْمرُُكْم اب 

 (.81-79عمران:

 

َوالَّا يَن اْجتـَنَـُبوا الاَّاُغوَت َأْن قال تعاىل: )، أو كل ما عبد من دون هللا، ورو الشياان، ويروج املشركون لعباد  الااغوت
ْر ع َباد (. )الزمر:يـَْعُبُدوَرا َوَأاَنبُوا إ ىَل اَّللَّ  هلَُ  فهم مستعدون ، (. وُعبَّاد الااغوت أسوأ الناس منزلة عند هللا تعاىل17ُم اْلُبْشَرى فَـَبش  

َب َعيَ قال تعاىل: )، لعباد  أي شيء من دونه سبحانه! ْن َذل َك َمُثوبًَة ع ْنَد اَّللَّ  َمْن َلَعَنُه اَّللَُّ َوَغض  ْيه  َوَجَعَل ُقْل َرْل أُنـَب  ُئُكْم ب َشرٍ  م 
(. )املائ ُهُم اْلق َرَدَ  َواخْلََناز يَر َوَعَبَد الاَّاُغوَت أُولَئ َك َشرٌّ َمَكاانً َوَأَضلُّ َعْن َسَواء  السَّب يل  نـْ  (. 61د :م 

 

 عباد  احليواانت والبهائم ت ـ 

بين إسرائيل: )َوَجاَوْزاَن ب َبين  إ ْسرائيَل  قال تعاىل حكاية عن، تعترب عباد  احليوان ديدن كثري من املشركن قدميًا وحديثاً 
ٌة َقاَل إ نَُّكْم قَـْوٌم جَتَْهُيوَن(. )سور  األعراف: اْلَبْحَر َفأَتـَْوا َعَيى قَـْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَيى َألْصَناٍم هَلُْم َقالُوا اَي ُموَسى اْجَعْل لََنا إ هَلًا َكَما هَلُْم آهل َ 

 .2عجل بعد ذلك"أاثر ذلك شبهة هلم يف عبادهتم لي فيهاا، يعبدون ألصناماً عيى لصور البقر (. قال ابن جرير: "وكانوا138

حيث لصنع هلم عجاًل يعبدونه من دون هللا تعاىل حن ذرب ، ومعيوم أن السامري رو الاي أضل قوم موسى بعد ذلك
يَ قال تعاىل: )َفَأْخرََج هَلُْم ع ْجاًل جَ ، موسى ـ عييه السالم ـ ملناجا  ربه أََفال يـََرْوَن ، َسدًا َلُه ُخَواٌر فَـَقاُلوا َرَاا إ هَلُُكْم َوإ َلُه ُموَسى فَـَنس 

                                                            
 (.3/451انظر: تفسري الكشاف، ) - 1
 (.2/47خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين ) -  2



26 
 

ْم قَـْوًل َول مَيْي ُك هَلُْم َضر ًا َول نـَْفعاً(. )طـه: ُع إ لَْيه  (. ومل يدر رؤلء أهنم يعبدون لصور  حيوان ميت ل ينفع ول 89-88َألَّ يـَْرج 
ولالك ، فقد احندر يف عقيه وتفكريه دون راا احليوان الاي يعبده، احليوان يف املاضي واحلاضر وراا دأب كل من عبد، يضر

 استساغ عباد  احليوان بعد أن فقد آخر ذر  من عقيه وتفكريه!.

 

 عباد  الشياان-ث

م إبييس من البشرية عيى عبادهت من ذلك قول تعاىل مؤنباً ، الشياانأشارت آايت عد  يف القرآن الكرمي إىل عباد  
(. وراا إبراريم عييه السالم يدعو 61)أملَْ َأْعَهْد إ لَْيُكْم اَي َبين  آَدَم َأْن ل تـَْعُبُدوا الشَّْياَاَن إ نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب ٌن(. )سور  يس: دونه: 

ي اً(. )سور  مرمي: )اَي أََبت  ل تـَْعُبد  الشَّْياَاَن إ نَّ الشَّيْ قال تعاىل: ، أابه لنبا عباد  الشياان  (.44اَاَن َكاَن ل يرَّمْحَن  َعص 

ورو يامح ليتشبه ابإلله ابتداء من وضع عرشه ، ورو زعيم العصا  واملتمردين عيى هللا رب العاملن، والشياان رأس الفتنة والفساد
ملشركون أن هللا والشياان أخوان تعاىل هللا وقد زعم ا، وانتهاء بدعوته الناس لعبادته، ومرورًا ابألمر ابلشرك والضالل، 1عيى املاء
 2عن ذلك.

  

                                                            
قال: قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : )إنَّ إبييَس يضُع عرَشُه عيى املاء، مث يبعُث سراايُه يفتنوَن الناس، روى مسيم، عن جابر،  - 1

فأدانرم منه منزلًة أعظُمهم فتنًة. جييُء أحدرم فيقول: فعيُت كاا وكاا. فيقول: ما لصنعَت شيئاً. قال: مث جييُء أحدرم فيقول: ما 
وبن امرأت ه . قال: فيدنيه  منه، ويقول: نعم أنت(. قال األعمُش: أراه قال: )فييتزُمه(. انظر: مشكا   تركُتُه حىت فرقُت بينه

 (.71(، احلديث )1/27املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، )
 (.3/193(.، وخمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين )4/64انظر: تفسري الكشاف، ) -  2
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 واملراد بعباد  الشياان أحد األمور اآلتية:

 1وقد تقدم أن العباد  ري الااعة.، أول: طاعته من دون هللا

 ورنالك من الفرق الباطنية من تعبده وهلا طقوس خالصة.، 2اثنيا: عبادته عيى احلقيقة

 فقد أطيق السبب وأريد املسبب.، 3عباد  الصنم عباد  ليشياان ألنه اآلمر هبا وجعيت، اثلثاً: عباد  الصنم

 

 ج ـ عباد  اهلوى

حيث مل  ، 4كما رو شأن املالحد  يف كل زمان ومكان،  ولكن يعبد أرواءه وشهواته، من الناس من ل يعبد األلصنام
ْيَت َمن  اَّتَََّا إ هَلَُه َرَواُه أََفأَْنَت َتُكوُن َعَيْيه  وَك ياًل(. )سور  الفرقان: )َأَرأَ قال تعاىل: ، فعبدوا أرواءرم، يتعبوا أنفسهم بعباد  األواثن

43.) 

 

ويدخل يف رؤلء: "ألصحاب وحد  الوجود الاين يقولون: ما مث خالق ، ألنه يعبد رواه، فكل من أنكراخلالق فهو مشرك
 5ه".بل احلق املنزه رو عن احلق املشب، ولرارنا شيئان، وخميوق

 

ومع راا فهو ، بل قد يكون له مست العيماء، فهاا الاي يعبد رواه يستعصي عيى اإللصالح واملراجعة والتوجيه والتقومي
الاين يرون عظمة هللا يف ، كما رو شأن كثري من عيماء عيوم الدنيا يف زماننا،  ل يتقبل اهلدى أبداً ، متحجر القيب  مغيق احلواس

قال تعاىل: منزلقن إىل مهاوي الشرك واإلحلاد.. ، مث يغمضون أعينهم عن ذلك كيه، سان ونواميس احليا حمراب الابيعة وخيق اإلن

                                                            
 (. 788، و569(، وخمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص )4/23، و21-3/18انظر: تفسري الكشاف ) -  1
مما يؤكد أن الشياان يامح أن يعبد من دون هللا، ما جاء يف كتاب الستقامة، لبن تيمية، حتقيق الدكتور دمحم رشاد سامل،  -  2
لنيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : )أن الشياان قال: ايرب! اجعل يل قرآانً. ( ورو اآليت: "روى الارباين يف معجمه عن ابن عباس، عن ا1/376)

قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل يل مؤذانً. قال: مؤذنك املزمار. قال: اجعل يل كتابة. قال:كتابتك الوشم. قال: اجعل يل بيتاً. 
ييه(. فمن قاس قرآن الشياان بقرآن هللا، فاهلل جيازيه قال: بيتك احلمام. قال:اجعل يل طعاماً. قال: طعامك ما مل ياكر اسم هللا ع

 مبا يستحقه".
 (. 1/141انظر: مرقا  املفاتيح، ليقاري، ) -  3
 (.214انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  4
 (.131انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )  -  5
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ْن بـَْعد  اَّللَّ  أََفال ى َبَصر ه  غ َشاَوً  َفَمْن يـَْهد ي)أَفَـَرأَْيَت َمن  اَّتَََّا إ هَلَُه َرَواُه َوَأَضيَُّه اَّللَُّ َعَيى ع ْيٍم َوَخَتَم َعَيى مَسْع ه  َوقَـْيب ه  َوَجَعَل َعيَ  ه  م 
 (.23َتاَكَُّروَن(. )سور  اجلاثية: 

 

قال هللا تعاىل: ، يقول  الغزايل: " فكل متبع رواه فقد اَّتا رواه معبوده، والشرك بصوره كيها يعود سببه إىل عباد  اهلوى
. وعيى التحقيق من َتمل عرف 1إلٍه ُعبد يف األرض عند هللا تعاىل رو: اهلوى( )أبغض :وقال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ)أَفَـَرأَْيَت َمن  اَّتَََّا إ هَلَُه َرَواُه(. 

وميل النفس إىل املألوفات أحد ، وإمنا يعبد رواه؛ إذ نفسه مائية إىل دين آابئه فيتبع ذلك امليل، أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم
 2املعاين اليت يعرب عنها ابهلوى".

 

 ح ـ الشرك ابلدرر: 

ْرُر ،  نسب املشركون األحداث ليدررقد ي نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يـُْهي ُكَنا إ لَّ الدَّ كما قال تعاىل: )َوَقاُلوا َما ر َي إ لَّ َحَياتـَُنا الدُّ
 (.24َوَما هَلُْم ب َال َك م ْن ع ْيٍم إ ْن ُرْم إ لَّ َيظُنُّوَن(. )سور  اجلاثية: 

وينكرون ميك املوت ، مرور الزمان "وكانوا يزعمون أن املؤثر يف رالك األنفس رو مرور األايم والييايل ورو، نسبوا اهلالك إىل الدرر
)ل تسبوا الدرر فإن هللا رو الدرر(. أي:  :ومنه قوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، ويضيفون احلوادث إىل الدرر والزمان، وقبضه لألرواح أبمر هللا تعاىل

 3حلوادث ل الدرر".فإن هللا رو اآليت اب

 4ولكن عن ظن وَّتمن".، قال الزخمشري: "وما يقولون ذلك عن عيم، نسجورا من ورم أنفسهم، وعقيدهتم يف الدرر ابطية

 

 خ ـ ومن الشرك ادعاء الربوبية واأللورية

وحماربة هللا ،  بهوتشريع ما مل أيذن هللا، فهم ل يكتفون ابلعدوان عيى شريعة هللا، وراا شأن كبار الاغا  يف التاريخ
ومل جيدوا من يراجعهم أو ، بل يامحون إىل ما رو أكرب من ذلك؛ كإعالن الربوبية بعد أن استخفوا بعقول الناس!، ورسيه

                                                            
 رجه الارباين من حديث أيب أمامة إبسناد ضعيف.أخ  -  1
 (.1/54إحياء عيوم الدين، عيق عييه مجال حممود ودمحم سيد، )  -  2
 (. 8/73تفسري أيب السعود، ) -  3
 (.4/291تفسري الكشاف، ) - 4
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وما قام له  إل نيب هللا ، فاستكان له القايع الصامت!، وراا حال منروذ الاي ادعى الربوبية يف زمن إبراريم عييه السالم، 1يردعهم
حن طيب منه ، وإمنا أسكته ابحلجة البالغة، فيم يدخل معه يف جدل حن ادعى ـ كاذاًب ـ أنه حييي ومييت!، اريم عييه السالمإبر 

يَم يف  َرب  ه  َأْن آََتهُ وذلك كما قال تعاىل: ، فوقع يف احلري  واخلالن، أن أييت ابلشمس من املغرب! ُ  )أملَْ تـََر إ ىَل الَّا ي َحاجَّ إ بـْرَار  اَّللَّ
يُم َفإ نَّ  َ الَّا ي حُيْي ي َوميُ يُت َقاَل َأاَن ُأْحي ي َوأُم يُت َقاَل إ بـْرَار  يُم َريب   َن اْلُمْيَك إ ْذ َقاَل إ بـْرَار  َا م  َن اْلَمْشر ق  َفْأت  هب  لشَّْمس  م  اَّللََّ أَيْيت  اب 

ُ ل يـَْهد ي ا  (. 258ْلَقْوَم الظَّال م َن(. )سور  البقر : اْلَمْغر ب  فَـُبه َت الَّا ي َكَفَر َواَّللَّ

 

)َوقَاَل ف ْرَعْوُن اَي أَيُـَّها فقد ادعى األلورية! كما قال تعاىل: ، واستمر حال الاغا  يف ادعاء راا األمر إىل عصر فرعون
ْن إ َلٍه َغرْي ي َفَأْوق ْد يل  اَي َراَماُن َعَيى الا  ن   َن اْلَمأَلُ َما َعي ْمُت َلُكْم م   َفاْجَعْل يل  لَصْرحًا َلَعي  ي َأطَّي ُع إ ىَل إ َله  ُموَسى َوإ ين   أَلَظُنُُّه م 

فَـَقاَل َأاَن َربُُّكُم اأْلَْعَيى(. ، قال تعاىل: )َفَحَشَر فَـَناَدى، (. مث ابلغ  يف طغيانه فادعى الربوبية!38اْلَكاذ ب َن(. )سور  القصص: 
 عاقبة أمره أن قصمه هللا تعاىل!.(. وكان 24-23)سور  النازعات:

 

، كما أنك ل تعدم من الرعاع من يتابعه ويصدقه!،  ول تعدم يف كل زمان من الدجالن من يدعي األلورية أو الربوبية!
وحسبنا هللا ونعم ، 2وراا أمره أخار، ورمبا مارس سياة اإلله من دون أن يدعي األلورية بشكل واضح تيبيسًا عيى األعن!

 يل!.الوك

  

                                                            
مان، فكل مشرك معال، وكل يدخل راا يف شرك التعايل، ورو أقبح أنواع الشرك، قال ابن القيم: "والشرك والتعايل متالز   -  1

معال مشرك، ولكن الشرك ليستيزم ألصل التعايل، بل يكون املشرك مقرًا ابخلالق سبحانه ولصفاته، ولكنه معال حق التوحيد". 
 (.131انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )

ق والعربد  وحماربة الدعو  يف الييل والنهار!، فقد اَّتاوا سيااهتم ونفوذرم ومثاله ما كان يفعيه كفار قريش من الشرك والفس - 2
يف حرب هللا ورسوله، وراا نوع من التجرب والاغيان يشبه ادعاء فرعون ليربوبية، وأنه مصدر السياات كيها! ومن مث فهو ل يقبل 

من موسى!، وراا يدل عيى أهنم فراعنة حقيقة وإن مل أبي دين ودعو  جديد !، ولالك شبه هللا موقفهم من الدعو  مبوقف فرعون 
ًدا َعَيْيُكْم َكَما أَْرَسْيَنا إ ىَل ف ْرَعْوَن َرُسوًل، فَـَعَصى ف ْرَعْوُن اليكونوا كالك ابلسم، قال تعاىل : ) رَُّسوَل إ انَّ أَْرَسْيَنا إ لَْيُكْم َرُسوًل َشار 

 .(16-15زمل: َفَأَخْااَنُه َأْخًاا َوب ياًل(. )سور  امل
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 د ـ ومن الشرك لصرف العباد  لياغا 

ويقدمون له فروض الااعة والولء عيى معصية هللا ، وقد ارتضوا أن يعبدوا بشراً مثيهم!، كم من البشر من ل أحالم هلم!
ْن ُدون  اَّللَّ  أَْنَدادًا حيُ بُّونـَُهْم َكُحب   ا، عز وجل ُا م  َن النَّاس  َمْن يـَتَّخ  َّللَّ  َوالَّا يَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب ًا َّلل َّ  َوَلْو يـََرى الَّا يَن قال تعاىل: )َوم 

(. )البقر : يعًا َوَأنَّ اَّللََّ َشد يُد اْلَعَااب  (. قال الزخمشري يف تفسري اآلية: )أندادا: أمثال 165ظََيُموا إ ْذ يـََرْوَن اْلَعَااَب َأنَّ اْلُقوََّ  َّلل َّ  مجَ 
 1الرؤساء الاين كانوا يتبعوهنم ويايعوهنم وينزلون عيى أوامررم ونواريهم(.من األلصنام وقيل من 

ُا م ْن ُدون  اَّللَّ  أَْنَداداً ،  وقال ابن القيم يف تفسري اآلية:"وألصل الشرك ابهلل اإلشراك ابحملبة َن النَّاس  َمْن يـَتَّخ  كما قال تعاىل: )َوم 
وأخرب أن الاين ، آَمُنوا َأَشدُّ ُحب ًا َّلل َّ (. فأخرب سبحانه أن من الناس من يشرك به نداً حيبه كما حيب هللاحيُ بُّونـَُهْم َكُحب   اَّللَّ  َوالَّا يَن 

 2آمنوا أشد حباً هلل من ألصحاب األنداد ألندادرم".

 

 ذ ـ  عباد  الصاحلن

يبتدأ األمر ابلتربك ، قوامهم!وإمنا يعبدون الصاحلن من أ، ْثة فريق من القاعان البشرية الضالة ل يعبدون الاغا 
)َوَقاُلوا كما قال تعاىل: ،  وركاا ضل قوم نوح عييه السالم من قبل، مث العباد  لتيك الصور، وينتهي ابلنحت لصوررم، والتقديس

ََتُكْم َول َتَاُرنَّ َود اً َول ُسَواعاً َول يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسراً  -23وا َكث رياً َول َتز د  الظَّال م َن إ لَّ َضالًل(. )سور  نوح:َوَقْد َأَضيُّ ، ل َتَاُرنَّ آهل 
24.) 

فيما ماتوا كان هلم أتباع يقتدون ، كانوا  بن آدم ونوح،  قال دمحم بن كعب: راه أمساء قوم لصاحلن، واحلقيقة أن "راه أمساء آهلتهم
، لو لصورُت لصوررم كان أنشط لكم وأشوق إىل العباد  فجاءرم إبييس وقال هلم:، وأيخاون بعدرم مأخارم يف العباد ، هبم

، فابتداء عباد  األواثن كان من ذلك، فعبدورم، فقال هلم إبييس: إن الاين من قبيكم كانوا يعبدوهنم، مث نشأ قوم بعدرم ، ففعيوا
 3ومُسيت تيك الصور هباه األمساء ألهنم لصورورا عيى لصور أولئك القوم من املسيمن"

 

وري  موجبة ليعااب ، فكل راه األعمال مبنزلة واحد  يف الشرك، ن أن تعبد طاغية أو نبيًا أو وليًا لصاحلاً ول فرق ب 
ألنه ل يستحق العباد  ، وأاًي كان املعبود!، ل يقبل هللا بتجاوزه مهما كانت املربرات والارائع!، فالشرك خط أمحر، اخلالد يف النار

 ورو الغين عنهم سبحانه وتعاىل!.، وى هللا فكيهم عبيد؛ رم حباجة إليهوما س، إل من خيق ورَّبَّ ورزق!

                                                            
 (.1/211تفسري الكشاف ) - 1
 (.191انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )  -  2
 (.978-977خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 3

 



31 
 

 

* * * 
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 اإلحلاد يف األمساء والصفات واألفعال اإلهلية املبحث الرابع: 
 

فإذا اعتقد الشراكة يف شيء من ، جيب عيى املسيم أن يعتقد أن هللا واحد ل شريك له يف ذاته وأمسائه ولصفاته وأفعاله
 فمن ذلك:، وإذا قيد املشركن يف بعض مواقفهم أو عقائدرم فقد خرج من حظري  اإلميان، 1ركفقد أش، ذلك

 

 أ ـ المشئزاز من ذكر هللا وحده

ُنوَن ، فهم يكررون اسم هللا الواحد، وراه لصفة ليمشركن قال تعاىل: )َوإ َذا ذُك َر اَّللَُّ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قـُُيوُب الَّا يَن ل يـُْؤم 
ُروَن(. )الزمر:اب   َر   َوإ َذا ذُك َر الَّا يَن م ْن ُدون ه  إ َذا ُرْم َيْستَـْبش  وكرارية ذلك ري اخنراط يف ، (. فاكر هللا وحده عالمة التوحيد45آْلخ 

حن كان  ـ ملسو هيلع هللا ىلصتصف واقعة حال عيى عهد النيب  ـ فهي وإن كانت "، سيك املشركن. وراه اآلية عابر  حلدود الزمان واملكان
املشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت آهلتهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كيمة التوحيد. ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر يف 

، وإىل شريعة هللا وحدرا قانوانً ، شىت البيئات واألزمان. فمن الناس من تشمئز قيوهبم وتنقبض نفوسهم كيما دعوا إىل هللا وحده إهلاً 
، نهج هللا وحده نظاماً. حىت إذا ذكرت املنارج األرضية والنظم األرضية والشرائع األرضية رشوا وبشوا ورحبوا ابحلديثوإىل م

ورم بااهتم يف كل زمان ومكان. رم  ،وفتحوا لصدوررم لألخا والرد. رؤلء رم بعينهم الاين يصور هللا منوذجًا منهم يف راه اآلية
 2ومهما تنوعت األجناس واألقوام".، مهما تنوعت البيئات واألزمنة، الضالون املضيون، ابيعةاملنحرفو ال ،املمسوخو الفار 

 

 ب ـ اإلحلاد أبمساء هللا عز وجل

قال تعاىل: ، فمن ذلك أمساؤه احلسىن ،أو مساه هبا نبيه دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، جيب أن نؤمن أبمساء هللا كيها اليت مسى هبا هبا نفسه
ُدوَن يف  َأمْسَائ ه  َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُيو )َوَّلل َّ   َا َوَذُروا الَّا يَن يـُْيح   (. 181َن(. )سور  األعراف:  اأْلَمْسَاُء احْلُْسىَن َفاْدُعوُه هب 

ُن اْلَعز يُز  ُرَو اَّللَُّ الَّا ي ل إ َلَه إ لَّ ُرَو اْلَمي ُك اْلُقدُّوسُ ومن راه األمساء ما ورد يف قوله تعاىل: ) ُن اْلُمَهْيم  السَّالُم اْلُمْؤم 
ُ ُسْبَحاَن اَّللَّ  َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )احلشر:  (. وغريرا كثري اثبت لصحيح بنصوص األلصين.23اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكرب  

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )  -  1
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ُم اْسُجُدوا ل يرَّمْحَن  َقاُلوا قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هلَُ ، ورو من أعظم أمسائه، وقد بن سبحانه أن املشركن أنكروا اسم الرمحن
وري تدل ، (. وعييه فال ينبغي إنكار األمساء الصحيحة هلل رب العاملن61َوَما الرَّمْحَُن أََنْسُجُد ل َما ََتُْمُراَن َوزَاَدُرْم نـُُفوراً(. )الفرقان:

 1عييه عند العرب. وذلك ألن كثر  األمساء تدل عيى شرف املسمى كما رو متعارف، عيى عظمته سبحانه

 

 ت ـ اإلحلاد يف لصفات هللا عز وجل

وري لصفات مشتقة من أمسائه    ،أو ولصفه هبا نبيه دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، جيب أن نؤمن بصفات هللا كيها اليت ولصف هبا هبا نفسه
ذلك ينبغي أن ننفي عنه سبحانه كل ويف مقابل ، وحنو ذلك من لصفات الكمال واجلالل املايقة، كالرمحة والعدل والقدر  والغىن

ُ قَـْوَل الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ ، وقد ادعى ذلك اليهود، أولصفه مبا ل يييق به سبحانه كالفقر مثال، لصفة  سيبية َع اَّللَّ قال تعاىل: )َلَقْد مسَ 
َيُهُم اأْلَنْب َيا (. )آل عمران:َفق رٌي َوحَنُْن َأْغن َياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقَـتـْ  (. 181َء ب َغرْي  َحقٍ  َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَااَب احْلَر يق 

 

ْم َولُع ُنوا مب َ  ا َقاُلوا َبْل َيَداُه كما ولصفوه ابلبخل تعاىل هللا عن ذلك! حيث قال: )َوَقاَلت  اْليَـُهوُد َيُد اَّللَّ  َمْغُيوَلٌة ُغيَّْت أَْيد يه 
نَـُهُم الْ َمْبُسوطََتان  يـُْنف ُق َكْيَف  َنا بـَيـْ ْن َرب  َك طُْغَياانً وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ ُهْم َما أُْنز َل إ لَْيَك م  نـْ َعَداَوَ  َواْلبَـْغَضاَء إ ىَل يـَْوم  اْلق َياَمة   َيَشاُء َولََيز يَدنَّ َكث رياً م 

ُ َوَيْسَعْوَن يف  اأْلَ  د يَن(. )املائد :ُكيََّما َأْوَقُدوا اَنراً ل ْيَحْرب  َأْطَفَأَرا اَّللَّ ُ ل حيُ بُّ اْلُمْفس   (. 64ْرض  َفَساداً َواَّللَّ

 وري من عمل املشركن. ، فالصفات السيبية الناقصة حبق هللا تعاىل مستحيية

 

 ث ـ طيب رؤية هللا جهر 

اَل الَّا يَن ل قال تعاىل: )َوقَ ، رو من عمل املشركن، وجعيه سبيال وحيدا لييقن، إن طيب رؤية هللا جهر  يف الدنيا
ْم َوَعتَـ  ه  َنا اْلَمالئ َكُة َأْو نـََرى َربَـَّنا َلَقد  اْسَتْكبَـُروا يف  أَنـُْفس  (. وذلك أن هللا تعاىل 21ْوا ُعتُـو اً َكب رياً(. )الفرقان:يـَْرُجوَن ل َقاَءاَن َلْول أُْنز َل َعَييـْ

 (.  113اأْلَْبَصاُر َوُرَو يُْدر ُك اأْلَْبَصاَر َوُرَو اليَّا يُف اخْلَب رُي(. )األنعام: قال تعاىل: )ل ُتْدر ُكهُ ، من لصفاته أنه ل يُرى يف الدنيا
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 ج ـ نسبة أي فعل كوين لغري هللا

فمن نسب شيئا من األفعال اليت حتصل يف الكون ، ورو املتحكم  فيه وحده، إن هللا تعاىل رو الاي خيق الكون مبا فيه 
ْن ُشرََكائ ُكْم َمْن يـَْبدُأ اخْلَْيَق مُثَّ يُع يُدُه ُقل  اَّللَُّ يـَْبدُأ اخْلَْيَق مُثَّ ، كاخليق والبعث مثالً ،  لغري هللا تعاىل فقد أشرك قال تعاىل: )ُقْل َرْل م 

 (. 34يُع يُدُه َفَأَّنَّ تـُْؤَفُكوَن(. )يونس:

، وتسيري األهنار، وشق الارقات، ومتهيد األرض، اتواإلنب، وإنزال املار، ومن األفعال اليت انفرد هبا سبحانه: خيق العامل كيه
ومساعد  الناس وردايتهم يف الرب ، وإبقاء البشرية جياًل بعد جيلٍ ، وإجابة املضار، وإقامة احلواجز بن البحار، وإرساء اجلبال

َن السََّماء  أَمَّْن َخَيَق السَّ كماقال تعاىل: )،  والرزق وحنو ذلك، واخليق والبعث، وإرسال الرايح، والبحر َماَوات  َواأْلَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم م 
َنا ب ه  َحَدائ َق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنب ُتوا َشَجَرَرا أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  َبْل ُرْم  أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَـرَارًا َوَجَعَل ، قَـْوٌم يـَْعد ُلونَ َماًء َفأَنـْبَـتـْ

الهَلَا أَنْـ  زًا أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  َبْل َأْكثـَُرُرْم ل يـَْعَيُمونَ خ  َي َوَجَعَل بـَْنَ اْلَبْحَرْين  َحاج  يُب اْلُمْضَارَّ إ َذا َدَعاُه ، َهارًا َوَجَعَل هَلَا َرَواس  أَمَّْن جيُ 
ُف السُّوَء َوجَيَْعُيُكْم ُخَيَفاَء اأْلَْرض  أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  قَي يالً  ُل الر  اَيَح ُبْشراً ، َما َتاَكَُّرونَ  َوَيْكش  أَمَّْن يـَْهد يُكْم يف  ظُُيَمات  اْلبَـر   َواْلَبْحر  َوَمْن يـُْرس 

ُ َعمَّا ُيْشر ُكونَ  َن السََّماء  َواأْلَْرض  أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  ُقْل َراُتوا أَمَّْن يـَْبدأُ اخْلَْيَق مُثَّ يُع يُدُه َوَمْن يـَْرزُُقُكْم م  ، بـَْنَ َيَدْي َرمْحَت ه  أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  تـََعاىَل اَّللَّ
ُتْم لَصاد ق َن(. )النمل:  (. 64 -61بـُْرَراَنُكْم إ ْن ُكنـْ

 

 ح ـ إنكار بعض الكتب والرسل 

ن والكالم رو م، فالكتب السماوية كالم هللا تعاىل، من أسس اإلميان أن يؤمن املسيم جبميع الكتب والرسل بال استثناء
كما قال تعاىل: ،  وهبم تقوم احلجة، وإرسال الرسل رو من عدله الاي رو من لصفاته أيضاً ، لصفاته؛ حيث كيم موسى تكييماً 

ُ ُموَسى َتْكي يماً(. ْن قَـْبُل َوُرُساًل ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَيْيَك وََكيََّم اَّللَّ   (.164)سور  النساء:  )َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُرْم َعَيْيَك م 

، واإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم اآلخر، ورمبا حاول املشركون من أعداء الرسل عييهم السالم التفرقة بن هللا ورسيه
َّللَّ  َوُرُسي ه  َويُر يُدوَن َأْن يـَُفر  ُقوا بـَْنَ اَّللَّ  َوُرُسي  ، وكأن القضية جمرد روى أو مزاج! ه  َويـَُقوُلوَن نـُْؤم ُن قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َيْكُفُروَن اب 

ُاوا بـَْنَ َذل َك َسب يالً  يًنا(.، ب بَـْعٍض َوَنْكُفُر ب بَـْعٍض َويُر يُدوَن َأْن يـَتَّخ  )سور   أُولَئ َك ُرُم اْلَكاف ُروَن َحقًّا َوَأْعَتْداَن ل ْيَكاف ر يَن َعَاااًب ُمه 
 (.151-151النساء: 

بل ، تعاىل هللا عن ذلك عيواً كبرياً ، ونسبة له إىل الظيم والسفه، ـ طعٌن يف الرب  تبارك وتعاىل ويعد "إنكار رسالته ـ ملسو هيلع هللا ىلص
 1جحٌد ليرب   ابلكيية وإنكاٌر".

                                                            
 (.157شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  1

 



35 
 

إذ يعين عبثية وجود اإلنسان يف راه ، وراا غاية الضالل!، وينكرون الكتب املنزلة، النبوات مجيعاً وقد ينكر املشركون 
ْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَ ،  العبثوهللا منزه عن ، احليا  نـَْزَل كما قال تعاىل: )َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدر ه  إ ْذ َقاُلوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َعَيى َبَشٍر م 

ُ اْلك َتاَب الَّا ي َجاَء ب ه  ُموَسى نُورًا َوُردًى ل ينَّاس  جَتَْعُيونَُه قَـرَاط يَس تـُْبُدونـََها َوَُّتُْفوَن َكث ري  ًا َوُعي  ْمُتْم َما ملَْ تـَْعَيُموا أَنـُْتْم َول آاَبؤُُكْم ُقل  اَّللَّ
ْم يـَْيَعُبوَن(. )سور  األنعام:  ه   (. 91مُثَّ َذْرُرْم يف  َخْوض 

إذ رو يندرج ضمن إنكار بعض لصفاته وأفعاله ، ول شك أن إنكار بعض الكتب أو الرسل رو شرك ابهلل تعاىل
 سبحانه!.

 

 من اليوم اآلخر املوقفخ ـ 

َك نـَْعُبُد ، َمال ك  يـَْوم  الد  ين  قال تعاىل: )، أي يوم اجلزاء، ورو يوم الدين، اليوم اآلخر وعد قاعه هللا عيى نفسه حملاسبة الناس إ ايَّ
َك َنْسَتع ُن(. )سور  الفاحتة:   (. 5-4َوإ ايَّ

واختالق األورام ، التحريف يف مشارد القيامة وأحواهلاكما أن ،  ولالك يعد إنكار اآلخر  من عقيد  أرل الشرك والضالل
مفندًا دعوارم ، قال تعاىل يف شأن بعض أرل الكتاب ممن احنرفوا حنوالشرك، والدعاوى حوهلا رو من عمل بعض املشركن أيضاً 

مًا َمْعُدوَدً  ُقْل َأَّتََّْاُُتْ ع ْنَد اَّللَّ  َعْهداً فَـَيْن خُيْي َف )َوَقاُلوا َلْن مَتَسََّنا النَّاُر إ لَّ وأهنا دعوى ل تستند إىل دليل: ، بعدم اخليود يف النار  َأايَّ
ُ َعْهَدُه أَْم تـَُقوُلوَن َعَيى اَّللَّ  َما ل تـَْعَيُموَن(. )البقر :  (.81اَّللَّ

 

 إنكار القدرد ـ 

،  اليوح احملفو  قبل أن يوجده يف الواقعوأن كل شيء حيدث يف الواقع كتبه هللا عنده يف، من لصفات املوحدين اإلميان ابلقدر
وإذا ، وإنكار لصفة من لصفات هللا شرك كما تقدم، أي رم ينكرون عيم هللا ابحلوادث قبل أن تقع، 1ولكن املشركن ينكرون القدر

كما قال تعاىل: ،  !وكأنه ليس هلم ْثة يد فيها، إىل القدر!إذ ينسبون شركهم وجرائمهم ، أقر به بعضهم فقد يفهمونه فهمًا خاطئاً 
ْن ُدون ه  م ْن َشْيٍء حَنُْن َول آاَبُؤاَن َول َحرَّْمَنا ْن  )َوَقاَل الَّا يَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َعَبْداَن م  م ْن ُدون ه  م ْن َشْيٍء َكَال َك فَـَعَل الَّا يَن م 

ْم فَـَهْل َعَيى الرُُّسل  إ لَّ اْلَبالُغ اْلمُ   َّتيف يف فهم القدر وحركة احليا (. وراا املوقف منهم يدل عيى 35ب ُن(. )سور  النحل: قَـْبي ه 
 ومسئولية اإلنسان.
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)َوإ َذا ق يَل هَلُْم أَْنف ُقوا مم َّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َقاَل الَّا يَن َكَفُروا قال تعاىل: ، ومما يؤكد سوء فهم املشركن ليقدر موقفهم من اإلنفاق
(. فقد برروا خبيهم وإمساكهم املال عن 47َن آَمُنوا أَُنْاع ُم َمْن َلْو َيَشاُء اَّللَُّ َأْطَعَمُه إ ْن أَنـُْتْم إ لَّ يف  َضالٍل ُمب ٍن(. )سور  يس: ل يَّا ي

 فيو شاء هللا أطعَم الفقراء! متناسن حكمة هللا تعاىل أن يبيو الناس بعضهم ببعض!.، احملتاجن ابلقدر

 

فهم يبخيون عيى ، يب أن يستخدم املشركون ما أبيديهم من مال وثرو  وسياة لصد الناس عن اهلدى!ومن العج
وكيف أضيهم ، قال تعاىل ياكر حتاور أرل النار، مستخدمن أساليب الرتغيب والرتريب، وجيودون  لنشر مية الكفر، اجلائع

ُتْم ََتْتُونـََنا َعن  اْلَيم ن  ، يـََتَساَءُلونَ  أسيادرم أبسيوب الرتغيب: )َوأَقـَْبَل بـَْعُضُهْم َعَيى بـَْعضٍ  ، َقاُلوا َبْل ملَْ َتُكونُوا ُمْؤم ن نَ ، َقاُلوا إ نَُّكْم ُكنـْ
ُتْم قـَْوماً طَاغ َن(. )سور  الصافات:  (. ومعىن اليمن يف راه اآلية: أي من قبل اخلري31-27َوَما َكاَن لََنا َعَيْيُكْم م ْن ُسْياَاٍن َبْل ُكنـْ

 1وتقسروننا عييه.، أو أنكم كنتم َتتوننا عن القهر والقو  وتقصدوننا عن السياان والغيبة حىت حتميوان عيى الضالل، وانحيته

 

ولالك  ، إذ يرى   املنافقون أن األخا ابألسباب مانع من القدر، ويتساوى أرل النفاق واملشركون يف سوء فهم القدر!
ْخَواهن  ْم ،  لتثبياهم عن اجلهاد يف سبيل هللا تعاىليوب املؤمنن قاموا ببث اإلشاعات والرعب يف ق كما قال تعاىل: )الَّا يَن َقاُلوا إل 

ُتْم لَصاد ق َن(. )سور  آل عمر  ُكُم اْلَمْوَت إ ْن ُكنـْ  (.168ان: َوقَـَعُدوا َلْو َأطَاُعواَن َما قُت ُيوا ُقْل َفاْدرَأُوا َعْن أَنـُْفس 

ول يكون يف النهاية إل  ما يريد رب ، ورم ماالبون ابألخا ابألسباب، ورو حمجوب عن الناس، بااتهواحلق أن القدر قائم 
 العاملن!.

 

 رـ ـ عباد  األسباب

فهـاا قـارون يعظـه ، فيجعيها ري الفاعية واملؤثر  يف رـاا الوجـود!، إنَّ َمن ل يؤمن ابلقدر  يبالغ  يف شأن األسباب ويعظمها
، فهــو قــد حصــل املــال بكــده وســعيه كمــا زعــم!، وينســب مــا رــو فيــه مــن ثــرو  وجــاه ورفــاه إىل عيمــه، إلنفــاق؛ فيــأَّب!وأيمرونــه اب، قومــه

ويف رـاا الصـدد قـال ، وخسـف بـه األرض، وأن ما به من نعمة فهي من فضل هللا وتدبريه... لاا وكيه هللا لنفسه، وأنكر فضل هللا عييه
ْلُعْصـَبة  أُويل  اْلُقـ إ نَّ قَـاُروَن َكـانَ تعاىل حيكي قصته: ) َـُه لَتَـنُـوُء اب  ـَن اْلُكنُـوز  َمـا إ نَّ َمَفاحت  نَـاُه م  ْم َوَآتـَيـْ ـْن قَــْوم  ُموَسـى فَـبَـغَـى َعيَـْيه  وَّ   إ ْذ قَـاَل لَـُه م 

نَ  اَر اآْلَ ، قَـْوُمُه َل تـَْفرَْح إ نَّ اَّللََّ َل حيُ بُّ اْلَفر ح  ُ الدَّ ُ إ لَْيـَك َوَل َوابـَْتغ  ف يَما َآََتَك اَّللَّ ْن َكَمـا َأْحَسـَن اَّللَّ نـَْيا َوَأْحس  َن الدُّ يَبَك م  َرَ  َوَل تـَْنَس َنص  خ 
د ينَ  َـا أُوت يتُـُه َعيَـى ع ْيـٍم ع ْنـد ي، تـَْبغ  اْلَفَساَد يف  اأْلَْرض  إ نَّ اَّللََّ َل حيُ بُّ اْلُمْفس  ـَن اْلُقـُرون  َمـْن َأَوملَْ يـَْعيَـْم َأنَّ اَّللََّ قَـْد  َقاَل إ منَّ ـْن قَـْبي ـه  م  َأْريَـَك م 

ْنُه قـُوًَّ  َوَأْكثـَُر مَجًْعا َوَل ُيْسَأُل َعْن ُذنُوهب  ُم اْلُمْجر ُموَن(. )سور  القصص:   (.78-76ُرَو َأَشدُّ م 

                                                            
 (.4/41تفسري الكشاف )انظر:  - 1
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كـاد يضـيع ول ي، ويتهالـك عيـى حاامهـا ومجعهـا، فهـو ينسـب لنفسـه الفضـل، وراا شأن كل من عظم الدنيا وأخا أبسباهبا
وأدرك أنـه ضـيع عمـره الثمـن ، ول يرتك سبيال هلا إل وييجـه.. حـىت إذا أدركـه املـوت مل ينفعـه منهـا شـيء، دقيقة من عمره يف غري طيبها

 يف  ما ل طائل فيه!.

رض ويصـبح فـال يهمـل الـدنيا ـ حبجـة التوكـل ـ فيجـوع وميـ، واأللصل أن يوازن اإلنسان بـن األخـا ابألسـباب والتوكـل عيـى هللا
وعيـى املـرء أن يـدرك أهنـا دار فنـاء ل ، ول يسرف يف طيبها والعتماد عيى أسـباهبا ـ مـن دون هللا ـ فيكيـه هللا إىل نفسـه، عالة عيى غريه

ري فقـد قـال الفضـيل يف تفسـ، فيتـزود مـن لصـاحل األعمـال اخلالصـة مـا يؤريـه لينعـيم اخلالـد، ودار عبور مبا فيها من حزن وسرور، دار بقاء
ُيوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسـُن َعَمـاًل َوُرـَو اْلَعز يـُز اْلَغُفـوُر( )ا ، (: قـال: "رـو أخيـص العمـل وألصـوبه2مليـك:قوله تعاىل: )الَّا ي َخَيَق اْلَمْوَت َواحْلََياَ  ل يَـبـْ

ان لصـوااب ومل يكـن خالصـا مل يقبـل؛ وإذا كـ، قالوا اي أاب عيي ما أخيصه وألصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصـا ومل يكـن لصـوااب مل يقبـل
 1والصواب أن يكون عيى السنة".، فاخلالص أن يكون هلل، حىت يكون خالصا ولصوااب

 

* * * 

                                                            
 (.  581-11/581لرازي بال عزو، انظر: التفسري الكبري ليرازي، )أورده ا - 1
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 املبحث اخلامس: التشريع مبعزل عن الشريعة
 

 ولالك، من األلصول اليت جيب العتقاد هبا أن هللا الاي خيق الناس رو أعيم مبا يصيحهم يف شئون دينهم ودنيارم
وأمررم أن يتحاكموا ، وزودرم ابلشرائع اليت تييب حاجاهتم ومصاحلهم، بعث هلم الرسل ليدلورم عيى املنهج القومي والصراط املستقيم

 إليها. 

 

 والتشريع له حالتان:

مستنباًا من  والتشريع يف مثل راه األمور ينبغي أن يكون، وري تتعيق ابحلقوق الشخصية والعامة والشريعة، األوىل تتعيق ابلدين
 الشريعة وحدرا.

وإنشاء املدارس وحنو ذلك... وراا مرتوك ، مثل بناء املدن وَّتاياها وشق الارق وتنظيم الدواوين، الثانية: التشريع يف أمور الدنيا
 ليناس ليشرعوا فيه وفق مصاحلهم الدنيوية عيى ردي من الشريعة أيضا.

 

 يدخل يف احلالة األوىل: وعييه

 ريعات الباطية اليت مل أيذن هبا هللالتشأ ـ وضع ا

إذ ل حيق ألحد من البشر ، ورنا ميارس املشرع سياة اإلله والعياذ ابهلل!، 1وذلك كأن حُيل  الناُس حرامًا وحيرموا حاللً 
مبا منددًا ، ويف راا الصدد قال تعاىل يف شأن طائفة من أرل الكتاب أحيت وحرمت من تيقاء أنفسها، أاًي كان فعل ذلك!

ُروا إ لَّ  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُم  دًا ل إ َلَه إ لَّ ُرَو ُسْبَحانَُه َعمَّا فعيت: )اَّتََُّاوا َأْحَباَرُرْم َوُرْرَبانـَُهْم أَْراَباًب م ْن ُدون  اَّللَّ  َواْلَمس   ل يَـْعُبُدوا إ هَلًا َواح 
ويف عنق عدي  ،حاُت قدم إىل املدينة "فدخل عيى رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ويف تفسريرا ورد: أن عدي بن (.31ُيْشر ُكوَن(. )التوبة:
، )اَّتََُّاوا َأْحَباَرُرْم َوُرْرَبانـَُهْم أَْراَبابً م ْن ُدون  اَّللَّ (. قال: فقيت: إهنم مل يعبدورم. فقال: )بيىورو يقرأ راه اآلية: ، لصييب من فضة

ـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ    لقول تفسري "رسول هللا  ول شك أن ، 2فالك عبادهتم إايرم(."، فاتبعورم، هلم احلرام وأحيوا، إهنم حرموا عييهم احلالل

                                                            
 (.214انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  1
 (.2/137خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين ) -  2
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وأهنا ري اَّتاذ بعض الناس أرابابً ، نص قاطع عيى أن التباع يف الشريعة واحلكم رو العباد  اليت َّترج من الدين، سبحانه هللا
 1يف "األرض" من العبودية لغري هللا ". ،ويعين حترير "اإلنسان" ،ين لييغيهلبعض . . األمر الاي جاء راا الد

 

 ونسبة األمر بفعل الفواحش إليه، ب ـ ومن ذلك الفرتاء عيى هللا

زاعمن شرعيتها إبرث اجتماعي توارثوه عن آابئهم! وسياان ديين مدعن أن هللا ، كان املشركون يفعيون الفواحش
َا قُ  ولالك قال، أمررم هبا! ُ أََمَراَن هب  َها آاَبَءاَن َواَّللَّ َشًة َقاُلوا َوَجْداَن َعَييـْ ْل إ نَّ اَّللََّ ل أَيُْمُر تعاىل مندداً هبم ومكاابً هلم:  )َوإ َذا فَـَعُيوا َفاح 

ْلَفْحَشاء  أَتـَُقولُوَن َعَيى اَّللَّ  َما ل تـَْعَيُموَن(. )األعراف:  (.28اب 

 

 نزل من السماءحتريف كالم هللا املت ـ 

 ، فالكتب ري مصدر الشرائع، إن حتريف الكتب السماوية املنزلة قبل القرآن الكرمي هلو من أسوأ لصور تزييف احلقائق
ورو نوع من الشرك يشبه ما ذكرانه يف احلالة األوىل من حترمي احلالل ، والتالعب هبا رو تالعب ابألحكام والشرائع اليت تضمنتها!

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَّ  مُثَّ ، قد عمد إليه بعض أرل الكتابو ، وحتييل احلرام نـْ ُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفر يٌق م  قال تعاىل: )أَفَـَتْاَمُعوَن َأْن يـُْؤم 
ْن بـَْعد  َما َعَقُيوُه َوُرْم يـَْعَيُموَن(. )البقر : ابلدين والصد عن سبيل هللا (. فهؤلء احملرفون  ل يتورعون عن التالعب 75حُيَر  ُفونَُه م 

نـَْيا َفاْليَـْوَم نـَْنَسا، تعاىل! ْم َرَاا َوَما  وذلك كما قال تعاىل: )الَّا يَن اَّتََُّاوا د ينَـُهْم هَلْوًا َوَلع بًا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُ  الدُّ ُرْم َكَما َنُسوا ل َقاَء يـَْوم ه 
ايت َنا جَيَْحُدوَن(. )سور  األعراف:   (.51َكانُوا ِب 

 

وسبب راا التحريف مصيحة دنيوية عاجية تتمثل يف مكسب مادي بسيط كما قال تعاىل: )فَـَوْيٌل ل يَّا يَن َيْكتُـُبوَن 
ْم مُثَّ يـَُقوُلوَن َرَاا م ْن ع ْند  اَّللَّ  ل َيْشتَـُروا ب ه  َْثَناً قَي ياًل فَـَوْيٌل هَلُْم مم َّا َْيد يه  ُبوَن(. )البقر :َكتَـَبْت أَْيد ي  اْلك َتاَب أب  ْم َوَوْيٌل هَلُْم مم َّا َيْكس   (.79ه 

 

  

                                                            
 (.3/1435يف ظالل القرآن، ) -  1
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 ث ـ لصرف العباد  لغري هللا تعاىل!

قال تعاىل: ، وأن يُفضل أرل الشرك عيى أرل التوحيد، وذلك كأن ُتصرف العباد  ليااغوت من: حجٍر أو بشر او مشس  وقمر
َن اْلك   يبًا م  َن الَّا يَن آَمُنوا َسب يالً )أملَْ تـََر إ ىَل الَّا يَن أُوتُوا َنص  جلْ ْبت  َوالاَّاُغوت  َويـَُقوُلوَن ل يَّا يَن َكَفُروا َرُؤلء  َأْرَدى م  ُنوَن اب  (. َتاب  يـُْؤم 

والااغوت: ، وكل ما عبد من دون هللا، واجلبت: األلصنامُ ، 1(. وقد نزلت راه اآلية يف اليهود والنصارى51)سور  النساء: 
 .   2الشياان

 رفض التحاكم إىل شريعة هللاج ـ 

ل إىل شرائع اجلاريية اليت تنصف ، وتنصف املظيوم، ينبغي عيى املؤمن التحاكم إىل شريعة هللا تعاىل اليت حتق احلق وتقيم العدل
وييحق هبم ، داءً واملشركون يرفضون التحاكم إىل شرعة هللا ابت، وَّترتع أحكاماً ما أنزل هللا هبا من سياان!، عيية القوم دون الرعاع!

َعْنَك لُصُدوداً(. )سور  النساء:  قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُْم تـََعاَلْوا إ ىَل َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َوإ ىَل الرَُّسول  رَأَْيَت اْلُمَناف ق َن َيُصدُّونَ ، املنافقون
61.) 

فهاا ، شريعاهتم وتصديهم لدعو  الرسل عييهم السالم!ورمبا ادعى املشركون أهنم حيققون مصيحة العباد والبالد يف أحكامهم وت
د (. )سور  غافر: من اآلية فرعون يدعي الرشاد قائال ملن حوله: ) َقاَل ف ْرَعْوُن َما أُر يُكْم إ لَّ َما أََرى َوَما َأْرد يُكْم إ لَّ َسب يَل الرََّشا

29.) 

حىت لو أن قائال ادعى أبهنم مل خييقوا ، أعداء ألرل التوحيد، اريق احلقوليس الكفر  من أعداء الرسل عييهم السالم إل قااعا ل
 إل هلاه الغاية مل يكن ذلك ببعيد!.

 مالحظة:

وأما جمرد احلكم ، 3ورو أن جيحد احلاكم يف قيبه ما أنزل هللا، مامل يكن ذلك مقروانً بعمل قييب، ليس جمرد احلكم بغري ما أنزل هللا كفر
ُ َفُأولَئ َك ُرُم )من دون جحود فهو معصية  كبري  كما نبه عيى راا املفسرون عند قوله تعاىل:  بغري ما أنزل هللا َا أَنـَْزَل اَّللَّ َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مب 

كم ومن أقر به ومل حي، (. فقد ورد عن ابن عباس يف تفسريرا قوله: "من جحد ما أنزل هللا فقد كفر44اْلَكاف ُروَن(.)املائد : بعض اآلية
 5وفسق دون فسق".، وظيم دون ظيم، وورد عن طاووس وعااء أهنما قال: "كفر دون كفر، 4به؛ فهو ظامل فاسق"

                                                            
 (.1/521)تفسري الكشاف ليزخمشري،  - 1
 (.1/152) املصدر السابق، - 2
 (.324-323انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  3
 (.1/521خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين ) -  4
 (.1/522املرجع السابق، ) -  5
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 أسباب الشرك وبواعثه الفصل الثاين: 
 

ا يف  ُيَسب  ُح َّلل َّ  َما يف  السََّماَوات  َومَ كما قال تعاىل: )،  ويشهد له ابلوحدانية، جعل هللا سبحانه راا الكون كيه يسبح له
(. )اجلمعة:   (. 1اأْلَْرض  اْلَمي ك  اْلُقدُّوس  اْلَعز يز  احلَْك يم 

وقد أشار إليه العيماء واألدابء والشعراء يف ، ورو أمر اثبت لدى كل ذي لب، فإذا كانت مجيع الكائنات تشهد هلل ابلوحدانية
 1مثل حنو قول أيب العتارية:

 فيا عجباً كيف يُعصى اإللـ

 حدُه اجلاحــدُ ـه أم كيف جي

 وهلل يف كــــــــل حتـــريكةٍ 

 ويف كل تســـــــكينٍة شاردُ 

 ويف كل   شيٍء له آيـــــــــةٌ 

 تدلُّ عيى أنه واحــــــــــــدُ 

 

عقيي والشعوري ؟ وما ري وأسوأ أنواع الحندار ال، فمن أين جاء الشرك الاي رو أقصى درجات التخيف الفكري والعقدي
 أسبابه؟.

 ينشأ الشرك؟كيف 

، قال ابن تيمية: "وألصل راا قياس املشركن الاين عدلوا ابهلل، ينشأ الشرك من تسوية هللا خبيقه يف أمر من األمور
أو ، كمسييمة الكااب،  وكالك من عدل برسوله متنبئًا كااابً ، سوورم برب العاملن يف عبادهتا أو اَّتاذرا  آهلة، وجعيوا هلل أنداداً 
فهاا كيه ، أو عدل ما شرعه من الدين دينًا آخر شرعه له شركاؤه، وته واستماعه كالمًا آخر أو قراءته أو مساعهعدل بكتابه وتال

فإنه مل يعدل أحد ابهلل شيئًا من ، يف بعض ما يستحقه وحده، من فعل املشركن ... وألصل الشرك أن تعدل ابهلل خميوقاته

                                                            
 (.4/462خمتارات البارودي، ) -  1
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، وأمر ابستماعه، كمن عمد إىل كالم هللا الاي أنزله،  توكل عييه فهو مشرك بهفمن عبد غريه أو ، املخيوقات يف مجيع األمور
 1فعدل به مساع بعض األشعار".

 أسباب نشأ  الشرك 

 وري اآلتية:  ، استنبانارا من الكتاب العزيز، ورنالك ثالثة أسباب لنشأ  الشرك

 األول: التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقل.

 لثقايف والجتماعي.  الثاين: املوروث ا

 الثالث: أسباب نفسية وأخالقية.

 وسوف نفصل احلديث حوهلا يف مباحث راا الفصل.

                                                            
 (.1/344الستقامة، حتقيق الدكتور دمحم رشاد سامل، ) -  1
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 التخلف يف منهجية التفكري وإعمال العقلاملبحث األول:  
 

بع والتفكري السييم رو التفكري العيمي املوضوعي الاي يت، من املعيوم عقاًل أن التفكري السييم يقود إىل نتائج سييمة
ويف نفسه وما فيها من اإلبداع سواء يف ، واألرض وخميوقاهتا، فمن َتمل ابلكون وأجرامه، منهجا واضحًا يف البحث والستدلل

والواقع وما فيه من جتاذابت ، ومن َتمل يف التاريخ وأحداثه وسننه، أو قوارا الروحية والعقيية اإلبداعية، ريئتها الرتكيبية اجلثمانية
أو يف بعضه إذا تعار عييه البحث يف كل املوضوعات.. ، لصل من خالل البحث والتحييل والستقصاء فيما تقدم كيهتو ، وتقيبات

 له اخليق واألمر سبحانه وتعاىل!.، وأن كل فعل جيري أبمره، املتعهد ملا فيه، تولصل إىل أن هللا رو وحده اخلالق هلاا الكون

مما جيعيهم يرفضون احلق جملرد أنه ، إنه التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقل ،فيماذا يرفض كثري من الناس راه احلقيقة!
 منها:، ويتجيى رفض احلقيقة أبمور كثري ، احلق!

 

 أ ـ الكفر ِبايت هللا تعاىل

ْكُفُروَن ولكنه يصر عيى الكفر لغرض يف نفسه كما قال تعاىل: )ُقْل اَي َأْرَل اْلك َتاب  مل َ تَ ، فقد يرى اإلنسان اآلايت
يٌد َعَيى َما تـَْعَمُيوَن(. )سور  آل عمران:  ُ َشه  اَيت  اَّللَّ  َواَّللَّ  (. 98ِب 

 

 الكفر بعد اإلميان -ب 

كما قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َكَفُروا بـَْعَد إ ميَاهن  ْم ،  وراه لصور  من لصور الشرك والضالل، قد يؤمن املرء مث يكفر بعد ذلك!
(. قال الزخمشري يف تفسري اآلية: "رم اليهود كفروا 91ُكْفرًا َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتُـُهْم َوأُولَئ َك ُرُم الضَّالُّوَن(. )سور  آل عمران:   مُثَّ اْزَداُدوا

 .1مث ازدادوا كفراً بكفررم مبحمد والقرآن".، بعيسى واإلجنيل بعد إمياهنم مبوسى والتورا 

  

                                                            
 (.1/382تفسري الكشاف ) - 1
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 ت ـ اإلعراض عن احلقيقة

حلَْق   َوَأَجٍل ُمَسم ًى ،  اض عن احلقيقة بعدم املبال  هبا!يتجيى اإلعر  نَـُهَما إ لَّ اب  كما قال تعاىل: )َما َخَيْقَنا السََّماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
الكافرين مغمضون  ولكن، (. فها رنا كون خميوق ابحلق وهلدف معن3َوالَّا يَن َكَفُروا َعمَّا أُْنا ُروا ُمْعر ُضوَن(. )سور  األحقاف: 

 غري مبالن ابلتاكري والوعيد!.، أعينهم عن راا اهلدف

 

 ث ـ التكايب ابحلقيقة

فهاا النيب دمحم ـ عييه الصال  ، والتكايب ابحلقيقة رو لغرض خارج عنها وعما يقتضيه اإلميان هبا من اإلذعان هلل الواحد القهار
قال تعاىل مواسيًا له: )َوإ ْن ُيَكا  بُوَك فَـَقْد ُكا  َبْت ُرُسٌل ، حال الرسل من  قبيهوالسالم ـ يالقي التكايب من قومه! حاله يف ذلك ك

ْن قَـْبي َك َوإ ىَل اَّللَّ  تـُْرَجُع اأْلُُموُر(. )سور  فاطر:   (.4م 

رمي  فال يتورعون عن، وسبب راا التكايب أن الكافرين ألصال حيبون الفرتاء والكاب حىت لصار ذلك ديدهنم وجبية فيهم
يَيٍة َول َحاٍم َوَلك نَّ الَّا يَن كَ  َفُروا يـَْفتَـُروَن َعَيى اَّللَّ  اْلَكا َب الصادقن به كما قال تعاىل: )َما َجَعَل اَّللَُّ م ْن حبَ ريٍَ  َول َسائ َبٍة َول َولص 

 (. 113َوَأْكثـَُرُرْم ل يـَْعق ُيوَن(. )سور  املائد : 

 

 مما يؤدي إىل الستهزاءج ـ امتزاج اإلعراض ابلتكايب 

ول ميكن ليمرء أن يقبل ، فامتزاج اإلعراض ابلتكايب يؤدي إىل الستهزاء، رمبا تفاعيت األسباب مع بعضها لتولد سببًا جديداً 
َها ُمْعر ض  ، احلقيقة ممن يستهزئ به ْن آيٍَة م ْن آاَيت  َرهب   ْم إ لَّ َكانُوا َعنـْ ْم م  حلَْق   َلمَّا َجاَءُرْم ، نَ قال تعاىل: )َوَما ََتْت يه  بُوا اب  فَـَقْد َكاَّ

ْم أَنـَْباُء َما َكانُوا ب ه  َيْستَـْهز ئُوَن(. )سور  األنعام:  (. 5-4َفَسْوَف أَيْت يه 

 

 الستكبار ح ـ 

: )إ نَـُّهْم َكانُوا إ َذا قال تعاىل، واملشركون عامة مبتيون به والعياذ ابهلل!، الستكبار مرض نفسي حيول بن لصاحبه واإلذعان ليحقيقة
ُوَن(. )سور  الصافات:  ُ َيْسَتْكرب   (. 35ق يَل هَلُْم ل إ َلَه إ لَّ اَّللَّ

 ولكنه مستكرب بقيبه عن قبول احلقيقة!. ، فقد يكون املشرك متواضعاً بن الناس، والستكبار رنا ليس نقيض التواضع الجتماعي
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 خ ـ الصد عن اهلدى

إذ ينبغي ترك احلقائق تتحدث عن ، التخيف يف منهجية التفكري!ر  تدل عيى أقصى درجات الصد عن اهلدى لصو 
وإبقاء الواقع السيئ كما رو؛ فهاا رو غاية ، وأما الصد عنها وحماربتها ابتغاء احلفا  عيى مكتسبات أرضية، نفسها أمام الناس

قال تعاىل: )ُقْل اَي َأْرَل اْلك َتاب  ، راا ديدن بعض أرل الكتابوقد كان ، اجلهل والتخيف يف التعامل مع احلقائق والسنن الكونية
ُ ب َغاف ٍل َعمَّا تـَعْ  ُغونـََها ع َوجاً َوأَنـُْتْم ُشَهَداُء َوَما اَّللَّ َ َتُصدُّوَن َعْن َسب يل  اَّللَّ  َمْن آَمَن تـَبـْ  (.99َمُيوَن(. )سور  آل عمران: مل 

 

 د ـ السخرية من املؤمنن!

وهللا تعاىل ميدرم أبسباب القو  املادية ، هللا أن يكون أرل الشرك رم األكثر عددًا وعد  يف أغيب األزمان اقتضت حكمة
 ًً نـَْيا كما قال تعاىل: ،  فإذا نظروا إىل أرل اإلميان استضعفورم وسخروا منهم، استدراجًا ل حمبًة )زُي  َن ل يَّا يَن َكَفُروا احْلََياُ  الدُّ

َساٍب(. )سو  َوَيْسَخُروَن م نَ  (. وقد أراد هللا 212ر  البقر : الَّا يَن آَمُنوا َوالَّا يَن اتَـَّقْوا فَـْوقَـُهْم يـَْوَم اْلق َياَمة  َواَّللَُّ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ب َغرْي  ح 
آلخر رو يوم القيامة؛ حيث وطرف املعادلة ا، مبينًا أن الدنيا دار ابتالء واآلخر  دار جزاء، يف راه اآلية أن يرفع من شأن املؤمنن

 واجلزاء من جنس العمل!.، يعيو املؤمنون فوق الكافرين ويسخرون منهم

 

 ذ ـ عقد  التقييد األعمى ليسابقن

وترفض النعتاق ، رو موقف فيكيوري تقفه اجلاريية يف كل عصر!، إن تقييد اآلابء واألجداد ولو كانوا عيى ضالل!
وترفض التحرر من رق العبودية لفهم ، حيث تفرتض يف آابئها وأجدادرا الصواب املايق!، فهو جزء من تراثها ووجودرا، منه

وذلك كما قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّب ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َقاُلوا ، وحتارب أي دعو  إلعمال العقل والتفكري السييم!، اآلابء واألجداد
َنا   (. 171َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُرْم ل يـَْعق ُيوَن َشْيئاً َول يـَْهَتُدوَن(. )سور  البقر : َبْل نـَتَّب ُع َما أَْلَفيـْ

 

 عند املشركن.منهجية التفكري وإعمال العقل تيك كانت أرم أسباب التخيف يف  

 

* * * 
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 املوروث الثقايف واالجتماعيثاين: املبحث ال
 

ولكنه يف حالة الشرك قد يشكل عبئًا وأغالًل! يصعب ، لجتماعي روية األمم وحضارهتايشكل املوروث الثقايف وا
 الفكاك منها لالنتقال إىل نور التوحيد وقمته السامقة!.

 وفيما أييت ذكر بعض لصوره اليت تعيق النقية السامية إىل التوحيد:

 

 أ ـ التصور املادي ليحيا 

ول يبحث عن ، ل يدري له ردفا غري الاعام والشراب واجلنس، األرض! يعيش اإلنسان املشرك كالبهيمة عيى وجه
وراه حال شرحية كبري  ، بل إنه ُيكاب ابلبعث والرسالت لرييح نفسه من عناء حُماسبتها، سبب خيقه وإىل أين يصري بعد املوت!

ُم اأْلََمُل َفَسْوَف يـَْعَيُموَن(. )احلجر:ومتوعداً هلم: )َذْرُرْم أَيُْكيُ ، قال تعاىل متهكماً هبم، من أرل الشرك والعناد  (.3وا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُْيه ه 

 

 ب ـ األداين املزيفة

تسهم ـ ول ، ول حترتم إنسانية اإلنسان، وحتط من شأن العقل والتفكري، تسهم بعض األداين املزيفة اليت تزدري املعرفة
وقيم ابطية يؤقيم حياته من ، جدرانه وأدواته تصورات دينية مشورة، ومهي سيما الوثنية منها ـ يف جعل اإلنسان يعيش  يف سجن

 وري تتحكم يف سيوك اإلنسان وجتعيه يتخبط يف الظيمات!.، خالهلا

وري يف جمميها تصورات ظاملة كاذبة جارية ل ، من ذلك ـ مثاًل ـ تصورات املشركن حول احملرم عييهم من أكل األنعام
َن اْلَمْعز  اثـْنَـْن  ُقْل آلاََّكَرْين  َحرََّم أَم  اوذل، سند هلا من يقن أْلُنـْثـَيَـْن  أَمَّا اْشَتَمَيْت ك كما قال تعاىل: )َْثَان َيَة أَْزَواٍج م َن الضَّْأن  اثـْنَـْن  َوم 

ُتْم لَصاد ق نَ  ب ل  ، َعَيْيه  أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـْن  نـَب  ُئوين  ب ع ْيٍم إ ْن ُكنـْ َن اأْل  َن اْلبَـَقر  اثـْنَـْن  ُقْل آلاََّكَرْين  َحرََّم أَم  اأْلُنـْثـَيَـْن  أَمَّا اْشَتَمَيْت  َوم  اثـْنَـْن  َوم 
ََاا َفَمْن َأْظَيُم مم َّن  افـْتَـَرى عَ  ُ هب  ُتْم ُشَهَداَء إ ْذ َولصَّاُكُم اَّللَّ لَّ النَّاَس ب َغرْي  ع ْيٍم إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهد ي َيى اَّللَّ  َكا ابً ل يُ َعَيْيه  أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـْن  أَْم ُكنـْ ض 

 (.144-143اْلَقْوَم الظَّال م َن(. )األنعام:

 تاوق اإلنسان لتمنعه من الولصول إىل احلقيقة!.، بعقائدرا وتشريعاهتا وخزعبالهتا ري عبء وأغالل، فاألداين املزيفة 
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 ت ـ العادات والتقاليد

ولكن ما يتصل منها ابلعقيد  يف اجملتمع املشرك ، ومنها ما رو فاسد، تماعية منها ما رو لصاحلالعادات والتقاليد الج
فماتوا ، وقد أسهم التشبث هبا يف اجملتمع القرشي ابحلييولة دون ولصول بعضهم إىل نبع الشريعة العاب، رو يف جمميه ضال وفاسد!

َنا َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُرْم ل يـَْعق ُيوَن )َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّب  قال تعاىل: ، ورم كافرون! َشْيئًا َول ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َما أَْلَفيـْ
 (. 171يـَْهَتُدوَن(. )سور  البقر : 

كما ،  م ل حظ هلم من عقل أو معرفةول سيما إذا كان من يتبعه، العادات والتقاليد الجتماعيةوحري ابلعاقل أن يتحرر من رق 
 رو حال عبد  األواثن!.

 

 ث ـ األرواء الجتماعية

مث يغض طرفه عنه ، فقد يبصر اإلنسان النور، تسهم الصحبة السيئة واجملامالت الجتماعية يف لصرف الناس عن احلقيقة
َتين  اَّتََّْاُت اىل: قال تع، مما يسبب احلسر  واهلالك له يوم القيامة!، مراعا  خلالنه وألصدقائه ُ َعَيى َيَدْيه  يـَُقوُل اَي لَيـْ )َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّامل 

َتين  ملَْ َأَّتَّ ْا ُفاَلاًن َخي ياًل ، َمَع الرَُّسول  َسب ياًل  ْنَسان  خَ ، اَي َويـَْيىَت لَيـْ ُاوًل(. َلَقْد َأَضيَّين  َعن  الا  ْكر  بـَْعَد إ ْذ َجاَءين  وََكاَن الشَّْياَاُن ل إْل 
 (.29-27)الفرقان: 

 

 وري آاثر حتول دون رؤية بعضهم لينور املبن!.، املشركن املوروث الثقايف والجتماعي  عيىتيك كانت بعض آاثر 

 

* * * 
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 أسباب نفسية وأخالقيةاملبحث الثالث: 
 

وقادرا  ،وفجورًا امتألت شركًا وكفراً فإذا امتألت عتوًا ، وليتزكية والفجور، جعل هللا النفس البشرية قابية ليخري والشر
وذلك ألن الشرك قائم عيى جمموعة مرتاباة من مساوئ الصفات النفسية واخليقية اليت سنبينها يف راا ، ذلك إىل الاغيان واهلالك!

 املبحث.

 

 وحتول دون نور التوحيد:، اليت يقوم عييها الشرك سباب النفسية واألخالقيةوفيما أييت ذكر بعض األ

 

 أ ـ اجلهل 

وجيهيون الغاية من اخليق ووجود اإلنسان ، فهم جيهيون معرفة رهبم ولصفاته، اجلهل رو القاعد  األساسية ليمشركن عامة
قال ، بال دليل هلم!، وزعموا هلا الشفاعة، عبدوا ألصناماً ل تنفع ول تضر، وعمى مابق!، وملا كانوا يف جهل َتم، ورسالته يف احليا 

َفُعُهْم َويـَُقولُوَن َرُؤلء  ُشَفَعاُؤاَن ع ْنَد اَّللَّ  ُقْل أَتُـ َويَـ تعاىل: ) َا ل يـَْعَيُم يف  السََّماَوات  ْعُبُدوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  َما ل َيُضرُُّرْم َول يـَنـْ نَـب  ُئوَن اَّللََّ مب 
 (. 18َول يف  اأْلَْرض  ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )يونس:

َا َكانُوا ب ه  ُيْشر ُكوَن(. )الروم:)قال أيضًا يف سياق آخر: و  ْم ُسْياَااًن فَـُهَو يـََتَكيَُّم مب  (.واملعىن رل "أنزلنا عييهم حجة 35أَْم أَنـَْزْلَنا َعَيْيه 
ل  اليت، يكشف عن هتافت عقيد  الشرك، ذات قو  وسياان تشهد هباا الشرك الاي يتخاونه؟ ورو سؤال استنكاري هتكمي

يقرر أنه ل عقيد  إل ما يتنزل من عند هللا. وما أييت ، تستند إىل حجة ول تقوم عيى دليل. مث رو سؤال تقريري من جانب آخر
 1بسياان من عنده. وإل فهو وارٌن ضعيف".

 ب ـ الكاب

إ نَّ اَّللََّ ل يـَْغف ُر َأْن ال تعاىل: )ق، وذلك أهنم كابوا عيى هللا أفظع كاب حينما نسبوا له الشركاء، الكاب رو من لصفات املشركن
َّللَّ  فَـَقد  افـْتَـَرى إ ْْثاً َعظ يماً(. )النساء  (. 48:ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشر ْك اب 

وقد  ، ليكونوا مثيهم، يى هللا أيضاً فإهنم يريدون من أرل اإلميان أن يكابوا ع، وقبيوا ابلكاب عيى هللا، وطاملا أهنم كابوا
كما قال تعاىل ،  وذلك حفاظا عيى حياهتم وممتيكاهتم، حياولون إكراه الرسل ـ عييهم السالم ـ وأتباعهم ليعود  إىل مية الكفر عنو 

ْن قَـْوم ه  لَُنْخر َجنََّك اَي ُشَعْيُب َوا يَّت َنا َقاَل عن قوم شعيب: )َقاَل اْلَمأَلُ الَّا يَن اْسَتْكبَـُروا م  ْن قَـْريَت َنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف  م  لَّا يَن آَمُنوا َمَعَك م 
                                                            

 (.5/2771يف ظالل القرآن، ) - 1
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َها َوَما َيُكوُن لَنَ ، َأَوَلْو ُكنَّا َكار ر نَ  نـْ يَّت ُكْم بـَْعَد إ ْذ جَنَّااَن اَّللَُّ م  تَـَريـَْنا َعَيى اَّللَّ  َكا اًب إ ْن ُعْداَن يف  م  ُ ا َأْن نـَُعوَد ف يَها إ  َقد  افـْ لَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
حلَْ  َنا اب  نَـَنا َوبـَْنَ قـَْوم  ْيَنا َربَـَّنا افـَْتْح بـَيـْ َع َربُـَّنا ُكلَّ َشْيٍء ع ْيماً َعَيى اَّللَّ  تـَوَكَّ ُر اْلَفاحت  َن(. )سور  األعراف:َربُـَّنا َوس   (. 89-88ق   َوأَْنَت َخيـْ

قال ، وترك املية اإلبراريمية املستقيمة، من اآلخرين اتباعهم يف غيهمويبالغ املشركون يف ابطيهم وكاهبم حن يايبون 
َن اْلُمْشر ك َن(. تعاىل:  يَم َحن يفاً َوَما َكاَن م  يََّة إ بـْرَار   (.135)سور  البقر : )َوَقاُلوا ُكونُوا ُروداً َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل م 

 

 ت ـ الظيم

وأريه بعدم ، وقد يظيم اإلنسان نفسه ابملعالصي، ومن أسباب زوال األمم وامليوك، ابهلل الظيم رو من أرم بواعث الشرك
وذلك حن يزعم أن ْثة ، وشر الظيم أن يظيم احلقيقة، وقد يظيم عدوه إذا وقع أسريًا بن يديه!، أو ابلتمرد عييهم، النفقة عييهم

بْن ه  َوُرَو يَع ظُُه اَي بـُيَنَّ ل ن لقمان يف قوله تعاىل: )ولالك مسي الشرك ظيما عيى لسا، إهلًا آخر مع هللا سبحانه! َوإ ْذ َقاَل لُْقَماُن ل 
ْرَك َلظُْيٌم َعظ يٌم(. )لقمان: َّللَّ  إ نَّ الش    (. 13ُتْشر ْك اب 

(. شقَّ ذلك عيى 82نعام: من اآلية قال: ملا نزلت: )الَّا يَن آَمُنوا َوملَْ يـَْيب ُسوا إ ميَانـَُهْم ب ظُْيٍم (. )سور  األ، روى ابن مسعود
امل ، " ليس ذاك؛ إمنا رو الشركُ  :وقالوا: اي رسول هللا! أينا مل يظيم نفسه؟. فقال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ،ألصحاب رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

َّللَّ  إ نَّ الش    (. ويف رواية: "ليس كما 13ْرَك َلظُْيٌم َعظ يٌم(. )سور  لقمان: من اآلية تسمعوا قول لقمان لبنه:  ) اَي بـُيَنَّ ل ُتْشر ْك اب 
 1وإمنا رو كما قال لقمان لبنه".، تظنون

قال ، لالك يعترب الشرك شر أنواع الظيم، والظيم متفرع عنه، فالكاب ألصل الشرك، والظيم يف الشرك قائم عيى الكاب
ٍ َفَمْن َأْظَيُم مم َّن  افـْتَـرَ َرُؤَل تعاىل حكاية عيى لسان أرل الكهف: ) ْم ب ُسْياَاٍن بـَن   ًَة َلْوَل أَيْتُوَن َعَيْيه  ى َعَيى ء  قـَْوُمَنا اَّتََُّاوا م ْن ُدون ه  َآهل 

 (.15اَّللَّ  َكا اًب(. )الكهف: 

 

َد افاهلل سبحانه قائم ابلعدل! كما قال تعاىل: )، ورو من قيم راا الدين، وبضد الظيم العدل َّللَُّ أَنَُّه َل إ َلَه إ لَّ ُرَو َواْلَماَلئ َكُة َشه 
ْلق ْسط  َل إ َلَه إ لَّ ُرَو اْلَعز يُز احلَْك يُم(. )آل عمران:  ، (. ولالك قيل: "..وأظيم الظيم عيى اإلطالق الشرك18َوأُوُلو اْلع ْيم  َقائ ًما اب 

 2وأعدل العدل التوحيد".

يُع اْلَعي يُم(. قال تعاىل: ) ،وكيمات هللا تعاىل لصادقة عادلة ْدقًا َوَعْدًل ل ُمَبد  َل ل َكي َمات ه  َوُرَو السَّم  َومَتَّْت َكي َمُت َرب  َك لص 
 (. 115)األنعام:

                                                            
 (.61(، احلديث )1/25متفق عييه، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 1
 (.88انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  2
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َا أَنـَْزَل اَّللَُّ م ْن ك َتاٍب فَي َال َك َفادُْع َواْسَتق ْم َكَما أُم ْرَت َول تـَتَّب ْع َأْروَ قال تعاىل: )، وقد أمر نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ابلعدل اَءُرْم َوُقْل آَمْنُت مب 
نَـَنا  َة بـَيـْ َنُكُم اَّللَُّ َربُـَّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ل ُحجَّ َْعد َل بـَيـْ رُي(. َوأُم ْرُت أل  نَـَنا َوإ لَْيه  اْلَمص  َنُكُم اَّللَُّ جَيَْمُع بـَيـْ َوبـَيـْ

 (. 15)الشورى:

ْلَعْدل  إ نَّ اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنت  إ ىَل َأْري َها َوإ َذا َحَكْمُتْم بـَْنَ النَّاس  َأْن حَتُْكُموا اب  قال تعاىل: )، وأمر املسيمن ابلعدل
رياً(. )ا يعاً َبص   (. 58لنساء:ن ع مَّا يَع ُظُكْم ب ه  إ نَّ اَّللََّ َكاَن مسَ 

َهى َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَكر  َواْلبَـ قال تعاىل: ) كما،  وأولصى ابلعدل مايقاً  ْحَسان  َوإ يَتاء  ذ ي اْلُقْرََّب َويـَنـْ ْلَعْدل  َواأْل  ْغي  إ نَّ اَّللََّ أَيُْمُر اب 
 (. 91يَع ُظُكْم َلَعيَُّكْم َتَاكَُّروَن(. )النحل:

وْثة عالقة بن راه ، ( مر 28وماد  )عدل( )، ( مر 68وماد  )وحد( )، ( مر 169ر آن الكرمي )وقد وردت ماد  )شرك( يف الق
 املواد يصعب تتبعها يف راا البحث املوجز.

 

 العدل له ثالث صور:يبقى أن نشري إىل أن 

 نسيب. وراا عدل، كما يف الدول األوروبية!،  األوىل: أن تابق القانون عيى اجلميع بال متييز أو استثناء

كما يف حكم ،  وأي يكون راا القانون مستمدًا من شريعة السماء، الثانية: أن تابق القانون عيى اجلميع بال متييز أو استثناء
 وراا عدل كامل.، الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واخليفاء الراشدين من بعده

واطالع كامل ، فة الظروف واملالبسات الظارر  واخلفية يف كل أمرمع مراعا  كا، الثالثة: أن تقيم حكم هللا عيى اجلميع بال استثناء
وراا عدل خاص ابهلل رب العاملن ، وأن يوزن ما له من خري وما اكتسبه من شر مبيزان الار ، عيى أحوال احملكوم عييه يف كل أمر

 ورو عدل مايق!.، يوم القيامة
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 ث ـ الضالل 

يسرياً  ، ويقال الضالُل لكل عدول عن املنهج عمدًا كان أو سهواً ، ورو عكس اهلداية ،الضالل رو العدول عن الاريق املستقيم
إ نَّ اَّللََّ ل يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما قال تعاىل: )، ولالك استثىن هللا املشركن من رمحته، والشرك منتهى الضالل!، 1كان أو كثرياً 

َّللَّ  فَـَقْد َضلَّ َضالًل بَع يداً(. )النساء:ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء َومَ   (. 116ْن ُيْشر ْك اب 

جعيهم ل يهتدون ملعرفة هللا يف ، وذلك ملا فيهم من خبل عقيي وجهل معريف، ول عجب يف طرد املشركن من رمحة هللا تعاىل
 فكان عقاهبم أن ل تعرفهم رمحة هللا يف اآلخر !. ، الدنيا

 

 مىج ـ التقييد األع

فالقرد  مثاًل تقيد اإلنسان دون أن تدري فحوى ما ، التقييد األعمى من عمل البهائم وليس من شأن اإلنسان السوي
ولالك نعى عيى املشركن تقييدرم آابءرم  اجلهية ، وهللا تعاىل أراد أن ينأى ابجملتمع اإلنساين عن مستنقع التقييد، يقوم به!

َنا َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكانَ )قال تعاىل: ، املغفين يف شركهم آاَبُؤُرْم ل يـَْعق ُيوَن َشْيئاً  َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّب ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َما أَْلَفيـْ
 (. 171َول يـَْهَتُدوَن(. )سور  البقر : 

وراا ما أقر به قوم ، وما مل يسمعوه رفضوه، ا مسعوه منهم قبيوهفم، بل رم قد يتخاون أحاديث آابئهم مصدرًا وحيدًا ليمعرفة!
ثْـُيُكْم يُر يُد َأْن يـَتَـَفضََّل َعَيْيُكْم وَ نوح:  ْن قَـْوم ه  َما َرَاا إ لَّ َبَشٌر م  ََاا )فَـَقاَل اْلَمأَلُ الَّا يَن َكَفُروا م  ْعَنا هب  َلْو َشاَء اَّللَُّ أَلَنـَْزَل َمالئ َكًة َما مسَ 

 (.24آاَبئ َنا اأْلَوَّل َن(. )سور  املؤمنون:  يف  

 

 ح ـ تعايل احلواس

ومعرفة العيي ، احلواس اليت وربها هللا تعاىل لإلنسان ري إحدى وسائل املعرفة اليت تقوده لستكشاف العامل من حوله
فهم كما قال تعاىل: )لُصمٌّ بُْكٌم ، ول يردعهم كتاب!، فما عاد ينفعهم خااب، ولكن املشركن عايوا حواسهم، القدير بعد ذلك!

ُعوَن(. )سور  البقر :   (.18ُعْمٌي فَـُهْم ل يـَْرج 

قال تعاىل: )َوَمَثُل الَّا يَن َكَفُروا ، ول يعون ملا يف مضمونه، ولكنهم ل يدركون مغزى كالمه، والنيب ـ لصيى هللا عييه  وسيم ـ يدعورم 
َا ل َيسْ   (. 171َمُع إ لَّ ُدَعاًء َون َداًء لُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم ل يـَْعق ُيوَن(. )سور  البقر : َكَمَثل  الَّا ي يـَْنع ُق مب 

                                                            
 انظر: املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين، ماد  )ضل(.  - 1
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وعييه فقد استحق رؤلء ، 1فكأن النيب ـ لصيى هللا عييه  وسيم معهم كالراعي الاي ينعق ابلغنم وري ل تدرك سوى رنة لصوته فقط
َا قال تعاىل: ، احليوان!العااب اخلالد طاملا احناوا ملرتبة دون مرتبة  ْنس  هَلُْم قـُُيوٌب ل يـَْفَقُهوَن هب  ََهنََّم َكث رياً م َن اجلْ ن   َواإْل  )َوَلَقْد َذرَْأاَن جل 

َا أُولَئ َك َكاأْلَنـَْعام  َبْل ُرْم َأَضلُّ أُولَئ   َا َوهَلُْم آَذاٌن ل َيْسَمُعوَن هب  ُروَن هب   (.179اْلَغاف ُيوَن(. )سور  األعراف:  َك ُرمُ َوهَلُْم َأْعُنٌ ل يـُْبص 

 

 خ ـ ضيق النفس

ُ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قـُُيوُب الَّا يَن ، من بواعث الشرك المشئزاز من التوحيد والستبشار باكر األواثن قال تعاىل: )َوإ َذا ذُك َر اَّللَّ
َر   َوإ َذا ذُك َر الَّا يَن م ْن ُدون ه   آْلخ  ُنوَن اب  ُروَن(. ل يـُْؤم   إ َذا ُرْم َيْستَـْبش 

قال ، فيفتقد األكسجن ويضيق نفسه يف لصعوده!، ورمبا ولصل المشئزاز إىل حد ضيق النفس كمن يصعد يف السماء
يَُّه جَيَْعْل لَصْدَرُه َضي   تعاىل:  َا َيصَّعَُّد يف  السََّماء  َكَال َك )َفَمْن يُر د  اَّللَُّ َأْن يـَْهد يَُه َيْشرَْح لَصْدَرُه ل إل ْسالم  َوَمْن يُر ْد َأْن ُيض  قًا َحَرجًا َكَأمنَّ

ُنوَن(. )سور  األنعام:  ُ الر  ْجَس َعَيى الَّا يَن ل يـُْؤم   (. 125جَيَْعُل اَّللَّ

قال تعاىل: ، ويشمئزون عند ذكر هللا وحده! ، فاملشركون يفرحون عند ذكر شركائهم، وسبب راا الضيق النفسي رو الشرك ابهلل
ي   اْلكَ ذَ )

ُنوا َفاحْلُْكُم َّلل َّ  اْلَعي  ُ َوْحَدُه َكَفْرُُتْ َوإ ْن ُيْشَرْك ب ه  تـُْؤم  َنَُّه إ َذا ُدع َي اَّللَّ  (. 12ب ري (. )غافر:ل ُكْم أب 

 

 د ـ الكرارية

َنا ، تزييف احلقائق أو لبسها عيى الناس رو ديدن املشركن الاين يكررون احلق ئـْ حلَْق   َوَلك نَّ قال تعاىل: )َلَقْد ج  ُكْم اب 
 (. 78َأْكثـَرَُكْم ل ْيَحق   َكار ُروَن(. )سور  الزخرف: 

 والكرارية واحلقد واحلسد كيها مشاعر تدفع اإلنسان لركوب موجة الباطل واإلعراض عن دعو  احلق!.

 

 ذ ـ اجلحود

ومن ، ت احلقيقة حسدا وظيما!بيد أهنا جحد، تعرف لصدق النيب عييه الصال  والسالم، رناك شرحية من املشركن
َن وفيه نزل قوله تعاىل: )َقْد نـَْعَيُم إ نَُّه لََيْحزُُنَك الَّا ي يـَُقولُوَن َفإ نَـُّهْم ل ُيَكا  بُوَنَك َوَلك نَّ الظَّال م  ، 1رؤلء أبو جهل رأس املشركن

اَيت  اَّللَّ  جَيَْحُدوَن(. )سور  األنعام:   (.33ِب 

                                                            
 (.61سري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص )انظر: خمتصر تف - 1
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 ر ـ الستكبار

وإميانه هبا يف عقيه ،  والستكبار من األمور النفسية اليت متنع املرء أن ياعن ليحقيقة رغم وضوحها وجالئهاالتكرب
ْحٌر ُمب نٌ )قال تعاىل: ، الباطن! َرً  َقاُلوا َرَاا س  َها أَنـُْفُسُهْم ظُْيمًا وَ ، فَـَيمَّا َجاَءتْـُهْم َآاَيتـَُنا ُمْبص  َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ ُعُيو ًا َفاْنظُْر َكْيَف  َوَجَحُدوا هب 

د يَن(. )سور  النمل:   (. 14-13َكاَن َعاق َبُة اْلُمْفس 

وقد زود هللا موسى بتسع آايت بينة ، وقد وردت اآليتان ضمن  جمموعة آايت تتحدث عن قصة موسى عييه السالم مع فرعون
 ليبصره كل من له عينان. ويصف راه اآلايت حىت، الكاشفة عن احلق، واملعىن "راه اآلايت الكثري  العدد، تدل عيى لصدقه

، فهي تبصر الناس وتقودرم إىل اهلدى. ومع را فقد قالوا عنها: إهنا سحر مبن! قالوا ذلك ل عن اقتناع به، نفسها أبهنا مبصر 
َها أَنـُْفُسُهْم(. قالوا ول عن شبهة فيه. إمنا قالوه  ظيما وعيوا  وقد استيقنت نفوسهم أهنا احلق الاي ل شبهة فيه:  )َواْستَـ  َقنَـتـْ يـْ

 وظيماً له وألنفسهم هباا الستعالء الاميم. ، ول يايبون الربران. استعالء عيى احلق، ألهنم ل يريدون اإلميان، جحودا ومكابر 

 ـ إايرم إىل هللا النيب  ـ ملسو هيلع هللا ىلصوجيحدون دعو  ، ولكنهم جيحدونه، ويستيقنون أنه احلق، وكالك كان كرباء قريش يستقبيون القرآن
ومغامن تتوافد عييهم. وري تقوم ، ملا وراءرا من أوضاع تسندرم، ذلك أهنم كانوا يريدون اإلبقاء عيى داينتهم وعقائدرم الواحد.

م. وماارق وترتج يف ضمائرر، وحيسوهنا تتزلزل حتت أقدامهم، عييها ةاليت حيسون خار الدعو  اإلسالمي، عيى تيك العقائد الباطية
 احلق املبن تدمغ الباطل الواري املريب!. 

ألهنم حيسون اخلار فيه ، وكالك احلق ل جيحده اجلاحدون ألهنم ل يعرفونه. بل ألهنم يعرفونه! جيحدونه وقد استيقنته نفوسهم 
 2ورو اضح مبن". ،أو اخلار عيى مصاحلهم ومغامنهم. فيقفون يف وجهه مكابرين، أو اخلار عيى أوضاعهم، عيى وجودرم

 

 ز ـ الشك

وقد شك فريق من املشركن ابلقرآن!  ، الشك حالة نفسية خاري  جتعل لصاحبها مرتددًا يف قبول احلق رغم وضوحه
(قال تعاىل: وذلك كما  ْن بـَْين َنا َبْل ُرْم يف  َشكٍ  م ْن ذ ْكر ي َبْل َلمَّا َيُاوُقوا َعَااب   (. 8. )سور  ص: )أَأُْنز َل َعَيْيه  الا  ْكُر م 

ورم يقفون منها موقف الالعب الالري الاي شغيته مالري احليا  عن التأمل يف ، واستمرأ املشركون الشك ابلدعو 
 (. 9قال تعاىل: )َبْل ُرْم يف  َشكٍ  يـَْيَعُبوَن(. )سور  الدخان: ، لصدق الدعو 

                                                                                                                                                                                          
 (.261(. وخمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص )193انظر: لباب النقول يف أسباب النزول، ليسيوطي، ص ) - 1
 (. 5/2631يف ظالل القرآن، ) - 2
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غري عابئ هبم ، ماٍض يف دعوته، فهو اثبت عيى دينه احلق، كاكن املرتددينوكان موقف النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  حامسًا إزاء رؤلء الش
ْن ُدون  اَّللَّ  َوَلك  قال تعاىل: ، ومبواقفهم العبثية من الدعو ! ُتْم يف  َشكٍ  م ْن د يين  َفال َأْعُبُد الَّا يَن تـَْعُبُدوَن م  ْن )ُقْل اَي أَيُـَّها النَّاُس إ ْن ُكنـْ

ن َن(. )سور  يونس: َأْعُبُد اَّللََّ ا َن اْلُمْؤم  ْرُت َأْن َأُكوَن م   (.114لَّا ي يـَتـََوفَّاُكْم َوأُم 

 

 س ـ الشعور ابلضعف

فهرعوا هلاه ، وقبل اإلسالم اختيط احلق ابلباطل لدى كثري من الناس، الشعور ابلضعف يدفع اإلنسان إىل التدين
ًَة َلَعيَُّهْم يـُْنَصُرونَ  )َواَّتََُّاوااأللصنام لعيها تنصررم كما قال تعاىل:  ل َيْسَتا يُعوَن َنْصَرُرْم َوُرْم هَلُْم ُجْنٌد حُمَْضُروَن(. ، م ْن ُدون  اَّللَّ  آهل 

 (. 75-74)سور  يس:

، 2وسوف تكون معهم يف النار، 1ولولرم لسقات واندثرت!، بل أتباعها رم جندرا، وراه األلصنام ل تستايع نصر أنفسها
وشعاره: ، إظهار عجزرا وضعفها والتهكم هبا ومبن يعبدرا... ولالك ل ييجأ املوحد إل لربه يف الرخاء والشد وراا إمعان يف 

َك َنْسَتع ُن(. )سور  الفاحتة:  َك نـَْعُبُد َوإ ايَّ  (.5)إ ايَّ

 

 واخلاللصة يف راا املبحث:

، والتقييد األعمى ،والضالل، والظيم، الكابو ، أن الشرك قائم عيى مزيج من مساوئ الصفات النفسية واخليقية؛ كاجلهل
وري مشاعر يف جمميها تقف ، والشعور ابلضعف، والشك، والستكبار، واجلحود، والكرارية، وضيق النفس، وتعايل احلواس

 عائقاً دون ولصول نور التوحيد إىل قيب اإلنسان وبصريته!.

 

* * * 

                                                            
 (.789انظر: خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 1
 (.445ر: تفسري اجلاللن، ص )انظ - 2
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 الفصل الثالث: 

 آاثر الشرك ونتائجه
 

قال تعاىل: قال تعاىل: ، حىت لصار أكثر الناس من املشركن!، ية عرب َترخيها الاويل بصور خمتيفة من الشركابتييت البشر 
َّللَّ  إ لَّ َوُرْم ُمْشر ُكوَن(. )سور  يوسف:  ُن َأْكثـَُرُرْم اب   (. 116)َوَما يـُْؤم 

 

فأية فائد  ترجتى ابليجوء إىل ،  يدي هللا تعاىل!فاألمور كيها يف البداية والنهاية بيين، والشرك رو عقيد  مدمر  لإلنسانية!
ونيل غضب الرب سبحانه؟! قال تعاىل: )ُقْل َمْن ، وفساد الفرد واجلماعة!، الشركاء املختيقن املزورين سوى إضاعة العقل واجلهد!

ُمُكْم م َن اَّللَّ  إ ْن َأَراَد ب ُكْم ُسوءًا َأْو أَرَاَد ب ُكْم َرمحَْ  رياً(. )سور  األحزاب: َذا الَّا ي يـَْعص  ُدوَن هَلُْم م ْن ُدون  اَّللَّ  َول ي ًا َول َنص  ًة َول جيَ 
17.) 

 

فهاا ، مث َتيت العبادات والشرائع بعد ذلك، ولالك كانت الولصية اإلهلية األوىل لألنبياء واملرسين مجيعًا توحيد هللا تعاىل
يَم ، وتاهري البيت بعد ذلك لعامة الناس، ا الشرك أولً أبو األنبياء إبراريم عييه السالم أيمره ربه بنب بـْرَار  قال تعاىل: )َوإ ْذ بـَوَّْأاَن إل  

َ ل ياَّائ ف َن َواْلَقائ م َن َوالرُّكَّع  السُُّجود (. )س ْر بـَْييت   (. 26ور  احلج: َمَكاَن اْلبَـْيت  َأْن ل ُتْشر ْك يب  َشْيئاً َوَطه  

قال تعاىل: )ُقْل َرا ه  َسب يي ي أَْدُعو إ ىَل اَّللَّ  َعَيى ، ويتربأ من املشركن،  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يدعو إىل هللا الواحد عيى بصري وراا النيب اخلاُت دمحم
َن اْلُمْشر ك َن(. )سور  يوسف:  ريٍَ  َأاَن َوَمن  اتَـّبَـَعين  َوُسْبَحاَن اَّللَّ  َوَما َأاَن م   (. 118َبص 

 

،  حبق الواحد األحد سبحانه ورو ميثل أكربجرمية دينية ترتكب عيى وجه األرض، الشرك ابهلل تعاىل أفظع الكبائر كيها و ملا كان
 ورو ما حناول تيمسه يف مباحث راا الفصل. ، كان ل بد من أن تظهر له أضخم اآلاثر يف حيا  اإلنسانية يف خمتيف جوانبها
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 واملعرفيةآاثر الشرك الفكرية   املبحث األول:
 

 ومن راه اآلاثر:، ليشرك ابهلل تعاىل آاثره السيبية عيى لصعيد الفكر واملعرفة

 أـ احندار العقل والتفكري

فكيف إذا انقاد ، إنه ابختصار عدمي الشخصية واإلراد ، أي قيمة ينحدر إليها اإلنسان عندما ينقاد إلنسان مثيه؟!
ويظن هلا النفع والضرر؟. رل هلاه األلصنام اجلامد  امليتة أية حركة أو َتثري حىت ، !وراح يعبدرا من دون هللا، أللصنام حنتها غريه

وحتدى كيدرا وألصحاهَبا: الرسوُل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أبن يفعيوا ما يف وسعهم ، تُرجتى؟. رل ْثة َّتيف فكري أكرب من  راا؟. ولالك حتدارا
يُبوا َلُكْم إ ْن  قال تعا، من كيد وضرر إذا كانوا يستايعون ذلك ىل: )إ نَّ الَّا يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ع َباٌد أَْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُرْم فَـْيَيْسَتج 

ُتْم لَصاد ق نَ  َا أَْم هَلُمْ ، ُكنـْ ُروَن هب  َا أَْم هَلُْم أَْعُنٌ يـُْبص  َا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبا ُشوَن هب  َا ُقل  اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم مُثَّ   أهََلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هب  آَذاٌن َيْسَمُعوَن هب 
(. )سور  األعراف:  (.195-194ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون 

قال تعاىل: )قَاَل أَفَـتَـْعُبُدوَن م ْن ، وحن مييك ألصحاهبا الوعي اجليد سينباوهنا!، ل فائد  من دعائها، إهنا ابختصار حجار  لصماء
َفُعُكْم َشْيئاً َول َيُضرُُّكْم(. )سور  األنبياء: ُدون  اَّللَّ  َما   (.66ل يـَنـْ

 ب ـ تزوير احلقائق

قال تعاىل: ، فيدعي له شركاء، وذلك أن املشرك يكاب عيى هللا، وتزوير احلقائق، الشرك أعظم وسيية إلشاعة الكاب!
ًَة ُدوَن اَّللَّ  تُر يُدوَن(. )سور  الصافات:   (. 86)أَإ ْفكاً آهل 

ألن جرير  الكاب عيى الناس أرون من الكاب عيى هللا ، ن تعود  الكاب عيى هللا تعاىل؛ ميكن له أن يكاب عيى الناسوم
 تعاىل!.
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 رفض املوضوعية -ت

وقد زعموا أن الالت والعزى ومنا  ، والعرب كانت حتب األولد وتئد البنات!، تقتضي املوضوعية اإلنصاف والعدل
َت َواْلُعزَّىفكيف جعيو ، 1بنات هللا أََلُكُم الاََّكُر َوَلُه ، َوَمَناَ  الثَّال َثَة اأْلُْخَرى، ا هلل ما يكررونه ألنفسهم؟! قال تعاىل: )أَفَـَرأَيـُْتُم الالَّ
يَزى(. )سور  النجم: ، اأْلُنـَْثى  (.22 -19ت ْيَك إ ذاً ق ْسَمٌة ض 

وإل  فاهلل تعاىل ل يريد ذكرًا ول ، راا من ابب إقامة احلجة عييهمو ، وإمنا العابد احلق من يؤثر موله عيى نفسه وليس العكس
 أنثى! ورو غين عن العاملن. 

 ويالحظ رنا أن الشرك يرفض املوضوعية واملناق يف حتييل القضااي اإلميانية ومناقشتها بشكل سييم.

 ث ـ التشوش الفكري وقبول الستعباد

فأيها ، وراا خييق تشوشًا فكراًي عند عبادرا، والستعباد هلا، الصراع بن اآلهلة تعد عقائُد املشركن الناَس لقبول فكر 
 أفضل وأقوى حىت خيصه ابلعباد ؟!.

ْجن  أََأْراَبٌب ، ولالك كان التوحيد خاللصاً من راا التشوش والستعباد آلهلة مزعومة ما هلا من سياان! يبَ  الس   قال تعاىل: )اَي لَصاح 
ُد اْلَقهَّاُر(. )سور  يوسف: ُمتَـَفر  ُقوَن خَ  ٌر أَم  اَّللَُّ اْلَواح  يقول: أأن تكون ، (. ومعىن متفرقون: "يريد التفرق يف العدد والتكاثر39يـْ

ول يشارك يف ، خري لكما أم أن يكون لكما رب واحد قهار ل يُغالب، ويستعبدكما راا، يستعبدكما راا، لكما أرابب شىت
 . 2الربوبية"

متباينون ل تضر ول ، وراا أعيى وراا أوسط وراا أدَّن، ن املعىن: "أي: آهلة شىت راا من ذرب وراا من فضةوجيوز أن يكو 
ُد اْلَقهَّاُر(، تنفع ُ اْلَواح  ٌر أَم  اَّللَّ  . 3القهار:الغالب عيى الكل"، الاي ل اثين له، )َخيـْ

 د هلل عيى نعمة التوحيد!.فاحلم، ويف كل األحوال فإن الشرك يرتك الناس يف حري  وَّتبط فكري

 ج ـ عقيية طاغية وتفكري عقيم

ففسروا النبو  أبهنا ضرب من السحر أو ، وقف املشركون موقفا سيبيا من األنبياء والرسل عييهم السالم وأتباعهم
رٌ ، اجلنون! ْم م ْن َرُسوٍل إ لَّ َقاُلوا َساح  ْن قَـْبي ه   (. 52َأْو جَمُْنوٌن(. )سور  الاارايت:  قال تعاىل: )َكَال َك َما أََتى الَّا يَن م 

ْحٌر ُمْسَتم رٌّ(. )سور  القمر: ، ومل يتنبهوا لآلايت الدالة عيى الدين والتوحيد  (. 2قال تعاىل: )َوإ ْن يـََرْوا آيًَة يـُْعر ُضوا َويـَُقولُوا س 

                                                            
 (.4/423انظر: تفسري الكشاف، ) -  1
 (.2/471تفسري الكشاف، ) -  2
 (.452خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 3
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وقد عاش رؤلء عيى األرض ميارسون املأكل واملشرب ، فيم يروا احلق ومل يسمعوه ومل يفقهوه، وعايوا حواسهم اليت وربهم هللا إايرا
ُنوَن(. ، واجلنس كما تعيش البهائم اليت مل تزود حبواس التأمل والتفكري قال تعاىل: )إ نَّ َشرَّ الدََّواب   ع ْنَد اَّللَّ  الَّا يَن َكَفُروا فَـُهْم ل يـُْؤم 

 (.55)سور  األنفال: 

 

 ح ـ رفض مايق ليحق
وقالوا بيغة ل َّتيو من التحدي ما حكاه عنهم ، ولكن كفار قريش رفضوا اإلميان هبا، مكة بزغت مشس احلق من

َن ال َجارًَ  م  َنا ح   سََّماء  َأو  اْئت َنا ب َعَااٍب أَل يٍم(. )سور سبحانه وتعاىل: )َوإ ْذ َقاُلوا اليَُّهمَّ إ ْن َكاَن َرَاا ُرَو احلَْقَّ م ْن ع ْند َك َفَأْما ْر َعَييـْ
 (. 32األنفال: 

، وقد كان السبب يف راا الرفض رو احلسد واهلوى... فالتأمت نفوس املشركن املريضة مع عقييتهم املتحجر  املنكفئة عيى ذاهتا
 ل ينفك عن عداو  احلق ورفضه يف كل زمان ومكان!.، فولد راا سيوكا متارفا دائماً 

 

 خ ـ رفض املناق العيمي التحيييي

فيو َتمل اإلنسان حوله لرأى يف األرض والسماء وما ، لتحيييي يقود إىل هللا تعاىل املبدع احلكيم العييماملناق العيمي ا
ولو َتمل يف األحداث من حوله لرأى هللا ، ويف واقع احليا  والتاريخ املاضي وما فيهما من دروس وف َكر، فيهما من خميوقات وعرب

اءت بدعة الوثنية الكاذبة اليت روجت لعباد  األواثن من دونه سبحانه؟!. قال تعاىل: فمن أين ج، الواحد حاضرًا يدبر األمر كيه
ُتْم تـَْعَيُمونَ  ، م  ُقْل َمْن َربُّ السََّماَوات  السَّْبع  َوَربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ ي، َسيَـُقوُلوَن َّلل َّ  ُقْل أََفال َتاَكَُّرونَ ، )ُقْل ل َمن  اأْلَْرُض َوَمْن ف يَها إ ْن ُكنـْ

ُتْم تـَْعَيُمونَ ، َسيَـُقولُوَن َّلل َّ  ُقْل أََفال تـَتـَُّقونَ  رُي َول جُيَاُر َعَيْيه  إ ْن ُكنـْ َسيَـُقولُوَن َّلل َّ  ُقْل َفَأَّنَّ ، ُقْل َمْن ب َيد ه  َمَيُكوُت ُكل   َشْيٍء َوُرَو جيُ 
حلَْق   َوإ نَـُّهْم َلَكاذ بُونَ ، ُتْسَحُرونَ  َناُرْم اب   (. 91-84(. )سور  املؤمنون:َبْل أَتـَيـْ

ول يتساءلون عن الفاعل هلاا ، ويهتمون بظوارر األشياء فقط، واملالحظ أن املشركن يتعاميون مع الكون تعاماًل ماداًي فيزايئياً 
 وراا منتهى السااجة يف البحث والتفكري!. ، الكون املدبر ألمره

 وري آاثر ، واملعرفةتيك كانت بعض آاثر الشرك السيبية عيى لصعيد الفكر 

 ل بد من التحرر منها يف سبيل تربية إنسانية راشد . 
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 اآلاثر النفسية املبحث الثاين:
 

 فمن ذلك:، ليشرك آاثر نفسية عديد 

 أ ـ خمالفة الفار 

ودانه أو فأبواه يه، ويف احلديث: )كل مولود يولد عيى الفار ، وجعيه جبية فيه، لقد ركز هللا اإلميان يف فار  اإلنسان
 1ينصرانه أو ميجسانه(.

ولالك استنكر املؤمن عيى الغين املفتون لصاحب اجلنتن كفره ، منتكس يف إنسانيته!، وعييه فإن املشرك خمالف لفارته!
ْن تـَُراٍب مُثَّ ،  ابهلل تعاىل لَّا ي َخَيَقَك م  ُبُه َوُرَو حُيَاو رُُه َأَكَفْرَت اب  ْن نُْاَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجالً  كما قال تعاىل: )َقاَل َلُه لَصاح  ُ ، م  َلك نَّا ُرَو اَّللَّ

 (.38-37َريب   َول ُأْشر ُك ب َريب   َأَحداً(. )سور  الكهف:

 

 ب ـ فقدان اهلدف

ومن مث فإن أردافهم كيها ، فال بعث ول حساب ول عقاب عندرم!، يعيش املشركون يف احليا  دون أرداف سامية
َا َوهَلُْم أَ ، شهواهتاتتمحور حول الدنيا و  ْنس  هَلُْم قـُُيوٌب ل يـَْفَقُهوَن هب  ََهنََّم َكث رياً م َن اجلْ ن   َواإْل  ُروَن قال تعاىل: )َوَلَقْد َذَرْأاَن جل  ْعُنٌ ل يـُْبص 

َا أُولَئ َك َكاأْلَنـَْعام  َبْل ُرْم َأَضلُّ أُولَئ َك ُرمُ  َا َوهَلُْم آَذاٌن ل َيْسَمُعوَن هب   (.179اْلَغاف ُيوَن(. )سور  األعراف:  هب 

ل غاية يف حد ، ويكون وسيية لآلخر ، ولكن أن يكون ذلك يف إطار حدود الشرع، ومل حيرم الدين الستمتاع ابلدنيا وشهواهتا
 ذاته!. 

 

 ت ـ الضاراب

قال تعاىل: ، لألبد وضياع، وسقوط مستمر، املشرك إنسان مضارب بسبب عقيدته اهلزيية اليت جتعيه يف َّتبط دائم
رُ  َن السََّماء  فَـَتْخَاُفُه الاَّيـْ َا َخرَّ م  َّللَّ  َفَكَأمنَّ َر ُمْشر ك َن ب ه  َوَمْن ُيْشر ْك اب  يٍق(. )ُحنَـَفاَء َّلل َّ  َغيـْ  َأْو تـَْهو ي ب ه  الر  يُح يف  َمَكاٍن َسح 

 (.31)احلج:

                                                            
(. 6635(، احلديث )5/33رواه أبو يعيى والارباين والبيهقي عن األسود بن سريع، وملسيم حنوه، انظر: اجلامع الصغري، ) - 1

 (.5/34وانظر: فيض القدير )
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، فتفرق مزعًا يف حوالصيها، فاختافته الاري، ر  حال من خر من السماءشبه حالة املشرك الاي يهيكه شركه رالكًا كاماًل "بصو 
 1أو عصفت به الريح حىت روت به يف بعض املااوح البعيد ".

َن السََّماء ( وما يثريه اخلر من فزع وريع وَتمل يف سوء مصريه: ، ورو خير من السماء وليس من جبل وحنوه!، َتمل قوله )َخرَّ م 
ُر( فيصريطعامًا ليحيواانت اجلائعة)فَـَتْخَاُفُه الاَّ  إنه التخبط يف احليا  ، فال يكاد يرى له أثر، أو هتوي به الريح يف مكان سحيق!، يـْ

 واملصري الضائع الاي ييف املشركن مجيعاً.

رث القيق رو عقيد  الشرك اليت تو ، واملصري البائس الاي ينتظر املشرك يف اآلخر ، والتشتت الارين، وسبب الضياع النفسي 
َثاًل احلَْْمُد َّلل َّ  َبْل كما قال تعاىل: )َضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل َرُجاًل ف يه  ُشرََكاُء ُمَتَشاك ُسوَن َوَرُجاًل َسَيمًا ل َرُجٍل َرْل َيْسَتو اَين  مَ ،  والضاراب

 (.29َأْكثـَُرُرْم ل يـَْعَيُموَن(. )سور  الزمر: 

فحال املشرك الاي له آهلة متعدد  يعبدرا يبقى "متحريًا ضائعًا ل يدري أيهم يعبد؟ وعيى ، راه اآلية مثل حلال املشرك واملوحد
فهو قائم ، وحال من مل يثبت إل إهلًا واحداً ، وقيبه أوزاع، 2فهمه شعاع، وممن  ييتمس رفقه، ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يايب رزقه

 3مؤمل ليثواب يف آجيه".، عاجيه متفضل عييه يف، عارف مبا أرضاه وما أسخاه، مبا كيفه

 

 ث ـ التعجل

قال ، ولكن راه الصفة حتتاج إىل هتايب وخبالصة يف التعامل مع آايت هللا تعاىل، من لصفات اإلنسان الغرزية: العجية
(. )سور  األنبياء:تعاىل: ) ُيون  ْنَساُن م ْن َعَجٍل َسأُر يُكْم َآاَييت  َفاَل َتْستَـْعج   (.37ُخي َق اإْل 

، وأنبيائه عييهم السالم!، وخبالصة يف التعامل مع هللا العزيز احلكيم، بل رم دائمًا يستعجيون!، ملشركون ل يهابون راه الغريز وا
ُيوُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )النحل: ما ُوعدوا من (. وقد كان املشركون "يستعجيون 1قال تعاىل: )أََتى أَْمُر اَّللَّ  َفال َتْستَـْعج 

 4استهزاًء وتكايباً ابلوعد".، أو نزول العااب هبم يوم بدر، قيام الساعة

ولالك كان من لصفات الشخصية الناجحة ، ول خيفى أن اإلنسان املتعجل كثريًا ما يتخا قرارات خاطئة يندم عييها فيما بعد
 التؤد  وحسن اَّتاذ القرار.

 
                                                            

 (.3/155تفسري الكشاف، ) - 1
 شعاع: متفرق. - 2
 (.4/126تفسري الكشاف، ) - 3
 (.2/592املصدر السابق، ) - 4
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 ج ـ الرتدد

فعند ، فهم عبيد مصاحلهم!، عدم الثبات عيى حالة واحد  يف تعاميهم مع هللا تعاىلمن لصفات املشركن الرتدد و 
وكيف ، قال تعاىل يصف تردد املشركن يف حياهتم، فإذا ساعدرم وأعاهنم عاد بعضهم ليشرك!، الكوارث ييجأون إىل هللا الواحد

، مث ينكصون بعد ذلك إذا جنارم إىل الرب، اذفتهم أمواجهخييصون له ابلعباد  والدعاء يف املواقف الصعبة كما لو ركبوا البحروتق
ُتْم يف  اْلُفْيك  َوَجَرْيَن هب  ْم ب ر يٍح طَي  َبٍة وَ وأحسوا ابألمان: ) ٌف ُرَو الَّا ي ُيَسري  ُُكْم يف  اْلبَـر   َواْلَبْحر  َحىتَّ إ َذا ُكنـْ َا َجاَءتْـَها ر يٌح َعالص  َفر ُحوا هب 

تَـَنا م ْن َرا   َوَجاَءُرُم اْلَمْوجُ  َن َلُه الد  يَن لَئ ْن َأجْنَيـْ يَط هب  ْم َدَعُوا اَّللََّ خُمْي ص  فَـَيمَّا ، ه  لََنُكوَننَّ م َن الشَّاك ر ينَ م ْن ُكل   َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنَـُّهْم ُأح 
ُغوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احلَْق   اَي أَيُـَّها النَّ  َا  َأجْنَاُرْم إ َذا ُرْم يـَبـْ ُعُكْم فَـنُـنَـب  ُئُكْم مب  َنا َمْرج  نـَْيا مُثَّ إ لَيـْ ُكْم َمَتاَع احْلََيا   الدُّ َا بـَْغُيُكْم َعَيى أَنـُْفس  اُس إ منَّ

ُتْم تـَْعَمُيوَن(. )سور  يونس:   (.23-22ُكنـْ

مث يعود ليشرك ابهلل وقت  ، شد الاي ييجأ إىل هللا وحده وقت ال، إهنا لصور  رائعة حافية ابإلاثر  ترسم مشاعر اإلنسان املرتدد
ْنُكْم ب َرهب   ْم ُيْشر ُكوَن(. )النحل:، ورو معىن أكده القرآن كثرياً ، الرخاء  (.54قال تعاىل: )مُثَّ إ َذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم إ َذا َفر يٌق م 

 

فكيف ، وراا رو سبب فساد راا العامل، الرخيصةومن مث النزلق وراء اهلوى واملصاحل املادية ، إن حالة الرتدد سببها نسيان العهد
إذا كانت فيسفات الدنيا كيها قائمة اليوَم عيى املبادئ املكيافيية الزئبقية؟ أي فساد ألصاب العامل أكرب من راا الاي يتخبط 

 فيه؟!.

 

* * * 

 



62 
 

 املبحث الثالث: اآلاثر الدينية
 تتجيى آاثر الشرك الدينية يف اآليت:

 ى اخلرافات واألساطري يف حياته الدينيةأ ـ العتماد عي

قال ، وكل ما يبىن عيى الفرتاء من هتاويل وعقائد وأساطري إمنا رو افرتاء أيضاً ، وذلك أن الشرك فرية ل دليل عييها
َسابُُه ع ْنَد َرب  ه   َا ح   (. 117إ نَُّه ل يـُْفي ُح اْلَكاف ُروَن(. )سور  املؤمنون: تعاىل: )َوَمْن َيْدُع َمَع اَّللَّ  إ هَلاً آَخَر ل بـُْرَراَن َلُه ب ه  فَإ منَّ

، ل أن يكون يف اآلهلة ما جيوز أن يقوم عييه برران، وري تفيد التهكم هبم، فقوله )ل برران له به(. لصفة لزمة جيء هبا ليتوكيد
 رافات وأساطري ما أنزل هللا هبا من سياان!. ... وركاا يصبح املشرك فريسة سهية خل1وجيوز أن تكون اعرتاضاً بن الشرط واجلزاء

 

 ب ـ فقدان السمو الروحي

وجيعيه موضع ، وحيرم لصاحبه من إشراقات احلي القيوم، إن الشرك ابهلل حيول دون  التأمل يف ميكوت هللا الواحد األحد
 (.22ُموماً خَمُْاوًل(. )سور  اإلسراء: قال تعاىل: )َل جَتَْعْل َمَع اَّللَّ  إ هَلاً آَخَر فَـتَـْقُعَد َماْ ، الام واخلالن

وإمنا العباد  خالصة ، واهلالك ل يستحق أن يعبده رالك، وكيف جيوز  لمرئ أن يعبد غري هللا تعاىل! وكل ما سواه سبحانه رالك!
ٍء َرال ٌك إ لَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوإ لَْيه  تـُْرَجُعوَن(. )سور  قال تعاىل: )َول َتْدُع َمَع اَّللَّ  إ هَلًا آَخَر ل إ َلَه إ لَّ ُرَو ُكلُّ َشيْ ، ابحلي القيوم
 (. 88القصص: 

وهلل در ، حىت إن املوت يصبح لاياًا يف سبييها!، ومن عرف لا  التوحيد وإشراقاهتا ريهات أن يعدهلا بيا  أخرى يف الوجود!
 2خبيب بن عدي حن قال:

 ــيماً فوهللا ما أرجو إذا متُّ  مســـــــ

 عيى أي   جنٍب كاَن يف هللا  مصرعي

 فيســــــــــــــــــُت مببٍد ليعدو   َّتشعاً 

 ول جــــــــزعاً إين إىل هللا مرجعي  

 ت ـ اهلالك الدنيوي
                                                            

 (. والنتصاف يف حاشيته.217-3/216انظر: تفسري الكشاف، ) - 1
 (. 3/227السري  النبوية، لبن رشام، ) - 2
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 مث، فقد أمهل قوم نوح قرابة  ألف سنة!، وهللا تعاىل مُيهل ول يُهمل، الشرك مقرون بغضب هللا تعاىل يف الدنيا واآلخر 
ُدوا هَلُْم م ْن ُدون  اَّللَّ  أَْنَصاراً(. )سور ، استألصيهم عن بكر  أبيهم! ُيوا اَنراً فَـَيْم جيَ   (.25نوح:  قال تعاىل: )مم َّا َخا يَئاهت  ْم أُْغر ُقوا َفأُْدخ 

اليت خيرتعوهنا يف خمتيف فقد عابه ابألنظمة والقوانن ، من مل يعابه هللا ابلعااب املادي، وأمم الشرك كيها معابة يف الدنيا
وحنو ذلك من اآلفات ، وانتشار الرعب واحلروب، وتغري املناخ، وفساد الابيعة، وكان من نتيجتها انتشار األمراض، األلصعد 

 ول أول هلا ول آخر!.، والكوارث اليت حتيط بكوكبنا اليوم

 

 ث ـ العااب اخلالد يف اآلخر 

قال تعاىل: )َذل َك مم َّا َأْوَحى إ لَْيَك َربَُّك م َن احلْ ْكَمة  َول ، م ملن أشرك به سبحانهجعل هللا تعاىل العااب اخلالد يف جهن
و وقع (. فإذا كان هللا ل يغفر الشرك لرسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ل39جَتَْعْل َمَع اَّللَّ  إ هَلًا آَخَر فَـتُـْيَقى يف  َجَهنََّم َمُيومًا َمْدُحوراً(. )سور  اإلسراء: 

قال تعاىل: )َوالَّا يَن ل َيْدُعوَن َمَع ، وعييه فقد جعل هللا العااب املضاعف ليمشركن، فكيف مبن سواه؟، منه! وحاشاه أن يقع!
حلَْق   َول يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذل   ُ إ لَّ اب  ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَااُب يـَْوَم اْلق َياَمة  َوخَيُْيْد ، يـَْيَق َأاَثماً  كَ اَّللَّ  إ هَلاً آَخَر َول يـَْقتُـُيوَن النـَّْفَس الَّيت  َحرََّم اَّللَّ

 (.69-68)سور  الفرقان: ف يه  ُمَهااًن(. 

وجاء يف حديث آخر:  ،2ملا ورد يف احلديث: )من مات ورو يعيُم أنه ل إله إل هللا دخل اجلنة(.، 1ول خييد يف النار إل مشرك
 3ومن مات ل يشرك ابهلل شيئاً دخل اجلنة(.، اً دخل النار)من مات يشرك ابهلل شيئ

واملانب منهم إما أن يستوجب العقوبة فيعاقب عيى قدر ذنبه؛ ، أن يكون مآهلم إىل اجلنة، وإهنا لبشارٌ  عظيمٌة لكل املوحدين
ر الشافعي حن قال متفائاًل برمحة هللا وهلل د، وإما أن تدركه رمحة هللا فيعفو عنه ويدخل اجلنة؛ وراا كرم إهلي!، وراا عدل إهلي!

 4وعفوه ورضوانه لكل املوحدين:

 

 إن كنَت تغدو يف الانــــــوب  جييدا

 وَّتاُف يف يوم  امليعــــــــاد وعيدا

                                                            
 (.371-369اوية، بتخريج األلباين، ص )انظر: شرح العقيد  الاح  -  1
 رواه مسيم، وقد سبق َّترجيه يف مقدمة البحث. - 2
 (.38(، احلديث )18-1/17من حديث رواه مسيم عن جابر هنع هللا يضر، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 3
 (.76ديوان الشافعي، ص ) - 4
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 فيقد أتـــــــــــاَك مَن املهيمن  عفُوهُ 

 وأفاَض مْن نعٍم عيــــــــــيَك مزيدا

 ل تيأسْن مْن لاف   رب  َك يف احلشا

 يف باـــــــــن  أم  َك ُمضغًة وولــيدا

 لو شـــــــــاَء أن تصيى جهنَم خالدا

 ما كــــــــــــــاَن أهلَم قيبَك التوحيدا

 

 فائد  يف مضمون شهاد  التوحيد

، فقطوري ليست جمرد كيمة تقال ابليسان ، إن كيمة ل إله إل هللا ري أساس الفالح ليفرد واجملتمع يف الدنيا واآلخر 
وري منبع كل القيم اإلجيابية اليت اندى ، وأساس احلضار ، وقاعد  الرتبية، ومنهج احليا ، فهي روح العقيد ، بل فيها مضامن كبري 

، وتقدست أمساؤه، قال ابن القيم: "وروح راه الكيمة وسررا: إفراد الرب جل ثناؤه، وعرفها الناس عرب التاريخ، هبا وحي هللا!
وتوابع ذلك: من التوكل واإلانبة والرغبة ، واخلوف والرجاء، ول إله غريه: ابحملبة واإلجالل والتعظيم، وتعاىل جده، وتبارك امسه

، ول يُرجى سواه، ول خياف سواه، وكونه وسيية إىل زايد  حمبته، وكل ما حيب غريه فإمنا حيب تبعًا حملبته، فال حيب سواه، والرربة
، ول يسجد إل له، تاب إل إليهوليُ ، ول ينظرإل له، ول حييف إل ابمسه، وليررب إل منه، رغب إل إليهول ي، ول يتوكل إل عييه

ورو: أن ل يعبد إل إايه جبميع أنواع العباد ؛ فهاا رو حتقيق شهاد  أن ل ، وجيتمع يف ذلك حرف واحد، ول يابح إل له وابمسه
وحمال أن يدخل النار من حتقق حبقيقة راه الشهاد  ، من شهد أن ل إله إل هللا حقيقة الشهاد  وهلاا حرم عيى النار، إله إل هللا
 1وقام هبا".

 

* * * 

                                                            
 (.198شايف، ص )الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء ال  -  1

 



65 
 

 اآلاثر االجتماعيةاملبحث الرابع: 
 

 ليشرك ابهلل تعاىل جمموعة من اآلاثر الجتماعية السيبية تتجيى ابآليت:

 أ ـ التفكك الجتماعي

وري تغاي فئة ضد ، مشركن إىل تقسيم اجملتمعات إىل شيع وأحزاب تتصارع فيما بينها!اسات الاائشة لييتعمد الس
قال تعاىل: )إ نَّ ف ْرَعْوَن َعاَل يف  اأْلَْرض  ، والسياسة الفرعونية خري شارد عيى راا، وتشعل لصراع الابقات بن اجلميع!، أخرى

نْـ  يَـًعا َيْسَتْضع ُف طَائ َفًة م  د يَن(. )القصص: َوَجَعَل َأْرَيَها ش  َن اْلُمْفس   (. 4ُهْم يَُاب  ُح أَبـَْناَءُرْم َوَيْسَتْحي ي ن َساَءُرْم إ نَُّه َكاَن م 

، فأتباع كل إله يشعيون حرابً أو فتنة ضد أتباع اإلله اآلخر، من جهة أخرى ينعكس لصراع حمبة اآلهلة عيى لصراع العبيد فيما بينهم
 وتتمزق وحد  اجملتمع بن شرائحه املختيفة!.، ع احلقد والبغضاءويسقط اجلميع يف النهاية يف مستنق

 

 ب ـ الفساد الجتماعي

وميسك املرتفون ، وفقري مسكن، فحيث وجد انقسم الناس إىل مرتف فاجر، الشرك قرين الفساد يف اجملتمعات كيها
قال تعاىل: )َوَمْن ، وتصبح احليا  كيها ضنكًا وعااابً ، وتصري السياة بيد املرتفن، األموال عن الفقراء حمتجن ابلقدر كما مر معنا

 (. 124َأْعَرَض َعْن ذ ْكر ي َفإ نَّ َلُه َمع يَشًة َضْنكاً َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلق َياَمة  َأْعَمى(. )سور  طه: 

أََرْداَن َأْن نـُْهي َك قَـْريًَة أََمْراَن قال تعاىل: )َوإ َذا ، ويستحق اجملتمع كيه البوار والدمار، يستعصي اإللصالح، وعندما يستمر الضنك
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَرا َتْدم رياً(. )سور  اإلسراء:  َرف يَها فَـَفَسُقوا ف يَها َفَحقَّ َعَييـْ  (.16ُمتـْ

 

 ت ـ إضعاف البنية الجتماعية

وبعكس ، تالشى عنالصر قوهتاوت، فبه تضعف اجملتمعات وتنحل أوالصر وحدهتا، جعل هللا الشرك مفتاح كل شر وبالء!
ُيوا ، يكون التوحيد الباين الاي يقيم قواعد التمكن يف األرض ليمؤمنن، الشرك املدمر ْنُكْم َوَعم  قال تعاىل: )َوَعَد اَّللَُّ الَّا يَن آَمُنوا م 

ْن قَـْبي   َات  لََيْسَتْخي َفنـَُّهْم يف  اأْلَْرض  َكَما اْسَتْخَيَف الَّا يَن م  ْم الصَّاحل  ْن بـَْعد  َخْوف ه  ْم َولَُيَمك  َننَّ هَلُْم د ينَـُهُم الَّا ي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُـَبد  لَنـَُّهْم م  ه 
ُقوَن(. )النور: يـَْعُبُدوَنين  ل ُيْشر ُكوَن يب  َشْيئاً أَْمناً   (. 55َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذل َك َفُأولَئ َك ُرُم اْلَفاس 

 وبضده يكون الشرك.، النصر والستخالف والتمكن واألمن فانظر كيف جعل التوحيد سبب
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 ث ـ مصادر  احلرايت العامة

ويضرب بيد من حديد كل ، فهم جمتمع أحادي الرؤية والتصور، ل يعرف املشركون حرية العتقاد أو التعايش مع اآلخر
اىل: )إ نَـُّهْم إ ْن َيْظَهُروا َعَيْيُكْم يـَْرمُجُوُكْم َأْو يُع يُدوُكْم يف  فهم متاماً كما ولصفهم أرل  الكهف يف قوله تع، من خيالفه يف الرأي واملعتقد!

ْم َوَلْن تـُْفي ُحوا إ ًذا أََبًدا(. )الكهف:  يَّت ه   (.21م 

قال تعاىل: ، ومن اجلرائم اليت ارتكبها ألصحاب األخدود تصفية شعب مؤمن  أبكميه ألنه نبا عباد  امليك! وآمن ابهلل األوحد
َها قـُُعودٌ ، النَّار  َذات  اْلَوُقود  ، َل َألْصَحاُب اأْلُْخُدود  )قُت   ن َن ُشُهودٌ ، إ ْذ ُرْم َعَييـْ ْلُمْؤم  ُهْم إ لَّ َأْن ، َوُرْم َعَيى َما يـَْفَعُيوَن اب  نـْ َوَما نـََقُموا م 

َّللَّ  اْلَعز يز  احلَْم يد   ُنوا اب  ُ َعَيى ُكل   َشْيٍء َشه يٌد(. )سور  الربوج:الَّا ي َلُه ُمْيُك السََّماَوات  َوا، يـُْؤم   (.9-4أْلَْرض  َواَّللَّ

، وكان له ساحر، فقد روى لصهيب أن رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قال: )كان فيمن كان قبيكم ميك، وهلاه اآلايت قصة عجيبة
فدفع إليه غالما كان يعيمه ، يمه السحرفادفع إيل غالما ألع، فيما كرب الساحر قال ليميك: إين قد كرب سين وحضر أجيي

وكان إذا أتى ، فسمع من كالمه فأعجبه حنوه وكالمه، فأتى الغالم عيى الرارب، وكان بن الساحر وبن امليك رارب، السحر
أن  فقال: إذا أراد الساحر، وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إىل الرارب، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أريه ضربوه، الساحر ضربه

قال: فبينما رو ذات يوم إذ أتى عيى دابة فظيعة ، وإذا أراد أريك أن يضربوك فقل حبسين الساحر، يضربك فقل: حبسين أريي
فقال: اليوم أعيم: أمر الرارب أحب إىل هللا أم أمر الساحر؟ قال: فأخا ، عظيمة قد حبست الناس فال يستايعون أن جيوزوا

، لرارب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل راه الدابة حىت جيوز الناس. ورمارا فقتيهافقال: اليهم إن كان أمر ا، حجرا
فكان الغالم يربئ ، فإن ابتييت فال تدل عيي  ، وإنك ستبتيى، فقال: أي بين أنت أفضل مين، فأخرب الرارب بالك، ومضى الناس

فقال: اشفين ولك ما رارنا ، فأَته هبدااي كثري ، فسمع به، وكان ليميك جييس فعمي، األكمه واألبرص وسائر األدواء ويشفيهم
، مث أتى امليك، فدعا هللا فشفاه، فآمن، فإن آمنت به دعوت هللا فشفاك، إمنا يشفي هللا عز وجل، فقال: ما أان أشفي أحدا، أمجع

ريب وربك هللا. قال: ، ؟ قال: لفقال امليك: اي فالن! من رد عييك بصرك؟ فقال: ريب! فقال: أان، فجيس منه حنو ما كان جييس
فبعث إليه فقال: أي بين! بيغ من سحرك أن ، ريب وربك هللا. فيم يزل يعابه حىت دل عيى الغالم، ولك رب غريي؟ قال: نعم

إمنا يشفي هللا عز وجل. قال: أان؟ قال: ل. قال: ولك رب غريي؟ ، تربئ األكمه واألبرص وراه األدواء؟ قال: ما أشفي أحدا
، فقال: ارجع عن دينك. فأَّب، فأتى ابلرارب، فيم يزل به حىت دل عيى الرارب، ال: ريب وربك هللا. فأخاه أيضا ابلعاابق

فبعث به مع نفر إىل جبل كاا ، فأَّب، وقال ليغالم: ارجع عن دينك، حىت وقع شقاه إىل األرض، فوضع املنشار يف مفرق رأسه
، قال: اليهم اكفنيهم مبا شئت، فيما عيوا به اجلبل، فاربوا به، عن دينه وإل فدردروهوقال: إذا بيغتم ذروته فإن رجع ، وكاا

فقال: ما فعل ألصحابك؟ فقال: كفانيهم هللا ، وجاء الغالم يتيمس حىت دخل عيى امليك، فدردروا أمجعون، فرجف هبم اجلبل
فقال ، فيججوا به البحر، عن دينه وإل فغرقوه يف البحرفإن رجع ، فقال: إذا جلجتم به البحر، فبعث به مع نفر يف قرقور، تعاىل

فقال: ما فعل ألصحابك؟ فقال: كفانيهم هللا ، وجاء الغالم حىت دخل عيى امليك، فغرقوا أمجعون، الغالم: اليهم اكفنيهم مبا شئت
، وإل فإنك لن تستايع قتيي، فإن أنت فعيت ما آمرك به قتيتين، مث قال ليميك: إنك لست بقاتيي حىت تفعل ما آمرك به، تعاىل
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، مث قل: ابسم هللا رب الغالم، وَتخا سهما من كنانيت، مث تصيبين عيى جاع، قال: وما رو؟ قال: جتمع الناس يف لصعيد واحد
فوقع السهم يف ، وقال: ابسم هللا رب راا الغالم، مث رماه، ووضع السهم يف كبد قوسه، ففعل، فإنك إذا فعيت ذلك قتيتين

فقال الناس: آمنا برب الغالم. فقيل ليميك: أرأيت ما كنت حتار؟ فقد ، ومات، فوضع الغالم يده عيى موضع السهم، لصدغه
وقال: من رجع عن دينه ، وأضرمت فيها النريان، فأمر أبفواه السكك فخدت فيها األخاديد، فقد آمن الناس كيهم، وهللا نزل بك

، فكأهنا تقاعست أن تقع يف النار، فجاءت امرأ  اببن هلا ترضعه، عادون فيها ويتدافعونقال: فكانوا يت، وإل فأقحموه فيها، فدعوه
 .1فقال الصيب: الصربي اي أماه فإنك عيى احلق(.

ليكون ، ادعى الربوبية فامليك الضال، ملشركة ضد اإلميانوراا احلديث يبن مدى الظيم واإلرراب الاي متارسه بعض السياات ا
ودفعته غريز  النتقام إىل ، جترد من كل مشاعر الرمحة واخلري، وانفضح أمره، وحن انكشف عواره، لشعبه! مصدر السياات كيها

فاملوت يف سبيل العقيد  خري من ، وروى الصنم البشري!، فقد انتصرت العقيد !، ولكن ليس ْثة أبس من راا كيه، إحراق شعبه
 احليا  بدوهنا!.

 تنبيه:

وشركها ، واجلواب أن أورواب اليوم عيمانية َّتيت عن األداين كيها، تفسح اجملال ليمسيمن وري مشركة! قد يقال أن أورواب اليوم
، ومل تعد لصييبية كما كانت يف العصور الوساى!، ورو نوع من الشرك سبق احلديث عنه، اليوم يف عباد  األرواء والشهوات

ولصقيية وَرحَّيت املسيمن ودمرهتم يف األندلس ، ية اليت ل تؤمن ابآلخرل بسبب الصييب، فالتسامح الاي فيها بسبب نبا الصييبية
وراا يدل عيى ، فآوهتم الدولة العثمانية آنااك، كما طردت اليهود من األندلس قبل املسيمن مبئة عام،  وكثري من بقاع راا العامل

 مساحة املسيمن وحسن تعايشهم!

 

 

* * * 

 

                                                            
 (.624-3/623أخرجه أمحد، ورواه مسيم والنسائي بنحوه، انظر: خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 1
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 ادية اآلاثر االقتص املبحث اخلامس: 
 

 ليشرك ابهلل تعاىل جمموعة من اآلاثر القتصادية السيبية تتجيى ابآليت:

 أ ـ التيبيس التجاري

نَـُتُكُم اْلَكا َب َرَاا َحالٌل َوَرَاا َحرَاٌم ل تَـْفتَـُروا َعَيى اَّللَّ  اْلكَ  ُف أَْلس  ا َب إ نَّ الَّا يَن يـَْفتَـُروَن قال تعاىل: )َول تـَُقوُلوا ل َما َتص 
 (.  116َيى اَّللَّ  اْلَكا َب ل يـُْفي ُحوَن(. )النحل:عَ 

والتحييل ، 2وبشأن البحري  والسائبة، 1يف شأن األنعام  وحيها، فهارنا مشركون يكابون عيى هللا ابلتحييل والتحرمي
ورو ما ، يح أيضاً والعكس لصح، بل رمبا مشل كل سيعة حمرمة جيعيها الناس حالل، والتحرمي قد ل يقتصر عيى األنعام وحدرا

 تروجياً لسيع يعود ريعها عييهم.، يفعيه أرل الشرك من أجل التيبيس عيى الناس وخداعهم

 

 ب ـ الدمار البيئي

ول ، والقصور َّتيو من سكاهنا، فاآلابر معاية ل يستخدمها أحد، يرتكهم أثرًأ بعد عن!، عندما يعاقب هللا املشركن
َي ، حليا  و النشاط القتصادي إل أطالل!يبقى من البيئة اليت كانت تعج اب ْن قَـْريٍَة َأْرَيْكَناَرا َور َي ظَال َمٌة َفه  قال تعاىل: )َفَكأَي  ْن م 

يٍد(. )سور  احلج:  َها َوب ْئٍر ُمَعاََّيٍة َوَقْصٍر َمش   (. فالشرك تسبب يف دمار البيئة.45َخاو يٌَة َعَيى ُعُروش 

يقول ، ففي قصة الغين املفتون لصاحب اجلنتن الاي كفر بربه، وقد يكون ليفرد الواحد منها، ركةوالدمار قد يكون ليجماعة املش
َها َويـَقُ  يَط ب َثَمر ه  َفَألْصَبَح يـَُقي  ُب َكفَّْيه  َعَيى َما أَنـَْفَق ف يَها َور َي َخاو يٌَة َعَيى ُعُروش  َتين  ملَْ ُأْشر ْك ب َريب   أَ تعاىل: )َوُأح  َحداً(. )سور  وُل اَي لَيـْ

 (. 42الكهف: 

 ومل يعد ينفعه ندمه!.، لقد دمر هللا جنتيه بسبب شركه

  

                                                            
 (.2/641انظر: تفسري الكشاف، ) - 1
 (.517انظر: خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 2
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 ت ـ الراب وأوزاره 

ومن مزااي القتصاد اإلسالمي أنه ، ورو من األمور احملرمة يف الشريعة، الراب من أسس احليا  القتصادية ليمشركن كافة
َنَـُّهْم قَاُلوا إ منََّ  الَّا يَن أَيُْكُيونَ قال تعاىل: )، يرفض الراب َن اْلَمس   َذل َك أب  ا اْلبَـْيُع الر  اَب َل يـَُقوُموَن إ لَّ َكَما يـَُقوُم الَّا ي يـََتَخبَّاُُه الشَّْياَاُن م 

ْن َرب  ه  َفانـْتَـَهى فَـ  ْثُل الر  اَب َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر  اَب َفَمْن َجاَءُه َمْوع َظٌة م  َيُه َما َسَيَف َوأَْمرُُه إ ىَل اَّللَّ  َوَمْن َعاَد َفُأولَئ َك َألْصَحاُب النَّار  م 
َات  ، مَيَْحُق اَّللَُّ الر  اَب َويـُْريب  الصََّدَقات  َواَّللَُّ َل حيُ بُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَث يمٍ  ، ُرْم ف يَها َخال ُدونَ  ُيوا الصَّاحل  َوأََقاُموا الصَّاَلَ  إ نَّ الَّا يَن َآَمُنوا َوَعم 

ْم َوَل ُرْم حَيَْزنُونَ  ُتْم ، َوَآتـَُوا الزََّكاَ  هَلُْم َأْجُرُرْم ع ْنَد َرهب   ْم َوَل َخْوٌف َعَيْيه  َن الر  اَب إ ْن ُكنـْ اَي أَيُـَّها الَّا يَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَق َي م 
ُتْم فَـَيُكْم ُرُءوُس أَْمَوال ُكْم َل َتْظي ُموَن َوَل ُتْظَيمُ َفإ ْن ملَْ تـَْفَعيُ ، ُمْؤم ن نَ  َْرٍب م َن اَّللَّ  َوَرُسول ه  َوإ ْن تـُبـْ -275وَن(. )سور  البقر : وا َفْأَذنُوا حب 
فمن ، رمًا منهوأنه يريب الصدقات ك، وبن أن الراب حمق ورالك، ودفع شبهة حل الراب، (. يالحظ أن هللا فرق بن البيع والراب279

وماذاك إل لفظاعة ، أحب الزايد  فييتصدق!. مث َتمل كيف ردد هللا املسيمن حبرب منه ومن رسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لو تعاميوا ابلراب!
 أن العامل لن يتعاىف اقتصاداي إل بنبا الراب.، وأثبتت األزمة القتصادية العاملية األخري ، الراب!

وخبالصة يف األزمة ، كتب الدكتور حسن شحاتة مقاًل حار فيه من الظيم والراب الياين تسببا ابلكوارث لإلنسانية  ويف راا الصدد 
ألنه حيمل باور ، كما تنبأ خرباء القتصاد الرأمسايل ابلهنيار،  مث قال: "لقد فشل النظام القتصادي الشرتاكي، القتصادية األخري 

نقاذ البشرية من شرور الرأمسالية الااغية. يبحثون عن نظام اقتصادي جديد إل قتصاد واملال العاملينوبدأ عيماء ال، فشيه وردمه
وتفاعل رأس ، والتوازن بن املادية والروحانية، ونؤكد رنا أن النظام القتصادي اإلسالمي الاي يقوم عيى القيم واألخالق والوساية

وحيقق ، وحيقق الكفاية والرفارية ليناس عيى أساس احلق والعدل، ى أحدمها عيى اآلخراملال مع العمل بصيغة متوازنة حبيث ل ياغ
 1نرى أنه املنقا ليبشرية مما حل هبا من أزمات".، التنمية الشامية ليمجتمعات

 

 ث ـ القحط

ْم  قال تعاىل يف شأن أرل الكتاب: )َوَلْو أَنَـُّهْم أََقاُموا، يتميز اإلميان أبنه سبب ليوفر والرخاء يَل َوَما أُْنز َل إ لَْيه  جنْ  التـَّْورَاَ  َواإْل 
ُهْم َساَء مَ  نـْ َدٌ  وََكث رٌي م  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتص  نـْ ْم م  ْم َوم ْن حَتْت  أَْرُجي ه  ْن فَـْوق ه   (.66ا يـَْعَمُيوَن(. )سور  املائد : م ْن َرهب   ْم أَلََكُيوا م 

َن قال تعاىل: )، ك البيئة الابيعية!ورال، فهو سبب ليقحط واجلوع، وبضده الشرك ن َن َونـَْقٍص م  لس   َوَلَقْد َأَخْااَن َآَل ف ْرَعْوَن اب 
(. فقد سيط هللا تعاىل عيى آل فرعون الشدائد من قحط ونقص يف الثمرات أماًل 131الثََّمَرات  َلَعيَُّهْم َياَّكَُّروَن(. )سور  األعراف: 

 أبن يرجعوا إليه جل وعال.

                                                            
(، جمية القتصاد 23آاثررا عيى أسواق املال العربية واإلسالمية، ص )مقال سبل النجا  من األزمة املالية الرأمسالية و  -  1

 رـ ، إلصدار بنك ديب اإلسالمي.1429(. ذو احلجة 333اإلسالمي، العدد )
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فتمتيئ ، ويبيعوهنا أبضعاف أْثاهنا!، أن نشري إىل أن جتار  األواثن مرحبة لدى ألصحاهبا! فهم ينحتون األحجار واألشجاريبقى 
مما يثري سدنتها ، وياحبون هلا، ويقصدوهنا ابلزاير ، كما أهنم حيجون هلاه الواثن،  جيوهبم من كدح الفقراء وجوع البائسن!

، وإثراء لينخبة عيى حساب العامة!، وابجلمية فعباد  األواثن ردر ليمال فيما ل طائل فيه ،عيى حساب عامة الناس، وكهاهنا!
بل رمبا تكون ، ألهنا سبب من أسباب دنيارم، ويزعمون هلا الفوائد واملعجزات!، ولالك ل عجب من أن يدافع ألصحاهبا عنها

 املستضعفن يف األرض!.ري أعظم األسباب اليت أولصيتهم ليرائسة والتحكم يف رقاب الناس و 

 

فهي تاوق أي عميية تنموية ، وري آاثر مدمر  ليحيا  القتصادية برمتها، راه كانت بعض اآلاثر القتصادية ليشرك ابهلل تعاىل
 وحتول دون الزدرار القتصادي.، وتيحق هبا الفشل واألذى

 

* * * 
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 اآلاثر السياسية السادس:املبحث 
 

 وميكن أن يتجيى بعضها ابآليت:، ىل من بعض اآلاثر السياسية السيبية عيى األمم والشعوبل خييو الشرك ابهلل تعا

 أ ـ الستبداد السياسي

قال تعاىل: )َوَقاَل ف ْرَعْوُن اَي أَيُـَّها ، فهاا فرعون يدعي األلورية، تسهم عقيد  الشرك ابهلل يف لصناعة الستبداد والستعباد
ْن إ َلٍه َغرْي ي َفَأْوق ْد يل  اَي َراَماُن َعَيى الا  ن  َفاْجَعْل يل  لَصْرحًا َلَعي  ي َأطَّي ُع إ ىَل إ َله  ُموَسى وَ  اْلَمأَلُ َما َعي ْمُت َلُكمْ  َن م  إ ين   أَلَظُنُُّه م 

 (. 38اْلَكاذ ب َن(. )سور  القصص: 

 (.24-23َأاَن َربُُّكُم اأْلَْعَيى(. )سور  النازعات: فَـَقالَ ، قال تعاىل: )َفَحَشَر فَـَناَدى ، وبعد ذلك جترأ وادعى الربوبية

ومن مث يف ، والرب كالك رو املالك املتصرف يف الكون كيه، وإمنا تقدم له الااعة  والولء، ومعيوم أن اإلله ل حُياسب ول يُعاتب
وراا منتهى ، ول رأاًي خمالفاً ، قبل نصحاً حيث يقضي فيها مبا يريد!. فإذا ادعى املستبد راتن  املرتبتن فهو ل ي، رقاب العبيد

 الستبداد والفساد معاً!.

 

 ب ـ التشريعات الفاسد 

أو ، إما إبلغاء أحكامها، يف جمتمع الشرك ميارس املشرع ـ سواء كان من أرل الدين أو غريرم ـ عدوااًن عيى شريعة هللا!
ُروا إ لَّ ل يَـْعُبُدوا إ هَلاً وذلك كما قال تعاىل: )اَّتََُّاوا َأْحبَ ، تعدييها وحتريفها يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُم  اَرُرْم َورُْرَبانـَُهْم أَْراَباًب م ْن ُدون  اَّللَّ  َواْلَمس 

دًا ل إ َلَه إ لَّ ُرَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )التوبة: م  رعاايرم؛ هتوطاع، وتالعبوا فيها، (. فاألحبار والرربان غريوا شريعتهم31َواح 
 فضيوا وأضيوا.

قادت قومه ، وري ليست سوى أحكام ضالة، فكان يكسو أحكامه لصفة القدسية!، وكالك األمر ابلنسبة لفرعون
 (. 79قال تعاىل: )َوَأَضلَّ ف ْرَعْوُن قَـْوَمُه َوَما َرَدى(. )طـه:، ليهالك األبدي

 

 ت ـ التحاكم إىل اجلاريية

قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُْم تـََعاَلْوا إ ىَل َما ، بيد أهنا ترفض التحاكم إىل شريعة هللا، إلسالمرناك شرحية من الناس تظاررت اب
ُ َوإ ىَل الرَُّسول  رَأَْيَت اْلُمَناف ق َن َيُصدُّوَن َعْنَك لُصُدوداً(. )سور  النساء:  ولالك مجع هللا ، (. والتحاكم إىل اجلاريية شرك!61أَنـَْزَل اَّللَّ
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والتعيق ابألرواء واملصاحل وشرائع ، وري رفض الشريعة!، ألهنم يف احلقيقة وجهان لعمية واحد !، جهنم بن املشركن واملنافقنيف 
يًعا(. )النساء: قال تعاىل: )، اجلاريية ُع اْلُمَناف ق َن َواْلَكاف ر يَن يف  َجَهنََّم مجَ  قن أشد (. ووعد ـ سبحانه ـ املناف141إ نَّ اَّللََّ َجام 
ريًا(. )اآلية: ، العااب! َن النَّار  َوَلْن جتَ َد هَلُْم َنص   (.145قال تعاىل: )إ نَّ اْلُمَناف ق َن يف  الدَّْرك  اأْلَْسَفل  م 

 

 ث ـ الشعارات املزيفة

ون يدعي فهاا فرع، رمبا ادعى املشركون أهنم حيققون مصيحة العباد والبالد يف تصديهم لدعو  الرسل عييهم السالم!
(. وادعاء 29افر: من اآلية الرشاد قائال ملن حوله: )قَاَل ف ْرَعْوُن َما أُر يُكْم إ لَّ َما أََرى َوَما َأْرد يُكْم إ لَّ َسب يَل الرََّشاد (. )سور  غ

ت الفاسد  رو ديدن عامة وإضفاء مسة إجيابية عيى القرار ، الرشاد شعار مزيف يارحه فرعون  لكي يتقبل أتباعه  قراراته  بال تردد!
 املشركن!. 

 

 ج ـ رلصد املؤمنن وتصفيتهم

قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َكَفُروا َولَصدُّوا َعْن َسب يل  اَّللَّ  َقْد َضيُّوا  ، ل رمَّ ليمشركن سوى الصد عن الشريعة بكل الوسائل!
وليس الكفر  من أعداء الرسل عييهم السالم إل ،  قرينان(. فالكفر والصد عن سبيل هللا167َضالًل بَع يداً(. )سور  النساء: 

 ودأهبم رو السعي لتصفية أرل اإلميان ابلقتل واإلابد  اجلماعية إذا أمكنهم ذلك!.، أعداء ألرل التوحيد، قااعا لاريق احلق

 

 ح ـ احلرب النفسية

وقد استهزأ ، 1وقد يقال ملا رو كاملزح، خفية واهلزء يف اليغة: مزح يف، الستهزاء هبا وأبريهاومن لصور رفض احلقيقة 
ُ َرُسولً ، الكفر  ابلنيب دمحم عييه السالم ُاوَنَك إ لَّ ُرُزواً َأَرَاا الَّا ي بـََعَث اَّللَّ َت َنا ، قال تعاىل: )َوإ َذا رََأْوَك إ ْن يـَتَّخ  يَُّنا َعْن آهل  إ ْن َكاَد لَُيض 

َها َوسَ  َن يـََرْوَن اْلَعَااَب َمْن َأَضلُّ َسب ياًل(. )سور  الفرقان:َلْول َأْن لَصبَـْراَن َعَييـْ  (. 42-41ْوَف يـَْعَيُموَن ح 

وقد أرادوا التيبيس عيى األذران حن مزجوا بن حممود وماموم يف تعبري ، ولكن الصرب عيى عباد  األلصنام ماموم، والصرب حممود
يَُّنا عَ وذلك حن قالوا: )، واحد َها(. وقد اَّتاوا راا األمر  سببا ليهزء ابلرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلصإ ْن َكاَد لَُيض  َت َنا َلْول َأْن لَصبَـْراَن َعَييـْ فهو  ،ْن آهل 

ومثل رؤلء لن يصحوا من سكرهتم ، يريد أن يضيهم عن آهلتهم بزعمهم!. يالحظ انعكاس املفاريم كيف مسوا اهلداية ضالل!
 لالك ختم هللا اآلية ابلوعيد هلم.و ، أبواثهنم إل حن يرون العااب

                                                            
 انظر: املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين، ماد  )رزؤ(.  - 1
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 خ ـ املصري الكارثي

وألصحاب القرار السياسي يف اجملتمعات اإلنسانية رم الاين يتحميون إمث التصدي لألنبياء ، الناس عيى دين ميوكهم
، م رب السماء منهم!فيجرون عييهم انتقا، إذ جيعيون شعوهبم تتحمل تبعات راه القرارات اليت يتخاوهنا، واملرسين عييهم السالم

ً َأَخْااَن ب َانْب ه  ، وتندثر احلضارات!.. وراا كان عقاب كثريمن األقوام البائد ، وهتيك اجملتمعات، فتبيد األمم قال تعاىل: )َفُكال 
ُهْم َمْن َخَسْفنَ  نـْ ُهْم َمْن َأَخَاْتُه الصَّْيَحُة َوم  نـْ بًا َوم  ُهْم َمْن أَْرَسْيَنا َعَيْيه  َحالص  نـْ ُهْم َمْن َأْغَرقـَْنا َوَما َكاَن اَّللَُّ ل َيْظي َمُهْم َفم  نـْ ا ب ه  اأْلَْرَض َوم 

 (.41َوَلك ْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظي ُموَن(. )سور  العنكبوت: 

  ،ومن ذلك زوال األمم واحلضارات، فالكفر سبب لكل شر، وتزدرر املدائن، وبه تعمر احليا ، وكما أن اإلميان سبب لكل خري
َن السََّماء  َواأْلَْرض  َولَ  ْم بـَرََكاٍت م  ُبوَن(. قال تعاىل: )َوَلْو َأنَّ َأْرَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَيْيه  َا َكانُوا َيْكس  بُوا فََأَخْااَنُرْم مب  ك ْن َكاَّ

 (.96)سور  األعراف: 

 

 وليحضار  واملدنية والعمران عيى حد سواء.، وري آاثر مدمر  ليحيا ، راه كانت بعض اآلاثر السياسية ليشرك ابهلل تعاىل

 

* * * 
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 الوقاية من الشرك  ابهلل العظيمالفصل الرابع:  
 

وقد أكد هللا ، حىت ل حيبط اإلنسان عميه بشائبة من شوائب الشرك ورو ل يدري، الوقاية من الشرك ضرورية جداً 
منها قوله تعاىل: )َلك نَّا ُرَو اَّللَُّ َريب   َول ، وذلك يف آايت كثري ، ه ابلعباد  واجتناب الشركسبحانه وتعاىل عيى أمهية إفراده وحد
 (.38ُأْشر ُك ب َريب   َأَحداً(. )سور  الكهف: 

 (. 59منون:فقال تعاىل: )َوالَّا يَن ُرْم ب َرهب   ْم ل ُيْشر ُكوَن(. )املؤ ، ومدح املؤمنن املبتعدين عن الشرك يف عباد  رهبم

حلَْق   تـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )النحل:، ونزه نفسه عن الشرك  (. 3فقال تعاىل: )َخَيَق السََّماَوات  َواأْلَْرَض اب 

من ذلك قوله تعاىل: )َعامل   اْلَغْيب  َوالشََّهاَد   فَـتَـَعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. ، وتكرر راا التنزيه يف أكثر من موضع
 (.92نون:)املؤم

 

ومن آاثره ونتائجه يف حيا  اإلنسانية يف خمتيف ، كان ل بد من الوقاية منه،  وملا كان الشرك ابهلل تعاىل أكرب الكبائر كيها
واجملتمع الصاحل احلر الاي يدين هلل ، وذلك حىت نوجد اإلنسان الصاحل املتحرر من كل أعباء العبودية لغري هللا تعاىل، جوانبها

 ورو ما حناول تيمسه يف مباحث راا الفصل. ، ودية دون سواهوحده ابلعب
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 االحتكام إىل العقل والفطرةاملبحث األول: 
 

 وذلك لألسباب اآلتية:، يقود اإلنسان إىل التوحيد، والتفكري السوي والفار  السييمة، الحتكام إىل العقل الراشد

 

 أ ـ التعدد سبيل فساد الكون واضارابه

قال تعاىل: )َلْو َكاَن ، ومن مث الصراع بن الشركاء وفساد الكون، والشراكة قد تقتضي النزاع، الشراكةيقتضي التعدد 
ُفوَن(. )سور  األنبياء:  ُ َلَفَسَدََت َفُسْبَحاَن اَّللَّ  َرب   اْلَعْرش  َعمَّا َيص  ٌَة إ لَّ اَّللَّ َما آهل   (.22ف يه 

َما تـََرى يف  قال تعاىل: )، وينفي التعدد، فهاا يدل عيى وحد  اخلالق املدبر سبحانه، وحيث إن الكون يف غاية اإلبداع والنسجام
ْن ُفاُوٍر(. )امليك: بعض اآلية ع  اْلَبَصَر َرْل تـََرى م  ْن تـََفاُوٍت َفاْرج   (.3َخْيق  الرَّمْحَن  م 

 

 ب ـ عجز اآلهلة املزعومة

كيها آهلة عاجز  ل تفعل شيئاً ،  واليت ادعورا من دون هللا تعاىل، أبكميهاآلهلة اليت اخرتعها املشركون عرب التاريخ البشري 
وذلك ألهنا آهلة عاجز  عمياء لصماء ل حتس ول ، فضاًل عن أهنا ل َّتيق ول ترزق ول حتيي ول متيت!، ول تقدر عيى شيء

ُ الَّا ي َخَيَقُكْم مُثَّ َرَزَقُكْم مُثَّ ،  تتحرك! ْن َذل ُكْم م ْن َشْيٍء ُسْبَحانَُه  كما قال تعاىل: )اَّللَّ ميُ يُتُكْم مُثَّ حُيْي يُكْم َرْل م ْن ُشرََكائ ُكْم َمْن يـَْفَعُل م 
(. وقال عيى لسان خيييه إبراريم الاي حاول أن يوقظ نداء العقل يف أبيه الاي يعبد راه اآلهلة 41َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )الروم:

َ تـَْعبُ الصماء: ) ًئا(. )مرمي: من اآليةمل  ُر َوَل يـُْغين  َعْنَك َشيـْ  (. 42ُد َما َل َيْسَمُع َوَل يـُْبص 

وبن أن   عبادهتم قائمة عيى اجلهل ، وقد سخر هللا تعاىل من راه األلصنام العاجز  ليت يعبدوهنا يف مواضع عد  من كتابه
َن اأْلَْرض  أَْم هَلُْم قال تعاىل: )ُقْل أَرَأَ ، ول تستند إىل حق اثبت، والتقييد يـُْتْم ُشرََكاءَُكُم الَّا يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  أَُروين  َماَذا َخَيُقوا م 

ْنُه َبْل إ ْن يَع ُد الظَّال ُموَن بـَْعُضُهْم بَـ  َناُرْم ك َتاابً فَـُهْم َعَيى بـَي  َنٍت م  ْرٌك يف  السََّماَوات  أَْم آتـَيـْ  (. 41راً(. )فاطر:ْعضاً إ لَّ ُغُرو ش 
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 ت ـ التوحيد نداء الفار 

مع من يعبد آهلة متعدد  من بشر ، فال يستوي من يعبد إهلًا قادرًا بديعًا ليس كمثيه شيء، التوحيد رو نداء الفار 
 َوَسالٌم َعَيى ع َباد ه  قال تعاىل: )ُقل  احلَْْمُد َّلل َّ  ، والاين يعبدون هللا وحده رم الصفو  من عباده، وحجر ما أنزل هللا هبا من سياان

ٌر أَمَّا ُيْشر ُكوَن(. )النمل: ُ َخيـْ  (. 59الَّا يَن الْصَاَفى آَّللَّ

اليت ، ورو داخل يف دللة الن  صبة، وذلك أن الكون مبا فيه يدل عيى هللا، 1والشرك أمرطارئ، ومعرفة هللا الواحد مركوز  يف الفار 
ويف  ، وذلك ظارر يف خيق السماوات واألرض، واملشري  بغري اليد، ي احلال الناطقة بغري اليفظيقول عنها اجلاحظ: "وأما النصبة فه

، كالدللة اليت يف احليوان الناطق،  فالدللة اليت يف املوات اجلامد، وزائد وانقص، ومقيم وظاعن، وجامد وَتم، كل لصامت وانطق
وغرس ، ولالك قال األول: سل األرض فقل: من شق أهنارك، لربرانوالعجماء معربة من جهة ا، فالصامت انطق من جهة الدللة

مبينا مشوهلا ليناطق ، ويضيف اجلاحظ يف حديثه عن دللة الن  صبة، 2أجابتك اعتبارا".، وجىن ْثارك؟ فإن مل جتبك حوارا، أشجارك
، وأشار إليه وإن كان ساكنا، متاوإن كان لصا، وشيوعها يف مجيع اليغات: "ومىت دل شيء عيى معىن فقد أخرب عنه، والصامت

 3ومتفق عييه مع إفراط الختالفات".، وراا القول شائع يف مجيع اليغات

 

 ث ـ جند  هللا لعباده وقت الشدائد

ومن أوقات الشدائد مثاًل: ، وتسقط الوثنية أبشكاهلا املختيفة، عند الشدائد والكوارث ييجأ الناس مجيعًا إىل هللا وحده
قال تعاىل: )فَإ َذا رَك ُبوا يف  ، مث يعودون لشركهم إذا جنارم!، فإهنم يف راه الساعة يدعون هللا وحده، البحر عيى راكبيهاشتداد أمواج 

َن َلُه الد  يَن فَـَيمَّا جَنَّاُرْم إ ىَل اْلبَـر   إ َذا ُرْم ُيْشر ُكوَن(. )العنكبوت:  (.  65اْلُفْيك  َدَعُوا اَّللََّ خُمْي ص 

مث يعود فريق منهم ، فإن الناس ييجأون إىل هللا وحده، حيصل يف ساعات الكرب والشد  والكوارث العامة ومن ذلك ما
ْنُه َرمْحًَة إ َذا ، ليشرك وقت الرخاء ُهْم ب  قال تعاىل: )َوإ َذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَـُّهْم ُمن يب َن إ لَْيه  مُثَّ إ َذا أََذاقَـُهْم م  نـْ َرهب   ْم ُيْشر ُكوَن(. َفر يٌق م 

 (. 33)الروم:

قال: قال النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أليب: )اي حصن! كم تعبُد اليوَم إهلاً؟(. ، ويؤكد معىن راه اآلية ما روي عن عمران بن حصن
اي يف السماء. قال: )اي قال أيب: سبعًة: ستًا يف األرض وواحدًا يف السماء. قال: )فأيهم تعبد لرغبت ك ورربت ك؟(. قال: ال

                                                            
 (.245انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  1
 (.1/81البيان والتبين، ) - 2
 (.82-1/81املصدر السابق، )  - 3
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قال: اي رسول هللا! عيمين الكيمتن اليتن ، حصن! أما إنك لو أسيمت عيمتك كيمتن تنفعانك(. قال: فيما أسيم حصن
 1وأع اين من شر نفسي(.، وعدتين. قال: )قل: اليهم أهلمين رشدي

وقد عيمه رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ دعاًء يشري ،  الواحد الاي ل ند له!وإمنا ينفعه هللا ، يالحظ أنه يعبد ستاً من اآلهلة ل تغين عنه شيئاً!
وراا يؤكد أن الشرك ل يستند إىل حكم ، فاستعاذ ابهلل منهما، يف فحواه إىل أن الشرك كان بسبب فقدان الرشد ووسوسة النفس

 والعياذ ابهلل منه!.، احنراف يف القوى النفسية والعقييةوإمنا رو ، ول نفس سوية، ول مبدأ حكيم، ول مناق راشد، عقيي لصحيح

 

* * * 

                                                            
 (.2476(. احلديث )763-2/762رواه الرتماي، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 1
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 إخالص العبادة هلل وحده املبحث الثاين: 
 

ويكون اإلخالص يف أعمال اإلنسان  ، ورو يقود اإلنسان إىل التوحيد، أمر يف غاية األمهية، إخالص العباد  هلل وحده
 وخبالصة يف اجملالت اآلتية:، كيها

 يف العتقادأ ـ 

فال يعتقد املرء أن ْثة مؤثر ، ينبغي تاهري العامل الداخيي لإلنسان املكون من العقل والقيب والشعور من الشرك وأدرانه
ألنه رأس النجا  ، ورو أمر تكررت اإلشار  إليه كثرياً يف القرآن الكرمي، فيفرده ابلعباد  واخلوف والرجاء، يف راا العامل غري هللا تعاىل

قال تعاىل: )يـَْهد ي إ ىَل الرُّْشد  ، فمن ذلك ما أخرب هللا تعاىل به عن إميان اجلن ابهلل الواحد الاي ل شريك له، خر يف الدنيا واآل
َول ُأْشر ُك  )َلك نَّا ُرَو اَّللَُّ َريب   يف سور  الكهف: (. وقال أيضًا عيى لسان الرجل املؤمن 2َفآَمنَّا ب ه  َوَلْن ُنْشر َك ب َرب  َنا َأَحداً(. )اجلـن:

يَط ب َثَمر ه  َفَألْصَبَح يـَُقي  ُب َكفَّْيه  َعَيى َما أَنـَْفَق ف يَها َور َي 38ب َريب   َأَحداً(. )الكهف: (. وقال عيى لسان لصاحبه املشرك النادم: )َوُأح 
َتين  ملَْ ُأْشر ْك ب َريب   َأَحداً(. )الكه َها َويـَُقوُل اَي لَيـْ فإذا تنظف العتقاد من الشرك؛ فما بعده من اجلوارح (. 42ف:َخاو يٌَة َعَيى ُعُروش 

 واألعمال أمررا أسهل إن شاء هللا تعاىل!.

 

 ب ـ يف الدعاء

َا ، وإفراده سبحانه ابلعباد  واجب، 1ألن: )الدعاء رو العباد (.، ينبغي إفراد هللا تعاىل وحده ابلدعاء قال تعاىل: )ُقْل إ منَّ
 (. 21ر ُك ب ه  َأَحداً(. )اجلـن:أَْدُعو َريب   َول ُأشْ 

قال تعاىل: ، فال ينبغي أن يُدعى فيها غري هللا، كما ينبغي تاهري أماكن العباد  ـ كاملساجد ـ من دعاء غري هللا تعاىل
َد َّلل َّ  َفال َتْدُعو َمَع اَّللَّ  َأَحداً(. )اجلـن:  (. 18)َوَأنَّ اْلَمَساج 

  

                                                            
-2/692من حديث رواه أمحد والرتماي وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشري،  انظر: مشكا  املصابيح، ) - 1

 .(2231(، احلديث )693
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 ت ـ يف احلكم واألمر

، فال ُيشاور فيه أحداً!، ه من تيقاء نفسهأو أمر يشاؤه؛ فإمنا يشاؤ ، عاملنتقاد أبن أي ٌحكٍم يقاعه هللا رب الينبغي الع
َا لَب ثُوا َلُه َغْيُب ، وما له مرجعية  يف أحكامه غري ذاته العيية سبحانه وتعاىل، ول ُيْشر كه يف أمره أحدٌ  قال تعاىل: )ُقل  اَّللَُّ َأْعَيُم مب 

ٍ  َول ُيْشر ُك يف  ُحْكم ه  َأَحداً(. )الكهف:السَّمَ  ْع َما هَلُْم م ْن ُدون ه  م ْن َويل  ْر ب ه  َوَأمسْ   (. 26اَوات  َواأْلَْرض  أَْبص 

 

 ث ـ يف املشاعر النفسية

اخلوف من ك،  ينبغي عيى املؤمن أن حيررنفسه من املشاعر السيبية اليت جتتاح النفس اإلنسانية يف بعض األوقات العصيبة
فيمضي ، 1فال يستحق ما سواه أن يُيتفَت إليه، وذلك أبن يعتقد أن هللا تعاىل بيده األرزاق واآلجال واآلمال كيها، غري هللا تعاىل!

خَيَْشْوَن َأَحداً إ لَّ اَّللََّ وََكَفى قال تعاىل: )الَّا يَن يـُبَـي  ُغوَن ر َسالت  اَّللَّ  َوخَيَْشْونَُه َول ، يف دعوته مبيغًا وداعيًا ل يعبأ ابألخاار واإلناار
يباً(. )األحزاب: َّللَّ  َحس   (. 39اب 

 

 ج ـ يف عموم العمل 

وخميصًا هلل تعاىل من جهة ، والصاحل مبعىن الصواب املوافق ليسنة من جهة، ينبغي أن يكون عمل املؤمن كيه لصاحلاً 
َا ، أو الشرك األلصغر كالصدقة بقصد  أن يُقال: إنه كرمي، فال يشوبه الشرك األكرب كالابح لغري هللا مثالً ، أخرى قال تعاىل: )ُقْل إ منَّ

ٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ل َقاَء َرب  ه  فَـْييَـْعَمْل  َا إ هَلُُكْم إ َلٌه َواح  ثْـُيُكْم يُوَحى إ يَلَّ أمنَّ ًا َول ُيْشر ْك ب ع َباَد   َرب  ه  َأحَ َأاَن َبَشٌر م  داً(. َعَماًل لَصاحل 
 (. 111)الكهف:

 

 ح ـ يف العباد  واحليا  كيها

، وما أمجيه من جزاء!، وما أعظمه من بيع!، فقد ابعه نفسه وماله يف مقابل اجلنة، املؤمن يف عهد وبيعة مع هللا تعاىل
نَّ هَلُمُ  ن َن أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم أبَ  َن اْلُمْؤم   (. 111)التوبة: بعض اآلية اجْلَنَّةَ  قال تعاىل: )إ نَّ اَّللََّ اْشتَـَرى م 

                                                            
قال ابن القيم: "أما الشرك يف اإلرادات والنيات فالك البحر الاي ل ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعميه غريوجه   -  1

هللا ونوى شيئًا غري التقرب إليه وطيب اجلزاء منه، فقد أشرك يف نيته  وإرادته. واإلخالص: أن خييص هلل يف أقواله وأفعاله وإرادته 
ري احلنيفية مية إبراريم اليت أمر هللا هبا عباده كيهم، ول يقبل من أحد سوارا، وري حقيقة اإلسالم". الداء والدواء ونيته، وراه 

 (.136أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ص )
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قال تعاىل: )ُقْل إ نَّ ، كل ذلك خالصًا هلل تعاىل!،  وحياته ومماته، ومبقتضى راا البيع لصارت عباد  املؤمن وذحبه وناره
 (. 162لَصاليت  َوُنُسك ي َوحَمَْياَي َومَمَايت  َّلل َّ  َرب   اْلَعاَلم َن(. )سور  األنعام: 

ويكون اجلزاء اجلنة إن شاء هللا؛ فإنه ينبغي أن ل خيالط املؤمن يف عبادته وحياته كيها شيء من الشرك ، ة البيعوحىت تتم لصفق
، 2أو أن يقول: ماشاء هللا وشئت، 1أو احليف بغري هللا تعاىل، وذلك كالرايء، ويفسد عقد البيعة مع هللا تعاىل!، الاي حيبط العمل

، والتوكل واإلانبة، وكالك اجتناب األعمال اليت تؤدي ليشرك "فالسجود والعباد ، معىن الشرك وحنو ذلك من األلفا  اليت تفيد
والستغفار وحيق الرأس خضوعاً ، والتهييل والتحميد، والتسبيح والتكبري، والنار واحليف، واحلسب والتوبة، والتقوى واخلشية

 3ولنيب مرسل".، ولينبغي لسواه من ميك مقرب، اىلكل ذلك حمض حق هللا تع،  والاواف ابلبيت والدعاء، وتعبداً 

 

* * * 

 

 

                                                            
(، 2/1121،  )يف احلديث الاي رواه الرتماي عن ابن عمر: )من حيف بغري هللا فقد أشرك(. انظر: مشكا  املصابيح - 1

 (.3419احلديث )
يف احلديث الاي رواه أمحد وأبو داود عن حايفة: )ل تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شاء هللا مث فالن(.  - 2

 (.4778(، احلديث )2/1349انظر: مشكا  املصابيح، )
 (.137شايف، ص )انظر: الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء ال  -  3
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 إثبات النفع والضر والقدرة هلل وحده املبحث الثالث:
 

وملا كان كل ما سوى هللا ابطل  ، من فار  اإلنسان أن يبحث عمن أيوي إليه ليساعده ويسنده يف وجه أعالصري احليا 
، ويساعده يف كل األوقات، لكي ينشر عييه رمحته، كان جلوء املؤمن إىل هللا وحده،  1 ـ وزكى قوله رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال لبيد

فال حاجة لسؤال اآلهلة املتعدد  اليت ري ، النفع والضر والقدر  بيد هللا وحدهويهيئ له من أمره يسراً. ومما يساعد عيى اعتقاد أن 
 األموُر اآلتية:، أو الناس والعتماد عييهم، سيبية يف كل شيء

 

 أ ـ اخلالق رو هللا تعاىل

وليس رنالك أي دليل عيمي ولو كان ضعيفاً ل يُعتد به يُثبت أن لغري هللا ، وسواه مل خييق شيئاً ، إن هللا خالق كل شيء
َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  أَُروين  َماَذا قال تعاىل: )ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما ، لاا ييوذ املؤمن خبالقه األوحد عند امليمات، أي َتثري يف راا الكون

ْن قَـْبل  َرَاا َأْو َأاَثرٍَ  م ْن ع ْيمٍ  ْرٌك يف  السََّماَوات  ائْـُتوين  ب ك َتاٍب م  َن اأْلَْرض  أَْم هَلُْم ش  ُتْم لَصاد ق َن(. )األحقاف: َخَيُقوا م   (. 4إ ْن ُكنـْ

 

 ب ـ الرازق رو هللا تعاىل

وكل ما يقال عن َتثريرا ، وراه اآلهلة املزعومة سواه سبحانه ل ترزق ول تعمل شيئاً ، رو الاي رزق!، إن هللا الاي خيق
َن ال، ودوررا يف الرزق حمض افرتاء ُر اَّللَّ  يـَْرزُُقُكْم م  سََّماء  قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّاُس اذُْكُروا ن ْعَمَت اَّللَّ  َعَيْيُكْم َرْل م ْن َخال ٍق َغيـْ

 (.3َواأْلَْرض  ل إ َلَه إ لَّ ُرَو َفَأَّنَّ تـُْؤَفُكوَن(. )سور  فاطر: 

 

 ت ـ اهلادي رو هللا

ورو الاي ، ودهلم عيى طريق اخلري والنجاح، ويسر أموررم، إن هللا تعاىل الاي خيق  البشر رو الاي ردارم النجدين
وليس ْثة إله غريه يفعل ، ويرسل هلم الرايح حممية ابخلري، جا !ويهديهم إىل سبل الن، يضيء هلم الاريق يف ظيمات الرب والبحر!

ُل الر  اَيَح ُبْشرًا بـَْنَ َيَدْي َرمْحَت ه  ، ذلك!  أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  تـََعاىَل اَّللَُّ َعمَّا قال تعاىل: )أَمَّْن يـَْهد يُكْم يف  ظُُيَمات  اْلبـَر   َواْلَبْحر  َوَمْن يـُْرس 
 (. 63نمل:ُيْشر ُكوَن(. )ال

                                                            
 (.4786(، احلديث )3/1351انظر: مشكا  املصابيح، ) - 1
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 ث ـ القادر رو هللا تعاىل

وعصا ، فنار إبراريم ل حترق!، ورو القادر عيى خرقها ابملعجزات، إن هللا تعاىل رو الاي خيق األسباب والسنن الكونية
فمن ، واآلهلة املزعومة من أواثن وسوارا ل تفعل شيئاً!، ورو سبحانه القادرعيى كل شيء، موسى تنقيب حية أيخارا ول تيدغه!

ثْـَقاَل َذرٍَّ  يف  السََّماَوات  ، أراد أسباب القو  والقدر  فيييتمسها من هللا قال تعاىل: )ُقل  اْدُعوا الَّا يَن َزَعْمُتْم م ْن ُدون  اَّللَّ  ل مَيْي ُكوَن م 
ُهْم م ْن َظه رٍي(. )س نـْ ْرٍك َوَما َلُه م  َما م ْن ش   (. 22ـبأ:َول يف  اأْلَْرض  َوَما هَلُْم ف يه 

 

 ج ـ املتصرف يف الكون رو هللا تعاىل 

، ورو الاي خيتار لكل خميوق أداء دوره املناسب له يف احليا !، إن هللا تعاىل الاي خيق الكون رو الاي يتصرف فيه
(. وقد نزلت راه 68تـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن(.  )القصص:قال تعاىل: )َوَربَُّك خَيُْيُق َما َيَشاُء َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخلْ يَـَرُ  ُسْبَحاَن اَّللَّ  وَ 

أو عرو  بن ، يعنون الوليد بن املغري  من أرل مكة، اآلية جوااًب ليمشركن الاين متنوا نزول القرآن عيى رجل من القريتن عظيم
 1مسعود الثقفي من أرل الاائف.

، فاألمر كيه بيده سبحانه، وحواسه، مبا يف ذلك رزق اإلنسان، ورنالك آايت كثري  تشري إىل تصرف هللا يف راا الكون
َن السََّماء  َواأْلَْرض  أَمَّْن مَيْي ُك ، وراا العتقاد جيعل رجاء اإلنسان يف هللا وحده، يقضي كيف يشاء! قال تعاىل: )ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم م 

َن الْ    َمي  ت  َوخُيْر ُج اْلَمي  َت م َن احلَْي   َوَمْن يَُدب  ُر اأْلَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اَّللَُّ فَـُقْل أََفال تـَتـَُّقوَن(. )سور السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن خُيْر ُج احلَْيَّ م 
 (.31يونس: 

 

 ح ـ العظيم رو هللا تعاىل

كيها تكون   ويكفي من عنوان عظمته ـ سبحانه ـ أن األرض، فينفي عنه الشريك، ينبغي أن يعتقد املؤمن بعظمة هللا
قال تعاىل: )َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدر ه  َواأْلَْرُض ، فما أعظمه رب األرض والسماء!، والسماوات ماوايت بيمينه!، قبضته يوم القيامة!

ين ه  ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّ  ٌت ب َيم  يعاً قَـْبَضُتُه يـَْوَم اْلق َياَمة  َوالسََّماَواُت َمْاو ايَّ  (.67ا ُيْشر ُكوَن(. )الزمر:مجَ 

                                                            
 (.715انظر: خمتصر تفسري البغوي، ليدكتور عبد هللا الزيد، ص ) - 1
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ُر اَّللَّ  ُسْبَحاَن اَّللَّ  َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )الاور:، راا اإلله العظيم ل ندَّ له ول شريكَ  (. ومن 43قال تعاىل: )أَْم هَلُْم إ َلٌه َغيـْ
ورو أن  يعتز املؤمن بربه ، وحيدوراا رو عنوان الت، ومل حين جبهته ساجدًا إل ليحي القيوم، آمن بعظمة هللا مل خُيدع بسوارا

 فيستغين عن العبودية لغريه أايً كان املعبود!.، العظيم

 

 خ ـ اخلري والضر بيده تعاىل

قال تعاىل: )َوإ ْن مَيَْسْسَك اَّللَُّ ب ُضرٍ  َفال  ، ل بيد أحٍد سواه، من  ألصول اإلميان العتقاد أبن اخلري والضر بيده تعاىل!
َف َلُه إ لَّ  َرْيٍ فَـُهَو َعَيى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر(. )سور  األنعام: َكاش   (. 17ُرَو َوإ ْن مَيَْسْسَك خب 

َك ، الاي نعبده دون سواه، وعييه فاملرجتى ليخري ودفع الضر رو هللا وحده َك نـَْعُبُد َوإ ايَّ وخنصه هباا الدعاء يف كل لصال :  )إ ايَّ
 عان ابهلل استغىن عن عون ما سواه!.(. ومن است5َنْسَتع ُن(. )سور  الفاحتة: 

 

 د ـ ما سوى هللا ل مييكون شيئاً 

وأتباع األواثن رم ، وما سواه رم عبيد ل مييكون شيئاً ، نعتقد يف التصور اإلسالمي أن هللا رو القادر عيى كل شيء!
فهل خيقت راه األواثن خيقاً ، شركون!وراا منتهى العمى والضالل والظالمية اليت يعيش فيها امل، يعبدون ما ل يضر ول ينفع!

فما راا الكون ، ريهات أن يكون األمر كالك!، فراحوا يعبدوهنا من دون هللا؟!، فالتبس اخليق عيى عابديها، يشبه خيق هللا؟!
ُ ُقْل أَفَ ، إل لصنيعة هللا الواحد القهار! ْم قال تعاىل: )ُقْل َمْن َربُّ السََّماَوات  َواأْلَْرض  ُقل  اَّللَّ ه  َنـُْفس  اَّتََّْاُُتْ م ْن ُدون ه  َأْول َياَء ل مَيْي ُكوَن أل 

رُي أَْم َرْل َتْسَتو ي الظُُّيَماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعُيوا َّلل َّ   ْم  ُشرََكاَء َخَيُقوا َكَخْيق ه  فَـَتَشابََه اخْلَْيُق َعَييْ نـَْفعاً َول َضر اً ُقْل َرْل َيْسَتو ي اأْلَْعَمى َواْلَبص  ه 
ُد اْلَقهَّاُر(. )سور  الرعد:  ُ َخال ُق ُكل   َشْيٍء َوُرَو اْلَواح   (. 16ُقل  اَّللَّ

 

أو ، أو قرباً ، يرجتي حجراً  كما ل ينبغي إلنسان أن،  حيرتم عقيه أن يركع لوثن أاًي كانت لصفتهإلنسان وعييه فال ينبغي 
 حىت يكون التوحيد خالصاً هلل رب العاملن!.، ر اإلميان من كل لبس وشبهةفييتحر ، حبجة أن لصاحبها له كرامة عند هللا تعاىل! قبةً 

 

* * * 
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 اجتناب األعمال واألقوال اليت تؤدي للشرك املبحث الرابع:
 

 فمما ذكره القرآن يف راا الصدد اآليت:، رنالك جمموعة من األعمال القيبية أو السيوكية تقود إىل الشرك

 الشك والرتدد –أ 

كقوم نوح وعاد وْثود وَمن ،  والشك من لصفات املشركن، لرتدد  يؤدي إىل انقالب أحوال النفس اإلنسانيةالشك  وا
يشكون ابهلل تعاىل..! وابألنبياء والنبوات... وأبركان اإلميان كيها...! قال ، فهم يشكون يف قضااي واضحة كالشمس، بعدرم

ْم َل يـَْعَيُمُهْم إ لَّ اَّللَُّ َجاَءتْـُهْم ُرُسُيُهْم أملَْ أَيْت ُكْم نـََبُأ الَّا يَن م ْن تعاىل: ) ْن بـَْعد ر  ْلبَـي  َنات  فَـَردُّوا قَـْبي ُكْم قَـْوم  نُوٍح َوَعاٍد َوَْثُوَد َوالَّا يَن م  اب 
ْيُتْم ب ه  َوإ انَّ َلف ي َشكٍ  مم َّ  َا أُْرس  ْم َوقَاُلوا إ انَّ َكَفْراَن مب  َقاَلْت ُرُسُيُهْم َأيف  اَّللَّ  َشكٌّ َفاط ر  السََّماَوات  ، ا َتْدُعونـََنا إ لَْيه  ُمر يبٍ أَْيد يـَُهْم يف  أَفـَْوار ه 

رَُكْم إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّى َقاُلوا إ ْن أَنـُْتْم إ لَّ  ْن ُذنُوب ُكْم َويـَُؤخ   ثْـيَُنا تُر يُدوَن َأْن  َواأْلَْرض  َيْدُعوُكْم ل يَـْغف َر َلُكْم م  َتُصدُّواَن َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد َبَشٌر م 
 (. 11-9َآاَبُؤاَن َفْأتُواَن ب ُسْياَاٍن ُمب ٍن(. )سور  إبراريم: 

اً ، وحن يؤتيها سؤهلا قد تتغري وتتيون!، ومن عاد  النفس اإلنسانية أهنا تيح يف الايب عيى هللا قال تعاىل: )فَـَيمَّا آََتمُهَا لَصاحل 
ُ َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. )األعراف:َجَعال َلُه ُشرََكاَء ف يمَ   (. 191ا آََتمُهَا فَـتَـَعاىَل اَّللَّ

 وعييه ينبغي ليمرء التخيص من الرتدد والشك؛ حىت ينعم بربد اليقن وسالمة املعتقد!.

 ب ـ الااعة بغري املعروف
ألن املرجع الاي ، جعيات الدينية!حىت ليمر ، وبعد ذلك جيب أن تكون الااعة عيى بصري ، ل توجد طاعة مايقة إل هلل ورسوله!

، ورنا تسقط مرجعيتها، وقد تتالعب املرجعيات ابلنصوص أو دللهتا، حيتكم إليه اجلميع رو ما أنزله هللا تعاىل من الكتاب!
ُاوا ورو ما حصل ألرل الكتاب الاي قال تعاىل بشأهنم: )اَّتََّ ، لئال يقع الناس يف الشرك عند  طاعتهم هلا، وينبغي عدم طاعتها

ُروا إ لَّ ل يَـْعُبُدوا إ   يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُم  دًا ل إ َلَه إ لَّ ُرَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشر ُكوَن(. َأْحَباَرُرْم َورُْرَبانـَُهْم أَْراَباًب م ْن ُدون  اَّللَّ  َواْلَمس  هَلًا َواح 
 (. 31)التوبة:

 ت ـ النار لغري هللا وحده
قال تعاىل عيى لسان امرأ  عمران: )إ ْذ َقاَلت  اْمَرَأُت ع ْمرَاَن َرب   إ ين   ، مال اليت ينبغي أن  تكون خالصة هلل تعاىل!النار من األع

يُع اْلَعي يُم(. )سور  آل عمران:  أاًي كان ، 1 تعاىل شركوالنار لغري هللا (.35َنَاْرُت َلَك َما يف  َبْاين  حُمَرَّرًا فَـتَـَقبَّْل م ين   إ نََّك أَْنَت السَّم 
 املقصود ابلنار: ولياً مباركاً أو شيااانً مريداً!.

 ث ـ دعاء ما سوى هللا تعاىل

                                                            
يف احلديث الاي رواه النسائي عن عمران بن ُحصن: )الناُر ناران: فمن كان ناَر يف طاعٍة، فالك هلل فيه الوفاُء، ومن كان  - 1

(، احلديث 2/1126معصيٍة، فالك ليشياان، ولوفاء فيه، ويكفرُّه ما يكفرُّ اليمن(. انظر: مشكا  املصابيح، )ناَر يف 
(3444.) 

 



85 
 

َد َّلل َّ  َفال َتْدُعو َمَع ، ول من الصاحلن!، ل من األواثن، ل ينبغي ليمرء أن يدعو أحداً مع هللا! قال تعاىل: )َوَأنَّ اْلَمَساج 
 (. 18جلن: اَّللَّ  َأَحداً(. )سور  ا

قال تعاىل: ، فمن دعا ما سوى هللا من اآلهلة املزيفة فقد أشرك، فال حيتاج إىل وسااء!، وذلك ألن هللا قريب منا جييب الدعاء
ُنو ) يُبوا يل  َوْليـُْؤم  يُب َدْعَوَ  الدَّاع  إ َذا َدَعان  فَـْيَيْسَتج  يب  َلَعيَُّهْم يـَْرُشُدوَن(. )سور  البقر : ا َوإ َذا َسأََلَك ع َباد ي َعين   َفإ ين   َقر يٌب ُأج 

والرد املباشر عييهم منه.. مل يقل: فقل هلم: إين قريب.. إمنا توىل بااته العيية اجلواب عيى ، إضافة العباد إليه(. يالحظ رنا "186
يُب َدعْ عباده مبجرد السؤال.. قريب.. ومل يقل: أمسع الدعاء.. إمنا عجل إبجابة الدعاء: ) (.. إهنا آية َوَ  الدَّاع  إ َذا َدَعان  ُأج 

والثقة واليقن.. ويعيش منها املؤمن يف جناب ، والرضى املامئن، والود املؤنس، عجيبة.. آية تسكب يف قيب املؤمن النداو  احليو 
بة الوحية.. يوجه هللا وراه الستجا، وراا القرب الودود، ومالذ أمن وقرار مكن. ويف ظل راا األنس احلبيب، وقرَّب ندية، رضي

 1لعل راا أن يقودرم إىل الرشد واهلداية والصالح".، واإلميان به، عباده إىل الستجابة له

 

 ج ـ ترك الدعاء وقت الشدائد

، لاا فهي تنبا الدعاء هلل الواحد حىت عند احملن والشدائد!، رنالك طائفة من املشركن اَّتات الشرك مبدأً ل حتيد عنه!
ْلَبْأَساء  َوالضَّرَّاء  َلَعيَُّهْم يـََتَضرَّ ، أساساً من الستكبار وراا انبع ْن قَـْبي َك َفَأَخْااَنُرْم اب  فَـَيْول إ ْذ ، ُعونَ قال تعاىل: )َوَلَقْد أَْرَسْيَنا إ ىَل أَُمٍم م 

 (.43-42ُن َما َكانُوا يـَْعَمُيوَن(. )سور  األنعام:َجاَءُرْم أَبُْسَنا َتَضرَُّعوا َوَلك ْن َقَسْت قـُُيوبـُُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَا

 ورم مغرورن بقوهتم وأعماهلم!.، ألنه يف تصوررم سالح الضعفاء، فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء

 

 ح ـ أعمال السحر والكهانة والشعوذ 

، ا إيااء الغري أو تضيييهوري أعمال يُقصد هب، كيها من أعمال املشركن!،  والشعوذ  1والتنجيم، 3والكهانة، 2السحر
ٍر َول يـُْفي ُح ، فأما السحر فال يفيح لصاحبه أبداً  َا لَصنَـُعوا َكْيُد َساح  وذلك كما قال تعاىل: )َوأَْلق  َما يف  ميَ ين َك تـَْيَقْف َما لَصنَـُعوا إ منَّ
ُر َحْيُث أََتى(. )سور  طه:   (. 69السَّاح 

                                                            
 (.1/173يف ظالل القرآن، )  -  1
(، احلديث 2/1154يف احلديث الاي رواه الرتماي عن ُجنُدٍب: )حدُّ الساحر  ضربٌة ابلسيف!(. انظر: مشكا  املصابيح، ) - 2
(3551.) 
يف احلديث الاي رواه أمحد وأبو داود عن أيب ررير : )من أتى كارناً فصدقه مبا يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أو أتى امرأته يف  - 3

 (.4599(، احلديث )2/1294دبررا؛ فقد برئ مما أنزل عيى دمحم(. انظر: مشكا  املصابيح، )
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ُر َعَيى َغْيب ه  َأَحداً ، غيب فباطلوأما الكهانة وما يدعيه الكهان من عيم ال ْن ، قال تعاىل: )َعامل ُ اْلَغْيب  َفال يُْظه  إ لَّ َمن  اْرَتَضى م 
ْن بـَْن  َيَدْيه  َوم ْن َخْيف ه  َرلَصداً(. )سور  اجلن:   (. 27-26َرُسوٍل َفإ نَُّه َيْسُيُك م 

 وري من إرث اجلاريية.، 2ايف التوحيدوكيها أعمال تن، والكهانة مقرونة ابلتنجيم والشعوذ  والدجل

 

 خ ـ املبالغة يف التعظيم والتقديس 

ُاوا اْلَمالئ َكَة ، إن املبالغة يف تعظيم املالئكة واملرسين قد تقود إىل الشرك املنهي عنه! قال تعاىل: )َول أَيُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخ 
ْلُكْفر    (. 81بـَْعَد إ ْذ أَنـُْتْم ُمْسي ُموَن(. )سور  آل عمران: َوالنَّب ي  َن َأْراَبابً َأأَيُْمرُُكْم اب 

، فإمنا أان عبُده، ففي احلديث: )ل ُتاروين كما أطرت  النصارى ابَن مرمي، وهنى النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عن املبالغة يف مدحه وإطرائه
فقال ـ لصيى ، فال يتحول إىل وثن يعبده الناس!، لقربه حرمتهودعا يف حديث آخر أن حيفظ هللا تعاىل ، 3فقولوا: عبُد هللا ورسولُه(.

 4اشتدَّ غضُب هللا عيى قوٍم اَّتاوا  قبوَر أنبيائهم مساجَد(.، )اليهم ل جتعل قربي وثناً يُعبد :هللا عييه وسيم ـ

 د ـ ولية الشياان

َا ُسْياَانُُه َعَيى الَّا يَن يـَتَـَولَّْونَُه َوالَّا يَن قال تعا، إن طاعة الشياان وعبادته ووليته لون من ألوان الشرك ابهلل تعاىل! ىل: )إ منَّ
ورم ، وأما وليته فتشمل ولية حزبه، (. وقد تقدم احلديث عن املقصود بعباد  الشياان111ُرْم ب ه  ُمْشر ُكوَن(. )سور  النحل: 

 اذ ابهلل تعاىل!.فمجارا  رؤلء تقود يف النهاية إىل الشرك والعي، أرل املعالصي والباطل

 

 نسأل هللا السالمة منه يف الدنيا واآلخر !.، تيك كانت بعض األعمال اليت  تؤدي إىل الشرك

 اخلامتـــــــــة: 
 ونوجز فيها البحث وأرم النتائج والتولصيات 

 أولًـ موجز البحث:

                                                                                                                                                                                          
اجه عن ابن عباس: )من اقتبس عيمًا من النجوم اقتبس شعبًة من السحر، زاد يف احلديث الاي رواه أمحد وأبو داود وابن م - 1

 (.4598(، احلديث )2/1294ما زاد(. انظر: مشكا  املصابيح، )
 (.516-512انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج األلباين، ص )  -  2
 .(4897(، احلديث )3/1372متفق عييه عن عمر، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 3
 (.751(، احلديث )1/234رواه مالك مرسالً عن عااء بن يسار، انظر: مشكا  املصابيح، ) - 4
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 اآليت:وفق ، وأربعة فصول موزعة إىل مباحث خمتيفة، ومتهيد، تكون راا البحث من: مقدمة

 املقدمـــــــــــــــــــة

 واملنهج املتبع.، وخاته، ذكران فيها أسباب كتابة البحث

 التمهـــــــــــــــــــيد

 قمنا فيه بتحرير املصايحات اآلتية: )الرب ـ اإلله ـ الدين ـ العباد  ـ الكفر ـ الشرك(. 

 الفصل األول: أنواع الشرك وصوره
 وفيه مخسة مباحث: 

 ألول: نسبة األقرابء هلل تعاىلاملبحث ا

 .أييت يف مقدمة الشرك: نسبُة األبناء والزوجة وحنو ذلك من األقرابء إليه سبحانه وتعاىل

 املبحث الثاين: عباد  املظارر الابيعية والقوى الكونية 

اا فقد عبد الشمس والقمر ل، فيعبدرا!، فيظن أن بعض أجرامها آهلة له، حيث يقف اإلنسان مبهورا يف حمراب الابيعة البديع
 وغري ذلك. ، واألشجار، والنار، والكواكب

 املبحث الثالث:عباد  الااغوت

وادعاء ، والدرر، عباد  اهلوىو ، عباد  احليواانت والبهائمو ، ويشمل: األلصنام، أو كل ما عبد من دون هللا، الااغوت: الشياان
 وعباد  البشر.، وعباد  الاغا ، الربوبية واأللورية

 املبحث الرابع: اإلحلاد يف األمساء والصفات واألفعال 

وإذا قيد ، فقد أشرك!، فإذا اعتقد املرء الشراكة يف شيء من ذلك، إن هللا واحد ل شريك له يف ذاته وأمسائه ولصفاته وأفعاله
واإلحلاد أبمساء ، هللا وحده!المشئزاز من ذكر فمن ذلك: ، املشركن يف بعض مواقفهم أو عقائدرم فقد خرج من حظري  اإلميان!

إنكار بعض الكتب و ، نسبة أي فعل كوين لغريه سبحانه!و ، وطيب رؤيته جهر  ، واإلحلاد يف لصفاته عز وجل، هللا عز وجل
 وعباد  األسباب من دون هللا تعاىل!.، إنكار القدرو ، ليوم اآلخروالكفر اب، والرسل

 املبحث اخلامس: التشريع مبعزل عن الشريعة
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وراا مرتوك ، وينبغي أن يكون مستنباًا من الشريعة. والثانية: التشريع يف أمور الدنيا، شريع له حالتان: األوىل تتعيق ابلدينالت
 ليناس كما وضحنا. 

، ليه!ونسبة األمر بفعل الفواحش إ، الفرتاء عيى هللاو ، لتشريعات الباطية اليت مل أيذن هبا هللاوعييه يدخل يف احلالة األوىل: وضع ا
 ورفض التحاكم إىل شريعة هللا!.، لصرف العباد  لغري هللا تعاىل!و ، حتريف كالم هللا املنزل من السماء!و 

 

 الفصل الثاين: أسباب الشرك وبواعثه
 وفيه ثالثة مباحث: 

 املبحث األول:التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقل

، ويتجيى رفض احلقيقة يف أمور كثري ، املشركن يرفضون احلق جملرد أنه احلق!جيعل  ، إن التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقل
وامتزاج اإلعراض ابلتكايب مما ، والتكايب ابحلقيقة، واإلعراض عن احلقيقة، والكفر بعد اإلميان، منها: الكفر ِبايت هللا تعاىل

 وعقد  التقييد األعمى ليسابقن.، ؤمنن!والسخرية من امل، الصد عن اهلدى!و ، الستكبارو ، يؤدي إىل الستهزاء!

 املبحث الثاين: املوروث الثقايف والجتماعي  

وتتجيى بعض لصوره اليت تعيق النقية ، يشكل املوروث الثقايف والجتماعي ـ يف حالة الشرك ـ عبئًا وأغالًل يصعب الفكاك منها!
 األرواء الجتماعية.و ، العادات والتقاليدو ، ملزيفةواألداين ا، السامية إىل التوحيد يف: التصور املادي ليحيا 

 املبحث الثالث: أسباب نفسية وأخالقية

والتقييد ، والضالل، والظيم، والكاب، وذلك كاجلهل، إن الشرك قائم عيى مزيج من مساوئ الصفات النفسية واخليقية السيبية
وري مشاعر حتول دون ، والشعور ابلضعف، والشك، ستكباروال، واجلحود، والكرارية، وضيق النفس، وتعايل احلواس، األعمى
 اإلميان.

 

 الفصل الثالث: آاثر الشرك ونتائجه
 وفيه ستة مباحث: 

 املبحث األول: آاثر الشرك الفكرية واملعرفية
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ورفض ، احلقائق وتزوير، ومن راه اآلاثر: احندار العقل والتفكري، ليشرك ابهلل تعاىل آاثره السيبية عيى لصعيد الفكر واملعرفة!
ورفض املناق العيمي ، والرفض املايق ليحق، والعقيية طاغية والتفكري العقيم، والتشوش الفكري وقبول الستعباد، املوضوعية
 التحيييي!.

 املبحث الثاين: اآلاثر النفسية 

 رتدد.وال، والتعجل، والضاراب، وفقدان اهلدف، فمن ذلك: خمالفة الفار ، ليشرك آاثر نفسية عديد 

 املبحث الثالث: اآلاثر الدينية 

واهلالك ، وفقدان السمو الروحي، تتجيى آاثر الشرك الدينية يف اآليت: العتماد عيى اخلرافات واألساطري يف احليا  الدينية!
 والعااب اخلالد يف اآلخر !.، الدنيوي

 املبحث الرابع: اآلاثر الجتماعية

وإضعاف البنية ، والفساد الجتماعي، مثل: التفكك الجتماعي، الجتماعية السيبية ليشرك ابهلل تعاىل جمموعة من اآلاثر
 ومصادر  احلرايت العامة!.، الجتماعية

 املبحث اخلامس: اآلاثر القتصادية 

ورو ، وأوزاره والتعامل ابلراب، والدمار البيئي، مثل: التيبيس التجاري، ليشرك ابهلل تعاىل جمموعة من اآلاثر القتصادية السيبية
 يتسبب ابلقحط الاي يهيك الناس والبيئة الابيعية!.

 املبحث السادس:اآلاثر السياسية

والتشريعات ، وميكن أن يتجيى بعضها ابآليت: الستبداد السياسي، ل خييو الشرك ابهلل تعاىل من بعض اآلاثر السياسية السيبية
وجيب املصري ، واحلرب النفسية ألرل اإلميان، ورلصد املؤمنن وتصفيتهم، ملزيفةورفع الشعارات ا، والتحاكم إىل اجلاريية، الفاسد 

 الكارثي لألمم والشعوب!.

 

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  ابهلل العظيم
 وفيه أربعة مباحث: 

 املبحث األول: الحتكام إىل العقل والفار 
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وذلك ألن: التعدد سبيل فساد الكون ، يقود اإلنسان إىل التوحيد، سييمةوالفار  ال، والتفكري السوي، الحتكام إىل العقل الراشد
 وهللا وحده رو الاي ينجد عباده وقت الشدائد!.، كما أن التوحيد نداء الفار ،  واآلهلة املزعومة عاجز ، واضارابه!

 املبحث الثاين: إخالص العباد  هلل وحده 

، واملشاعر النفسية، واحلكم واألمر، والدعاء، العتقادوخبالصة يف اجملالت اآلتية: ، إخالص العباد  هلل وحده أمر يف غاية األمهية
 ويف العباد  واحليا  كيها.، ويف عموم العمل

 املبحث الثالث: إثبات النفع والضر والقدر  هلل وحده

، اإلمياُن أبن: هللا تعاىل رو اخلالق، عدد فال حاجة لسؤال اآلهلة املت، النفع والضر والقدر  بيد هللا وحدهمما يساعد عيى اعتقاد أن 
وما سوى هللا ل مييكون ، واخلري والضر بيده تعاىل!، ورو العظيم، ورو املتصرف يف الكون، ورو القادر، ورو اهلادي، ورو الرازق

 شيئاً.

 املبحث الرابع: اجتناب األعمال واألقوال اليت تؤدي ليشرك

والااعة بغري ، وذلك كـ: الشك والرتدد، ولالك ينبغي اجتناهبا، و السيوكية تقود إىل الشركرنالك جمموعة من األعمال القيبية أ
واملبالغة يف ، والسحر والكهانة والشعوذ ، وترك الدعاء وقت الشدائد، ودعاء ما سوى هللا تعاىل!، والنار لغري هللا وحده!، املعروف

 وولية الشياان!.، التعظيم والتقديس

 

* * * 
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 يًا: النتائجاثن
 أرم النتائج اليت تولصينا إليها ري اآلتية: 

 ل بد من ضبط املصايحات العيمية قبل الشروع يف أي حبث. -1
أو ، أو عباد  الااغوت، عباد  املظارر الابيعية والقوى الكونيةأو ، نسبة األقرابء هلل تعاىل من:، ليشرك أنواع ولصورمتعدد  -2

 أو التشريع مبعزل عن الشريعة!.، عالاإلحلاد يف األمساء والصفات واألف
ورناك  ، واملوروث الثقايف والجتماعي، التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقلأسباب الشرك وبواعثه تنحصر يف:  -3

 أسباب نفسية وأخالقية!.
، وآاثر اجتماعية، دينية وآاثر، وآاثر نفسية، فهنالك: آاثر فكرية ومعرفية، تظهر آاثر الشرك ونتائجه السيبية يف جمالت عد  -4

 وآاثر سياسية!. وكيها آاثر ضار  عيى الفرد واجلماعة!.، وآاثر اقتصادية
وإثبات النفع والضر ، وإخالص العباد  هلل وحده، الوقاية من الشرك  ابهلل العظيم تكون بـ: الحتكام إىل العقل والفار  -5

 ليشرك. اجتناب األعمال واألقوال اليت تؤديو ، والقدر  هلل وحده
 وري أساس الفساد يف احليا  اإلنسانية عرب التاريخ كيه.، الشرك ابهلل  جرمية ل تغتفر يف اآلخر ! -6
مث ، ورو أعظم حقيقة عيمية ارتدى هلا الناس بفضل هللا تعاىل!، التوحيد رو أعظم نعمة من هللا تعاىل عيى عباده املؤمنن! -7

 بفضل أنبيائه ورسيه عييهم الصال  والسالم.
ومن مث كانت حضار  اإلسالم ري يف القمة ، إن احلضار  اليت تقوم عيى عقيد  التوحيد ري أعظم حضار  إنسانية راشد  -8

 عرب َتريخ األمم مجيعاً!.
 

 اثلثاً: أرم التولصيات

 نولصي من خالل راا البحث ابآليت:

  السماء!.فهي الكيمة الايبة؛ ألصيها اثبت وفرعها يف، اإلكثارمن قول: )ل إله إل هللا( -1
 ونواقضها.، ومقتضارا، وتفهيمهم معنارا، تربية النشء عيى كيمة التوحيد -2
 تكوين فرق عمل وحبث لنشر عقيد  التوحيد بن األمم والشعوب مجيعاً. -3
 حتكيم شريعة هللا يف كافة شئون احليا ؛ فالك رو أساس الفالح والنجاح. -4

 ولصيى هللا عيى نبينا دمحم وعيى آله ولصحبه وسيم.

 

* * * 
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 منهجية القرآن الكرمي يف التعامل مع آراء معارضيه البحث الثاين:

 

 مقدمة:
وقـد حصـيت متغـريات كثـري  يف عـامل الفكـر والواقـع عيـى خمتيـف ، تقف البشرية اليـوم عيـى أعتـاب األلفيـة الثالثـة ليمـيالد 

فقــد غــدا العــامل قريــة لصــغري  يف ، ريات أمــرا ل مفــر منــهممــا جعــل التفاعــل مــع املتغــ، األطــر السياســية والقتصــادية والجتماعيــة وغريرــا
مث يكــون الناــالق بعــد ، ورضــمها اثنيــا، وبدايــة التفاعــل تنايــق مــن اســتيعاب املتغــريات أول، عصــر ثــور  التصــالت والتكنولوجيــا

ورـاا لـن يـتم إل ابحلـوار ، لصـحاهباذلك. ولن نسـتايع أن نتفاعـل مـع املتغـريات لـدى األمـم األخـرى إل إذا فهمنـا الرتكيبـة العقييـة أل
 ومعرفة مفاتيح الدخول إىل حضارته وثقافته.، مع اآلخر لفهمه

واسـتبعاد مـا ل ، ول يصـادم بثوابـت األمـة األساسـية مـن ديـن وخيـق وقـيم، ونعين بعميية رضم املتغريات انتقاء ما رو قابـل ليفائـد 
مث َتيت املرحيـة الثالثـة ورـي مرحيـة الناـالق حنـو بنـاء لصـرح احلضـار  اإلسـالمية ، يهضم منها عيى لصعيد املنظومة القيمية هلاه األمة

 والقيم والتكنولوجيا يف آن واحد.، اليت جتمع بن العيم واإلميان، املتميز 

 

 اهلدف من البحث
 وري تتمثل مبا ييي:، إن راا البحث أييت لسد ثغر  فكرية يف ثقافتنا املعالصر 

ومل جيـرب ، واخلـري والشـر معـا، فـنحن نـؤمن أبن هللا تعـاىل بيـده اهلدايـة والضـالل، واحلضاري لفكـر  الـرأي اآلخـرأول: التألصيل العيمي 
وتــرك ، 1وإمنــا دعــا إىل اإلميــان مبثــل قولــه: )قــل اي أرــل الكتــاب تعــالوا إىل كيمــة ســواء(، أحــدا عيــى اإلميــان بــه أو بنبيــه عييــه الســالم

إذا كـان الاـرف اآلخـر ل ، فكـر  التعـايش مـع مـن خيـالف املسـيمن يف الـرأي والعقيـد  أمـر ممكـن العباد أحرارا بعد ذلك. وعييه فإن
مما يعين أن فكر  ، وقد عمل النيب عييه السالم موادعة مع اليهود يف املدينة حتدد أسس التعايش معهم، يرفع السيف يف وجه الدعو 

 اإلسالم ومارسها قبل احلضار  املعالصر . التعايش السيمي بن األداين واملاارب املختيفة عرفها

فهـو فيمـا ، اثنيا: تفعيل احلوار الفكري وتشجيع فكر  قبول اآلخر بن أبناء راه األمة. فما دام أن التعايش مع غري املسيمن ممكـن
ر الاــائفي واملــاريب الــاي والبعــد عــن التنــاح، وعييــه فقــد آن األوان ليتمســك ابلثوابــت املركزيــة ليــدين اإلســالمي، بــن املســيمن أوىل

جـــاء يف العقيـــد  ، ورـــاه رـــي عقيـــد  ســـيف األمـــة وأخياررـــا، وجعيهـــا فريســـة ألعـــدائها، وذرـــب بوحـــدهتا، مـــزق جســـد رـــاه األمـــة
ول نشـهد ، ول ننـزل أحـدا مـنهم جنـة ول انرا، وعيى من مات منهم، الاحاوية: )ونرى الصال  خيف كل بر وفاجر من أرل القبية

                                                            
 (64سور  آل عمران، اآلية ) - 1
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ول نـرى السـيف عيـى أحـد مـن ، ونـار سـرائررم إىل هللا تعـاىل، مـا مل يظهـر مـنهم شـيء مـن ذلـك،  بشـرك ول نفـاقعييهم بكفـر ول
 .1أمة دمحم إل من وجب عييه السيف(

اثلثا: استجابة لدعو  جميـة دراسـات يف افتتاحيـة العـدد الثالـث عشـر والـيت دعـت فيهـا إىل )لصـحو  عربيـة حقيقيـة تبـدأ برفـع مسـتوى 
وعنـد ذاك ميكنـه لصـياغة حيـا  جديـد  قـادر  عيـى أن ، وجعيـه قـادرا عيـى إدراك الـرتدي والهنزاميـة الـيت يعيشـها، واطن العريبوعي امل

إن الفهــم ، ولــن يتــأتى ذلــك إل مــن خــالل الــوعي اجلديــد لواقــع وآفــاق مســتقبل املرحيــة، تكــون مبســتوى تيــك التحــدايت الشرســة
واحــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر(. وإهنــا لــدعو  ، وتبــين اآلراء، ت لــن يــتم إل مــن خــالل احلــواراألفضــل واألمثــل إلمجــايل تيــك األطروحــا
فال بد من وضع حد هلاا التآكل الفكري والتمزق النفسي الاي تعيشه األمة حتـت مارقـة ، عيمية واعية ملا حييط ابألمة من أخاار

 والجتاه الواحد.، والفهم الواحد، الرأي الواحد

حيــث ، رــاا البحــث ليقــرر أن كتــاب هللا اخلالــد تعامــل مــع خصــومه مبنتهــى املوضــوعية والصــدق والشــفافية مــن رنــا جــاء
فســجل شــبهات األمــم والشــعوب يف كــل ، بــل وزاد عيــى ذلــك ، وســجل أقــواهلم وشــبهاهتم ورواجســهم النفســية، اســتمع ملــا يقولونــه

، حبجــة مقنعــة، والــرد عييهــا واحــد  تيــو األخــرى، مث قــام بتفنيــدرا، العصــور اخلاليــة الــيت ســبقت نزولــه حــول النبــو  والــدين والــوحي
واسـتااع ، فكان هباا رائدا ملنهجية احلـوار العيمـي الراشـد مـع اآلخـرين، وعبار  مجيية واضحة، وكيمة موحية مؤثر ، وأسيوب مهاب

احلضــار  كانــت رــي الســبب فيمــا ورــاه ، قامــت عييهــا احلضــار  اإلســالمية يف العصــور الوســاى، أن يؤســس منهجيــة عيميــة خالصــة
 نشهده من تاور عيمي وحضاري عيى وجه املعمور  يف عصران راا.

ولنتعـــرف عيـــى منهجيـــة كتـــاب هللا يف التعامـــل مـــع آراء ، ونرتشـــف مـــن معينهـــا، فينـــارب إىل دوحـــة القـــرآن نتفيـــأ ظالهلـــا
يوضـح الصــور  ويناسـب املقــام. وقـد جعيتــه يف  وسـنكتفي مبــا، وألن البحـث كبــري وتسـع فســنجتزئ ابألمثيـة قــدر اإلمكـان، خصـومه

 فإىل املبحث األول:، مخسة مباحث

                                                            
ـــــــاين، ص ) - 1 ـــــــق األلب ـــــــة، حتقي ـــــــد  الاحاوي ـــــــة، 379-373شـــــــرح العقي (. نشـــــــر املكتـــــــب اإلســـــــالمي، دمشـــــــق، الابعـــــــة الثامن

 م.1984رـ/1414
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 املبحث األول: منهج القرآن يف احلرية الفكرية
 أول: حترير الدين ليعقل البشري

ورـو يف ، ويكره اجلمود والتقييد واحلجر عيى العقل البشـري ألي سـبب كـان، القرآن الكرمي يقف مع حرية العقل البشري
 يل راه الغاية النبيية شرع ما ييي: سب

قال تعاىل: )أرأيت من اَّتـا إهلـه ، فنجد القرآن يرفض اتباع اهلوى، حترير العقل من كافة املؤثرات البيئية والوراثية واخلرافية والوثنية-1
ذا قيـل هلـم اتبعـوا مـا أنـزل هللا قـال تعـاىل: )وإ، وينعـى عيـى أرـل اجلارييـة تقييـدرم األعمـى آلابئهـم، 1رواه أفأنت تكون عييـه وكـيال(

، وينـدد بعبـاد  األواثن ملـا فيهـا مـن ازدراء ليعقـل، 2قالوا بل نتبع ما ألفينا عييه آابءان أولـو كـان آابؤرـم ل يعقيـون شـيئا ول يهتـدون(
رور  مغادر  األرض الـيت . ويبن ض3وهللا خيقكم وما تعميون(، قال تعاىل عيى لسان إبراريم عييه السالم: )قال أتعبدون ما تنحتون

قــال تعــاىل: )وجنينــاه مــن القريــة الــيت كانــت تعمــل ، كمــا رــو حــال قــوم لــوط الــاين جنــى هللا لوطــا مــنهم،  ميــارس ألصــحاهبا الفــواحش
 .4اخلبائث إهنم كانوا قوم سوء فاسقن(

قـوم أرأيـتم إن كنـت عيـى بينـة مـن  قـال تعـاىل عيـى لسـان نـوح عييـه السـالم:)قال اي، القرآن ل يرى ولصـاية عيـى العقـل البشـري -2
 .5ريب وآَتين رمحة من عنده فعميت عييكم أنيزمكمورا وأنتم هلا كاررون(

، قــال تعــاىل: )إن يف خيــق الســماوات واألرض واخــتالف الييــل والنهــار آلايت ألويل األلبــاب، التفكــري احلــر رــو طريــق  اإلميــان-3
يتفكــرون يف خيــق الســماوات واألرض ربنــا مــا خيقــت رــاا ابطــال ســبحانك فقنــا الــاين يــاكرون هللا قيامــا وقعــودا وعيــى جنــوهبم و 

فـآمنوا وطيبـوا مـن هللا ، وقـادرم التفكـري السـييم إىل أن رنـاك غايـة مـن اخليـق، فهم آمنوا بعد التفكـر يف خيـق الكـون، 6عااب النار(
 النجا  من العااب اخلالد. 

قــال تعــاىل: )فمــن شــاء فييــؤمن ، واإلنســان حــر فيمــا خيتــار، 7)ل إكــراه يف الــدين(رفــض اإلميــان أو الكفــر ابإلكــراه  قــال تعــاىل: -4
ول يقبـل إميـان مـن ، 9قال تعاىل: )إل من أكره وقيبـه مامـئن ابإلميـان(، ول عرب  بكفر املضار الاي أكره عييه 8ومن شاء فييكفر(

                                                            
 (.43سور  الفرقان، اآلية ) - 1
 (.171سور  البقر ، اآلية ) - 2
 (.96-95سور  الصافات، اآليتان ) - 3
 (.74سور  األنبياء، اآلية ) - 4
 (.28سور  رود، اآلية ) - 5
 (.191-191سور  آل عمران، اآليتان ) - 6
 (.256سور  البقر ، اآلية ) - 7
 (.29سور  الكهف، اآلية ) - 8
 (.116سور  النحل، اآلية ) - 9
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ســارعون يف الكفــر مــن الــاين قــالوا آمنــا أبفــوارهم ومل تــؤمن قــال تعــاىل:  )ل حيزنــك الــاين ي، وكفــر بقيبــه، آمــن بيســانه ملصــيحة مــا
 وليس جمرد ما جيري عيى اليسان فقط.، . فاأللصل يف اإلميان والكفر اإلقرار التام ابلقيب1قيوهبم(

 قـال تعـاىل: )ولـو شـاء ربـك آلمـن مـن يف األرض كيهـم مجيعـا أفأنـت تكـره النـاس حـىت، وظيفة الرسول عييه السالم التبييغ فقـط-5
وقــال: )ذررــم ، 4لســت عيــيهم مبصــيار(، وقــال: )فــاكر إمنــا أنــت مــاكر، 3وقــال أيضــا: )ومــا أنــت عيــيهم جببــار(، 2يكونــوا مــؤمنن(

قـال تعـاىل: )اي أيهـا النـاس ، . ودعو  هللا ليبشرية لكي يؤمنـوا رـي ملصـيحتهم ل غـري5أيكيوا ويتمتعوا وييههم األمل فسوف يعيمون(
ويف ، 6ن ربكـم فـآمنوا خـريا لكـم وإن تكفـروا فـإن هلل مـا يف السـماوات واألرض وكـان هللا عييمـا حكيمـا(قد جاءكم الرسـول ابحلـق مـ

آيــة أخــرى: )ولقــد ولصــينا الــاين أوتــوا الكتــاب مــن قــبيكم وإايكــم أن تقــوا هللا وإن تكفــروا فــإن هلل مــا يف الســماوات ومــا يف األرض 
 .7وكان هللا غنيا محيدا(

 خر وإدراك مسبباته:اثنيا: تصنيف الرأي اآل

أو مــرتدد أو ، وميكــن تصــنيفه حبســب قائييــه: معــارض، ميكــن تصــنيف الــرأي بصــفة عامــة حبســب نوعــه حممــودا أو مــاموما
ورـاا الــرأي ، ولكـن سنقتصـر رنـا عيـى مـا يتعيـق ابلـرأي املعـارض، ويف القـرآن الكـرمي جنـد كـل رـاه األنـواع، سـييب أو إجيـايب، انلصـح

 ها:من، مبعثه أسباب كثري 

قـال تعـاىل: )قـد نعيـم إنـه ليحزنـك الـاين يقولـون فـإهنم ل يكـابونك ، البواعث النفسية: وري كثري  مثـل اجلحـود بسـبب العنـاد -1
وكــالك  احلســد قــال تعــاىل: )مــا يــود الــاين كفــروا مــن أرــل الكتــاب ول املشــركن أن ينــزل ، 8ولكــن الظــاملن ِبايت هللا جيحــدون(

وكـالك ، 11قـال تعـاىل: )وقـالوا لـول أنـزل رـاا القـرآن عيـى رجـل مـن القـريتن عظـيم( ، وكـالك اهلـوى ،9عييكم من خري من ربكـم(
 . 11قال تعاىل:  )بل رم يف شك من ذكري(، الشك والرتدد

                                                            
 (.41املائد ، اآلية ) سور  - 1
 (.99سور  يونس، اآلية ) - 2
 (.45سور  ق، اآلية ) - 3
 (.22-21سور  الغاشية، اآليتان ) - 4
 (.3سور  احلجر، اآلية ) - 5
 (.171سور  آل عمران، اآلية ) - 6
 (.131سور  آل عمران، اآلية ) - 7
 (.33سور  األنعام، اآلية ) - 8
 (.115سور  البقر ، اآلية ) - 9

 (.31سور  الزخرف، اآلية ) - 11
 (.8سور  ص، اآلية ) - 11
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فالبيئـــة املغيقـــة الـــيت مل تعـــرف األنبيـــاء ســـبب ، 1البواعـــث البيئيـــة قـــال تعـــاىل: )مـــا أَترـــم مـــن نـــاير مـــن قبيـــك لعيهـــم يتـــاكرون( -2
 يمعارضة.ل

أو بسـبب ضـعف البواعـث العيميـة وانتشـار ، البواعث العقييـة: ورـي تتعيـق بضـيق التفكـري بسـبب التمسـك ابلعـادات والتقاليـد -3
 2قال تعاىل: )ائتوين بكتاب من قبل راا أو أاثر  من عيم إن كنتم لصادقن(، اجلهل والضالل

قــال تعــاىل:  )والــاين ، صــية الــيت قــد تقتضــي الكتنــاز والبخــل معــاوســببها احلــرص عيــى املصــيحة الشخ، البواعــث القتصــادية -4
 3يكنزون الارب والفضة ول ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشررم بعااب أليم(

 اثلثا: دعو  اإلسالم ليحوار
يؤكــد ذلــك دعوتــه أرــل الكتــاب إىل قواعــد مشــرتكة مــن ، اإلســالم يــؤمن ابحلــوار مــع مجيــع املــاارب والاوائــف واألداين

قال تعاىل: )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العيم فقل تعالوا ندعو أبناءان وأبناءكم ونسـاءان ونسـاءكم ، ميان ابهلل وتوحيدهاإل
، إن راا هلو القصص احلق وما من إله إل هللا وإن هللا هلو العزيـز احلكـيم، وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة هللا عيى الكاذبن

قــل اي أرــل الكتــاب تعــالوا إىل كيمــة ســواء بيننــا وبيــنكم أل نعبــد إل هللا ول نشــرك بــه شــيئا ول ، ن هللا عيــيم ابملفســدينفــإن تولــوا فــإ
ويــدعو إىل بــررم ، ورــو يــرفض العنــف مــع اآلخــرين، 4يتخــا بعضــنا بعضــا أراباب مــن دون هللا فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا أبان مســيمون(

قــال تعــاىل: )ل ينهــاكم هللا عــن الــاين مل يقــاتيوكم يف الــدين ومل خيرجــوكم مــن ، الســيف يف وجــه الــدعو  والتعــايش معهــم إذا مل يرفعــوا
قال تعاىل: )لكم ديـنكم ويل ، ويرفض اإلسالم مناق املدارنة يف األداين، 5دايركم أن تربورم وتقساوا إليهم إن هللا حيب املقسان(

 ، 7قــال تعــاىل: )أتقتيــون رجــال أن يقــول ريب هللا وقــد جــاءكم ابلبينــات(، ســبب ديــنهمكمــا يســتنكر قتــل املــؤمنن األبــرايء ب،  6ديــن(
ويــرفض مايقــا فكــر  قتــل الرســل واألنبيــاء الــاين يريــدون إلصــالح اجملتمعــات اإلنســانية فتمتــد إلــيهم أيــدي ألصــحاب املصــاحل الدنيويــة 

 .8وى أنفسكم استكربُت ففريقا كابتم وفريقا تقتيون(قال تعاىل: )أفكيما جاءكم رسول مبا ل هت، الرخيصة ابإلمث والعدوان

  

                                                            
 (.46سور  القصص، اآلية ) - 1
 (.4سور  األحقاف، اآلية ) - 2
 (.34سور  التوبة، اآلية ) - 3
 (.64-61سور  آل عمران، اآلايت ) - 4
 (.8سور  املمتحنة، اآلية ) - 5
 (.6سور  الكافرون، اآلية ) - 6
 (.28) سور  غافر، اآلية - 7
 (.87سور  البقر ، اآلية ) - 8

 



97 
 

 رابعا: آداب احلوار واملناقشة

قــال تعــاىل يف لصــفة املــؤمنن: ، واألســيوب العيمــي يف احلــوار، وإمنــا اتبــاع احلــق، املوضــوعية: واملقصــود هبــا عــدم امليــل مــع األرــواء -1
قـال ، واحلكـم عيـى القضـااي الشـائكة ابلعـدل، اإلقـرار ابحلجـة الدامغـةواألسيوب العيمي يقتضي ، 1)وتوالصوا ابحلق وتوالصوا ابلصرب(

وحسـبنا ، وقـد كـان النـيب عييـه السـالم مـثال أعيـى يف العدالـة والنزارـة حـىت آخـر يـوم مـن حياتـه، 2تعـاىل: )اعـدلوا رـو أقـرب ليتقـوى(
أيها النـاس فإنـه ، ل عييه السالم: )أما بعدفقد قا، راا املقاع من آخر خابة له خابها عييه السالم ليوضح مدى متسكه  ابلعدل

أل ، وقـد كنـت أرى أن غـريه غـري مغـن عـين حـىت أقومـه فـيكم، ولـن تـروين يف رـاا املقـام فـيكم، قد دَّن مين خيوف مـن بـن أظهـركم
، ضـاومن كنت شـتمت لـه عر ، فهاا مايل فييأخا منه، ومن كنت أخات له مال، فمن كنت جيدت له ظهرا فهاا ظهري فييستقد

وإن ، أل وإن الشحناء ليست من شأين ول مـن خيقـي، ول يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول هللا، فهاا عرضي فييستقد
 .3فيقيت هللا وليس ألحد عندي مظيمة(، أو أحييين، أحبكم إيل من أخا حقا إن كان له عيي

مصايح: )اي أرل الكتاب( ورو تعبري مجيـل فيـه مـن املـديح  فنجده مثال يستعمل، الشفافية: وري لصفة خالصة ابلدين احلنيف -2
كمـا جنـد أيضـا األمــر اإلهلـي بعـدم شــتم ،  وبولصـفهم أرـل العيـم واملعرفــة، فهــو خيـاطبهم ابعتبـاررم أرـل الــوحي األول، واإلطـراء مـا فيـه

قــال تعــاىل: )ول تســبوا ، هللا عــز وجــلحــىت ل يســبب رــاا اســتفزازا ملشــاعر اآلخــرين فيســبوا ، األواثن وحنورــا ممــا يعبــد مــن دون هللا
قـال تعـاىل: )وإن أحـد مـن املشـركن ، وجييـز اسـتقبال املشـركن ابملسـاجد، 4الاين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا من غري عيم(

 5استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا(
فيقول: )فقول له قـول لينـا لعيـه يتـاكر ، صرهويولصي احلق عز وجل ابلين يف خماطبة موسى عييه السالم لفرعون طاغية ع

قــال تعــاىل: )واغضــض مــن لصــوتك إن أنكــر األلصــوات ، ويــدعو كتــاب هللا إىل خفــض الصــوت ملــا يف رفعــه مــن األذى، 6أو خيشــى(
 . 8قال تعاىل:  )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(، ويايب املساوا  بن الناس واحرتامهم مجيعا، 7لصوت احلمري(
كفييــة أبن جتعــل الاــرف اآلخــر يقــرتب مــن رــدى ،  التعــاليم الواضــحة يف احــرتام اآلخــر وحســن عــرض احلقيقــة عييــه ومثــل رــاه

 أو من أتباعه املؤمنن به.، ليكون من املوالن له، الدين

                                                            
 (.3سور  العصر، اآلية ) - 1
 (.8سور  املائد ، اآلية ) - 2
 (.5/231البداية والنهاية، لبن كثري، ) - 3
 (.118سور  األنعام، اآلية ) - 4
 (.6سور  التوبة، اآلية ) - 5
 (.44سور  طه، اآلية ) - 6
 (.19سور  لقمان، اآلية ) - 7
 (.13حلجرات، اآلية )سور  ا - 8
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 املبحث الثاين: 

 الرصد القرآين الشامل ملواقف األقوام السابقني من أنبيائهم عليهم السالم
ومـا اكتنـف تيـك املواقـف مـن حـوار وجـدال ، ملواقـف األمـم مـع أنبيائهـا، وسـجال موثقـا، مي مصـدرا أمينـايعترب القرآن الكـر 

 وسوف نستعرض رنا ما يتعيق بتسجيل القرآن ليرأي اآلخر بكل دقة ووضوح. ، ومواجهات ساخنة

 أول:تسجيل أقوال املعارضن وشبهاهتم الفاسد :

نـاكر ، وعيى خمتيف األلصعد ، فاسد  من األمم اخلالية حول دعو  هللا عز وجلسجل القرآن الكرمي األقوال والشبهات ال
 منها:

 مواقفهم العقدية:  -1

والـــيت تيتـــف حـــول إنكـــار الغيـــب واللتفـــاف حـــول األواثن عنـــد األمـــم ، ســـجل القـــرآن عقائـــد خصـــوم األنبيـــاء يف جمميهـــا
ابلتحريــف والتبــديل ممــا جعيهــا تقــع يف فــخ الشــرك وتقــرتب مــن  ولكنهــا تفســد اإلميــان بــه، أو الــيت تــؤمن ابلغيــب، القدميــة والبائــد 

من ذلك ما جاء يف عقيد  قوم نوح املتمسكن أبواثهنم: )وقالوا ل تارن آهلتكم ول تـارن ودا ول سـواعا ول يغـوث ويعـوق ، الوثنية
وقولــه: )وقالــت ، 2ثالثــة انتهــوا خــريا لكــم( كمــا يف قولــه تعــاىل: )ول تقولــوا،  ومنــه أيضــا كثــري مــن أقــوال اليهــود والنصــارى، 1ونســرا(

اليهـــود عزيـــر ابـــن هللا وقالـــت النصـــارى املســـيح ابـــن هللا ذلـــك قـــوهلم أبفـــوارهم يضـــارئون قـــول الـــاين كفـــروا مـــن قبـــل قـــاتيهم هللا  أَّن 
ء هللا وأحبــاؤه قــل فيــم وقولــه: )وقالــت اليهــود والنصــارى حنــن أبنــا، 4وقولــه: )وقالــت اليهــود يــد هللا مغيولــة غيــت أيــديهم(، 3يؤفكــون(

 .5يشاء ويعاب من يشاء( بل أنتم بشر ممن خيق يغفر ملنيعابكم بانوبكم 

 مواقفهم من األنبياء عييهم السالم: -2

يف قصـة نـوح: )ولقـد أرسـينا  :كما يف قولـه تعـاىل،  وري مواقف ميؤرا الستهزاء والسخرية والهتامات الباطية واأللفا  القبيحة
فقال املأل الاين كفروا من قومـه مـا رـاا إل بشـر مـثيكم يريـد ، قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه أفال تتقوننوحا إىل قومه ف

، 6إن رــو إل رجــل بــه جنــة فرتبصــوا بــه حــىت حــن(، أن يتفضــل عيــيكم ولــو شــاء هللا ألنــزل مالئكــة مــا مسعنــا هبــاا يف آابئنــا األولــن

                                                            
 (.23سور  نوح، اآلية ) - 1
 (.171سور  النساء، اآلية ) - 2
 (.31سور  التوبة، اآلية ) - 3
 (.64سور  املائد ، اآلية ) - 4
 (.18سور  املائد ، اآلية ) - 5
 (.25-23سور  املؤمنون، اآلايت ) - 6
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ورــو يــردد قضــااي ل تتفــق والعقــل ، هــا رجــال عــاداي يفــرتي عيــى هللا ويســعى ليزعامــة مــن وراء ذلــكوقولــه عــن عــاد الــيت رأت يف نبي
قال تعاىل: )وقال املـأل مـن قومـه الـاين كفـروا وكـابوا بيقـاء اآلخـر  وأترفنـارم يف احليـا  الـدنيا مـا رـاا ، القالصر هلم مثل عقيد  البعث

أيعـدكم أنكـم إذا مـتم وكنـتم ، ولـئن أطعـتم بشـرا مـثيكم إنكـم إذا خلاسـرون، شربونإل بشر مثيكم أيكل مما َتكيون منه ويشرب مما ت
إن رـو إل رجـل ، إن رـي إل حياتنـا الـدنيا منـوت وحنيـا ومـا حنـن مببعـوثن، ريهـات ريهـات ملـا توعـدون، ترااب وعظاما أنكـم خمرجـون

وقولـه عـن فرعـون واهتامـه ملوسـى ابلسـحر ، 2ود عييـه السـالموراه اآلايت يف عاد قـوم رـ، 1افرتى عيى هللا كااب وما حنن له مبؤمنن(
 .3فتوىل بركنه وقال: ساحر أو جمنون(، أو اجلنون: )ويف موسى إذ أرسيناه إىل فرعون بسياان مبن

ل قـا، وذلك أن التفكـري املـادي ل يـرى تفسـريا لينبـو  غـري رـاا، ويبدو أن دعاية السحر واجلنون ألصقت ابألنبياء يف كل األمم
وســجل القــرآن  ،4أتوالصــوا بــه بــل رــم قــوم طــاغون(، تعــاىل: )كــالك مــا أتــى الــاين مــن قــبيهم مــن رســول إل قــالوا ســاحر أو جمنــون

وقــوهلم إان قتينــا ، قــال تعــاىل: )وبكفــررم وقــوهلم عيــى مــرمي هبتــاان عظيمــا، موقــف اليهــود مــن مــرمي وابنهــا الســيد املســيح عييــه الســالم
 .5املسيح عيسى بن مرمي(

 مواقفهم من أتباع األنبياء عييهم السالم: -3

ورـــي يف جمميهـــا تقـــوم عيـــى إحلـــاق األذى املعنـــوي مـــن هتكـــم ، رلصـــد القـــرآن مواقـــف األقـــوام الكـــافرين مـــن أتبـــاع األنبيـــاء
: قـال تعـاىل، ومن ذلك: هتديد قوم شعيب لنبـيهم ومـن آمـن معـه ابلاـرد مـن الـوطن ،،واألذى املادي من طرد وقتل وغريه، وسخرية

وكــالك موقــف القيــاد  الفرعونيــة مــن ، 6)قــال املــأل الــاين اســتكربوا مــن قومــه لنخرجنــك اي شــعيب والــاين آمنــوا معــك مــن قريتنــا(
 .7قال تعاىل: )فيما جاءرم ابحلق من عندان قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نساءرم(، موسى عييه السالم

  

                                                            
 (.38-32سور  املؤمنون، اآلايت ) - 1
 (113ء، لبن كثري، حتقيق سعيد اليحام، ص )انظر: قصص األنبيا - 2
 (.39-38سور  الاارايت، اآليتان ) - 3
 (.53-52سور  الاارايت، اآليتان ) - 4
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 (.88سور  األعراف، اآلية ) - 6
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 :قرآن ملواقفها الدراميةاثنيا: رسم الشخصيات وتسجيل ال

قـال تعـاىل: )إنـه كـان فريـق مـن عبـادي ، سجل القرآن ما يقوم به الارف املناوئ ليدعو  من سخرية واستهزاء ابملـؤمنن وديـنهم
إين جـزيتهم ، فاَّتـامتورم سـخراي حـىت أنسـوكم ذكـري وكنـتم مـنهم تضـحكون، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنـا وارمحنـا وأنـت خـري الـرامحن

 .1يوم مبا لصربوا أهنم رم الفائزون(ال

قال تعاىل: )وإين كيما دعوهتم لتغفر هلـم جعيـوا ألصـابعهم يف ، ولصور مبشهد حي قوم نوح ورم يسدون آذاهنم ويرفضون الدعو 
عــن  وذلــك عبــار ، واستغشــاء الثيــاب معنــاه )جعيورــا غشــاو  عيــى أمســاعهم، 2آذاهنــم واستغشــوا ثيــاهبم وألصــروا واســتكربوا اســتكبارا(

 .3كقوهلم مشر ذيال وألقى ثوبه(،  ثياهبم كناية عن العْدو اوقيل: استغشو  ، المتناع من اإللصغاء

قـال تعـاىل: )أمل أيتكـم نبـأ الـاين مـن قـبيكم ، ويف لصور  أخـرى يصـور القـرآن الكـرمي املواقـف الرعنـاء لـبعض األقـوام مـن أنبيـائهم
ل هللا جاءهتم رسيهم ابلبينات فردوا أيديهم يف أفوارهم وقالوا إان كفران مبا أرسـيتم قوم نوح وعاد وْثود والاين من بعدرم ل يعيمهم إ

ورــي مجيعهــا تعــرب عــن اســتهجان ، ورد األيــدي ابألفــواه حيتمــل لصــورا حســية متعــدد ، 4بــه وإان لفــي شــك ممــا تــدعوننا إليــه مريــب(
كقولــه: ضعضــوا عيــيكم األانمــل مــن ،  جــاءت بــه الرســل قــال الزخمشــري: )فعضــورا غيظــا وضــجرا ممــا، املــدعوين مــن دعــو  أنبيــائهم

أو أشـاروا أبيـديهم إىل ألسـنتهم ومـا ناقـت بـه مـن قـوهلم: ، أو ضحكا واستهزاء كمن غيبـه الضـحك فوضـع يـده عيـى فيـه، 5الغيظ[
أو ردورــا يف أفــواه ، واأو وضــعورا عيــى أفــوارهم يقولــون لألنبيــاء: اطبقــوا أفــواركم واســكت، ضإان كفــران مبــا أرســيتم بــه[ ورــاا قــول قــوي

 .6أو وضعورا عيى أفوارهم يسكتوهنم ول ياروهنم يتكيمون(، األنبياء يشريون هلم إىل السكوت

قـال تعـاىل: )وجـاءه قومـه ، وقومـه املهووسـن ابملثييـة اجلنسـية، بن لوط عييه السـالم عصيباً  ويف لصور  اندر  يصور القرآن موقفاً 
يــون الســيئات قــال اي قــوم رــؤلء بنــايت رــن أطهــر لكــم فــاتقوا هللا ول َّتــزوين يف ضــيفي ألــيس مــنكم يهرعــون إليــه ومــن قبــل كــانوا يعم

فــانظر إىل قولــه يهرعــون ومــا يوحيــه مــن احتفــاهلم ، 7قــالوا لقــد عيمــت مالنــا يف بناتــك مــن حــق وإنــك لــتعيم مــا نريــد(، رجــل رشــيد
 الغتصاب ليضيوف رغم مضيفهم.ومسارعتهم وتسابقهم إىل بيت لوط عييه السالم يريدون جرمية 
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 اثلثا: تسجيل القرآن لألحوال النفسية: 

ورـاا القـول يكشـف عـن ، 1من ذلك قـول ألصـحاب طـالوت لـه عنـد لقـاء أعـدائهم: )قـالوا ل طاقـة لنـا اليـوم جبـالوت وجنـوده(
نقتـبس ، لصـراع بـن فرعـون وموسـىومن راا القبيـل تصـوير ا، نفسية خائفة قد أدركها الورن بسبب قو  عدورا وقية عددرا عتادرا

ـــه الســـالم ـــنهم وبـــن موســـى عيي ـــه قـــول الســـحر  يف مشـــهد التالقـــي بي ـــد، من ـــنحن أفقـــد ب ـــزال قـــائين: )وقـــالوا بعـــز  فرعـــون إان ل وا الن
 وحيظون برعايته.، وراا القول يدل عيى شعوررم ابلفخر والغيبة أمام موسى عييه السالم ألهنم من مأل فرعون، 2الغالبون(

قـال تعـاىل مصـورا ، وتيقـي هبـا عيـى كارـل نبيهـا وحـده، ر القرآن النفسية احملامة لبين إسرائيل اليت ل حتب احلرب وتبعاهتـاولصو 
وإان لـن نـدخيها حـىت ، موقفهم مع موسى حـن طيـب مـنهم القتـال لـدخول األرض املقدسـة: )قـالوا اي موسـى إن فيهـا قومـا جبـارين

قال رجالن من الاين خيافون أنعم هللا عييهما ادخيوا عيـيهم البـاب فـإذا دخيتمـوه فـإنكم ، داخيون خيرجوا منها فإن خيرجوا منها فإان
قــالوا اي موســى إان لــن نــدخيها أبــدا مــاداموا فيهــا فاذرــب أنــت وربــك فقــاتال إان رارنــا ، غــالبون وعيــى هللا فتوكيــوا إن كنــتم مــؤمنن

 3قاعدون(

كما يصـور ،  4فيقول: )قالوا اآلن جئت ابحلق فاحبورا وما كادوا يفعيون(، البقر  ويف موقف آخر يصور القرآن ترددرم يف ذبح
اي أخـت رـارون ، قال تعاىل: )فأتت به قومها حتميه قالوا اي مرمي لقد جئت شيئا فـراي، سوء ظنهم واستعجاهلم ابلهتام ملرمي ابخلايئة
 .5ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا(

ورـاا ، حـىت تبـدو املشـارد وكأهنـا حيـة أمامنـا، ورمسهـا أبدق لصـور ، آن سجل املواقف النفسية خلصوم األنبيـاءواخلاللصة أن القر 
 منتهى السمو العيمي والعظمة األدبية يف آن معا.

 رابعا: تسجيل القرآن لألحداث بن األنبياء وأقوامهم

ل تعـاىل: )وتيـك األايم نـداوهلا بـن النـاس ولـيعيم هللا الــاين قـا، التـاريخ يف نظـر الـدين لصـراع بـن اإلميـان والكفـر واحلـق والباطـل
قـــال تعـــاىل: )رســـال مبشـــرين ، ووظيفـــة الرســـل رـــي اإلنـــاار والتبشـــري ل غـــري، 6آمنـــوا ويتخـــا مـــنكم شـــهداء وهللا ل حيـــب الظـــاملن(

قــال ، وإمنــا انتقــى أمههــا وأعظمهــا، . ومل يــاكر القــرآن قصــص األنبيــاء كيهــا7ومنــارين لــئال يكــون لينــاس عيــى هللا حجــة بعــد الرســل(
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قـال تعـاىل: )لقـد  ، . وقـد ذكـرت كثـري مـن قصصـهم ليعـرب 1تعاىل: )ورسال قد قصصنارم عييك من قبل ورسال مل نقصصـهم عييـك(
، وأيضـا لتثبيـت قيـب النبــي عييـه السـالم ومواسـاته والشـد مـن أزره لينهـوض أبعبـاء الـدعو ، 2كان يف قصصهم عرب  ألويل األلبـاب(

 .3ال تعاىل: )وكال نقص عييك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك(ق

قـال تعـاىل: )إن رـاا القـرآن يقـص عيـى ، ورـو حكـم فصـل فيهـا، والقرآن سـجل ألرـم األحـداث التارخييـة بـن الرسـل وأقـوامهم
كقصـــة أرـــل الكهـــف ،  وقـــد اشـــتمل القـــرآن عيـــى قصـــص غـــري األنبيـــاء ممـــن اتبعـــورم، 4بـــين إســـرائيل أكثـــر الـــاي رـــم فيـــه خيتيفـــون(

، وألصـحاب القريـة يف سـور  يـس، 5قال ابن عباس: )ألصحاب الرس أرل قريـة مـن قـرى ْثـود(، وألصحاب الرس، وألصحاب األخدود
كمـا ذكـر قصصـا ليضـالن مثـل قصـة ألصـحاب اجلنـة   6قال ابن كثري: )اشتهر عن كثري من السـيف واخليـف أن رـاه القريـة أنااكيـة(

 ومناذج ليارفن.، بحنالاين أقسموا ليصرمنها مص

 وقد اشتميت قصص القرآن عن األمم والشعوب السابقة تسجيال ملا ييي:

. والبعل: اسم 7كما يف قوله تعاىل عيى لسان إلياس عييه السالم: )أتدعون بعال وتارون أحسن اخلالقن(،  الحنرافات العقيدية -1
 .8لصنم كانوا يعبدونه من دون هللا

ون الرجال شـهو  مـن دون النسـاء تكما يف قوله تعاىل عيى لسان لوط عييه السالم: )أإنكم لتأ،  ية واألخالقيةالحنرافات السيوك -2
 .9بل أنتم قوم مسرفون(

كما يف قوله تعاىل عن الكافرين من بين إسرائيل وسبب لعنتهم عيى لسان أنبيـائهم: )كـانوا ل يتنـارون ،  الحنرافات الجتماعية -3
 .11عن منكر فعيوه(

كمــا يف قولــه تعــاىل حكايــة عــن واقــع األحبــار والرربــان واكتنــازرم لألمــوال ابســم الــدين: )اي أيهــا الــاين ،  الحنرافــات القتصــادية -4
آمنـــوا إن كثـــريا مـــن األحبـــار والرربـــان ليـــأكيون أمـــوال النـــاس ابلباطـــل ويصـــدون عـــن ســـبيل هللا والـــاين يكنـــزون الـــارب والفضـــة ول 

                                                            
 (164سور  النساء، اآلية ) - 1
 (.111سور  يوسف، اآلية ) - 2
 (.121سور  رود، اآلية ) - 3
 (.76نمل، اآلية )سور  ال - 4
 م.1993رـ/1413(، دار مكتبة احليا ، بريوت، 285قصص األنبياء، لبن كثري، حتقيق سعيد اليحام، ص ) - 5
 (289قصص األنبياء، لبن كثري، حتقيق سعيد اليحام، ص )  - 6
 (.125سور  الصافات، اآلية ) - 7
 (.3/189خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 8
 (.81ألعراف، اآلية )سور  ا - 9

 (.79سور  املائد ، اآلية ) - 11
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وأن رــاا كــان ، . كمــا أشــار القــرآن إىل هنــم اليهــود يف مجــع املــال مــن كــل الســبل احملرمــة1 فبشــررم بعــااب ألــيم(ينفقوهنــا يف ســبيل هللا
وذلك يف قوله تعاىل: )فبظيم من الاين رادوا حرمنا عييهم طيبات أحيت هلم وبصدرم عن ، سببا يف حترمي الايبات اليت أحيت هلم

 .2نه وأكيهم أموال الناس ابلباطل(وأخارم الراب وقد هنوا ع، سبيل هللا كثريا

ورـو اسـتخفاف فرعـون ابلشـعب واحتقـاره ، مثل احلديث عن سبب الااعـة العميـاء مـن الشـعب لفرعـون، الحنرافات السياسية -5
قــال تعــاىل: )فاســتخف قومــه فأطــاعوه إهنــم كــانوا قومــا ، ممــا جعيــه خينــع ويضــعف ويغــرق يف مســتنقع العبوديــة ليااغيــة فرعــون، لــه
، وتسـيط بعضـها عيـى بعـض، وتكيم القرآن يف موضع آخر عن السياسة الفرعونية الـيت تشـرح اجملتمـع إىل شـيع وطوائـف، 3قن(فاس

ونتيجـة رـاا التقسـيم  ، 4قـال تعـاىل: )إن فرعـون عـال يف األرض وجعـل أريهـا شـيعا(، لتمسك ري يف النهاية خبيـوط اليعبـة السياسـية
عمتـه عيـى بـين إسـرائيل: )وإذ جنينـاكم مـن آل فرعـون يسـومونكم سـوء نقال تعاىل منورا ب، اعيةكان نصيب بين إسرائيل اإلابد  اجلم

 .5العااب ياحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم(

قــال تعــاىل حكايــة عــن قــوم نــوح: )ممــا خايئــاهتم أغرقــوا فــأدخيوا ، ذكــر القــرآن تســجيال لعوامــل ذرــاب احلضــارات وفنــاء األمــم -6
حكاية عن أقوام عد : )فكال أخاان بانبه فمنهم من أرسينا عييه حالصـبا ومـنهم مـن أخاتـه الصـيحة ومـنهم مـن وقال تعاىل ، 6انرا(

. فالبالء يقع بسبب الانوب اليت ل تكـون 7خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان هللا ليظيمهم ولكن كانوا أنفسهم يظيمون(
واهنيــار خيقــي عــام ليفــرد ، وخيــل اقتصــادي، ك العقيــد  أيضــا مـن ظيــم اجتمــاعيوإمنــا بســبب إفــرازات تيــ، يف عقيـد  الشــرك وحــدرا

 واجملتمع.

ورــــو ل أيلــــو يف ذكــــر شــــبه خصــــوم الــــدعو  ، واخلاللصــــة أن القــــرآن الكــــرمي ســــجل حافــــل ليصــــراع بــــن األنبيــــاء وأقــــوامهم
ولـالك تيجـأ القـوى ، فييه احلجـة البالغـة، قوريهات هلا أن تستايع الوقوف أمام مناق احل، ألهنا وارية كبيت العنكبوت، وتفنيدرا

 حيث تعجز عن مواجهته ابحلجة والربران.، الااغية إىل مواجهة احلق دوما حبد السيف

 

                                                            
 (.34سور  التوبة، اآلية ) - 1
 (.161-161سور  النساء، اآلية ) - 2
 (.54سور  الزخرف، اآلية ) - 3
 (.4سور  القصص، اآلية ) - 4
 (.49سور  البقر ، اآلية ) - 5
 (.25سور  نوح، اآلية ) - 6
 (.41سور  العنكبوت، اآلية ) - 7
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 املبحث الثالث:

 الرصد القرآين الشامل ملواقف املعاندين واملشككني ابلدعوة يف العهد النبوي  
وقـد دون القــرآن لــب ، وانتهــى ابلسـيف والســنان، دأ ابلفكــر والبيـانابتـ، دار لصـراع طويــل بـن الــدعو  اإلسـالمية وأعــدائها

 راا الصراع كما سنجد يف راا املبحث.

 أول: تسجيل القرآن الكرمي ألقوال خصوم الدعو  وشبهاهتم الفاسد 

 تسجيل العقائد الفاسد : -1

تيـك إذا ، ألكـم الـاكر ولـه األنثـى، الثالثة األخـرىومنا  ، )أفرأيتم الالت والعزى، حتدث القرآن عن أواثن العرب اليت تعيقوا هبا
قال تعاىل: )وجعيوا مما ذرأ من احلـرث واألنعـام نصـيبا فقـالوا رـاا ، وأنكر قمستهم ليثمار والقرابن بن هللا واألواثن، 1قسمة ضيزى(

وحتـدث عـن ، 2ائهم سـاء مـا حيكمـون(هلل بزعمهم وراا لشركائنا فما كان لشركائهم فال يصل إىل هلل وما كان هلل فهو يصل إىل شـرك
وذكــر ، 3قــال تعــاىل: )وإذا قيــل هلــم اســجدوا ليــرمحن قــالوا ومــا الــرمحن أنســجد ملــا َتمــران وزادرــم نفــورا(، جهيهــم أبمســاء هللا ولصــفاته

ادهتم قــــال تعــــاىل: )وجعيــــوا املالئكــــة الــــاين رــــم عبــــاد الــــرمحن إاناث أشــــهدوا خيقهــــم ســــنكتب شــــه، عقيــــدهتم الشــــركية يف املالئكــــة
وذلك ألهنم عبدوا األلصنام ألهنـا تشـبه املالئكـة بنـات هللا ، . وذكر احتجاجهم الفاسد ابلقدر عيى ما رم فيه من الشرك4ويسئيون(
وذكــروا أن اجلــن أمهــات ، 6قــال تعــاىل: )وقــالوا لــو شــاء الــرمحن مــا عبــدانرم مــا هلــم بــالك مــن عيــم إن رــم إل خيرلصــون(، 5بــزعمهم
)قـال املشـركون: املالئكـة بنـات  :قـال جمارـد 7: )وجعيـوا بينـه وبـن اجلنـة نسـبا ولقـد عيمـت اجلنـة إهنـم حملضـرون(قال تعاىل، املالئكة

قـال تعـاىل: )وضـرب لنـا مـثال ونسـي خيقـه ، وذكر إنكـاررم ليبعـث، 8هللا. فقال أبو بكر: فمن أمهاهتن؟ قالوا: بنات سروات اجلن(
بــل عجبــوا أن جــاءرم منــار مــنهم فقــال الكــافرون رــاا شــيء ، ضــا: )ق والقــرآن اجمليــدوقــال أي‘ 9قــال مــن حييـــي العظــام ورــي رمــيم(

                                                            
 (.22-19سور  النجم، اآلايت ) - 1
 (.136سور  األنعام، اآلية ) - 2
 (.61سور  الفرقان، اآلية ) - 3
 (.19سور  الزخرف، اآلية ) - 4
 (.3/287انظر: خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 5
 (.21سور  الزخرف، اآلية ) - 6
 (.158سور  الصافات، اآلية ) - 7
 (.3/193، ليصابوين، )خمتصر تفسري ابن كثري - 8
 (.78سور  يس، اآلية ) - 9
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. )وقالوا ما ري إل حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهيكنـا إل الـدرر ومـا هلـم بـالك مـن 1أإذا متنا وكنا ترااب ذلك رجع بعيد(، عجيب
 .2هم إل أن قالوا ائتوا ِبابئنا إن كنتم لصادقن(وإذا تتيى عييهم آايتنا بينات ما كان حجت، عيم إن رم إل يظنون

مـن ذلـك: )لقـد مسـع هللا قـول الـاين قـالوا إن هللا فقـري وحنـن أغنيـاء سـنكتب ، كما سجل القرآن أقوال أرل الكتاب وشـبهاهتم
عيــى شــيء ورــم )وقالــت اليهــود ليســت النصــارى عيــى شــيء وقالــت النصــارى ليســت اليهــود ، 3مــا قــالوا وقــتيهم األنبيــاء بغــري حــق(

)وقالوا لـن يـدخل اجلنـة إل مـن ، 5)وقالوا لن متسنا النار إل أايما معدود (، 4يتيون الكتاب كالك قال الاين ل يعيمون مثل قوهلم(
 .6كان رودا أو نصارى(

 تسجيل موقفهم من الرسول عييه السالم: -2

قـال تعـاىل: )فـاكر فمـا ، وحنـو ذلـك، وشاعر، وساحر، وكااب، اهتم املشركون النيب عييه السالم بتهم متعدد  من: كارن
أم َتمـــررم ، قـــل فرتبصـــوا إين معكـــم مـــن املرتبصـــن، أم يقولـــون شـــاعر نـــرتبص بـــه ريـــب املنـــون، أنـــت بنعمـــة ربـــك بكـــارن ول جمنـــون

ال أيضا: )وعجبـوا أن وق، 7فييأتوا حبديث مثيه إن كانوا لصادقن(، أم يقولون تقوله بل ل يؤمنون، أحالمهم هباا أم رم قوم طاغون
وانايــق املــأل مــنهم أن أن ، أجعــل اآلهلــة إهلــا واحــدا إن رــاا لشــيء عجــاب، جــاءرم منــار مــنهم وقــال الكــافرون رــاا ســاحر كــااب

أأنـزل عييـه الـاكر مـن بيننـا بـل رـم ، ما مسعنا هباا يف املية اآلخر  إن رـاا إل اخـتالق، امشوا والصبوا عيى آهلتكم إن راا لشيء يراد
 . 8شك من ذكري بل ملا ياوقوا عااب(يف 

منهــا عيــى ســبيل املثــال مــا جــاء يف قولــه ، متــارعن حبجــج واريــة، فقــد رفــض أكثــررم الــدعو  اجلديــد ، وأمــا أرــل الكتــاب
لـاي تعاىل: )الاين قالوا إن هللا عهد إلينا أل نؤمن لرسول حىت أيتينا بقرابن َتكيـه النـار قـل قـد جـاءكم رسـل مـن قبيـي ابلبينـات واب

والتحريـــف يف خاـــاهبم لينـــيب عييـــه ، كمـــا قـــاموا مبمارســـة روايـــة التحريـــف لكتـــاهبم املقـــدس،  9قيـــتم فيـــم قتيتمـــورم إن كنـــتم لصـــادقن(

                                                            
 (.3-1سور  ق، اآلايت ) - 1
 (.25-24سور  اجلاثية، اآليتان ) - 2
 (.181سور  آل عمران، اآلية ) - 3
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ورــو مــا نبــه عييــه هللا عــز وجــل يف قولــه: )مــن الــاين رــادوا حيرفــون الكيــم عــن مواضــعه ويقولــون مسعنــا وعصــينا وامســع غــري ، الســالم
 .1هم وطعنا يف الدين(مسمع وراعنا ليا أبلسنت

قــال تعــاىل: )لكــن الراسـخون ابلعيــم مــنهم واملؤمنــون ، ودخــل يف معســكر اإلميـان، ولكـن رنــاك بعضــهم ممــن اعـرتف ابحلــق
فكـانوا حمـل ثنـاء ، واعتنقهـا، ورنالك من النصارى من أظهر الـود ليـدعو  اجلديـد ، 2يؤمنون ابهلل وما أنزل إليك وما أنزل من قبيك(

حيث قال: )لتجدن أشد الناس عداو  لياين آمنوا اليهود والاين أشركوا ولتجدن أقرهبم مود  لياين آمنـوا الـاين قـالوا  ،هللا عز وجل
وإذا مسعـوا مـا أنـزل عيـى الرسـول تـرى أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع ممـا ، إان نصارى ذلك أبن منهم قسيسن وررباان وأهنم ل يسـتكربون

 .3فاكتبنا مع الشاردين(عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا 

 تسجيل موقفهم من املؤمنن:  -3

قـال تعـاىل: ، وميتـد إىل األذى والعـدوان، ورو موقف يقوم عيى السخرية والستهزاء، سجل القرآن موقف املشركن من املؤمنن
ونـوا لكـم أعـداء ويبسـاوا إلـيكم وقـال تعـاىل: )إن يثقفـوكم يك، 4)وكالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أرؤلء مـن هللا عيـيهم مـن بيننـا(

 . 5أيديهم وألسنتهم ابلسوء وودوا لو تكفرون(

قــال تعـاىل: )أمل تــر إىل الـاين أوتــوا نصـيبا مــن الكتــاب ، وأمـا اليهــود مـن أرــل الكتـاب فكــانوا يفضـيون املشــركن عيــى املـؤمنن!
وقــد آزروا أرــل الشــرك يف غــزو  األحــزاب ، 6ســبيال(يؤمنــون ابجلبــت والاــاغوت ويقولــون ليــاين كفــروا رــؤلء أرــدى مــن الــاين آمنــوا 

 ونقضوا عهودرم مع املؤمنن.، ضد اإلميان

فــإذا ، الــاين يتخــاون املصــيحة املاديــة أساســا لتعــامالهتم مــع اآلخــرين، ورــي فـــئة املنــافقن، وبــرزت يف املدينــة فئــة اثلثــة مرجفــة
)رـم الـاين يقولـون ل ، ثرواهتم املادية وسيية ليقهر واإلذلل ليمؤمننواَّتاوا من ، تناقضت مصاحلهم مع الدعو  وقفوا بوجه الدعو 

قــال تعــاىل: ، وإحبــاط املعنــوايت واهلمـم، ودأب رــؤلء َّتويـف املــؤمنن مــن األعـداء، 7تنفقـوا عيــى مـن عنــد رســول هللا حـىت ينفضــوا(
وحيرضـون غـريرم عيـى ، احملـن ينسـحبون مـن املعركـةوعنـد ، 8)الاين قال هلم الناس إن النـاس قـد مجعـوا لكـم فاخشـورم فـزادرم إميـاان(

قـال تعـاىل يصـف جبـنهم وتـرددرم يف ، واليت ري منتهى حيمهم وآمـاهلم، وييومون من قاتل واستشهد ألنه خسر احليا  الدنيا، ذلك
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ا لــو نعيــم قتــال لتبعنــاكم رــم الــدفاع عــن املدينــة يــوم أحــد: )ولــيعيم الــاين انفقــوا وقيــل هلــم تعــالوا قــاتيوا يف ســبيل هللا أو ادفعــوا قــالو 
الاين قـالوا إلخـواهنم وقعـدوا لـو أطـاعوان ، ليكفر يومئا أقرب منهم لإلميان يقولون أبفوارهم ما ليس يف قيوهبم وهللا أعيم مبا يكتمون

 1ما قتيوا قل فادرءوا عن أنفسكم املوت إن كنتم لصادقن(

 

 مية:اثنيا: رسم الشخصيات وتسجيل القرآن ملواقفها الدرا

وكـأن رنالـك شـيئا مـا ، فهـم يسـارعون ليكفـر، بن هللا سبحانه أدق خصائص التصوير احلي ليمشركن الاين يواجهـون الـدعو 
 .2قال تعاىل: )ول حيزنك الاين يسارعون يف الكفر إهنم لن يضروا هللا شيئا(، فيبادرون إليه بال روية، يغريهم به

مث التغــامز الــاي يبعــث ، ومــا يكــون يف اليقــاء مــن هتكــم وســخرية تبــدأ مــن الضــحك، ويصــف حالــة اليقــاء بيــنهم وبــن املــؤمنن
قال تعـاىل: )إن الـاين أجرمـوا كـانوا مـن الـاين آمنـوا ، وركاا دواليك، مث التهكم عند اليقاء مر  أخرى، السرور النفسي عند املفارقة

ومــا أرســيوا عيــيهم ، وإذا رأورــم قــالوا إن رــؤلء لضــالون، فكهــن نقيبــوا إىل أريهــم انقيبــوااوإذا ، وإذا مــروا هبــم يتغــامزون، يضــحكون
 3حافظن(

وتقــدم بعــض اآلايت مشــهدا مثــريا ألحــد املشــركن ورــو الوليــد بــن املغــري  الــاي اســتغرق ابلتفكــري والنظــر بشــأن إجيــاد تفســري 
قـال ، مث تراجـع حتـت َتثـري قومـه، حي القـرآينحيث كان قد أقر ابلـو ، وانتهى إىل نتيجة َّتالف ما يعتقده رو يف قرار  نفسه، ليدعو 

فقــال إن رــاا إل ســحر ، مث أدبــر واســتكرب، مث عــبس وبســر، مث نظــر، مث قتــل كيــف قــدر، فقتــل كيــف قــدر، تعــاىل: )إنــه فكــر وقــدر
 4سألصييه سقر(، إن راا إل قول البشر، يؤثر

قـال تعـاىل: )وإذا لقـوا الـاين آمنـوا قـالوا آمنـا وإذا خـال ، وتقدم اآلايت القرآنيـة مشـهدا انبضـا ليـرتدد اليهـودي يف قضـية اإلميـان
 .5بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوهنم مبا فتح هللا عييكم ليحاجوكم به عند ربكم أفال تعقيون(

 واحنـرافهم، منهـا: قولـه تعـاىل يصـور إعراضـهم عـن اجملـيء إىل رسـول هللا ليسـتغفر هلـم، ورناك آايت كثري  ترسم مشارد املنافقن
وقوله تعاىل: مبينا مجال ، 6برؤوسهم عنه: )وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورم مستكربون(
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مهزومن شر رزمية يف داخل أنفسهم: )وإذا رأيتهم تعجبـك أجسـامهم وإن ، بيد أهنم خواء وقت الشد ، أجسادرم وحسن مناقهم
 .1أَّن يؤفكون(هللا خشب مسند  حيسبون كل لصيحة عييهم رم العدو فاحاررم قاتيهم  يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم

ورــاا منتهــى األمانــة العيميــة واحلريــة ، ابإلضــافة لــاكر شــبهاهتم، وركــاا مل يتــوان القــرآن عــن رســم لصــور حيــة ألحــوال معارضــيه
 الفكرية اليت ري من أسس الدين احلنيف.

 

 سية: اثلثا: تسجيل القرآن لألحوال النف

قـال تعـاىل: ، شرود وهلو وعبث قاتل يف التفاعل مع الدعو  والكون واحليـا ، فمن ذلك ولصفه ليمشركن أبهنم يف غمر  سارون
ويف لصـور  أخـرى يوضـح مـا يف قيـوب املعارضـن مـن حسـد ، 2يسألون أاين يوم الدين(، الاين رم يف غمر  سارون، )قتل اخلرالصون

قال تعاىل: )ما يود الاين كفـروا مـن أرـل الكتـاب ول املشـركن أن ينـزل عيـيكم مـن ، خري عيى عبادهأيكيها بسبب ما أنزل هللا من 
، ويـدفعهم إىل احلييـة مـن أجـل رد  املـؤمنن، ويف لصـور  اثلثـة يكشـف املكـر الـاي ميـأل قيـوب بعـض أرـل الكتـاب، 3خري من ربكم(

ول تؤمنـوا ، عيى الاين آمنوا وجـه النهـار واكفـروا آخـره لعيهـم يرجعـون قال تعاىل: )وقالت طائفة من أرل الكتاب آمنوا ابلاي أنزل
 .5وقال أيضا: )ودت طائفة من أرل الكتاب لو يضيونكم وما يضيون إل أنفسهم وما يشعرون(، 4إل ملن تبع دينكم(

قولـه تعـاىل: )وإذا جـاءوك  منهـا، ومـا ميـوج يف نفوسـهم مـن مـرض وتـردد ورـوان، ويصور القرآن مشاعر املنافقن يف آايت كثـري 
ويســتبائون ، فهـم حيســون ابإلمث الـاي ميـور يف لصـدوررم، 6حيـوك مبـا مل حيييـك بــه هللا ويقولـون يف أنفسـهم لـول يعــابنا هللا مبـا نقـول(

ابرتبـاك  فهـا رنـا حنـس، 7العااب؟ ويف مشهد آخـر يقـول تبـارك وتعـاىل: )حيـار املنـافقون أن تنـزل عيـيهم سـور  تنبـئهم مبـا يف قيـوهبم(
ويف مشــهد اثلــث يقــول ، وكــأهنم يتوجســون مــن لقــاء جــيش رــادر يــدمررم ويفضــحهم، املنــافقن ومبيــغ ذعــررم مــن فضــيحة هللا هلــم

رنــا تظهــر العنصــرية املريضــة الــيت ، 8زعــيمهم عبــد هللا بــن أيب بــن ســيول: )يقولــون لــئن رجعنــا إىل املدينــة ليخــرجن األعــز منهــا األذل(
فـأرادوا طـرد املهـاجرين حسـدا وضـيقا ، ألرواء الاين ضاقوا ذرعا ابلـدين اجلديـد وانتصـاراته ومتكنـه ابملدينـة املنـور يتارع وراءرا عبيد ا
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، 1)لـو كـانوا عنـدان مـا مـاتوا ومـا قتيـوا( :من عند أنفسهم. ويف مشهد رابع يصور القرآن ريع املنافقن عيى شهداء أحـد حيـث قـالوا
 وليس القدر املقدر لآلجال.، الاي يظن أن احلرب سبب املوتوراا تصوير لنفسية اخلائف اهليع 

ورـو قولـه تعــاىل: )ومـن النــاس مـن يقــول ، ومـن أدق لصـور مشــارد اهليـع واحلــري  لنفـوس املنـافقن مــا جـاء يف مايــع سـور  البقــر 
يف قيـوهبم مـرض فـزادرم ، مـا يشـعرونخيـادعون هللا والـاين آمنـوا ومـا خيـدعون إل أنفسـهم و ، آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما رـم مبـؤمنن

أل إهنــم رــم املفســدون ، وإذا قيــل هلــم ل تفســدوا يف األرض قــالوا إمنــا حنــن مصــيحون، هللا مرضــا وهلــم عــااب ألــيم مبــا كــانوا يكــابون
وإذا ، يعيمـونوإذا قيـل هلـم آمنـوا كمـا آمـن النـاس قـالوا أنـؤمن كمـا آمـن السـفهاء أل إهنـم رـم السـفهاء ولكـن ل ، ولكـن ل يشـعرون

هللا يســـتهزئ هبـــم وميـــدرم يف طغيـــاهنم ، لقـــوا الـــاين آمنـــوا قـــالوا آمنـــا وإذا خيـــوا إىل شـــياطينهم قـــالوا إان معكـــم إمنـــا حنـــن مســـتهزئون
وتعمـل ، فجعيهـا تقـول شـيئا وتـبان نقيضـه، فهارنا جند مجاعة مـن النـاس قتيتهـا احلـري  والـرتدد الـاي يعتـور يف لصـدوررا، 2يعمهون(
ومـع رـاا تظـن نفسـها عيـى الصـواب ، فهـي مصـابة مبـرض الفصـام بـن الفكـر والسـيوك، الظارر وتعمل بعكسـه يف البـاطنعمال يف 

 والصالح!.

 وإمنا برسم رواجسهم وحركاهتم يف لصور معرب  أيضا.، وركاا جند أن القرآن عين أدق عناية ليس بتساري فكر معارضيه فقط

 

   اجلديد  وأحداثها.رابعا: تسجيل القرآن لكافة ظروف الدعو 

وميكــن ، والصــراع الــاي دار بــن الشــرك واإلميــان، ســجل القــرآن معظــم األحــداث الــيت جــرت يف عهــد النــيب عييــه الســالم
 إجياز أرم األمور اليت سجيها القرآن مبا ييي:

ووقعة أحـد يف قولـه تعـاىل: ، 3لة(كما يف قوله تعاىل: )ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذ،  مثل: وقعة بدر، تسجيل احلروب والوقائع -1
ووقعــة األحــزاب يف قولــه تعــاىل:  )إذ جــاءتكم جنــود فأرســينا عيــيهم رحيــا وجنــودا مل ، 4)ومــا ألصــابكم يــوم التقــى اجلمعــان فبــإذن هللا(

ه تعـاىل: )خيربـون ووقعـة بـين النضـري يف قولـ 6)لقد نصركم هللا يف مواطن كثري  ويـوم حنـن(، كما يف قوله تعاىل،  ووقعة حنن، 5ترورا(
 وغري ذلك.، 7بيوهتم أبيديهم وأيدي املؤمنن(
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كمـا يف قولـه تعـاىل: )إن الـاين ينادونـك مـن وراء احلجـرات أكثـررم ،  تسجيل بعض جوانب احليا  الشخصية لينيب عييه السالم -2
 2هللا رو موله وجربيـل ولصـاحل املـؤمنن( وقوله تعاىل حكاية عن بعض أزواج النيب عييه السالم: )وإن تظاررا عييه فإن، 1ل يعقيون(

قـــال تعـــاىل: )وإذ تقـــول ليـــاي أنعـــم هللا عييـــه ، . وســـجل القـــرآن قصـــة زواج النـــيب عييـــه الســـالم بزينـــب بنـــت جحـــش األســـدية ا
ما قضى زيد منهـا وأنعمت عييه أمسك عييك زوجك واتق هللا وَّتفي يف نفسك ما هللا مبديه وَّتشى الناس وهللا أحق أن َّتشاه في
. تقـول عائشـة يف 3وطرا زوجناكها لكي ل يكون عيى املؤمنن حـرج يف أزواج أدعيـائهم إذا قضـوا مـنهن وطـرا وكـان أمـر هللا مفعـول(

مبديـه وَّتشـى لكـتم ضوَّتفـي يف نفسـك مـا هللا ، التعقيب عيى راه اآلية: )لو كتم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شيئا ممـا أوحـي إليـه مـن كتـاب هللا تعـاىل
قـال تعـاىل: )إن الـاين ، ومـن ذلـك قصـة اإلفـك، 4الناس وهللا أحق أن َّتشاه[ وقوله تعاىل: ضفيما قضى زيد منها وطرا زوجناكها[(

 وغري ذلك كثري.، 5جاؤوا ابإلفك عصبة منكم(

عــاىل: )قــد مســع هللا قــول الــيت مثــل قولــه ت، مــع التوجيــه واإلرشــاد حلــل لتيــك املشــكالت، تســجيل احليــا  العامــة بكافــة مشــكالهتا-3
وقولـه مسـتنكرا عيـى الـاين يبخسـون ، 7وقوله عز وجـل: )الـاين ييمـزون املاـوعن مـن املـؤمنن يف الصـدقات(، 6جتادلك يف زوجها(

قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي هللا ، 8وإذا كـــالورم أو وزنـــورم خيســـرون(، الـــاين إذا اكتـــالوا عيـــى النـــاس يســـتوفون، امليـــزان: )ويـــل ليماففـــن
 .9فأنزل هللا تعاىل: ضويل ليماففن[ فحسنوا الكيل بعد ذلك(، كانوا من أخبث الناس كيال،  عنهما: )ملا قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة

قــال ، وبشــر بنصــر الــروم عيــى الفــرس يف ســنن معــدود ، مثــل انتصــار الفــرس عيــى الــروم، ســجل بعــض أحــداث األمــم األخــرى-4
 11يف أدَّن األرض ورم من بعد غيبهم سيغيبون(، لرومغيبت ا، تعاىل: )امل

والتوجيـه ، وبن ما فيه من احلكم والعرب، وركاا جند أن القرآن يكاد ل يرتك شيئا من واقع الدعو  ومالبساهتا إل وسجيه
 والتشريع الاي ستنتفع منه أمة املسيمن بعد ذلك.

                                                            
 (.4سور  احلجرات، اآلية ) - 1
 (.4سور  التحرمي، اآلية ) - 2
 (.37سور  األحزاب، اآلية ) - 3
 (.3/98خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 4
 (.11سور  النور، اآلية ) - 5
 (.1سور  اجملادلة، اآلية ) - 6
 (.79سور  التوبة، اآلية ) - 7
 (.3-1سور  املاففن، اآلايت ) - 8
 (.3/613خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 9

 (.3-1م، اآلايت )سور  الرو  - 11
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 املبحث الرابع: 

 لرد على شبهاهتموا، منهجية القرآن يف حوار خصومه 
 

فهـو ل ، سواء كانـت قبـل اإلسـالم أو يف عهـد الرسـالة احملمديـة، عندما يورد القرآن أقوال وشبهات خصوم األنبياء ومعارضيهم
ولــيس مــن لصــفات اخلــالق الــاي رــو العــدل وحيكــم ابلعــدل ، فــالرتويج والتشــهري ديــدن البشــر، أو التشــهري هبــا، يوردرــا ليــرتويج هلــا

وإمنا يوردرا كقضية ماروحـة مـن الاـرف ، ورو الغين عن العاملن أيضا، ورو القوي والقارر فييس حباجة إىل ترويج، سبحانه وتعاىل
ورمبـا كـان رنالـك نـوع مـن احلـد  يف اجلـواب أحيـاان ، والـرد املنهجـي العيمـي عييهـا، فيقوم مبناقشتها مبوضوعية َتمة، املعارض ليدعو 

كمـا يف قولـه تعـاىل: ،  ما إذا كانـت شـبهة تقـوم عيـى السـتهزاء والـتهكم ولـيس عيـى العقـل والتفكـريول سـي، تتناسب والشـبهة املثـار 
ول ننسـى ، ورد القرآن يف مثل راه احلـالت عيـى كـل األحـوال ل يتجـاوز املوضـوعية، 1)وقالت اليهود يد هللا مغيولة غيت أيديهم(

ورــو يــرتك ليعقــل ، وعدلــه ورمحتــه مــن جهــة أخــرى، الق وكــربايءه مــن جهــةفــال بــد أن تظهــر فيــه عظمــة اخلــ، أن القــرآن كــالم اخلــالق
 البشري قراره ابإلميان والكفر بعد ذلك.

ويف رــاا الصــدد ســجل القصــص القــرآين ردودا عيميــة عقييــة قاطعــة ، وقــد يكــون الــرد عيــى الشــبهات مــن قبــل األنبيــاء أنفســهم
وقـد ، اي اإلميان ابلغيـب والرسـل والتوحيـد الـاي رـو حـق اخلـالق عيـى العبيـدومتنوعة من األنبياء عيى شبهات األمم السابقة يف قضا

وقـد وردت كيمـة قـل كثـريا يف ، يكون الرد بوحي من هللا مباشر  بيفظ )قل( وراا كثريا مـا جنـده يف القـرآن خاـااب لينـيب عييـه السـالم
عــدود  قــل أَّتــاُت عنــد هللا عهــدا فيــن خييــف هللا عهــده أم مــن ذلــك قولــه تعــاىل: )وقــالوا لــن متســنا النــار إل أايمــا م، القــرآن الكــرمي

فحيـث إنـه ، 2بيى من كسب سـيئة وأحاطـت بـه خايئتـه فأولئـك ألصـحاب النـار رـم فيهـا خالـدون(، تقولون عيى هللا ما ل تعيمون
إىل احلكــم يف قضــية يث احلــدمث وجــه هللا تعــاىل ، عيــمعهــد أو باــل قــوهلم الــاي ل يســتند إىل ، ل عهــد هلــم عنــد هللا بــالك يثبتــوه

ويفـك نفسـه مـن ، والـيت تقـوده إىل النـار إذا مل يـتخيص مـن إحاطتهـا، وأهنا مررونة بكسب السيئات احملياـة ابإلنسـان، اخليود ابلنار
 وذلك ابإلميان مبحمد عييه السالم.، أغالهلا

قيـل هلـم أنفقـوا ممـا رزقكـم هللا قـال الـاين كفـروا )وإذا قـال تعـاىل: ، وأحياان يعرض القرآن شبهة معارضـيه ول يـرد عييهـا لتهافتهـا
. فقد أراد زاندقة املشركن الستهزاء ابملـؤمنن الـاين يعيقـون 3لياين آمنوا أناعم من لو يشاء هللا أطعمه إن أنتم إل يف ضالل مبن(

. وعدم الرد رنـا 4من تعييق األمور مبشيئة هللا( )فأخرجوا راا اخلااب خمرج  الستهزاء ابملؤمنن ومبا كانوا يقولونه، أفعال هللا مبشيئته

                                                            
 (.64سور  املائد ، اآلية ) - 1
 (.81-81سور  البقر ، اآليتان ) - 2
 (.47سور  يس، اآلية ) - 3
 (.4/19تفسري الكشاف ليزخمشري، ) - 4
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فـال ، ولـو أراد الشـفاء هلـم لشـفارم مباشـر ، فيماذا ياربون إىل الابيب مثال إذا كـان هللا يسـتايع أن يشـفيهم، بسبب هتافت احلجة
أضـــف إىل أن ، احليـــا  حاجـــة ليـــاراب إىل الابيـــب؟! إن اإلميـــان ابلقـــدر ل ييغـــي قـــانون الســـببية بـــل يتكامـــل معـــه يف تفســـري حركـــة

ومـــا ينـــدرج حتتـــه مـــن أحكـــام التشـــريع فيمـــا يتصـــل ابلتكافـــل ، ومـــا فيـــه مـــن عنصـــر القـــدر، التصـــور اإلســـالمي ملوضـــوع الغـــىن والفقـــر
ووجـدان العـامل املتمـدن اليـوم يضـع نظـام ، يوجـب عيـى األغنيـاء يف النهايـة  أن يتحميـوا قسـاا مـن واجبـاهتم حنـو الفقـراء، الجتماعي

فاإلنفـاق عيـى الفقـراء ، رغم أن معظم الدول املتمدنة عيمانيـة ول يـؤمن سـكاهنا إل ابملـاد ، ب من أجل لصيانة اجملتمع وقيامهالضرائ
 وليس الحتجاج ابلقدر مربرا لرتكها. ، ضرور  ملصيحة الغين والفقري معا

 وسوف نستعرض يف راا املبحث طريقة احلوار مع آراء اجلاحدين وأسسه.

 قة التعامل مع آراء اخلصوم واجلاحدين:طري :أول

ويكون ابحلكمة واملوعظة احلسنة قـال تعـاىل: )ادع إىل سـبيل ربـك ابحلكمـة واملوعظـة احلسـنة وجـادهلم ابلـيت رـي ، احلــوار العيمي -أ
اىل: )ول تسـبوا قـال تعـ، ملـا يورثـه مـن رد  فعـل ل حتمـد عقبارـا، ومـن شـروط احلـوار العيمـي عـدم اسـتفزاز الاـرف اآلخـر، 1أحسن(

 .2الاين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري عيم(

ولكـن ، واجلـدال ليمـراء والـرايء مكـروه، 3قال تعاىل: )ول جتادلوا أرل الكتاب إل ابليت ري أحسن(، اجلدال ابألسيوب األمثل -ب
ـــدين أمـــر ل مفـــر منـــه ـــة شـــائكةوتـــرك اجلـــدال ابحلـــق حممـــود عنـــدم، إلحقـــاق احلـــق مـــع املعان ـــة أو فقهي أو ، ا يكـــون يف قضـــااي اثنوي

 4قال املتنيب:، ويرفض البديهيات، أو مع خصم عنيد ل يعرتف ابحلق، مصايحات عيمية دقيقة

 وليس يصح يف األفهام شيء

 ى دليلـــــــــــــإذا احتاج النهار إل  

ومـنهج عظـيم يف إقامـة احلـق ، الكـرمي حجـج ابلغـة ويف القـرآن، فمايوب مرغوب، وتصديق الرسالة، وأما اجلدال إلثبات الدين
)قــال العيمــاء: قــد اشــتمل القــرآن العظــيم عيــى مجيــع ، وقــد حتــدث عنــه العيمــاء حتــت عنــوان جــدل القــرآن، ابلــدليل العقيــي القــاطع

، تــاب هللا قــد ناــق بــهتبــىن مــن كييــات املعيومــات العقييــة والســمعية إل وك، ومــا مــن بررــان ودللــة وتقســيم وحتــاير، الربارــن واألدلــة
أحــدمها: بســبب مــا قالــه: ضومــا أرســينا مــن رســول إل بيســان ، ألمــرين، لكــن أورده عيــى عــادات العــرب دون دقــائق طــرق املتكيمــن

فــإن مــن اســتااع أن يفهــم ، . والثــاين: أن املائــل إىل دقيــق احملاجــة رــو العــاجز عــن إقامــة احلجــة ابجلييــل مــن الكــالم5قومــه ليبــن هلــم[
                                                            

 (.125سور  النحل، اآلية ) - 1
 (.118سور  األنعام، اآلية ) - 2
 (.46سور  العنكبوت، اآلية ) - 3
 (.3/92لعكربي، )ديوان املتنيب بشرح ا - 4
 (.4سور  إبراريم، اآلية ) - 5
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فـــأخرج تعـــاىل خماطباتـــه يف ، ومل يكـــن ميغـــزا، مل يـــنحط إىل األغمـــض  الـــاي ل يعرفـــه إل املقيـــون، ضــح الـــاي يفهمـــه األكثـــرونابألو 
وتفهم اخلواص من أنبائهـا مـا يـريب عيـى مـا أدركـه ، وتيزمهم احلجة، ليفهم العامة من جييهم ما يقنعهم، حماجة خيقه يف أجيى لصور 

 .1فهم اخلاباء(

، وذلـك )ألنـه لـو كـان ليعـامل لصـانعان، 2آن يف إثبـات التوحيـد قولـه تعـاىل: )لـو كـان فيهمـا آهلـة إل هللا لفسـدَت(ومن منهج القـر 
وذلـك ألنـه لـو أراد أحـدرم إحيـاء ، ولكـان العجـز ييحقهمـا أو أحـدمها، ول يتسـق عيـى أحكـام، لكان ل جيري تدبريمها عيـى نظـام

أو لمتنـاع اجتمـاع الضـدين إن ، دهتما فيتناقض لستحالة جتزيء الفعل إن فرض التفـاقفإما أن تنفا إرا، جسم وأراد اآلخر إماتته
واإللـــه ل يكـــون ، فيـــؤدي إىل عجـــزه، أو ل تنفـــا إراد  أحـــدمها، فيـــؤدي إىل عجزمهـــا، وإمـــا أن ل تنفـــا إرادهتمـــا، فـــرض الخـــتالف

 .3عاجزا(

قال تعاىل: )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مـن ، وإقامة احلق، اطلاملبارية: ويكون اليجوء إليها كحل أخري لقاع دابر الب -ج
وقـد نزلـت ، 4العيم فقل تعالوا ندعو أبنـاءان وأبنـاءكم ونسـاءان ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم مث نبتهـل فنجعـل لعنـة هللا عيـى الكـاذبن(

وقـد ضــم يف ، واملباريـة رــي املالعنـة، اريــة فـامتنعوافـدعارم إىل املب، اآليـة يف نصـارى جنـران الــاين جـادلوا بشـأن املســيح عييـه السـالم
حيث استجرأ عيى تعريض أعزته وأفالذ كبـده وأحـب النـاس ، واستيفائه بصدقه، سياق اآلية األبناء والنساء )ليدللة عيى ثقته حباله

زتـه رـالك الستئصـال وعيى ثقته بكاب خصمه حىت يهيك خصمه مع أحبته وأع، ومل يقتصر عيى تعريض نفسه له، إليه إىل ذلك
 .5ألنه مل يرو أحد من موافق ول خمالف أهنم أجابوا إىل ذلك(، وفيه برران واضح عيى لصحة نبو  النيب ملسو هيلع هللا ىلص… إن متت املبارية 

 اثنيا: األسس العامة ليحجة القرآنية:

 تقوم أسس احلجة القرآنية عيى أمور كثري  منها: 

وقــد  6قــال تعــاىل يف لصــفة أويل األلبــاب:  )ويتفكــرون يف خيــق الســماوات واألرض(، ون والــنفس واحليــا الــدعو  إىل التأمــل ابلكــ-1
، وأنـه رـو الـاي أنـزل القـرآن، أقسم تعاىل بتيك اآلايت العظيمة من مشس وقمر وليل وهنار وجنـوم وغريرـا لينبهنـا إىل قدرتـه وعظمتـه

 .1إنه لقرآن كرمي(، وإنه لقسم لو تعيمون عظيم، اىل: )فال أقسم مبواقع النجومقال تع، 7ألن )القصد ابلقسم حتقيق اخلرب وتوكيده(

                                                            
 م.1978رـ/1398(. شركة مصافى البايب احلييب، مصر، الابعة الرابعة، 2/172اإلتقان يف عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 1
 (.22سور  األنبياء، اآلية ) - 2
 (.2/173اإلتقان يف عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 3
 (.611سور  آل عمران، اآلية ) - 4
 (.371-1/371تفسري الكشاف، ليزخمشري، ) - 5
 (.191سور  آل عمران، اآلية ) - 6
 (.2/169اإلتقان يف عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 7
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وبـن آاثر ، 2فقـال تعـاىل: )ويف أنفسـكم أفـال تبصـرون(، وأشار إىل آايته يف النفس اإلنسانية ومـا فيهـا مـن إعجـاز وأسـرار
وأشـــار إىل مـــا يف خيـــق الســـماء ، 3ويل األبصـــار()يقيـــب هللا الييـــل والنهـــار إن يف ذلـــك لعـــرب  أل:قدرتـــه يف تصـــريف األمـــور الكونيـــة

وإىل الســماء  ، فقــال ســبحانه: )أفــال ينظــرون إىل اإلبــل كيــف خيقــت، واألرض  واجلبــال واحليــواانت مــن إعجــاز ابرــر وقــدر  مايقــة
فقــال ســبحانه: ، وبــن أن رنالــك غايــة مــن رــاا اخليــق، 4وإىل األرض كيــف ســاحت(، وإىل اجلبــال كيــف نصــبت، كيــف رفعــت

 .5)أفحسبتم أمنا خيقناكم عبثا وأنكم إلينا ل ترجعون(

فــإهنم وقــت ، بســبب هلــورم وانشــغاهلم أبمــور دنيــارم، وســر خيقهــم، وإذا كــان النــاس ل ييتفتــون إىل الغايــة مــن وجــودرم
 إذا كنتم يف الفيك قال تعاىل: )ورو الاي يسريكم يف الرب والبحر حىت، ويتجهون إىل اخلالق الواحد بفارهتم، الشدائد يدركون ذلك

وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا ريح عالصف وجاءرم املوج من كل مكان وظنوا أهنـم أحـيط هبـم دعـوا هللا خميصـن لـه الـدين 
 .6لئن أجنيتنا من راه لنكونن من الشاكرين(

ل تعاىل: )وما كنت تتيو قبيـه مـن كتـاب ول َّتاـه قا، فهو أمي مل يقرأ ومل يدرس، الدعو  لقراء  السري  الااتية حملمد عييه السالم-2
قــال تعــاىل: )وعيمــك مــامل تكــن ، فمــن أيــن لــه هبــاا الكتــاب الــاي جــاء بــه؟ إنــه وحــي هللا وعيمــه، 7بيمينــك إذا لرَتب املبايــون(

وكــالك كــان معروفــا مــن ، أن يقــرأقــال الســيوطي: )إنــه كــان معيومــا مــن حــال النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أن كــان أميــا ل يكتــب ول حيســن ، 8تعيــم(
، مث أتى جبمل ما وقع وحدث من عظيمـات األمـور، وأقالصيصهم وأنبائهم وسريرم، حاله أنه مل يكن يعرف شيئا من كتب املتقدمن

 ،وحنـن نعيـم ضـرور  أن رـاا ممـا ل سـبيل إليـه إل عـن تعيـم… من حن خيق هللا آدم عييه السالم إىل حن مبعثـه ، ومهمات السري
فيجـوز أن يقـع إليـه  ، ول كـان مـن يقـرأ، ول مـرتددا إىل الـتعيم مـنهم، ومحية األخبـار، وإذ كان معروفا أنه مل يكن مالبسا ألرل اآلاثر

ولـالك قـال هللا عـز وجـل: ضومـا كنـت تتيـو قبيـه مـن  ، عيم أنه ل يصل إىل عيم ذلك إل بتأييد مـن جهـة الـوحي، كتاب فيأخا منه

                                                                                                                                                                                          
 (.77-75سور  الواقعة، اآلايت ) - 1
 (.121سور  الاارايت، اآلية ) - 2
 (.44سور  النور، اآلية ) - 3
 (.21-17سور  الغاشية، اآلايت ) - 4
 (.115سور  املؤمنون، اآلية ) - 5
 (.22سور  يونس، اآلية ) - 6
 (.48سور  العنكبوت، اآلية ) - 7
 (.113سور  النساء، اآلية ) - 8
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وقــد بينــا أن مــن كــان خيتيــف ، 2وقــال: ضوكــالك نصــرف اآلايت وليقولــوا درســت[، 1نــك إذا لرَتب املبايــون[كتـاب ول َّتاــه بيمي
 .3ومل يشتبه ماربه(، مل خيف عيى الناس أمره، ويشتغل مبالبسة أرل لصنعة، إىل تعيم عيم

م والنصـرانية إىل حـد مـا ويف ظل جمتمع وثين نشأ فيه اإلسالم كان من الابيعي أن يكـون رنالـك تقـارب بـن أرـل اإلسـال
ممـا أغـرى ، وكـان قعـود الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مـع نصـراين مبكـة يؤكـد ذلـك، أكثر من الوثنيـة الـيت انلصـبت الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص العـداء منـا اليـوم األول

ورــو ، إمنــا رــو بيســان عــريب مبــنمتجــارين أن الكتــاب الــاي أنــزل عيــى دمحم ، ورــي أن النصــراين يعيــم دمحما، قريشــا بــدعوى منكــر 
قـــال ابـــن ، ممـــا يباـــل حجـــتهم ويســـقط دعـــوارم، بينمـــا كـــان ذلـــك النصـــراين ل حيســـن العربيـــة، معجـــز  الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص الـــيت حتـــدارم هبـــا

فكـانوا ، ين احلضـرميعبـد لبـ، يقـال لـه جـرب، إسحاق: )وكان رسول هللا فيما بيغين كثريا ما جييس عنـد املـرو  إىل مبيعـة غـالم نصـراين
فأنزل هللا يف ذلك قوله:ضولقد نعيم أهنم يقولون إمنا ، وهللا ما يعيم دمحما كثريا مما أييت به إل جرب النصراين غالم بين احلضرمي :يقولون

 .5(4يعيمه بشر لسان الاي ييحدون إليه أعجمي وراا لسان عريب مبن[

ومل َّتضـــع لســـياة مركزيـــة كبـــاقي األمـــم ، مل يوحـــد بينهـــا شـــيء يف اجلارييـــة، متفرقـــة فهـــم أمـــة ممزقـــة، الـــدعو  لقـــراء  َتريـــخ العـــرب-3
ورـاا التـأليف مل يكـن ، 6قال تعاىل: )واذكروا نعمة هللا عييكم إذ كنتم أعداء فألف بن قيوبكم فألصبحتم بنعمتـه إخـواان(، والشعوب

فيــم يؤلــف بيــنهم إل ، 7يف األرض مجيعــا مــا ألفــت بــن قيــوهبم( قــال تعــاىل: )لــو أنفقــت مــا، وإمنــا ُت بــدين هللا، ليــتم أبمــوال األرض
أو ، أو وليـة، فقال يف مقدمته: )إن العرب ل حيصل هلم امليك إل بصبغة دينية من نبـو ، وقد أشار ابن خيدون إىل ذلك، اإلسالم

ليغيظــة ، م انقيــادا بعضــهم لــبعضوالســبب يف ذلــك أهنــم خليــق التــوحش الــاي فــيهم ألصــعب األمــ، أثــر عظــيم مــن الــدين عيــى اجلميــة
، كــان الــوازع هلــم مــن أنفســهم،  فــإذا كــان الــدين ابلنبــو  أو الوليــة، فقيمــا جتتمــع أرــواؤرم، واألنفــة وبعــد اهلمــة واملنافســة يف الرايســة

الـوازع عـن ، وذلـك مبـا يشـميهم مـن الـدين املـارب ليغيظـة واألنفـة، فسهل انقيـادرم واجتمـاعهم، وذرب خيق الكرب واملنافسة منهم
وأيخـارم ، ويـارب عـنهم مـامومات األخـالق، فإذا كان فيهم النبـي أو الويل الاي يبعثهم عيى القيام أبمـر هللا، التحاسد والتنافس

 .8وحصل هلم التغيب وامليك(، ُت اجتماعهم، ويؤلف كيمتهم إلظهار احلق، مبحمودرا

                                                            
 (.48سور  العنكبوت، اآلية ) - 1
 (.115سور  األنعام، اآلية ) - 2
 (35-34إعجاز القرآن، ليباقالين، حتقيق السيد لصقر، ص )  - 3
 (.113) سور  النحل، اآلية - 4
 (. مؤسسة عيوم القرآن.1/393السري  النبوية لبن رشام، حتقيق مصافى السقا وآخرين، ) - 5
 (.113سور  آل عمران، اآلية ) - 6
 (.63سور  األنفال، اآلية ) - 7
 .م1996رـ/1416(، املكتبة العصرية، لصيدا، الابعة الثانية، 141مقدمة ابن خيدون، حتقيق درويش اجلويدي، ص ) - 8
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قال تعاىل: )أومل يكن هلم ، ما يثبت نبو  دمحم عييه السالم يف كتاهبمولديهم ، السرتشاد أبرل الكتاب: فهم أرل العيم األول-4
وقال تعاىل: ، 2وحنورم، كعبد هللا بن سالم وسيمان الفارسي،  واملراد ابلعيماء رنا العدول منهم، 1آية أن يعيمه عيماء بين إسرائيل(

حيث يروى أن عمر قال لعبد هللا بن ، س فيها ول غموضفهي معرفة ل لب، 3)الاين آتينارم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءرم(
وابين ل أدري ، نزل األمن من السماء عيى األمن يف األرض بنعته فعرفته، سالم: )أتعرف دمحما كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر

إسرائيل عيى مثيه فآمن واستكربُت وقال تعاىل:  )قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرُت به وشهد شارد من بين ، 4ما كان من أمه(
 .6وراا قول ابن عباس وجمارد والضحاك وقتاد ، الشارد: رو عبد هللا بن سالم، 5إن هللا ل يهدي القوم الظاملن(

قال تعاىل: )لكن الراسخون يف العيم منهم واملؤمنون يؤمنـون مبـا أنـزل ، وامتدح القرآن الراسخن يف العيم من أرل الكتاب
والراسـخون يف  7ا أنزل من قبيك واملقيمن الصال  واملؤتون الزكـا  واملؤمنـون ابهلل واليـوم اآلخـر أولئـك سـنؤتيهم أجـرا عظيمـا(إليك وم

وأســد بــن عبيــد الــاين دخيــوا ، وأســد بــن ســعيه، وثعيبــة بــن ســعيه، العيــم رنــا أربعــة مــن عيمــاء بــين إســرائيل ورــم: عبــد هللا بــن ســالم
 .8يه السالمابإلسالم ولصدقوا النيب عي

 وقد أفردت له مبحثا مستقال ألمهيته.، يبقى أن نشري إىل أن التحدي ابملعجز  القرآنية رو أكرب رد عيى خصوم الدعو 

                                                            
 (.197سور  الشعراء، اآلية ) - 1
 (.2/658خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 2
 (.146سور  البقر ، اآلية ) - 3
 (.1/141خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 4
 (.11سور  األحقاف، اآلية ) - 5
 (.3/318انظر: خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 6
 (.162) سور  النساء، اآلية - 7
 (.1/464انظر: خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 8
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 التحدي ابملعجزة القرآنية املبحث اخلامس: 
 ومن أرم خصائص راه املعجز :، القرآن رو املعجز  اخلالد  لنبينا دمحم عييه السالم

 .1قال تعاىل: )ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا(، اقضخيورا من التن -1

وإخبــار اخلــالق عــن عــدم قــدر  البشــر عيــى اإلتيــان مبثيهــا رغــم قيــام ، وبقــاء التحــدي إىل قيــام الســاعة، التحــدي هبــا وقــت نزوهلــا -2
)وإن كنــتم يف ريــب ممــا نزلنــا عيــى عبــدان فــأتوا قــال تعــاىل: ، ورــاه معجــز  أخــرى تضــاف إىل القــرآن ألهنــا تتعيــق ابلغيــب، التحــدي

فــإن مل تفعيـوا ولــن تفعيــوا فــاتقوا النـار الــيت وقودرــا النــاس واحلجــار  ، بسـور  مــن مثيــه وادعــوا شـهداءكم مــن دون هللا إن كنــتم لصــادقن
 2أعدت ليكافرين(

 . 3الاكر وإان له حلافظون(قال تعاىل: )إان حنن نزلنا ، وقد تكفل هللا حبفظ كتابه من التغيري والتبديل -3

 ونبدأ بتعريف املعجز :

 أول: تعريف املعجز  وخصائصها:

ـــر ، ورـــي إمـــا حســـية أو عقييـــة، قـــال الســـيوطي: )املعجـــز  أمـــر خـــارق ليعـــاد  مقـــرون ابلتحـــدي ســـامل عـــن املعارضـــة وأكث
وألن ، ة لفـرط ذكـائهم وكمـال أفهـامهموأكثـر معجـزات رـاه األمـة عقييـ، معجزات بين إسرائيل كانت حسـية لـبالدهتم وقيـة بصـريهتم

لريارا ذوو البصائر كما قال لصـيى ، راه الشريعة ملا كانت ابقية عيى لصفحات الدرر إىل يوم القيامة خصت ابملعجز  العقيية الباقية
فــأرجو أن ، ه هللا إيلوإمنـا كـان الـاي أوتيتـه وحيـا أوحـا، هللا عييـه وسـيم: مـا مـن نـيب مـن األنبيـاء إل أعاـي مـا مثيــه عييـه آمـن البشـر

 .4أكون أكثررم َتبعا. أخرجه البخاري(

 اثنيا: مراحل التحدي ابملعجز  القرآنية:

وكــانوا ، قــال الســيوطي: )وملــا جــاء بــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إلــيهم، مــر التحــدي ابملعجــز  القرآنيــة مبراحــل متعــدد  عيــى فــرتات متباينــة
كمـا قـال تعـاىل: ضفييـأتوا حبـديث ،  وأمهيهم طول السنن فيـم يقـدروا، رم عيى أن أيتوا مبثيهوحتدا، أفصح الفصحاء ومصاقع اخلاباء

مث حتدارم بعشر سور منه يف قوله تعاىل: ضأم يقولون افرتاه قل فائتوا بعشر سـور مثيـه مفـرتايت وادعـوا مـن ، 5مثيه إن كانوا لصادقن[

                                                            
 (.82سور  النساء، اآلية ) - 1
 (.24-23سور  البقر ، اآليتان ) - 2
 (.9سور  احلجر، اآلية ) - 3
 (.149-2/148اإلتقان يف عيوم القرآن، ) - 4
 (.34سور  الاور، اآلية ) - 5
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مث حتــدارم بســور  يف قولــه: ضأم يقولــون  1ا لكــم فــاعيموا أمنــا أنــزل بعيــم هللا[فــإن مل يســتجيبو ، اســتاعتم مــن دون هللا إن كنــتم لصــادقن
فيمــا ، 3مث كــرر يف قولــه: ضوإن كنــتم يف ريــب ممــا نزلنــا عيــى عبــدان فــائتوا بســور  مــن مثيــه[ اآليــة، 2افــرتاه قــل فــائتوا بســور  مثيــه[ اآليــة

فقــال: ، وإعجــاز القـرآن، اندى عيـيهم إبظهــار العجـز، والبيغــاء عجـزوا عـن معارضــته واإلتيـان بســور  تشـبهه عيــى كثـر  اخلابــاء فـيهم
فهـاا ورـم الفصـحاء  4ضقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عيى أن أيتوا مبثل راا القـرآن ل أيتـون مبثيـه ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهـريا[

ومل ينقـل عـن ، وا إليهـا قاعـا ليحجـةفيو كان يف مقـدرهتم معارضـته لعـدل، وقد كانوا أحرص شيء عيى إطفاء نوره وإخفاء أمره، اليد
 5أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ول رامه(

 

 اثلثا: أسيوب القرآن
ورو نسيج وحـده ، ويسحر العقل، خييب اليب، مل تعرف له العرب مثال من قبل ول من بعد، ورو أسيوب غريب متميز

وحيسـن رنـا أن نـاكر قـول ، ومـا اسـتااعوا أن حيياـوا جبمالـه وولصـفه، ثـري ألـف فيـه العيمـاء كتبـا ك، يف ألفاظه ومعانيه ونظمـه وترتيبـه
، مث تتعــرف ذلــك، أنــك حتســب ألفاظــه رــي الــيت تنقــاد ملعانيــه، الرافعــي: )ومــن أعجــب مــا رأينــاه يف إعجــاز القــرآن وإحكــام نظمــه

ومـا إن ، فتصـري منـه إىل عكـس مـا حسـبت ،وتتعرفـه متثبتـا، مث حتسـب العكـس، فتنتهي إىل أن معانيـه منقـاد  أللفاظـه، وتتغيغل فيه
مث أخرج من راه اليغة ما أعجـز تيـك ، حىت ترده إىل هللا الاي خيق يف العرب فار  اليغة، تزال مرتددا عيى منازعة اجلهتن كيتيهما

إذ ، الروحيـــة العاليـــةممـــا ل يعـــرف مثيـــه إل يف الصـــفات ، وبـــن املعـــاين وألفاظهـــا، ألن ذلـــك التـــوايل بـــن ألفاظهـــا ومعانيهـــا، الفاـــر 
حبيــث ل جيــري حكــم يف رــاا التجــاذب عيــى إحــدامها حــىت ، فركبتهمــا تركيبــا مزجيــا، تتجــاذب روحــان قــد ألفــت بينهمــا حكمــة هللا

 .6يشميهما مجيعا(

 رابعا:  البشائر الغيبية ليقرآن
ومنهــا بشــارته بغيبــة الــروم عيــى ، 7قــال تعــاىل: )إذا جــاء نصــر هللا والفــتح(، منهــا بشــارته بفــتح مكــة، ورــي كثــري  يف آايتــه

يف أدَّن األرض ورــم مــن بعــد ، غيبــت الــروم، )املقــال تعــاىل: ، الفــرس بعــد مــد  وجيــز  مــن حــرب جــرت بينهمــا عنــد ظهــور اإلســالم
 تعـاىل فمن ذلك ما وعد هللا، ول سبيل هلم إليه، قال الباقالين: )وذلك مما ل يقدر عييه البشر، وغري ذلك كثري، 8غيبهم سيغيبون(

                                                            
 (.14-13سور  رود، اآليتان ) - 1
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 (.1سور  النصر، اآلية ) - 7
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أنه سيظهر دينه عيى األداين بقوله عز وجل: ضرو الاي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهـره عيـى الـدين كيـه ، نبيه عييه السالم
ويسـتيقنوا ، ليثقـوا ابلنصـر، إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدرم هللا من إظهار دينه، وكان أبو بكر الصديق هنع هللا يضر، 1ولو كره املشركون[

 .2وكان عمر بن اخلااب  هنع هللا يضر يفعل كالك يف أايمه(، لنجحاب

 :خامسا: األمثال القرآنية

وقـال ، 3قال تعـاىل: )ولقـد ضـربنا لينـاس يف رـاا القـرآن مـن كـل مثـل لعيهـم يتـاكرون(، وري إحدى دعائم احلجة القرآنية
 .4أيضا: )وتيك األمثال نضرهبا ليناس وما يعقيها إل العاملون(

وكـامن ل ذكـر ، قال السيوطي: )أمثال القرآن قسمان: ظـارر مصـرح بـه، فصل العيماء يف احلديث عن تيك األمثالوقد 
، اآلايت ضرب هللا فيهـا مثيـن: مـثال ابلنـار ومـثال ابملاـر 5فمن أمثية األول قوله تعاىل: ضمثيهم كمثل الاي استوقد انرا[، فيه ليمثل

، كــانوا يعتــزون ابإلســالم،  يــي بــن أيب طيحــة عــن ابــن عبــاس: رــاا مثــل ضــربه هللا ليمنــافقنأخــرج ابــن أيب حــاُت وغــريه مــن طريــق ع
، وتـركهم يف ظيمـات، كما سيب لصاحب النار ضـوءه،  فيما ماتوا سيبهم هللا العز، ويقامسوهنم الفيء، فيناكحهم املسيمون ويوارثوهنم

ســألت احلســن بــن ، ارب بــن إبــراريم يقــول: مسعــت أيب يقــولفقــال املــاوردي: مسعــت أاب إســحاق إبــراريم بــن مضــ، وأمــا الكامنــة…
يف أربعــة ، فهــل جتــد يف كتــاب هللا: خــري األمــور أوســاطها؟. قــال نعــم، فقيــت إنــك َّتــرج أمثــال العــرب والعجــم مــن القــرآن، الفصــل

مل يقــرتوا وكــان بــن ذلــك وقولــه تعــاىل: ضوالــاين إذا أنفقــوا مل يســرفوا و  6مواضــع: قولــه تعــاىل: ضل فــارض ول بكــر عــوان بــن ذلــك[
وقولـه تعـاىل: ضول جتهـر بصـالتك ول َّتافـت هبـا  8وقوله تعاىل: ضول جتعل يدك مغيولـة إىل عنقـك ول تبسـاها كـل البسـط[ 7قواما[

 . 11( 9وابتغ بن ذلك سبيال[

                                                            
 (.33سور  التوبة، اآلية ) - 1
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 سادسا: العيوم القرآنية
وقــال أيضــا: )ونزلنــا ، 1ا يف الكتــاب مــن شــيء(قــال تعــاىل: )مــا فرطنــ، احتــوى القــرآن عيــى أســس العيــوم الدينيــة والدنيويــة

وقـد )قـال ، فالقرآن كتاب جامع ليمعارف والعيـوم عيـى إمجاهلـا ولـيس عيـى تفصـيالهتا ودقائقهـا، 2عييك الكتاب تبياان لكل شيء(
حكــم مــا بيــنكم. أخرجــه الرتمــاي فيــه نبــأ مــا قــبيكم وخــرب مــا بعــدكم و ، قيــل: ومــا املخــرج منهــا؟ قــال: كتــاب هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: ســتكون فــنت

فـإن فيـه خـرب األولـن واآلخـرين. قـال البيهقـي: ، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: قال: من أراد العيـم فعييـه ابلقـرآن، وغريه
 .3يعين ألصول العيم(

، والوعــا  واخلابــاء القــراء والنحــا  واملفســرون واحملــدثون واأللصــوليون والفقهــاء واملؤرخــون والقصــاص :وقــد اعتــىن ابلقــرآن
بــــل لقــــد اعتــــىن بــــه أيضــــا عيمــــاء العيــــوم البحتــــة كالاــــب ، والبالغيــــون وغــــريرم، وعيمــــاء الفــــرائض واملواقيــــت، وعيمــــاء تعبــــري الــــرؤاي

مثـل: الاـب واجلـدل واهليئـة ، قال السـيوطي: )وقـد احتـوى القـرآن عيـى عيـوم أخـرى مـن عيـوم األوائـل، والرايضيات والابيعة وغريرا
وقال ابن سراقة: من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر هللا فيه من أعداد احلسـاب … واجلرب واملقابية والنجامة وغري ذلكواهلندسة 

لــيعيم بــالك أرــل العيــم ابحلســاب أنــه ملسو هيلع هللا ىلص لصــادق يف ، واجلمــع والقســمة والضــرب واملوافقــة والتــأليف واملناســبة والتنصــيف واملضــاعفة
 . 4ليس من عنده( وأن القرآن، قوله

وقــد اســتعرض أحــد املعالصــرين املتخصصــن ابلرايضــيات موضــوع الرايضــيات يف كتــاب هللا وتولصــل إىل النتيجــة التاليــة الــيت 
وبرراان آخر هلؤلء امليحـدين الـاين ل يؤمنـون ابهلل ورسـيه وكتبـه ، سجيها يف خامتة كتابه: )إن راا البحث يعد إضافة جديد  ليعيم

وضح هلم ابلدليل والربران أن راا الكتاب الكرمي الاي أنزل عيى رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص منـزل مـن لـدن حكـيم عيـيم بكـل وي، السماوية
 .5العيوم عيى رسوله األمي الصادق الوعد األمن(

يكــن القــرآن الكــرمي  يقــول الرافعــي: )لــو مل، ورــو الســبب يف هنضــة احلضــار  املعالصــر ، وعييــه فــالقرآن ســراج العيــوم مجيعهــا
فإمنـا  ، واستبحار عمرانـه، وقيامه عيى أرجائه، ويف تقدمة وانبساط ظل العقل فيه، لكان العامل اليوم غري ما رو يف كل ما يستايل به

ورـاا  …وراه كانت عيى التحقيق ري الوسيية يف استبقاء عيـوم األولـن وهتـايبها وتصـفيتها ، كان القرآن ألصل النهضة اإلسالمية
 6يه كان أساس التاريخ العيمي يف أورواب(ك
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 سابعا: اإلعجاز العيمي:

كما احتوت أحاديث عن نشأ  احليا  ،  ومراحل تكوينه جنينا يف بان أمه، احتوت آايت القرآن حديثا عن خيق اإلنسان
لشمس والقمر والييل وعن حركة ا، وعن هناية الكون أيضا، وأحاديث كثري  عن نشأ  الكون والكواكب والنجوم، عيى األرض

وقد آمن السيف األوائل مبا ، وغري ذلك كثري، وأهنا أمم منظمة، وعن عامل احليوان والاري، وعن عامل البحار وأسراره، والنهار
بيد أن القرآن  ، وإن كانت أدوات البحث العيمي مل تساعدرم عيى اكتشاف ذلك يف عصررم، ورد يف القرآن وسيموا به

بعد القفز  ، ولالك تاور راا اجلانب من البحث يف اإلعجاز العيمي يف عصران، تنقضي عجائبهول ، كتاب كل عصر
فتبن أن ، وقد توافقت الكتشافات العيمية مع األخبار القرآنية، اهلائية اليت ولصل إليها البحث العيمي يف العصور األخري 

، وراه مزية خالصة ليقرآن عيى ما سواه من كتب مساوية، ألن خالق الكون ومنزل القرآن واحد، مصدر القرآن من عند هللا
يقول موريس بوكاي مشيدا هبا يف حديثه عن مزااي القرآن:)إنه حيتوي أيضا عيى َتمالت عديد  خالصة ابلظاررات الابيعية 

ويضيف منورا ، 1وليس رناك ما يعادل ذلك يف التورا  واإلجنيل(، وبتفالصيل توضيحية تتفق متاما مع معايات العيم احلديث
وخالصة أن ، إبعجاز القرآن من خالل ما أثبته املنهج التجرييب يف راا الصدد: )بدارة يثري اجلمع بن القرآن والعيم الدرشة

أل يرى الكثريون يف مواجهة كتاب ديين ابملعايات ، ثنن وليس التنافرقة اجلمع راه رو التواؤم بن الاملقصود يف عال
يقول: )راه املالحظة ، ويقرر تبعا لالك أن القرآن وحي من هللا، 2ي العيم إليها أمرا بدعيا يف عصران(الوضعية اليت ينتم

كيف ميكن إلنسان كان يف بداية عمره أميا مث ألصبح ،  األخري  تدحض فرض رؤلء الاين يرون يف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مؤلفا ليقرآن
أن يصرح حبقائق ذات طابع عيمي مل يكن يف مقدور أي إنسان يف ذلك ، قفضال عن ذلك سيد األدب العريب عيى اإلطال

، ويدحض أي فكر  حول بشرية القرآن، 3وذلك دون أن يكشف تصرحيه عن أقل خاأ يف راه الوجهة(، العصر أن يكوهنا
راا بسبب حالة و ، يقول: )ول يستايع اإلنسان تصور أن كثريا من املقولت ذات السمة العيمية كانت من َتليف بشر

وأن تعاى له مكانة ، لاا فمن املشروع متاما أن ينظر إىل القرآن عيى أنه تعبري الوحي من هللا، املعارف يف عصر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
وحيث إن احتواءه عيى املعايات العيمية املدروسة يف عصران تبدو  ، حيث إن لصحته أمر ل ميكن الشك فيه، خالصة جدا
عقيمة حقا تيك احملاولت اليت تسعى إلجياد تفسري ليقرآن ابلعتماد فقط عيى العتبارات ، ى أي تفسري وضعيكأهنا تتحد

 .4املادية(

 

  

                                                            
 (.141دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 1
 (.135دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 2
 (.151يف ضوء املعارف احلديثة، ص )دراسة الكتب املقدسة  - 3
 (.286دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 4
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 اخلـــامتة: 
تناولت فيها احلرية ، يف مخسة مباحث، استعرضت يف راا البحث الوجيز منهج القرآن يف التعامل مع الرأي اآلخر

مث منهجه يف إثبات الرسالة ،  عرض شبهات خصوم األنبياء قبل الرسالة احملمدية ويف عصررا أيضاومنهجه يف، الفكرية يف اإلسالم
وخنيص من خالل راا كيه إىل تقرير ، مث من خالل التأمل من خالل املعجز  اخلالد ، من خالل التأمل يف النفس والكون واآلفاق

 احلقائق التالية:

 رو ملصيحة اإلنسان أول وأخرياً. واإلميان به، هللا يف األرض ورو مائد  ،القرآن كتاب رابين معجز-1

والـرد عييهـا جـاء أبسـيوب عيمـي ، ء اخلصـوم واملعانـدينايف غايـة الصـدق واألمانـة يف تصـوير آر  تتمثل املنهجية العيمية يف القرآن-2
 ويزيل اليبس عن العقول.، عقيي يدحض حجة اخلصم

وبــالك يكــون ســباقا إىل إقــرار حريــة ، فأســاس اإلميــان والكفــر رــو الختيــار ل اإلجبــار، بشــريالقــرآن ل يــؤمن ابلقهــر ليعقــل ال -3
 التعبري من كل ما جاء بعده من دعوات وثورات اندت حبرية الفكر وكرامة اإلنسان.

عـــن األرـــواء فهـــو بعيـــد ، ممـــا يـــدل عيـــى أن رـــاا الكتـــاب مـــن عنـــد هللا، أكمـــل انضـــباطالعبـــار  القرآنيـــة منضـــباة مـــع اآلداب  -4
 والنفعالت اليت تكون يف كالم الناس.

فـــإن القـــرآن سيســـود مبناقـــه ومنهجيتـــه. فهـــو كمـــا قـــال ، عنـــدما يكـــون رنالـــك حريـــة يف البحـــث واحلـــوار العيمـــي يف أي جمتمـــع -5
 ميـر عصـر مـن األعصـار فـال، وخرقه العاد  يف أسيوبه وبالغته وإخباره ابملغيبات، السيوطي:  )معجز  القرآن مستمر  إىل يوم القيامة

 .1إل ويظهر فيه شيء مما أخربان به أنه سيكون يدل عيى لصحة دعواه(

أليسـوا رـم القـائين  بـرتك السـماع ليقـرآن واليغـو فيـه كمـا أخـرب ، إن خصوم القرآن رم الاين ل يؤمنون ابحلوار ول الرأي اآلخر -6
وكــالك كــانوا رــم الســاعن ليفتــك ابلنــيب  دمحم عييــه ، 2وا فيــه لعيكــم تغيبــون(تعــاىل: )وقــال الــاين كفــروا ل تســمعوا هلــاا القــرآن والغــ

كمــا قــال تعــاىل: )وإذ ميكــروا بــك الــاين  ،  فــأعينوا احلــرب عييهــا وعيــى لصــاحبها، الســالم لصــاحب الكيمــة احلــر  ورــي كيمــة التوحيــد
 .3كفروا ليثبتوك أو يقتيوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين(

لـــرتى فيـــه اإلطـــار الـــاي ، وتنظـــر مــن جديـــد يف كتـــاب هللا، وتعـــرتف ابحلقيقـــة، لقــد آن األوان ليبشـــرية أن تـــرتك التعصـــب
ويــرتك هلــا ابب احلريــة ، ويــدفع عنهــا كــل ظيــم  وإجحــاف، ويســتوعب كــل املتغــريات فيهــا، جيمعهــا عيــى خمتيــف اجتاراهتــا وأدايهنــا

                                                            
 (.2/141اإلتقان يف عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 1
 (.26سور  فصيت، اآلية ) -2
 (.31سور  األنفال، اآلية ) -3
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)فأمــا الزبــد فيــارب جفــاء وأمــا ينفــع النــاس فيمكــث يف ، أبن احلــق يعيــو ول يعيــى عييــهإميــاان منــه ، الفكريــة مفتوحــا عيــى مصــراعيه
 لصدق هللا العظيم. 1األرض(

 

 

* * * 

 

  

                                                            
 (.17سور  الرعد، اآلية ) -1
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 وسائل القرآن يف حوار اآلخر البحث الثالث:

 موجز حبث

 وسائل القرآن يف حوار اآلخر
 

 ومايل خبامتة، ( فقر 22راا البحث مقسم إىل مقدمة ومتهيد و)

مة ذكرت سبب كتابة راا البحث وأنه أييت ضمن الرد عيى محية شرسة تتهم اإلسالم بعدم احرتام الفكر والرأي يف املقد
 لدى الناس.

وأن القرآن الكرمي كتاب حيرتم العقل ، ويف التمهيد بينت أن الدعو  إىل هللا ري مهمة األنبياء واملرسين عييهم السالم
مما يدل عيى ، ويف القرآن الكرمي آايت كثري  يف راا الصدد، مع خمتيف البشر ممن ل يؤمنون بهويدعو إىل التفكر واحلوار ، واملناق

 حيويته ومالمسته لواقع الناس الديين والفكري

وقد انقشنا راه الوسائل مناقشة عيمية رادئة من ، وإلزامه احلجة، وذكرت أن ليدعو  أساليبها ووسائيها يف إقناع اآلخر
أو من خالل ما يعيمه لنبيه ـ عييه الصال  والسالم ـ من أساليب ،  عز وجل يف كتابه مباشر  ليكافرين واملعاندينخالل ما يقوله هللا

 ( فقر  وفق التايل:22وكانت املناقشة ضمن )، احلوار واحلجاج

 الحتكام إىل العقل -1
 الحتكام إىل النفس -2
 الحتكام إىل الفار  -3
 الحتكام إىل البيئة -4
 الكون ومظاررهالحتكام إىل  -5
 الحتكام إىل التاريخ -6
 الحتكام إىل املستقبل -7
 الحتكام إىل أرل العيم واخلرب   -8
 الحتكام إىل القيم الفاضية  -9

 الحتكام إىل املصيحة العامة -11
 الحتكام إىل خوارق العادات )املعجزات( -11
 الحتكام إىل املعجز    القرآنية -12
 استخدام التشبيه -13
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 املارب الكالمي -14

 خري طاقات اليغة تس -15

 طيب الدليل والربران -16

 دحض شبهة اخلصم  - 17
 الحتكام إىل القيم اجلمالية -18
 الحتكام إىل السري  النبوية -19
 الحتكام إىل املنهج التجرييب -21
 الوعد والوعيد   -21
 الحتكام إىل هللا عز وجل -22
 

ستخدم مجيع الوسائل املتاحة يف الكون واحليا  وتولصيت إىل أن القرآن ا، ويف اخلامتة ذكرت نتائج البحث وأرم املقرتحات
واستخدم سجل احليا  اإلنسانية ماضيها ومستقبيها ليغرض السابق ، واإلنسان ذاته من أجل إثبات قضاايه اليت يارحها

، ا وتنبيههاواعتمد عيى الفار  السييمة ومل أيل جهدا يف إيقاظه، وسخر طاقات اليغة التعبريية والعيوم واملعارف مجيعها، أيضا
وأعظمها راا ، وأشاد ابملعجزات عيى أهنا دلئل إثبات لصدق املرسين، واستخدم أجود أساليب التعبري واحلوار إلقامة حجته

 واحتكم إىل مصاحل العباد اليت تقتضي اإلميان من أجل سريور  احليا  وبقائها.، القرآن العظيم

 وأولصيت مبا ييي:

 اإلسالم وخمالفيه أو خصومه.تشجيع الدراسات احلوارية بن  -1
 استخدام املزيد من الوسائل املتاحة هلاا الغرض كالصحف واألفالم والشبكة اإللكرتونية. -2
 نؤكد عيى أن احلوار رو يف لصاحل اإلسالم أول. -3
 

 ولصيى هللا عيى دمحم وعيى آله ولصحبه أمجعن.                          
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 مقدمــــة
 وعباده الاين الصافى.، الم عيى رسوله الكرميوالصال  والس، احلمد هلل

 وبعد:

، وُيصفد فيه أرل الرأي واحلجى، ضمن عامل خيتال فيه الناعقون، ويف جهل مركب، فإننا نعيش يف فنت متالطمة األمواج
عظم من املسيمن بصور  أسوأ من اجلاريية األوىل. يف حن أن السواد األ، ورسوله الكرمي، فصران جند من يهاجم دين هللا تعاىل

 وحسبنا هللا ونعم الوكيل.، أو غارق يف أروائه وشهواته، مشغول يف البحث عن لقمته

ل تضارع جعجعة ، اليهم إل ألصواَت ضعيفة، ول من يرد ول من جييب، ويف راا اجلو املوبوء لصار الدين ينعت بكل فرية
 الباطل وحزبه.

فكان لزاما ، وأن ديننا ل يؤمن بيغة العقل واحلوار، تشر ابلسيف واإلكراهوكان من أفرى الفرى أن يقال: إن القرآن ان
 عيى أرل الرأي والنهى أن يتصدوا هلاه احلمالت الظاملة.

وأن خيتم يل خبامتة ، أسأل هللا عز وجل أن يتقبل مينو ، لغرض الاب عن دينناوقد أحببت املشاركة هباا البحث 
 ورو حسيب ونعم الوكيل، السعاد 

 هيد حول أمهية البحثمت

قال تعاىل: )ادُْع ، وري ينبغي أن تكون أبسيوب الين والرفق، الدعو  إىل هللا ري مهمة األنبياء واملرسين عييهم السالم
َي َأْحَسُن إ نَّ َربََّك ُرَو أَ  لَّيت  ر  حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع َظة  احلََْسَنة  َوَجاد هْلُْم اب  ْلُمْهَتد يَن( إ ىَل َسب يل  َرب  َك اب  َْن َضلَّ َعْن َسب يي ه  َوُرَو َأْعَيُم اب  ْعَيُم مب 

 (.ز125)النحل:

قال تعاىل: )ُقْل َرا ه  َسب يي ي أَْدُعو إ ىَل اَّللَّ  َعَيى ، بل ري واجب عيى أتباعهم أيضا، وليست الدعو  مقصور  عيى الرسل
ريٍَ  َأاَن َوَمن  اتَـّبَـَعين  َوُسْبَحاَن اَّللَّ   َن اْلُمْشر ك َن( )يوسف:َبص   (.118 َوَما َأاَن م 

 

َن الد  ين  َما َولصَّى ب ه  نُوحاً ، والدين اإلسالمي الاي ندعو إليه رو دين األنبياء واملرسين مجيعا قال تعاىل: )َشرََع َلُكْم م 
َنا ب ه  إبراريم َوُموَسى َوع يَسى  َنا إ لَْيَك َوَما َولصَّيـْ ُ َوالَّا ي َأْوَحيـْ َأْن أَق يُموا الد  يَن َول تـَتَـَفرَُّقوا ف يه  َكبُـَر َعَيى اْلُمْشر ك َن َما َتْدُعوُرْم إ لَْيه  اَّللَّ

وقد حصل التغيري ، (. وقد حصل الختالف بن أتباع الرسل السابقن13جَيَْتيب  إ لَْيه  َمْن َيَشاُء َويـَْهد ي إ لَْيه  َمْن يُن يُب( )الشورى:
نَـُهْم َوَلوْ والتبديل  ْن َرب  َك عن املنهج الثابت الاي شرعه هللا تعاىل: )َوَما تـََفرَُّقوا إ لَّ م ْن بـَْعد  َما َجاَءُرُم اْلع ْيُم بـَْغياً بـَيـْ ل َكي َمٌة َسبَـَقْت م 

ْن بـَْعد ر مْ  نَـُهْم َوإ نَّ الَّا يَن أُور ثُوا اْلك َتاَب م  َي بـَيـْ ْنُه ُمر يٍب( )الشورى: إ ىَل َأَجٍل ُمَسم ًى َلُقض  (. ومن  مث كانت رسالة 14َلف ي َشكٍ  م 

 



127 
 

قال تعاىل: )فَي َال َك َفادُْع َواْسَتق ْم َكَما أُم ْرَت َول تـَتَّب ْع ، النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن يرد الناس إىل املنهج القومي الاي كان عييه األنبياء مجيعا
َنُكُم اَّللَُّ َربُـَّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكمْ  َأْرَواَءُرْم َوُقْل آَمْنتُ  َْعد َل بـَيـْ ْرُت أل  ْن ك َتاٍب َوأُم  َا أَنـَْزَل اَّللَُّ م  َنُكُم  مب  نَـَنا َوبـَيـْ َة بـَيـْ َأْعَماُلُكْم ل ُحجَّ

رُي( )الشورى: نَـَنا َوإ لَْيه  اْلَمص  ُ جَيَْمُع بـَيـْ  (.15اَّللَّ

فمن ذلك ذكره ملوقف أحد املشركن املنكرين ليبعث ورو ، ويدعو إىل التفكر واحلوار، اب حيرتم العقل واملناقوالقرآن الكرمي كت
أترى هللا حييي راا بعد ما قد رم؟ قال ـ لصيى هللا ، الاي )أخا عظما ابليا فجعل يفته بيده ويقول: اي دمحم، أيب بن خيف اجلمحي

يٌم( 1م(ويدخيك جهن، ويبعثك، عييه وسيم ـ: نعم َي َرم  َي َخْيَقُه َقاَل َمْن حُيْي ي اْلع ظَاَم َور  . قال تعاىل: )َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنس 
 (. 78)يـ س:

الًّ ل َبين  إ ْسرائيَل إ لَّ َما ، ومن ذلك دعوته بين إسرائيل إىل إحضار توراهتم إلثبات كاهبم قال تعاىل: )ُكلُّ الاََّعام  َكاَن ح 
ُتْم لَصاد ق  َحرََّم إ   لتـَّْورَا   َفاتْـُيوَرا إ ْن ُكنـْ ْن قَـْبل  َأْن تـُنَـزََّل التـَّْورَاُ  ُقْل َفْأتُوا اب  ه  م   (. 93َن( )آل عمران:ْسرائيُل َعَيى نـَْفس 

َن اْلع ْيم  ، ومن ذلك دعوته نصارى جنران ليمبارية ْن بـَْعد  َما َجاَءَك م  فَـُقْل تـََعاَلْوا َنْدُع قال تعاىل: )َفَمْن َحاجََّك ف يه  م 
ْل فَـَنْجَعْل َلْعَنَت اَّللَّ   َته   (. 61 َعَيى اْلَكاذ ب َن( )آل عمران:أَبـَْناَءاَن َوأَبـَْناءَُكْم َون َساَءاَن َون َساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم مُثَّ نـَبـْ

)اَي أَْرَل اْلك َتاب  مل َ حُتَاجُّوَن يف  إبراريم َوَما  قال تعاىل:، ومن ذلك حواره ألرل الكتاب يف شأن إبراريم عييه السالم
ْن بـَْعد ه  أََفال تـَْعق ُيوَن( )آل عمران: يُل إ لَّ م   (. 65أُْنز َلت  التـَّْورَاُ  َواأْل جنْ 

و كتاب فه، مما يدل عيى حيويته ومالمسته لواقع الناس الديين والفكري، ويف القرآن الكرمي آايت كثري  يف راا الصدد
ورو أمر يفتقده معظم املعارضن ليقرآن ، كما يهتم ِبداب احلوار والتعامل مع اآلخرين برفق،  يهتم ابحلوار وإقامة احلجة والربران

 الكرمي.

وراا البحث الاي نقدمه يتكامل مع حبث حمكم سابق نشرانه بعنوان: ، وإلزامه احلجة، وليدعو  أساليبها ووسائيها يف إقناع اآلخر
وكنا قد ، وذلك ملا ليموضوع من أمهية، وقد نشرانه يف كتاب مستقل أيضا، نهجية القرآن يف التعامل مع آراء معارضيه()م

واليوم نستعرض يف راا البحث الوسائل املنهجية اليت استخدمها القرآن يف حوار ، استعرضنا فيه األسس املنهجية ليحوار مع اآلخر
تعيم من راه الوسائل املساعد  يف طرائق التفكري والتعبري واحلوار حىت نقيم حجة هللا عيى ورو حبث رام من أجل أن ن، اآلخر
 خيقه.

 

 فإىل أوىل فقرات راا البحث  ، ومايل خبامتة، ( فقر 22وراا البحث مقسم إىل )

                                                            
 (.4/31أمحد، ) الكشاف، ليزخمشري، تصحيح مصافى حسن -1
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 الحتكام إىل العقل -1
 

ورو حيتكم إليه يف ، ط التكييفوقد جعيه منا، من خصائص القرآن الكرمي أنه كتاب يؤمن ابلعقل ويعيي من شأنه
 ويف خاابه ليمسيمن وغريرم.، شئون الدين والدنيا

قال تعاىل: )إ نَّ يف  َخْيق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  ، فالكون يف املنظور القرآين كتاب انطق يهدي العقالء من الناس إىل رهبم
ْن َماٍء َفَأْحَيا ب ه  اأْلَْرَض بـَْعدَ َواْخت الف  اليَّْيل  َوالنـََّهار  َواْلُفْيك  الَّيت  جتَْ  َن السََّماء  م  َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اَّللَُّ م  َا يـَنـْ  ر ي يف  اْلَبْحر  مب 

َا َوَبثَّ ف يَها م ْن ُكل   َدابٍَّة َوَتْصر يف  الر  اَيح  َوالسََّحاب  اْلُمَسخَّر  بـَْنَ السََّماء  َواأْلَْرض  آَل   ( 164ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( )البقر : ايتٍ َمْوهت 

قال تعاىل:  ، ليعقب ذلك اجلزاء يف عامل البقاء، والكون يهدي أيضا إىل معرفة الغرض من اخليق؛ ورو الفتنة والبتالء
ُويل  اأْلَْلَباب   (. وعقب راه اآلية بن 191( )آل عمران:)إ نَّ يف  َخْيق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْخت الف  اليَّْيل  َوالنـََّهار  آَلايٍت أل 

فقال تعاىل: )الَّا يَن َيْاُكُروَن اَّللََّ ق َيامًا َوقـُُعوداً ، وكيف يستدلون بوحد  اخليق عيى وحد  اخلالق سبحانه، لصفة أويل األلباب
َيْقَت َرَاا اَبط اًل ُسْبَحاَنَك َفق َنا َعَااَب النَّار ( )آل َوَعَيى ُجُنوهب  ْم َويـَتَـَفكَُّروَن يف  َخْيق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َربَـَّنا َما خَ 

 (. 191عمران:

ُ َلُكْم آاَيت ه  َلَعيَُّكْم تـَْعق ُيوَن( )البقر :، وتبيان اآلايت من أجل إدراكها والتفكر فيها ُ اَّللَّ  (.242قال تعاىل: )َكَال َك يـُبَـن  

ٌر ل يَّا يَن ، كرواحليا  الدنيا ليست إل ممرا لآلخر  ملن تف َرُ  َخيـْ اُر اآْلخ  نـَْيا إ لَّ َلع ٌب َوهَلٌْو َولَيدَّ قال تعاىل: )َوَما احْلََياُ  الدُّ
 (. 32يـَتـَُّقوَن أََفال تـَْعق ُيوَن( )األنعام:

ُكْم َعَيْيُكْم َألَّ ُتْشر ُكوا ب ه  َشْيئاً قال تعاىل: )ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُّ ، والتشريع ليس إل وسيية حلفظ العقل ودميومة احليا 
ُرْم َول تـَْقَربُوا الْ  ْن إ ْمالٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإ ايَّ ْلَوال َدْين  إ ْحَسااًن َول تـَْقتُـُيوا َأْولدَُكْم م  َها َوَما َبَاَن َول تـَْقتُـُيوا َواب  نـْ َش َما َظَهَر م  َفَواح 

حلَْق   َذل ُكْم َولصَّاُكْم ب ه  َلَعيَُّكْم تـَْعق ُيوَن( )األنعام:النـَّْفَس الَّيت  َحرََّم  ُ إ لَّ اب   (. 151اَّللَّ

قال تعاىل: )ُأفٍ  َلُكْم َول َما تـَْعُبُدوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  أََفال تـَْعق ُيوَن( ، ل يييق ابآلدمين، والوثنية ليست سوى احنااط عقيي
 (.67)األنبياء:

َب يه  ، الاي رو أكرب جرمية يعاقب هللا عييها ـ ل يتناغم مع العقل يف شيءوالشرك ابهلل ـ  قال تعاىل: )َوإ ْذ َقاَل إبراريم أل 
ًَة إ ين   أَرَاَك َوقَـْوَمَك يف  َضالٍل ُمب ٍن( )األنعام: ُا َألْصَناماً آهل   (. 74آَزَر أَتـَتَّخ 

ْم ب ُسْياَاٍن قال تعاىل، وليس ْثة دليل واحد ليمشركن يعتمدون عييه ًَة َلْول أَيْتُوَن َعَيْيه  : )َرُؤلء  قـَْوُمَنا اَّتََُّاوا م ْن ُدون ه  آهل 
ٍ َفَمْن َأْظَيُم مم َّن  افـْتَـَرى َعَيى اَّللَّ  َكا ابً( )الكهف:  (. 15بـَن  
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ٌَة َكَما يـَُقوُلوَن إ ذاً َلبـْتَـَغْوا إ ىَل ذ ي اْلَعْرش  قال تعاىل: )ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آ، واآلهلة املزيفة ل تستايع أن تغالب رب العاملن هل 
 . 1كما يفعل امليوك بعضهم مع بعض"،  ( واملعىن: "لايبوا إىل من له امليك والربوبية سبيال ابملغالبة42َسب ياًل( )اإلسراء:

ُهْم َوَذل َك قال تعاىل: )فَـَيْول َنَصَرُرُم الَّا يَن اَّتََّ ، بل ري ل تستايع نصر ألصحاهبا ًَة َبْل َضيُّوا َعنـْ ُاوا م ْن ُدون  اَّللَّ  قـُْراَبانً آهل 
 (. 28إ ْفُكُهْم َوَما َكانُوا يـَْفتَـُروَن( )األحقاف:

ًَة ل خَيُْيُقوَن ، أو تنصر ألصحاهبا، وري مل َّتيق شيئا ألصال حىت تغالب الرب سبحانه ْن ُدون ه  آهل  قال تعاىل: )َواَّتََُّاوا م 
ْم َضر اً َول نـَْفعاً َول مَيْي ُكوَن َمْوَتً َول َحَياً  َول ُنُشوراً( ) َشْيئاً  ه  َنـُْفس   (.3الفرقان:َوُرْم خُيَْيُقوَن َول مَيْي ُكوَن أل 

وطاملا أن الكون جيري وفق نواميس وسنن ، مما يرتتب عييه فساد الكون يف مجيته، والشرك يقتضي الصراع بن اآلهلة
ٌَة إ لَّ اَّللَُّ َلَفَسَدََت َفُسْبَحاَن اَّللَّ  َرب   اْلَعْرش  َعمَّا ، راا أنه ليس ْثة شرك ول شريك فمعىن، اثبتة َما آهل  قال تعاىل: )َلْو َكاَن ف يه 

ُفوَن( )األنبياء:  (. 22َيص 

ْن قا، وراا الشرك ـ بكل أشكاله ولصوره ـ قائم عيى اجلهل ول يستند إىل شيء من احلقائق املعترب  ل تعاىل: )أَم  اَّتََُّاوا م 
ًَة ُقْل َراتُوا بـُْرَراَنُكْم َرَاا ذ ْكُر َمْن َمع َي َوذ ْكُر َمْن قَـْبي ي َبْل َأْكثـَُرُرْم ل يـَْعَيُموَن احلَْ   (. 24قَّ فَـُهْم ُمْعر ُضوَن( )األنبياء:ُدون ه  آهل 

نَّ َشرَّ الدََّواب   ع ْنَد اَّللَّ  الصُّمُّ اْلُبْكُم الَّا يَن ل يـَْعق ُيوَن( قال تعاىل: )إ  ، وأرل الشرك عايوا حواسهم فصاروا شر اخلييقة
 (.22)األنفال:

قال ، مع أهنم جاؤوا بعده، كزعمهم انتساب إبراريم إليهم،  وأرل الكتاب يتناقضون مع العقل يف كثري من أحكامهم
َ حُتَاجُّوَن يف  إبراري ْن بـَْعد ه  أََفال تـَْعق ُيوَن( )آل عمران:تعاىل: )اَي َأْرَل اْلك َتاب  مل  يُل إ لَّ م   (. 65م َوَما أُْنز َلت  التـَّْورَاُ  َواأْل جنْ 

مما جيعل العقل يتقزز من ممارساهتم ، فهم يف فصام نكد بن املثال  والواقع، وسيوك أرل الكتاب يتناقض مع معتقداهتم
ُيوَن اْلك َتاَب أََفال تـَْعق ُيوَن( )البقر :قال تعاىل: )َأََتُْمُروَن النَّ ، الالمسئولة ْلرب    َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ  (.44اَس اب 

 ، وقد توحدوا أمام الناس يف حن أن حقيقتهم التشرذم والختالف، وأكثر أرل الكتاب يركنون إىل احليا  الدنيا وأسباهبا
يع يعًا َوقـُُيوبـُُهْم شَ قال تعاىل: )ل يـَُقات ُيوَنُكْم مجَ  نَـُهْم َشد يٌد حَتَْسبُـُهْم مجَ  ىتَّ َذل َك ًا إ لَّ يف  قُرًى حُمَصََّنٍة َأْو م ْن َورَاء  ُجُدٍر أَبُْسُهْم بـَيـْ
َنَـُّهْم قـَْوٌم ل يـَْعق ُيوَن( )احلشر:  (.14أب 

تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن يـَُناُدوَنَك م ْن َورَاء  قال ، وفيهم محاقة وقية عقل، وبعض األعراب مل يتعيموا أدب التعامل مع اآلخر
 ( 4احْلُُجرَات  َأْكثـَُرُرْم ل يـَْعق ُيوَن( )احلجرات:

 فمن ذلك:، وقد وردت بعض الكيمات واملواد اليغوية املتصية ابلعقل كثري  يف القرآن الكرمي

                                                            
 (.2/669تفسري الكشاف، )  -  1
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 عدد املرات أو الكلمة*، املادة مع مشتقاهتا
 49 عقل

 16 ألباب
 17 فكر
 21 فقه
 127 نظر
 148 بصر
 855 علم
 185 مسع

 16 فؤاد*

 135 قلب* 
 

يعترب كيه إعالء من شأن العقل وأدواته من حواس وعيم يف خااب الناس عيى ، وراا التكرار ملواد ذات لصية ابلعقل
لنؤكد ، إليها عيى موضع اإلمجالواكتفينا ابإلشار  ، وليس راا موضع تفصيل تيك املواضع، خمتيف توجهاهتم وحنيهم وأدايهنم

 عيى أن العقل رو األدا  األوىل  اليت حيتكم إليها اخلااب القرآين.
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 الحتكام إىل النفس -2
والنفس البشرية من أعظم األشياء اليت استخدمها القرآن يف الدللة عيى  ،1والاات، فهي الروح، النفس: هلا معان عد 

ُروَن( )الارايت: قال، وعظمة آايته، وحدانية هللا ُكْم أََفال تـُْبص  واملعىن: "يف حال ابتدائها وتنقيها من ، (21تعاىل: )َويف  أَنـُْفس 
 .2ما تتحري فيه األذران"، ويف بواطنها وظوارررا من عجائب الفار وبدائع اخليق، حال إىل حال

ْنَساُن م مَّ ، ولإلنسان أن يتأمل بدء خيقه   (. 5ُخي َق( )الاارق: قال تعاىل: )فَـْييَـْنظُر  اأْل 

ْن نُْاَفٍة مُثَّ م ْن ، وله أن يتأمل خط سريه من الرحم إىل القرب مرورا ابحليا  ْن تـُرَاٍب مُثَّ م  قال تعاىل: )ُرَو الَّا ي َخَيَقُكْم م 
ُيُغوا َأُشدَُّكْم مُثَّ ل َتُكونُوا ُشُيوخًا َوم   ُيُغوا َأَجاًل ُمَسم ًى َوَلَعيَُّكْم تـَْعق ُيوَن( َعَيَقٍة مُثَّ خُيْر ُجُكْم ط ْفاًل مُثَّ ل تَـبـْ ْن قَـْبُل َول تَـبـْ ْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ م 

 (.67)غافر:

ْرُه نـَُنك  ْسُه يف  اخْلَْيق  أََفال ، وله أن يتأمل كيف يدب الورن والضعف فيه بعد رحية الصحة والشباب قال تعاىل: )َوَمْن نـَُعم  
  (. 68يـَْعق ُيوَن( )يـ س:

ُكْم َأْزَواجاً ، وله أن يتأمل حياته اجلنسية والعاطفية ليدرك عظمة هللا تعاىل ْن أَنـُْفس  قال تعاىل: )َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَيَق َلُكْم م 
َنُكْم َمَودًَّ  َوَرمْحًَة إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )الر  َها َوَجَعَل بـَيـْ  (.21وم:ل َتْسُكُنوا إ لَيـْ

، )َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَرا، وله أن يتأمل دقائق لصنع هللا تعاىل يف النفس البشرية وما بث فيها من مشاعر الفجور والتقوى
ْنَساَن َونَـ ، (. وليستعا ابهلل مما توسوس به نفسه8-7َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَرا َوتـَْقَواَرا( )الشمس: ْعَيُم َما قال تعاىل: )َوَلَقْد َخَيْقَنا اأْل 

: قال تعاىل: )َوَما ، وليتأمل كيف تزين له نفسه السوء واملنكر، (16تـَُوْسو ُس ب ه  نـَْفُسُه َوحَنُْن أَقـَْرُب إ لَْيه  م ْن َحْبل  اْلَور يد ( )ق 
َم َريب   إ نَّ َريب   َغُفورٌ  لسُّوء  إ لَّ َما َرح  ي إ نَّ النـَّْفَس أَلَمَّارٌَ  اب  يٌم( )يوسف: أُبـَر  ُئ نـَْفس   (.53َرح 

ْنَساَن يف  َأْحَسن  تـَْقو مٍي( )التن:، وله أن يتأمل يف جسده وحسنه وقوامه وليتأمل جوارحه ، (4قال تعاىل: )َلَقْد َخَيْقَنا اأْل 
نَـْن  ، ولسانه وبيانه ( )البيد:، قال تعاىل: )أملَْ جَنَْعْل َلُه َعيـْ  (. 9-8َول َساانً َوَشَفتَـْن 

َنت ُكْم ، تأمل تعدد األلوان واختالف اليغاتوله أن ي قال تعاىل: )َوم ْن آاَيت ه  َخْيُق السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْخت الُف أَْلس 
 ( 22َوأَْلَوان ُكْم إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل ْيَعال م َن( )الروم:

 

عيى وحدانية هللا رو راه النفس القريبة اليت وأن أكرب آية ، أن هللا خيقه يف أحسن تقومي، ليدرك من خالل ذلك كيه
 فتبارك هللا أحسن اخلالقن!، نعيش بن جنبيها

                                                            
 مفردات الراغب، ماد  )نفس(.  -  1
 (.4/399تفسري الكشاف، )  -  2



132 
 

 الحتكام إىل الفار   -3

فقوله: ، "وفار هللا اخليق: ورو إجياده الشيء وإبداعه عيى ريئة مرتشحة لفعل من األفعال، الفار  مشتقة من فار
َها( )الروم: من اآلية )ف ْاَرَت اَّللَّ  الَّيت  َفَاَر النَّاسَ  ( فإشار  منه تعاىل إىل ما فار أي أبدع وركز يف الناس من معرفته 31َعَييـْ

ُ ، وفار  هللا ري ما ركز فيه من قوته عيى معرفة اإلميان، تعاىل ورو املشار إليه بقوله: )َولَئ ْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَيَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ
 1(.."1وقال: (احلَْْمُد َّلل َّ  َفاط ر  السََّماَوات  َواأْلَْرض  ()فاطر: من اآلية، (87()الزخرف: من اآلية

فهاا نوح عييه السالم ينكر ، رو منهج األنبياء مجيعا، وبعث ما فيها من كوامن اخلري والفالح، ورد الناس إىل فارهتم
َوَقْد َخَيَقُكْم َأْطَواراً( ، تعاىل: )َما َلُكْم ل تـَْرُجوَن َّلل َّ  َوَقاراً قال ، وعدم إجالل رهبم عز وجل، عيى قومه نبا اإلميان ابهلل خالقهم

 ( 14-13)نوح:

قال تعاىل: )َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌ  َحَسَنٌة يف  ، وراا إبراريم يتربأ من قومه حىت يردرم إىل اإلميان ابهلل الواحد 
َنُكُم اْلَعدَ إبراريم َوالَّا يَن َمَعُه إ ْذ َقاُلوا ل َقوْ  نَـَنا َوبـَيـْ ْنُكْم َومم َّا تـَْعُبُدوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  َكَفْراَن ب ُكْم َوَبَدا بـَيـْ اَوُ  َواْلبَـْغَضاُء أََبداً م ه ْم إ انَّ بـَُرآُء م 

َب يه  أَلَْستَـْغف َرنَّ َلَك َوَما أَ  َّللَّ  َوْحَدُه إ لَّ قَـْوَل إبراريم أل  ُنوا اب  َنا َحىتَّ تـُْؤم  ْيَنا َوإ لَْيَك أَنـَبـْ ْمي ُك َلَك م َن اَّللَّ  م ْن َشْيٍء َربَـَّنا َعَيْيَك تـَوَكَّ
رُي( )املمتحنة:  ( 4َوإ لَْيَك اْلَمص 

ه  َأََتْتُوَن ، وراا لوط ينعى عيى قومه سيوكهم املشن الاي خيالف الفار   قال تعاىل: )َوُلوطًا إ ْذ َقاَل ل َقْوم 
َشَة َما سَ  َن اْلَعاَلم َن( )األعراف:اْلَفاح  ْن َأَحٍد م  َا م   ( 81بَـَقُكْم هب 

وكل ما اندى به رو األمر ، فهم قد بشروا به، ومل يكن سيدان دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مبعزل عن رؤلء األنبياء أيضا 
، ا يقتضي عيى كل ذي لب اتباعهمم، وفك الغالل عن البشر، وحتييل الايبات وحترمي اخلبائث، ابملعروف والنهي عن املنكر

ُدونَُه َمْكُتوابً ع ْنَدُرْم يف  التـَّْورَا َّ اأْلُم  يَّ الَّا ي جيَ  َهاُرْم َعن  قال تعاىل: )الَّا يَن يـَتَّب ُعوَن الرَُّسوَل النَّيب  ْلَمْعُروف  َويـَنـْ يل  أَيُْمُرُرْم اب     َواأْل جنْ 
ْم َفالَّا يَن آاْلُمْنَكر  َوحيُ لُّ هَلُُم الاَّي    ُهْم إ لْصَرُرْم َواأْلَْغالَل الَّيت  َكاَنْت َعَيْيه  ُم اخْلََبائ َث َوَيَضُع َعنـْ َمُنوا ب ه  َوَعزَُّروُه َبات  َوحُيَر  ُم َعَيْيه 

 (. 157َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَّا ي أُْنز َل َمَعُه أُولَئ َك ُرُم اْلُمْفي ُحوَن( )األعراف:

َّللَّ  يـَْهد  قَـْيَبُه َواَّللَُّ ب ُكل   َشْيٍء ، واخلاللصة أن اإلميان ابهلل رو فار  يف النفس البشرية قال تعاىل: )َوَمْن يـُْؤم ْن اب 
قال تعاىل: )َفَأق ْم َوْجَهَك ، ومبادئ الدين وقيمه وأحكامه منسجمة متاما مع الفار  السييمة، (11َعي يٌم()التغابن: من اآلية

َْيق  اَّللَّ  َذل َك الد  يُن اْلَقي  ُم َولَ ل يد    َها ل تـَْبد يَل خل  ك نَّ َأْكثـََر النَّاس  ل يـَْعَيُموَن( ين  َحن يفًا ف ْاَرَت اَّللَّ  الَّيت  َفَاَر النَّاَس َعَييـْ
الرسل وأتباعهم يف الدعو  (. فال غرو بعد راا أن تكون الفار  السييمة إحدى الوسائل املنهجية اليت حيتكم إليها 31)الروم:

 إىل هللا. 
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 الحتكام إىل البيئة -4
 . 1يقال: بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية"، البيئة يف اليغة: "املنزل واحلال

، فالاعام والشراب من معجزات هللا عز وجل، والبيئة هباا املفهوم إحدى وسائل اليت يتحاكم إليها اخلااب القرآين
ْنَساُن إ ىَل َطَعام ه  ، ر  ليماء والنبات حىت يصال لصاحلن لالستعمال اآلدميحيث رنالك دو  َنا ، قال تعاىل: )فَـْييَـْنظُر  اأْل  َأانَّ لَصبَـبـْ

 (.26-24مُثَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشق اً( )عبس:، اْلَماَء لَصب اً 

ويف راا إشار  إىل عيم ، يد أن املاء واحدب، ذات الاعوم املختيفة، واألرض وما فيها من النباَتت واألشجار املختيفة
ْن َأْعَناٍب ، فاملوراثت ري اليت تتسبب يف اختالف املااق، الوراثة يف النبات قال تعاىل: )َويف  اأْلَْرض  ق َاٌع ُمَتَجاو رَاٌت َوَجنَّاٌت م 

ٍد َونـَُفض    َاٍء َواح  َواٍن ُيْسَقى مب  نـْ ُر لص  َواٌن َوَغيـْ نـْ ُل بـَْعَضَها َعَيى بـَْعٍض يف  اأْلُُكل  إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( َوَزرٌْع َوخنَ يٌل لص 
 (.4)الرعد:

ْنُه ، فتتخا منه احلالل واحلرام، ويد اإلنسان متتد لرزق هللا تعاىل ُاوَن م  يل  َواأْلَْعَناب  تـَتَّخ  ْن َْثََرات  النَّخ  قال تعاىل: )َوم 
 ناً إ نَّ يف  َذل َك آَليًَة َسَكراً َور ْزقاً َحسَ 

فيفسد ما ، وكأن اإلنسان رو الاي يتمادى يف طغيانه فيجعل نعمة هللا مخرا، 2( والسكر: اخلمر67ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( )النحل:
 وربه هللا إايه من نعمة.

َن اْلَماء  ُكلَّ َشيْ ، واملاء رو سر احليا  عيى راه األرض  ُنوَن()األنبياء: من قال تعاىل: )َوَجَعْيَنا م  ٍء َحيٍ  أََفال يـُْؤم 
يَل َواأْلَْعَناَب َوم ْن ُكل   الثََّمرَات  إ نَّ يف  ، وعنه تنبثق املزروعات والثمار، (31اآلية قال تعاىل: )يـُْنب ُت َلُكْم ب ه  الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَّخ 

قال تعاىل: ، فهو غااء ودواء، ومن راه الثمار يكون العسل الاي فيه شفاء ليناس ،(11َذل َك آَليًَة ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )النحل:
مُثَّ ُكي ي م ْن ُكل   الثََّمَرات  َفاْسُيك ي ُسُبَل َرب  ك  ، )َوَأْوَحى َربَُّك إ ىَل النَّْحل  َأن  اَّتَّ ا ي م َن اجلْ َبال  بـُُيوًَت َوم َن الشََّجر  َومم َّا يـَْعر ُشونَ 

َفاٌء ل ينَّاس  إ نَّ يف  َذل َك آَليًَة ل َقْوٍم يـَتَـَفكَّ ُذُلالً  َا َشرَاٌب خُمَْتي ٌف أَْلَوانُُه ف يه  ش  ْن ُبُاوهن   (. 69-68ُروَن( )النحل: خَيْرُُج م 

فالبيئة مبا فيها من ثرو  ومال وطعام وشراب وزرع ، فسيجد من حوله نعم هللا حتوطه وتغمره، وحيث ما نظر اإلنسان 
وإذا جتاوزان البيئة الابيعية إىل البيئة الجتماعية وما فيها ، كيها آايت تدل عيى وحدانية هللا عز وجل،  ماء وحيوان وحشراتو 

وجدان آايت هللا وسننه ، أو إىل البيئة السياسية وما فيها من خري وشر وتقيبات ونزاعات، من سنن الجتماع والتاور والتغيري
ُ َما ب َقْوٍم ، والتغيري يبدأ من النفس أول، وأساس البقاء، فالعدل جورر احليا  ،الثابتة اليت ل تتغري قال تعاىل: )إ نَّ اَّللََّ ل يـَُغري  

ْم ()الرعد: من اآلية ه  َنـُْفس  ُوا َما أب  قال تعاىل: )َوت ْيَك اْلُقَرى ، (. والظيم يعصف ابألمم واملمالك عرب التاريخ11َحىتَّ يـَُغري  
ْم َمْوع داً( )الكهف:َأْرَيْكنَ   جدير ابلتفصيل يف دراسة مستقية.، (. وراا حبث كبري59اُرْم َلمَّا ظََيُموا َوَجَعْيَنا ل َمْهي ك ه 
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 الحتكام إىل الكون ومظارره -5
فاهلل ، تعترب املنهجية القرآنية الكون وما فيه من مظارر احلكمة واإلبداع وسيية إلثبات اخلالق ووحدانيته عز وجل

قال تعاىل: )إ نَّ يف  َخْيق  ، وأمر الييل والنهار، بيده أسباب اخليق والرزق، ومدبر أمره، انه رو املوجد هلاا الكونسبح
َفُع النَّاسَ  َا يـَنـْ ْن َماٍء َفَأْحَيا  َوَما أَنـَْزَل اَّللَُّ السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْخت الف  اليَّْيل  َوالنـََّهار  َواْلُفْيك  الَّيت  جَتْر ي يف  اْلَبْحر  مب  َن السََّماء  م   م 

َا َوَبثَّ ف يَها م ْن ُكل   َدابٍَّة َوَتْصر يف  الر  اَيح  َوالسََّحاب  اْلُمَسخَّر  بـَْنَ ال سََّماء  َواأْلَْرض  آَلايٍت ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( ب ه  اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهت 
 (. 164)البقر :

قال تعاىل:  )َوَسخََّر َلُكُم اليَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس ، اليت سخررا من أجل حيا  اإلنسان، النري  ورو رب األجرام العيوية
َْمر ه  إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( )النحل:  (.12َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت أب 

وأهنار تعد شراين احليا  ، ا حيقق فيها األمن من جبال تقيها الزلزلوقد أمدرا سبحانه مب، ورو رب األرض مبا فيها
َي َوأَنـَْهارًا َوم ْن ُكل   الثََّمَرات  َجَعَل ف يَها َزوْ ، ليبشر ي اليَّْيَل قال تعاىل: )َوُرَو الَّا ي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ف يَها َرَواس  َجْن  اثـْنَـْن  يـُْغش 

 ( 3ل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )الرعد:النـََّهاَر إ نَّ يف  ذَ 

ُتْم تـَْعق ُيوَن( ، ورو رب اجلهات كيها سبحانه  نَـُهَما إ ْن ُكنـْ قال تعاىل: )َقاَل َربُّ اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَما بـَيـْ
 ( 28)الشعراء:

َن السََّماء  َماًء َفَأْحَيا قال تعاىل: )، ورو وارب الرزق واحليا  ملن يف األرض حىت إبقرار املشركن َولَئ ْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل م 
ُ ُقل  احلَْْمُد َّلل َّ  َبْل َأْكثـَُرُرْم ل يـَْعق ُيوَن( )العنكبوت: َا لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ ْن بـَْعد  َمْوهت   ( 63ب ه  اأْلَْرَض م 

)َوم ْن آاَيت ه  يُر يُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َويـُنَـز  ُل فقال: ، وقد جعل وميض الربق شعاع أمل ورعشة خوف يف قيوب عباده
َا إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَْعق ُيوَن( )الروم: َن السََّماء  َماًء فَـُيْحي ي ب ه  اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهت   (24م 

حُيْي ي َوميُ يُت َوَلُه اْخت الُف اليَّْيل  َوالنـََّهار  أََفال تـَْعق ُيوَن( قال تعاىل: )َوُرَو الَّا ي ، ومن مييك الكون مييك أمر املوت واحليا  
 (. 81)املؤمنون:

قال تعاىل: )أََفَمْن خَيُْيُق َكَمْن ل ، وغريه ل مييك شيئا، ألن بيده كل شيء، ورو سبحانه وحده أرل ألن يعبد ويااع
َر اَّللَّ  ََتُْمُروين   َأْعُبُد أَيُـَّها ، غى راب سواه فهو أمحق وجارلومن ابت، (17خَيُْيُق أََفال َتاَكَُّروَن( )النحل: قال تعاىل: )ُقْل أَفَـَغيـْ

ُيوَن( )الزمر:  (. 64اجْلَار 

  

 



135 
 

 الحتكام إىل التاريخ -6
، خفآاثر األمم البائد  ابلعقاب الرابين تناق ابحلق عرب التاري، وإثبات الرسالت، التاريخ خري شارد عيى لصدق األنبياء

يٍل َمْنُضوٍد( ، قال تعاىل ياكر  أبسه يف قوم لوط ج   َجاَرً  م ْن س  َها ح  )فَـَيمَّا َجاَء أَْمُراَن َجَعْيَنا َعال يَـَها َساف َيَها َوأَْمَاْراَن َعَييـْ
َها آيًَة بـَي  َنًة ل َقْوٍم يـَْعق يُ ، (82)رود: نـْ (. وقال ياكر عادا 35وَن( )العنكبوت:مث ذكر العرب  من بقاء قرية لوط: )َوَلَقْد تـَرَْكَنا م 

ُرمْ  ْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ ْن َمَساك ن ه  َ َلُكْم م  ر يَن(  وْثود: )َوَعادًا َوَْثُوَد َوَقْد تـَبَـنَّ َعن  السَّب يل  وََكانُوا ُمْستَـْبص 
  األواثن: )َوَعادًا َوَْثُوَدا َوَألْصَحاَب الرَّس   َوقـُُرواًن بـَْنَ َذل َك  وقال ياكر معهما ألصحاب الرس ورم من عبد، (38)العنكبوت:

ْم َأْرَيْكَناُرْم إ نَـُّهْم َكانُوا جُمْر م نَ ، (38َكث رياً( )الفرقان: ْن قَـْبي ه  ٌر أَْم قَـْوُم تـُبٍَّع َوالَّا يَن م  ( وقال ياكر قوم تبع: )َأُرْم َخيـْ
 ( 37)الدخان:

ْم َمْوع داً( )الكهف:، ب اهلالكوالظيم رو سب ، (59قال تعاىل: )َوت ْيَك اْلُقَرى َأْرَيْكَناُرْم َلمَّا ظََيُموا َوَجَعْيَنا ل َمْهي ك ه 
َّللَّ  إ   بْن ه  َوُرَو يَع ظُُه اَي بـُيَنَّ ل ُتْشر ْك اب  ْرَك َلظُْيٌم َعظ يٌم( نَّ الش   وأشنع أنواع الظيم رو الشرك ابهلل تعاىل: )َوإ ْذ َقاَل لُْقَماُن ل 

قال تعاىل: )َوَلَقْد َأْرَيْكَنا اْلُقُروَن ، (. وليس ْثة عار ملن أريكهم هللا بعد أن أرسل الرسل وأيدرم ابملعجزات البينة13)لقمان:
ُنوا َكاَ  ْلبَـي  َنات  َوَما َكانُوا ل يُـْؤم  ْن قَـْبي ُكْم َلمَّا ظََيُموا َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُيُهْم اب   ( 13ل َك جَنْز ي اْلَقْوَم اْلُمْجر م َن( )يونس:م 

فالتاريخ يف معظمه يسار جتارب مرير  ليبشرية بسبب بعدرا ، والحتكام إىل جتارب األمم السابقة خري سبيل لينجا 
ً َكث ريًا أَفَـَيْم َتُكونُوا تـَْعق يُ ، عن دين هللا تعاىل ب ال  ْنُكْم ج  وراه قرية لوط مير عييها ، (62وَن( )يـ س:قال تعاىل: )َوَلَقْد َأَضلَّ م 

نَ ، املشركون يف كل األوقات فال يتدبرون ول يعتربون ْم ُمْصب ح  ليَّْيل  أََفال تـَْعق ُيوَن( ، قال تعاىل: )َوإ نَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَيْيه  َواب 
َوُزُروٍع ، )َكْم تـَرَُكوا م ْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ  قال تعاىل:، (. وراه آاثر مميكة فرعون البائد  بسبب الظيم138 -138)الصافات:
 ( 28 -25َكَال َك َوَأْوَرثـَْناَرا قَـْوماً آَخر يَن( )الدخان:،  َونـَْعَمٍة َكانُوا ف يَها َفاك ه نَ ، َوَمَقاٍم َكر ميٍ 

َا َأوْ ، ويف التاريخ قصص كثري  ْن قَـْبي ه  قال تعاىل: )حَنُْن نـَُقصُّ َعَيْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص  مب  َنا إ لَْيَك َرَاا اْلُقْرآَن َوإ ْن ُكْنَت م  َحيـْ
َن اْلَغاف ي َن( )يوسف: قال تعاىل: )َلَقْد  ، ل أن تسرد القصص جملرد لتسيية، وينبغي أن تؤخا العرب  من القصص الصادقة، (3َلم 

ُويل  اأْلَْلَباب  َما َكاَن َحد يثًا  َرٌ  أل  ْم ع بـْ ه  يَل ُكل   َشْيٍء َوُردًى َوَرمْحًَة َكاَن يف  َقَصص  يـُْفتَـَرى َوَلك ْن َتْصد يَق الَّا ي بـَْنَ َيَدْيه  َوتـَْفص 
ُنوَن( )يوسف:  (. 111ل َقْوٍم يـُْؤم 

ْن قَـْريَت َك الَّيت  أَ  َي َأَشدُّ قـُوًَّ  م  ْن قَـْريٍَة ر  ْخَرَجْتَك ويف القصص القرآين ناير لقريش وغريرم من املعاندين: )وََكأَي  ْن م 
َر هَلُْم( )دمحم: قال تعاىل: )َوَلْو َأانَّ أَْرَيْكَناُرْم ، فقد بعث هللا إليهم رسول ورم عيى أبواب العااب، (13َأْرَيْكَناُرْم َفال اَنلص 

ْن قَـ  َنا َرُسوًل فـَنَـتَّب َع آاَيت َك م  ْن قَـْبي ه  َلَقاُلوا َربَـَّنا َلْول أَْرَسْيَت إ لَيـْ  (.134ْبل  َأْن َنا لَّ َوخَنَْزى( )طـه:ب َعَااٍب م 

ُوا إ نَّ اأْلَْرَض َّلل َّ  ، وقد جعل هللا عز وجل النصر حييف عباده املتقن َّللَّ  َوالْصرب  قال تعاىل: )َقاَل ُموَسى ل َقْوم ه  اْسَتع يُنوا اب 
(. وراه سنة جارية من قبل الرسول دمحم ـ عييه الصال  والسالم ـ 128راف:يُور ثـَُها َمْن َيَشاُء م ْن ع َباد ه  َواْلَعاق َبُة ل ْيُمتَّق َن( )األع
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َها ل َنْسأَُلَك ، فإقامة منهج هللا رو مفتاح الرزق والفرج واخلري كل اخلري، وبعده ْ َعَييـْ لصَّال   َوالْصَارب  قال تعاىل: )َوْأُمْر َأْرَيَك اب 
 (. 132ْقَوى( )طـه:ر ْزقاً حَنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاق َبُة ل يتـَّ 

إذ ل بد أن تكون دراسة نقدية مبصر  ملعرفة ، ودراسة التاريخ ل تعين اجلمود والتقديس لكل ما رو قدمي 
وتكيس عقوهلم ، وقد نعى هللا عيى الكافرين حتناهم يف متحف التاريخ، احملاسن واملساوئ يف عقيد  وتراث من كانوا قبينا

َنا َعَيْيه  آاَبَءاَن َأوَ ق، عند مقولة اآلابء واألجداد ُ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َما أَْلَفيـْ َلْو َكاَن آاَبُؤُرْم ل ال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّب ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَّ
 (.171يـَْعق ُيوَن َشْيئاً َول يـَْهَتُدوَن( )البقر :

ول املتقدم َترخييا ، منهجيا أن ينتسب اجلد األعيى لألدَّن إذ ل يصح ، ول بد من حتكيم التاريخ يف املسائل املهمة
قال ، ومن مث فال جيوز أن يكون إبراريم املتقدم زمانيا عيى موسى وعيسى ـ عييهم السالم ـ يهوداي ول نصرانيا، ليمتأخر

ْن بـَْعد ه  أََفال تـَْعق ُيونَ  تعاىل: )اَي َأْرَل اْلك َتاب  مل َ حُتَاجُّوَن يف  إبراريم َوَما أُْنز َلت  التـَّْورَا ُ  يُل إ لَّ م  َرا أَنـُْتْم َرُؤلء  َحاَجْجُتْم ، َواأْل جنْ 
ُ يـَْعَيُم َوأَنـُْتْم ل تـَْعَيُمونَ  ً َول َنْصرَ ، ف يَما َلُكْم ب ه  ع ْيٌم فَي َم حُتَاجُّوَن ف يَما لَْيَس َلُكْم ب ه  ع ْيٌم َواَّللَّ ان ي اً َوَلك ْن َكاَن َما َكاَن إبراريم يـَُهود اي 

َن اْلُمْشر ك َن( )آل عمران:  ( 67-65َحن يفاً ُمْسي ماً َوَما َكاَن م 
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وإمنا ري تنبؤات وإررالصات يعتمد عييها ، ل يستايع العقل البشري أن ينفا إليه عيى سبيل اليقن، املستقبل غيب خمبأ
 فيصيبون مر  وخيائون مرات!.، ن واملشعوذونأو الكها، ألصحاب الفراسة واخلرب 

، وراا مما يزيد أريه إمياان به، ويف القرآن الكرمي حديث طويل عن الغيب بشكل عام أو عن حوادث غيبية معينة حتققت
 ويوقع احلجة عيى مناوئيه وأعدائه.

ول تتبدل ، خيف عن جيل دون جيلوراه سنة اثبتة ل تت، فمن ذلك وعد هللا عباده املؤمنن ابلتمكن هلم يف األرض
َات  لََيْسَتْخي َفنـَُّهْم يف  اأْلَْرض  َكَما اْستَ ، طول الدرر ُيوا الصَّاحل  ْنُكْم َوَعم  ْن قال تعاىل: )َوَعَد اَّللَُّ الَّا يَن آَمُنوا م  ْخَيَف الَّا يَن م 

ْم َولَُيَمك  َننَّ هَلُْم د ينَـُهُم الَّا ي اْرَتَضى هَلُمْ  ْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنين  ل ُيْشر ُكوَن يب  َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذل َك  قَـْبي ه  ْن بـَْعد  َخْوف ه  َولَيُـَبد  لَنـَُّهْم م 
ُقوَن( )النور: نْـَيا وَ ، (55َفُأولَئ َك ُرُم اْلَفاس  يـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشَهاُد( وقال أيضا: )إ انَّ لَنَـْنُصُر ُرُسَيَنا َوالَّا يَن آَمُنوا يف  احْلََيا   الدُّ

ولقائل أن يقول: فكيف قتل ، فالنصر حييف اإلميان يف كل عصر ومصر عيى قية أرل اإلميان عددا وعد ، (51)غافر:
ْلق ْسط  بعض األنبياء والرسل بشهاد  القرآن: )إ نَّ الَّا يَن َيْكُفُروَن ِباَيت  اَّللَّ  َويـَْقتُـُيوَن النَّب ي  َن ب َغرْي  َحقٍ  وَ  يـَْقتُـُيوَن الَّا يَن أَيُْمُروَن اب 

ْرُرْم ب َعَااٍب أَل يٍم( )آل عمران: َن النَّاس  فَـَبش   ولالك قال تعاىل: ، بل ري أعظم نصر، (. واجلواب أن الشهاد  ري نصر21م 
َْيد يَنا فَـتَـَربَُّصوا إ انَّ َمَعُكْم  )ُقْل َرْل تـََربَُّصوَن ب َنا إ لَّ إ ْحَدى احْلُْسنَـيَـْن  َوحَنُْن نـَتَـَربَُّص ب ُكمْ  يَبُكُم اَّللَُّ ب َعَااٍب م ْن ع ْند ه  َأْو أب  َأْن ُيص 

فيكون راا الدم ، (. فييس ْثة شيء أعظم من اإلميان ابلرسالة والثبات عييها من الستشهاد يف سبييها52ُمتَـَرب  ُصوَن( )التوبة:
تعيمهم ، كما يكون لصاحبه منارا لألجيال  القادمة من املؤمنن،  منه رائحة املسكالاارر وساما لصاحبه يوم القيامة تنبعث 

 معىن التضحية والفداء. 
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يعاً ، ويتوعد هللا الكافرين ابخلالن عند اجلولة األخري   ْم فَي يَّه  اْلَمْكُر مجَ  ْن قَـْبي ه  قال تعاىل: )َوَقْد َمَكَر الَّا يَن م 
ُب ُكلُّ  ار ( )الرعد: يـَْعَيُم َما َتْكس  فإنه إىل ، فمهما عال الباطل، وري سنة اثبتة، (42نـَْفٍس َوَسيَـْعَيُم اْلُكفَّاُر ل َمْن ُعْقََب الدَّ

 احلضيض ميضي يف النهاية. 

، (1:قال تعاىل: )إ انَّ فَـَتْحَنا َلَك فَـْتحًا ُمب يناً( )الفتح، وُت له ذلك، وقد بشر هللا نبيه عييه الصال  والسالم بفتح مكة
، واستكمل بعد وفاته حىت عم نور هللا مشارق األرض ومغارهبا، وُت له ذلك يف حياته، وبشره بنصر دينه عيى مجيع األداين

َرُه َعَيى الد  ين  ُكي  ه  َوَلْو َكر َه الْ  هْلَُدى َود ين  احلَْق   ل ُيْظه   (.33لتوبة:ُمْشر ُكوَن( )اقال تعاىل: )ُرَو الَّا ي أَْرَسَل َرُسوَلُه اب 

ففيه املسيمون ، يتكون من مزيج متعدد، يف جمتمع أمي، عيى أن أعظم بشار  غيبية حتديه ببقاء القرآن دون حتريف
ولكن هللا حفظ كتابه يف راا اجملتمع املتعدد ، واملشركون واملنافقون وأرل الكتاب ألصحاب اخلرب  يف التبديل والتحريف

 (. 9قال تعاىل: )إ انَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الا  ْكَر َوإ انَّ َلُه حَلَاف ظُوَن( )احلجر:، لساعةواحلفظ مستمر إىل قيام ا، املشارب

وأن يستمر التحدي إىل قيام ، ول يقل أمهية عن راه البشار  أن بعجز البشر عن حماكاته أو اجمليء بسور  تشبهه
وقد مر زراء مخسة ، ـ من يستايع أن يقف هلاا التحديوأن ل جند من أعداء القرآن ـ عيى كثرهتم يف كل زمان ، الساعة

إىل ابن ، إىل كااب ثقيف، بل مجيع احملاولت من مسييمة، وليس ْثة من جنح يف راا، عشر قران منا نزول القرآن
فييس بوسع أحد أن يتحدى البشر مجيعا بفعل شيء رو من ، ل تعدو أن تكون عبثا لصبيانيا، الراوندي... إىل عصران

عتهم ـ أي البيان ـ فال يقدرون عييه لو مل يكن راا املتحدي رو رب الكون وخالق الزمان واملكان واحلدث الاي جيري لصن
ومن مث دعارم لإلميان ، ورو يعيم من وراء الغيب أنه ليس ْثة أحد يستايع أن يقف أمام راه املعجز  القرآنية اخلالد ، فيهما

ْثي ه  َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم م  قال تعا، لكي يقوا أنفسهم من النار ُتْم يف  َرْيٍب مم َّا نـَزَّْلَنا َعَيى َعْبد اَن َفْأتُوا ب ُسورٍَ  م  ْن م  ْن ىل: )َوإ ْن ُكنـْ
ُتْم لَصاد ق نَ  ْت ل ْيَكاف ر يَن( )البقر : َفإ ْن ملَْ تـَْفَعُيوا َوَلْن تـَْفَعُيوا َفاتَـُّقوا النَّاَر الَّيت  َوُقوُدَرا النَّاسُ ، ُدون  اَّللَّ  إ ْن ُكنـْ  -23َواحلْ َجاَرُ  أُع دَّ

24 ) 
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قال تعاىل: )َوُقْل َرب   ز ْدين  ع ْيماً()طـه: من ، فالعيم مايب شريف، من مزااي القرآن الكرمي تنويهه ابلعيم وأريه

َا يـََتاَكَُّر ق، (. وأرل العيم يف مرتبة ل يدانيها غريرم114اآلية ال تعاىل: )ُقْل َرْل َيْسَتو ي الَّا يَن يـَْعَيُموَن َوالَّا يَن ل يـَْعَيُموَن إ منَّ
()الزمر: من اآلية ْن قَـْبي َك إ لَّ ر َجاًل ، ورم املرجعية املعتمد  ليمعرفة الصحيحة، (9أُوُلو اأْلَْلَباب  قال تعاىل: )َوَما أَْرَسْيَنا م 

ي إ لَْيه مْ  ُتْم ل تـَْعَيُموَن( )النحل: نُوح   (. 43َفاْسأَلوا َأْرَل الا  ْكر  إ ْن ُكنـْ

قال تعاىل: )ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم ، ومرجعيته الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، فهناك عيم الشريعة، وعييه فيكل عيم مرجعيته
ُرْم َول تـَْقَربُوا اْلفَ َعَيْيُكْم َألَّ ُتْشر ُكوا ب ه  َشْيئًا وَ  ْن إ ْمالٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإ ايَّ ْلَوال َدْين  إ ْحَسااًن َول تـَْقتُـُيوا َأْولدَُكْم م  َش َما َظَهَر اب  َواح 

حلَْق   َذل ُكْم َولصَّاُكْم ب   ُ إ لَّ اب  َها َوَما َبَاَن َول تـَْقتُـُيوا النـَّْفَس الَّيت  َحرََّم اَّللَّ نـْ  (. 151ه  َلَعيَُّكْم تـَْعق ُيوَن( )األنعام:م 

قال تعاىل: )َقاُلوا لَب ثْـَنا يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم فاْسَأل  اْلَعاد  يَن( ، ومرجعيته عيماء احلساب، ورنالك عيم الرايضيات
قال تعاىل: )َوَجَعْيَنا اليَّْيَل ، ارورؤلء يستقون معرفتهم من حركة اجلرام السماوية وما يتولد عنها من ليل وهن، (113)املؤمنون:

ْن َرب  ُكمْ  تَـُغوا َفْضاًل م  َرً  ل تَـبـْ ن َن َواحلْ َساَب وَُكلَّ َشْيٍء َوالنـََّهاَر آيـَتَـْن  َفَمَحْواَن آيََة اليَّْيل  َوَجَعْيَنا آيََة النـََّهار  ُمْبص   َول تَـْعَيُموا َعَدَد الس  
ياًل( )اإلس  (.12راء:َفصَّْيَناُه تـَْفص 

قال تعاىل:  ، وميكن الحتكام فيه إىل الصادقن من أرل الكتاب، ورنالك أرشيف األخبار والسري قبل البعثة احملمدية
، ( فهؤلء "جيدون ذكر راا القرآن يف كتبهم اليت يدرسوهنا197)َأَوملَْ َيُكْن هَلُْم آيًَة َأْن يـَْعَيَمُه ُعَيَماُء َبين  إ ْسرائيَل( )الشعراء:

 .1واملراد العدول منهم الاين يعرتفون مبا يف أيديهم من لصفة دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ"

ُيوَن ، وقد امتدح هللا تعاىل الصادقن من عيماء أرل الكتاب ْن َأْرل  اْلك َتاب  أُمٌَّة َقائ َمٌة يـَتـْ قال تعاىل: )لَْيُسوا َسَواًء م 
قال ، وكبار عيمائهم يؤمنون ابلقرآن مثل ما يؤمنون بكتبهم أيضا، (113َيْسُجُدوَن( )آل عمران: آاَيت  اَّللَّ  آاَنَء اليَّْيل  َوُرمْ 

َا أُْنز َل إ لَْيَك َوَما أُْنز َل م ْن  ُنوَن مب  ُنوَن يـُْؤم  ُهْم َواْلُمْؤم  نـْ ُخوَن يف  اْلع ْيم  م  ُمْؤتُوَن الزََّكاَ  قَـْبي َك َواْلُمق يم َن الصَّالَ  َوالْ تعاىل: )َلك ن  الرَّاس 
ْم َأْجرًا َعظ يماً( )النساء: ر  أُولَئ َك َسنُـْؤت يه  َّللَّ  َواْليَـْوم  اآْلخ  ُنوَن اب  ، ورؤلء وعدرم هللا ابملثوبة واألجر يوم القيامة، (162َواْلُمْؤم 

َّللَّ  َوَما أُْنز َل  ْن َأْرل  اْلك َتاب  َلَمْن يـُْؤم ُن اب  اَيت  اَّللَّ  َْثَنًا قَي ياًل قال تعاىل: )َوإ نَّ م  ع َن َّلل َّ  ل َيْشتَـُروَن ِب  ْم َخاش  إ لَْيُكْم َوَما أُْنز َل إ لَْيه 
( )آل عمران:  (. 199أُولَئ َك هَلُْم َأْجُرُرْم ع ْنَد َرهب   ْم إ نَّ اَّللََّ َسر يُع احلْ َساب 

قال تعاىل: )َسْل َبين  ، وما ترتب عييها من ثواب وعقاب، ةوميكن الرجوع إىل أرل الكتاب ملعرفة نتائج جتارهبم الديني
ْن بـَْعد  َما َجاَءْتُه َفإ نَّ اَّللََّ  ْن آيٍَة بـَي  َنٍة َوَمْن يـَُبد  ْل ن ْعَمَة اَّللَّ  م  َناُرْم م  ( )البقر : إ ْسرائيَل َكْم آتـَيـْ وينبغي من ، (211َشد يُد اْلع َقاب 

م ابحلسىن إىل  اإلرث املشرتك بيننا وبينهم من التوحيد اخلالص والنقياد ملنهج هللا خالل الحتكاك أبرل الكتاب دعوهت

                                                            
 (.2/659خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، )  - 1
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َنُكْم َألَّ نـَْعُبَد إ لَّ اَّللََّ ، سبحانه نَـَنا َوبـَيـْ َا  َول ُنْشر َك ب ه  َشْيئًا َول يـَتَّخ  قال تعاىل: )ُقْل اَي َأْرَل اْلك َتاب  تـََعاَلْوا إ ىَل َكي َمٍة َسَواٍء بـَيـْ
انَّ ُمْسي ُموَن( )آل عمران:  (. 64بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَْراَبابً م ْن ُدون  اَّللَّ  َفإ ْن تـََولَّْوا فَـُقوُلوا اْشَهُدوا أبَ 

 

 الحتكام إىل القيم الفاضية  -9

و ذلك من ونعين ابلقيم الفاضية: الصدق واألمانة والعفة والشجاعة والعدل وحن، القيم الفاضية من فار  البشر مجيعا
لالك ميكن الحتكام إليها عند الضرور  من أجل ، وراه القيم متفق عييها بن األمم والشعوب مجيعا، مكارم األخالق

 استقامة احليا  اإلنسانية.

ومل يفعيه أحد من ، ألنه عمل ينايف فار  البشر، فالنيب لوط ـ عييه السالم ـ دعا قومه إىل العفة ونبا الشاوذ اجلنسي
َن اْلَعاَلم َن( )األ، بقنالسا ْن َأَحٍد م  َا م  َشَة َما َسبَـَقُكْم هب  ه  َأََتْتُوَن اْلَفاح  وقد ، (81عراف:قال تعاىل: )َوُلوطًا إ ْذ َقاَل ل َقْوم 

ه  َأََتْتُوَن قال تعاىل: )َوُلوطًا إ ْذ َقاَل ل َقْوم  ، حاول عييه السالم أن يثري يف قومه البصري  والتفكر يف سفارة فعيهم الشنيع
ُروَن( )النمل: َشَة َوأَنـُْتْم تـُْبص   (.54اْلَفاح 

متفكهن أبعراض الناس من راه األمة ل بد من حتايررم من مغبة فعيهم: )إ نَّ الَّا يَن ، والاين حيبون نشر الفاحشة
َشُة يف  الَّا يَن آَمُنوا هَلُْم َعَااٌب أَل يٌم  يَع اْلَفاح  ُ يـَْعَيُم َوأَنـُْتْم ل تـَْعَيُموَن( )النور:حيُ بُّوَن َأْن َتش  َر   َواَّللَّ نـَْيا َواآْلخ   (.19يف  الدُّ

ألن األمانة أساس النجاح يف حيا  ، وراا شعيب ـ عييه السالم ـ يدعو قومه لألمانة يف املعامالت القتصادية والتجارية
قال تعاىل: )َوإ ىَل َمْدَيَن َأَخاُرْم ُشَعْيبًا َقاَل اَي ، اجملتمعاتوفقداهنا يسبب الفساد الاي تنعكس آاثره سيبا عيى مجيع ، البشر

ْن َرب  ُكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َوالْ  رُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَي  َنٌة م  ْن إ َلٍه َغيـْ دُ قَـْوم  اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم م  يزَاَن َول تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُرْم َول تـُْفس  وا م 
ن َن( )األعراف: ُتْم ُمْؤم  ٌر َلُكْم إ ْن ُكنـْ َها َذل ُكْم َخيـْ  (.85يف  اأْلَْرض  بـَْعَد إ لْصالح 

والاين ميارسون الظيم حبق اآلخرين ل بد من هتديدرم وردعهم ، ودفع الظيم عن حيا  الفرد واجلماعة ضرور  إنسانية
ْم م ْن َسب يلٍ قال تعاىل: )َوَلَمن  انـَْتصَ ، حىت تستقيم حيا  البشر َا السَّب يُل َعَيى الَّا يَن َيْظي ُموَن ، َر بـَْعَد ظُْيم ه  َفُأولَئ َك َما َعَيْيه  إ منَّ

ُغوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احلَْق   أُولَئ َك هَلُْم َعَااٌب أَل يٌم( )الشورى:  (. 42-41النَّاَس َويـَبـْ

قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّا يَن آَمُنوا ُكونُوا قَـوَّام َن َّلل َّ  ، دائهم الاين يبغضوهنموالعدل ينبغي أن يكون مسة املؤمنن حىت مع أع
ْلق ْسط  َول جَيْر َمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم َعَيى َألَّ تـَْعد ُلوا اْعد ُلوا ُرَو أَقـَْرُب ل يتـَّْقَوى َواتَـّقُ  ا تـَْعَمُيوَن( وا اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ َخب رٌي مب َ ُشَهَداَء اب 

 (. 8)املائد :
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، مث حصل التنوع لكي حيصل التعاون والتعارف، تكون بشعوررم ابلنتماء ألسر  آدمية واحد ، واملساوا  بن البشر
ْم م ْن ذََكٍر َوأُنـَْثى قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّاُس إ انَّ َخَيْقَناكُ ، وسيوكه ميتزما ابلقوانن اإلهلية الثابتة، واألفضيية ملن كان عميه لصاحلا

 (.13( )احلجرات:َوَجَعْيَناُكْم ُشُعوابً َوقَـَبائ َل ل تَـَعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اَّللَّ  أَتْـَقاُكْم إ نَّ اَّللََّ َعي يٌم َخب ريٌ 

، مل يشرعه أو أيمر بهوأل ينسب إليه شيء ، ول سيما يف التبييغ عن هللا، والصدق كان يف األول واآلخر دعامة احليا 
يَيٍة َول َحاٍم َوَلك نَّ الَّا يَن َكَفُروا يـَْفتَـُرو  َن َعَيى اَّللَّ  اْلَكا َب َوَأْكثـَُرُرْم ل قال تعاىل: )َما َجَعَل اَّللَُّ م ْن حبَ ريٍَ  َول َسائ َبٍة َول َولص 

 (.113يـَْعق ُيوَن( )املائد :

وعييه فإن ، أيت بشيء من أحكامه إل ولألخالق السامية فيه نصيب ومل، والقرآن كتاب يفيض مبكارم األخالق
حيث قال: )إمنا ، الحتكام ليقيم األخالقية رو انتصار ليقرآن الكرمي الاي يعين نبيه  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بوضوح أن رسالته دعم اخلالق

 . 1بعثت لتمم مكارم األخالق(

 

 الحتكام إىل املصيحة العامة -11
( )الارايت:،  اخليق لغاية واحد  وري عبادته سبحانهخيق هللا ْنَس إ لَّ ل يَـْعُبُدون  (. 56قال تعاىل: )َوَما َخَيْقُت اجلْ نَّ َواأْل 

يعاً ، وقد سخر هلم كل شيء يف راا الكون من أجل راه الغاية قال تعاىل: )َوَسخََّر َلُكْم َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  اأْلَْرض  مجَ 
 (.13ْنُه إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )اجلاثـية:م  

إذ لو فعيوا ذلك فسرعان ما ميدرم ابلغيث الاي رو ، لاا فمصيحة العباد الدينية والدنيوية ري يف اتباع أمر خالقهم
ْدرَاراً( ، ُكْم إ نَُّه َكاَن َغفَّاراً قال تعاىل عيى لسان نوح عييه السالم: )فَـُقْيُت اْستَـْغف ُروا َربَّ ، عنوان احليا  ل  السََّماَء َعَيْيُكْم م  يـُْرس 

 (. 11-11)نوح:

قال تعاىل: )َواَي قَـْوم  اْستَـْغف ُروا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا إ َلْيه  ، وراا رود يعد قومه ابلغيث ومجيع أسباب القو  إذا أانبوا إىل رهبم
ل  السََّماَء َعَيْيُكْم م    (.  52ْدرَاراً َويَز دُْكْم قـُوًَّ  إ ىَل قـُوَّت ُكْم َول تـَتَـَولَّْوا جُمْر م َن( )رود:يـُْرس 

قال تعاىل: )َوَلْو أَنَـُّهْم أََقاُموا التـَّْورَاَ  ، وحتكيم دين هللا عز وجل سبب لالزدرار القتصادي واحلضاري بكل لصوره
ْم م ْن رَ  يَل َوَما أُْنز َل إ لَْيه  ُهْم َساَء َما يـَعْ َواأْل جنْ  نـْ َدٌ  وََكث رٌي م  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتص  نـْ ْم م  ْم َوم ْن حَتْت  أَْرُجي ه  ْن فـَْوق ه  َمُيوَن( هب   ْم أَلََكُيوا م 

 ( 66)املائد :

                                                            
-2/572يف األدب، وأمحد واحلاكم والبيهقي عن أيب ررير ، انظر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري، ) رواه البخاري  - 1
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والاي سيعقبه ، ورو يؤدي ليهالك العاجل يف الدنيا، واإلعراض عن دين هللا سبب ماحق لألمم واملدن واحلضارات
َن السََّماء  َواأْلَْرض  َولَ ، د منه يف اآلخر عااب أش ْم بـَرََكاٍت م  بُوا قال تعاىل: )َوَلْو َأنَّ َأْرَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَيْيه  ك ْن َكاَّ

ُبوَن( )األعراف: َا َكانُوا َيْكس   (.96َفَأَخْااَنُرْم مب 

َا تـَْعُبُدوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ، ه سبحانه ـ أن يرزق العباد أو ينفعهمول يستايع أحد غري هللا ـ مما يعبد من دون قال تعاىل: )إ منَّ
ُروا َلُه إ لَْيه  َد اَّللَّ  الر  ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشكُ َأْواَثاًن َوََّتُْيُقوَن إ ْفكًا إ نَّ الَّا يَن تـَْعُبُدوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ل مَيْي ُكوَن َلُكْم ر ْزقًا َفابـْتَـُغوا ع نْ 

 (.17تـُْرَجُعوَن( )العنكبوت:

َها ل َنْسأَُلَك ر ْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاق َبُة ، وعييه فالااعة مفتاح الرزق ْ َعَييـْ لصَّال   َوالْصَارب  قال تعاىل: )َوْأُمْر أَْرَيَك اب 
قال تعاىل: ، اليد عرب اإلجهاض أو القتل خشية الفقرول حاجة لتحديد النسل أو التخيص من املو ، (132ل يتـَّْقَوى( )طـه:

ْائاً َكب رياً( )اإل َيُهْم َكاَن خ  ُكْم إ نَّ قَـتـْ  (.31سراء:)َول تـَْقتُـُيوا َأْولدَُكْم َخْشَيَة إ ْمالٍق حَنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوإ ايَّ

وقد وعده ابملثوبة يف الدارين: )َوالَّا يَن ، ري والرزقطاملا أن هللا بيده اخل، وعييه فعيى املؤمن أن يبال نفسه هلل طائعا خمتارا
ُ ر ْزقاً َحَسناً َوإ نَّ اَّللََّ هَلَُو خَ  ُر الرَّاز ق َن( )احلج:َراَجُروا يف  َسب يل  اَّللَّ  مُثَّ قُت ُيوا َأْو َماُتوا لَيَـْرزُقَـنـَُّهُم اَّللَّ  (.58يـْ

وإذا ، وراه قاعد  اثبتة، واخلراب قرين الكفر، ن الزدرار قرين اإلميانواستقراء الواقع املعاين والتاريخ اجملرب يبن أ
أو عقاب دنيوي ليمؤمن إذا َّتيف عن إقامة دين هللا تعاىل أو ، أو ابتالء ليمؤمن، شورد غري راا فإما رو استدراج ليكافر

 هتاون يف تابيقه. 

 

 الحتكام إىل خوارق العادات )املعجزات( -11
ومسيـت معجـز  ألن البشـر ، لقرطيب ري: )واحـد  معجـزات األنبيـاء الدالـة عيـى لصـدقهم لصـيوات هللا عيـيهماملعجز  كما عرفها ا
 1وشرائاها مخسة فإن اختل منها شرط ل تكون معجز (، يعجزون عن اإلتيان مبثيها

 والشروط اليت ذكررا القرطيب ري:

 البحر وانشقاق القمر الشرط األول: أن تكون مما ل يقدر عييه إل هللا سبحانه.. كفيق

وطيــوع ، وإمنــا وجــب اشــرتاط ذلــك ألنــه لــو قــال املــدعي ليرســالة: آيــيت جمــيء الييــل بعــد النهــار، الشــرط الثــاين: رــو أن َّتــرق العــاد 
 مل يكن فيما ادعاه معجز .، الشمس من مشرقها
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أو حيـرك ، قيـب هللا سـبحانه رـاا املـاء زيتـافيقـول: آيـيت أن ي، الشرط الثالث: رو أن يستشـهد هبـا مـدعي الرسـالة عيـى هللا عـز وجـل
 األرض عند قويل هلا تزلزيل؛ فإذا فعل هللا سبحانه ذلك حصل املتحدَّى به.

وإمنـا وجـب اشـرتاط رـاا الشـرط ألنـه لـو قـال ، املستشهد بكوهنا معجز  له، الشرط الرابع: رو أن تقع عيى َوْفق دعوى املتحد  ي هبا
فـإن ، فناقت يده أو الدابة أبن قالت: كاب وليس رو بنيب، دليل حجيت أن تناق يدي أو راه الدابةاملدعي ليرسالة: آية نبويت و 

 راا الكالم الاي خيقه هللا تعاىل دال عيى كاب ذلك املدعي ليرسالة.

 1الشرط اخلامس: أن ل أييت أحد مبثل ما أتى به املتحد  ي عيى وجه املعارضة

وقــد ســجل القــرآن عــددا مــن معجــزات ، إقامــة احلجــة عيــى املكــابن واملعانــدينورــاه املعجــزات كانــت إحــدى وســائل  
قــال تعــاىل: )َوَمــا َمنَـَعَنــا َأْن ، فحوهلــا هللا تعــاىل انقــة، وألصــيها لصــخر  يف جبــل، مــن ذلــك انقــة لصــاحل عييــه الســالم، األنبيــاء الســابقن

َا اأْلَوَُّلوَن َوآ آْلايت  إ لَّ َأْن َكاََّب هب  َل اب  آْلايت  إ لَّ ََّتْو يفاً( )اإلسراء:نـُْرس  ُل اب  َا َوَما نـُْرس  َرً  َفظََيُموا هب  َنا َْثُوَد النَّاَقَة ُمْبص   (. 59تـَيـْ

نَـا إ ىَل ُموَسـى ، والتقمت عصي السحر ، واليت انقيبت حية تسعى، ومن املعجزات عصا موسى عييه السالم قال تعـاىل: )َوَأْوَحيـْ
َي تـَْيَقُف َما أَيْف ُكوَن( )األعراف:َأْن أَْلق  َعَصاَك َفإ    (.117َذا ر 

كبــث الــروح يف اجلمــادات وإحيــاء املــوتى وشــفاء املرضــى إبذن هللا   ، ومــن املعجــزات مــا فعيــه عيســى عييــه الســالم مــن اخلــوارق
ــ، وكــالك إخبــاره عــن بعــض الغيــوب، تعــاىل ئـْ ــَن قــال تعــاىل: )َوَرُســوًل إ ىَل بَــين  إ ْســرائيَل َأين   قَــْد ج  ــْن َرب  ُكــْم َأين   َأْخيُــُق َلُكــْم م  يَــٍة م  ُتُكْم ِب 

ـــَرَص َوُأحْ  َئـــة  الاَّـــرْي  َفـــأَنـُْفُخ ف يـــه  فَـَيُكـــوُن طَـــرْياً إب  ْذن  اَّللَّ  َوأُْبـــر ُئ اأْلَْكَمـــَه َواأْلَبـْ ـــن  َكَهيـْ ـَــا ََتُْكُيـــوَن َوَمـــا الا   ي ـــي اْلَمـــْوَتى إب  ْذن  اَّللَّ  َوأُنـَب  ـــُئُكْم مب 
ن َن( )آل عمران: ُتْم ُمْؤم  ُروَن يف  بـُُيوت ُكْم إ نَّ يف  َذل َك آَليًَة َلُكْم إ ْن ُكنـْ  (.49َتدَّخ 

 ،(1قال تعاىل: )اقـْتَـَرَبت  السَّـاَعُة َواْنَشـقَّ اْلَقَمـُر( )القمـر:، ومن املعجزات احلسية اليت أيد هللا هبا نبيه دمحما ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ انشقاق القمر
ـــَماُء ب ـــُدَخاٍن ُمب ـــٍن( )الـــدخان:، والـــدخان الـــاي عـــن مســـاء مكـــة نـــايرا ابلعـــااب ـــْب يـَـــْوَم ََتْيت  السَّ واإلســـراء ، (11قـــال تعـــاىل: )َفاْرَتق 

د  اأْلَْقَصـى ، واملعراج د  احْلَـرَام  إ ىَل اْلَمْسـج  ـَن اْلَمْسـج  ـْن آاَيت نَـا قال تعاىل: )ُسْبَحاَن الَـّا ي َأْسـَرى ب َعْبـد ه  لَـْياًل م  الَـّا ي اَبرَْكنَـا َحْولَـُه ل ُنر يَـُه م 
ـرُي( )اإلسـراء: يُع اْلَبص  قـال  تعـاىل: )َوإ ْذ مَيُْكـُر بـ َك الَـّا يَن َكَفـُروا ل يُـْثب تُـوَك َأْو يـَْقتُـيُـوَك َأْو ، وحفـظ هللا لنبيـه يـوم اهلجـر ، (1إ نَُّه ُرَو السَّم 

ُر اْلَماك ر يَن( )األنفال: خُيْر ُجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكرُ  ُ َخيـْ ُ َواَّللَّ ـُتْم أَذ لَـٌّة فَـاتَـُّقوا ، (. ونزول املالئكة يـوم بـدر31اَّللَّ ُ ب بَـْدٍر َوأَنـْ )َوَلَقـْد َنَصـرَُكُم اَّللَّ
َن آَمنُـوا اذُْكـُروا ن ْعَمـَة اَّللَّ  َعيَـْيُكْم إ ْذ قال تعاىل: )اَي أَيُـَّهـا الَـّا ي، (. وإرسال الريح عيى األحزاب123اَّللََّ َلَعيَُّكْم َتْشُكُروَن( )آل عمران:

ـرياً( )األ َـا تـَْعَميُـوَن َبص  ُ مب  ْم ر حياً َوُجنُـوداً ملَْ تـََرْوَرـا وََكـاَن اَّللَّ (. وتعيـيم هللا تعـاىل لنبيـه عييـه السـالم 9حـزاب:َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْيَنا َعَيْيه 
ُ َعَيْيـه  َعـرََّف بـَْعَضـهُ قـال تعـاىل: )َوإ  ، بعض أمـور الغيـب ـا نـَبَّـَأْت بـ ه  َوَأْظَهـَرُه اَّللَّ ـه  َحـد يثاً فَـَيمَّ ُّ إ ىَل بـَْعـض  أَْزَواج   َوَأْعـَرَض َعـْن ْذ َأَسـرَّ النَّـيب 

َ اْلَعي يُم اخْلَب رُي( )التحرمي:  (. 3بـَْعٍض فَـَيمَّا نـَبََّأَرا ب ه  َقاَلْت َمْن أَنـَْبَأَك َرَاا َقاَل نـَبََّأين 
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 ول سبيل لتفسريرا أو تعيييها سوى أهنا َتييد من هللا لرسيه عييه السالم.، واملعجزات احلسية دليل لصدق ملن رآرا أو مسع هبا

 

 الحتكام إىل املعجز    القرآنية -12
ورنـا اقتضـت ، وفوقد يرفضوهنا حبجة أهنا أخبار تتناقض مع الواقع املأل، قد ينازع املالحد  يف عصران بشأن املعجزات احلسية

راه املعجز  ري القرآن الكـرمي الـاي ل أيتيـه ، حكمة هللا أن تكون رنالك معجز  حسية ابقية َّتاطب عقل اإلنسان إىل يوم الدين
وعييــه يقــول القـــرطيب: ، وقــد تكفــل هللا ببقائــه إىل قيــام الســاعة، والــاي حتــدى البشــر أن أيتــوا مبثيــه فعجـــزوا، الباطــل مــن أي جهــة

 ت عيى ضربن: األول: ما اشتهر نقيه وانقرض عصره مبوت النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.)املعجزا

 1واستفاضت بثبوته ووجوده... وراه لصفة نقل القرآن(، والثاين ما تواترت األخبار بصحته وحصوله

ون ألمـي كتـاب كهـاا لـو مل فـال يعقـل أن يكـ، وقـد جـاء بـه رجـل أمـي، والقرآن كتاب فيـه تفصـيل كـل شـيء مـن أمـر الـدنيا واآلخـر 
فقـد ثبـت ، ومل يبتعـث يف رحيـة عيميـة خـارج بـالده، ومل يكـن يف بيـده مدرسـة، وطاملا ثبت أن دمحما مل يدرس عيـى أحـد، يعيمه أحد

 وأن دمحما رسول هللا.، ابلضرور  أن من عيمه جربيل عييه السالم

ــْرآانً َعَرب ي ــاً ، روع بيــان عرفتــه العربيــةفــالقرآن جــاء أب، وعيــم اإلعجــاز يرتكــز أساســا عيــى عيــوم البالغــة ــاُه قـُ قــال تعــاىل: )إ انَّ أَنـَْزْلَن
قـال تعـاىل: )َلَقـْد أَنـَْزْلنَـا إ لَـْيُكْم ك تَـاابً ف يـه  ذ ْكـرُُكْم ، ورـاا الكتـاب فخـر ليعـرب لـو آمنـوا بـه وتفـاعيوا معـه، (2َلَعيَُّكْم تـَْعق ُيوَن( )يوسف:

قـال تعـاىل: )َولَـْو َأنَّ ، ولو أن كتـااب فعـل املعجـزات احلسـية الـيت ليسـت مبقـدور بشـر لكـان رـاا القـرآن، (11ء:أََفال تـَْعق ُيوَن( )األنبيا
يعــاً  َْت ب ــه  اجلْ َبــاُل َأْو ُقا  َعــْت ب ــه  اأْلَْرُض َأْو ُكي  ــَم ب ــه  اْلَمــْوَتى بَــْل َّلل َّ  اأْلَْمــُر مجَ  ــْرآانً ُســري   ُ هَلـَـَدى  أَفَـَيــْم يـَْيــَأس  الَّــا ينَ  قـُ آَمُنــوا َأْن َلــْو َيَشــاُء اَّللَّ

ــْم َحــ ــْن َدار ر  َــا لَصــنَـُعوا َقار َعــٌة َأْو حَتُــلُّ َقر يبــاً م  ــيبُـُهْم مب  ــزَاُل الَّــا يَن َكَفــُروا ُتص  يعــاً َول يـَ يَعــاَد( النَّــاَس مجَ  َ َوْعــُد اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ ل خُيْي ــُف اْلم  ىتَّ أَيْيت 
 (. 31)الرعد:

، وبـــن أن عجـــزرم ســـيبقى مالزمـــا هلـــم إىل قيـــام الســـاعة، دى هللا البشـــر أن أيتـــوا بســـور  مـــن مثـــل رـــاا القـــرآن فعجـــزواوقـــد حتـــ
ْثي ــه  ، فاجتمعــت معجــز  التحــدي مــع معجــز  اإلنبــاء ابلغيــب ــْن م  ــُتْم يف  َريْــٍب مم َّــا نـَزَّْلَنــا َعَيــى َعْبــد اَن َفــْأتُوا ب ُســورٍَ  م   قــال تعــاىل: )َوإ ْن ُكنـْ

ُتْم لَصاد ق نَ  يَن( َفإ ْن ملَْ تـَْفَعُيوا َوَلْن تـَْفَعُيوا َفاتَـُّقوا النَّاَر الَّيت  َوُقوُدَرا النَّاُس َواحلْ َجـارَُ  أُع ـدَّْت ل ْيَكـاف ر  ، َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم م ْن ُدون  اَّللَّ  إ ْن ُكنـْ
 (. 24-23)البقر :

فهـو كتـاب ل ، وغـري ذلـك، واإلعجـاز العيمـي، التشريعي واإلخبـار ابلغيـوب عيى أن يف القرآن وجورا كثري  من اإلعجاز 
إذ ل ســبيل إلثبــات معجــزاهتم ، والكفــر بــه رــو كفــر هبــم مجيعــا، واإلميــان بــه تثبيــت لنبــو  األنبيــاء واملرســين مجيعــا، تنقضــي عجائبــه
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أللـن ، فمـن جحـد نبـو  دمحم فقـد جحـد نبـو  نبيـه أيضـا ،ولكن ملا لصدقنا ابلقرآن لصدقنا بكـل مـا فيـه مـن أخبـار، ابلعن اجملرد  اآلن
 اإلميان ابلقرآن والحتكام إليه مها السبيل الوحيد إلثبات احلق يف راه احليا  وجلم املنافقن وامليحدين عيى مر العصور.

 

 استخدام التشبيه  -13
ورــو أحــد ، كمــا رــو احلــال يف اليغــة أيضــاورــو كثــري يف القــرآن  ، 1التشــبيه رــو: )الدللــة عيــى مشــاركة أمــر ألمــر يف معــىن(

 وإقامة احلجة. ، وسائل القرآن لتوضيح الفكر 

وحتـرك اخليـال يف ، متثييية أو غري متثييية تـدفع ابلفكـر يف آفـاق عييـا، وتشبيهات القرآن مجيعها سواء كانت مفرد  أو مركبة
( )القارعـة:خا مثال قوله تعاىل: )يـَـْوَم َيُكـو ، اجتارات متعدد  وعوامل خمتيفة ثُـوث  ( وَتمـل كيـف ربـط يف رـاا 4ُن النَّـاُس َكـاْلَفرَاش  اْلَمبـْ

فقــد حتــدث عــن ، التشــبيه بــن حركــة النــاس ومــا يصــحبها مــن تــدافع وتصــادم ورــول واقتحــام حبركــة الفــراش املتاــاير املتــدافع املقــتحم
( مث أ، وربـــط بـــن الـــدنيا واآلخـــر  يف آيـــة واحـــد ، املســـتقبل كمـــا لـــو كـــان حاضـــرا ُفـــوش  ـــاُل َكـــاْلع ْهن  اْلَمنـْ عقبهـــا بقولـــه: )َوَتُكـــوُن اجلْ َب

ففـي ، فانظر إىل ثبات اجلبال وقوهتـا كيـف لصـار ربـاء، والعهن رو الصوف واملنفوش: الاي شرع يف الاراب والتمزق، (5)القارعة:
من خالل التشبيه الاي يثري اخليال تـدفقا وحيويـة وذلك ، آيتن اثنتن تبن ما تؤول إليه لصور  العامل من التبدل واملغاير  يوم القيامة

 وإاثر . 

ُيوَرا َكَمثَـل  احلْ َمـار  حيَْ  ـُل َأْسـَفاراً بـ ْئَس َمثَـُل اْلَقـْوم  ولنتأمل من التشبيه املركب قوله تعاىل: )َمَثُل الَّا يَن مُح  ُيوا التـَّْورَاَ  مُثَّ ملَْ حَيْم  م 
ايت  اَّللَّ   بُوا ِب  ــْوَم الظَّــال م َن( )اجلمعــة: الَّــا يَن َكــاَّ ُ ل يـَْهــد ي اْلَق ورــي لصــور  دقيقــة مفعمــة ابحلركــة ألولئــك الــاين محيــوا ورنــا ، (5َواَّللَّ

ومـاذا ، استخدم لصور  املاضي مث أعقبها بصـور  املضـارع )كمثـل احلمـار حيمـل( استحضـارا ليـارن وتشخيصـا ليصـور  أمـام النـاظرين
فمثـل رـؤلء كاحلمـار ، فتالعبـوا كـي يتخيصـوا منـه، وانءوا بـه، بيد أهنم رفضوا احلمـل، ليت ري نور هللامحل رؤلء؟ لقد محيوا التورا  ا
ورــو: )حرمــان النتفــاع أببيــغ انفــع مــع حتمــل ، ووجــه الشــبه عقيــي، ول ينــال منهــا إل مؤونــة الثقــل، الــاي حيمــل أســفار ل ينتفــع هبــا

بن أمور متعـدد  أعاـت الفكـر لصـور  حيـة انبضـة حلقيقـة بـين إسـرائيل الـاين مل فانظر كيف نقيك التشبيه ، 2التعب يف استصحابه(
 يستفيدوا من مصاحبة كتاب رهبم شيئا سوى العناء واملقت اإلهلي. 

( )الصـافات: ورـو مـن التشـبيه الـومهي ، (65لنتأمل أيضا قوله تعاىل يف لصفة شجر  الزقـوم: )طَْيُعَهـا َكأَنَـُّه ُرُؤوُس الشَّـَياط ن 
كيف ربط القرآن من خالل التشـبيه بـن الايـع وبـن رؤوس الشـياطن وبـن الزقـوم حبيويـة مجعـت بـن الـدنيا واآلخـر  ،  د البالغينعن

يف عمييـة مـداررا كيـه عيـى ، فرؤوس الشياطن ري اليت ضـييت الكـافرين وسـاقتهم إىل رـاا الغـااء الـاميم، والغواية وسببها ونتيجتها
 واألكل من راه الشجر  قبيح.، وشجر  الزقوم قبيحة، وعقابه  قبيح، والضالل قبيح، يحفرأس الشياان قب، القبح

                                                            
 (، دار الفكر العريب.238التيخيص يف عيوم البالغة، ليخايب القزويين، شرح: عبد الرمحن الربقوقي، ص ) -1
 (.261خايب القزويين، شرح: عبد الرمحن الربقوقي، ص )التيخيص يف عيوم البالغة، لي -2
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فمــن ذلــك اســتخدامه هلــا يف ، وقــد اســتخدمها القــرآن ألغــراض كــربى، ومــن التشــبيه نــوع خــاص يســمى ابألمثــال القرآنيــة
ـُكْم َرـ، نفي الشـريك عنـه سـبحانه ـْن أَنـُْفس  ـْن ُشـرََكاَء يف  َمـا َرَزقـْنَـاُكْم قـال تعـاىل: )َضـَرَب َلُكـْم َمـَثاًل م  ـْن َمـا َمَيَكـْت أمَْيَـاُنُكْم م  ْل َلُكـْم م 

ــُل اآْلايت  ل َقــْوٍم يـَْعق يُــوَن( )الــروم: يَفــت ُكْم أَنـُْفَســُكْم َكــَال َك نـَُفص   (. واملعــىن: "رــل ترضــون ألنفســكم ـ 28فَــأَنـُْتْم ف يــه  َســَواٌء ََّتَــاُفونـَُهْم َكخ 
تكونــون أنـتم ورــم فيـه عيــى ، ر كبشـر وعبيــد كعبيـد ـ أن يشـارككم بعضــهم )فيمـا رزقنــاكم( مـن األمــوال وغريرـاوعبيـدكم أمثـالكم بشــ

وأن تفتـاتوا بتـدبري عيـيهم كمـا يهـاب بعضـكم بعضـا مـن ، من غري تفصية بن حر وعبد: هتـابون أن تسـتبدوا بتصـرف دوهنـم، السواء
 1لرب األرابب ومالك األحرار والعبيد أن جتعيوا بعض عبيده له شركاء؟" فكيف ترضون، فإذا مل ترضوا بالك ألنفسكم، األحرار

واســتخدمت األمثــال يف بيــان ســرعة زوال احليــا  وتقيبهــا مــن حــال إىل حــال كمــا رــي حــال امليــاه النازلــة مــن الســماء الــيت 
نـَْيا َكَمــاٍء أَنْـ ، ســرعان مــا تنمحــق وتــزول ـَـا َمثَــُل احْلََيــا   الــدُّ ــَماء  فَــاْختَـَيَط ب ــه  نـََبــاُت اأْلَْرض  مم َّــا أَيُْكــُل النَّــاُس قــال تعــاىل: )إ منَّ ــَن السَّ َزْلَنــاُه م 

َهـا َأَتَ  ـيداً َكـَأْن ملَْ َرـا أَْمـُراَن لَـْياًل َأْو نـََهـاراً َفَجعَ َواأْلَنـَْعاُم َحىتَّ إ َذا َأَخَات  اأْلَْرُض ُزْخرُفَـَها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ َأْرُيَها أَنَـُّهْم قَـاد ُروَن َعَييـْ ْيَناَرـا َحص 
ُل اآْلايت  ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )يونس: أْلَْمس  َكَال َك نـَُفص    (.24تـَْغَن اب 

قـال تعـاىل: )فَـاْنظُْر ، فمن حييي األرض امليتة حييـي مـن دفـن فيهـا مـن البشـر، واستخدمت األمثال يف بيان إمكانية البعث
َا إ نَّ َذل َك َلُمْحي ي اْلَمْوَتى َوُرَو َعَيى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر( )الروم:إ ىَل آاَثر  َرمْحَت  اَّللَّ  كَ   (.51ْيَف حُيْي ي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهت 

قــال تعــاىل: )َوَمثَــُل ، واســتخدمت األمثــال يف ولصــف حقيقــة الكفــار الــاين يعايــون حواســهم ويــردد بعضــهم قــول بعــض
َا ل َيْسَمُع إ لَّ ُدَعاًء َون َداًء لُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم ل يـَْعق ُيوَن( )البقر :الَّا يَن َكَفُروا َكَمَثل  الَّا ي   (.171يـَْنع ُق مب 

ـعاً ُمَتَصـد  عاً ، واستخدمت األمثال يف بيان عظمة القـرآن الكـرمي  قـال تعـاىل: )لَـْو أَنـَْزْلنَـا َرـَاا اْلُقـْرآَن َعيَـى َجبَـٍل َلَرأَيـْتَـُه َخاش 
 (.21ْم يـَتَـَفكَُّروَن( )احلشر:ْشَية  اَّللَّ  َوت ْيَك اأْلَْمثَاُل َنْضر بـَُها ل ينَّاس  َلَعيَّهُ م ْن خَ 

 يت سخررا القرآن يف بيان أغراضه... وركاا جند أن التشبيه واألمثال من أدوات القرآن التعبريية ال

 املارب الكالمي -14

ُ ، 2ى طريقة أرل الكالم(املراد ابملارب الكالمي: )إيراد حجة املايوب عي َـٌة إ لَّ اَّللَّ َمـا آهل  ومثاله قوله تعـاىل: )لَـْو َكـاَن ف يه 
واآلهلــة جيــب أن ، فالشــراكة تكــون بســبب الضــعف عــن حتقيــق الشــيء مــن دون معونــة اآلخــرين، (22َلَفَســَدََت ()األنبيــاء: مــن اآليــة

ممــا يفســدرا مــن ، ا لصــراعات وعــداوات وخالفــات بــن املتشــاركنمث إن الشــراكة قــد ينــتج عنهــ، تكــون قويــة بنفســها غنيــة عــن غريرــا
وملا كان الكون لصاحلا حمكما متـوازان عيمنـا ابلضـرور  أنـه لصـنع إلـه ، ولو كان رنالك آهلة متعدد  هلاا الكون لفسد الكون، أساسها

 قوي واحد ورو هللا العزيز احلكيم. 

                                                            
 (.3/478الكشاف )  -1
 (.374التيخيص يف عيوم البالغة، ليخايب القزويين، شرح: عبد الرمحن الربقوقي، مصدر السابق، ص) -2
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دل من ظوارر الكون عيى اخلالق املبدع: )فَـَيمَّا َجنَّ َعَيْيه  اليَّْيـُل رَأى  ومثاله أيضا قوله تعاىل حكاية عن إبراريم وكيف است
ــبُّ اآْلف ي ــَن( )األنعــام: ــاَل ل ُأح  ــَل َق ــا أََف ــاَل َرــَاا َريب   فَـَيمَّ فقــال: رــاا ريب! ولكــن الــرب ، فقــد اســتثاره مجــال الكوكــب، (76َكوَْكبــاً َق

قال تعاىل: )فَـَيمَّا رَأى اْلَقَمَر اَبز غاً قَـاَل َرـَاا ، فعدل عنه إىل القمر، ول يغفل ول يغيبينبغي أن يكون حاضرا شاردا قيوما ل ينام 
َن اْلَقْوم  الضَّال  َن( )األنعام: فاجتـه ، وحصل معه يف القمر ما حصـل يف الكوكـب، (77َريب   فَـَيمَّا أََفَل َقاَل لَئ ْن ملَْ يـَْهد ين  َريب   أَلَُكوَننَّ م 

ـا أَفَـيَـْت قَـاَل اَي قَــْوم  ، ومنها إىل عباد  احلي القيوم، الشمسعيى  ـا رَأى الشَّـْمَس اَبز َغـًة قَـاَل َرـَاا َريب   َرـَاا َأْكبَــُر فَـَيمَّ قال تعاىل: )فَـَيمَّ
 (.78إ ين   بَر يٌء مم َّا ُتْشر ُكوَن( )األنعام:

ورـاا الــاي يعايــه ، ا يقويــه وينصـره يف كــل زمـان ومكــانورــاا مـ، ورــو قـائم عيــى احلجـج والربارــن، والقـرآن ســنده العقـل
ورــو لصــاحل ألرــل القــرن اخلــامس عشــر اهلجــري  ، فهــو لصــاحل ألرــل قرطبــة وغرانطــة كصــالحه ألرــل مكــة واملدينــة، القبــول واخليــود

 وراا أحد أرم العوامل يف حيوية القرآن وسر بقائه معجزا خالدا إىل يوم الدين. ، كصالحه ألرل القرن األول
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 تسخري طاقات اليغة -15

فيقد كانت اليغة بن يدي القرآن الكرمي ماواعة ، البناء اليغوي ليقرآن رو قاعد  اإلعجاز األساسية فيه
ويصنع منها ، خيتار من مفرداهتا أخفها وأيسررا وأعاهبا، ويوظفها كما يشاء، يشكيها كما يريد، ألغراضه ومقالصده
، وأن يهز الكون كيه، وراا النظم البديع قادر عيى أن يزلزل اجلبال، غة سابق مثالليس له يف الي، نظما غريب املنوال

 وذلك ملا فيه من الااقة الفعالة.، وخييقه خيقا جديدا، واألرم من راا كيه أنه يهز اإلنسان من داخيه

كن ما يعنينا ول، وما أكثر ما قيل يف راا الصدد!، ولقد تكيم أرل العيم عن أساليب القرآن وبديعه ونظمه
مثل: الستفهام ، ونقصد هبا استخدامه ألساليب تثري احلركة والنتباه يف ذرن اإلنسان، رنا يف راه األساليب: الااقة
دأُ اخْلَْيَق مُثَّ كما يف قوله تعاىل: )ُقْل َرْل م ْن ُشرََكائ ُكْم َمْن يـَْبدأُ اخْلَْيَق مُثَّ يُع يُدُه ُقل  اَّللَُّ يـَبْ ،  الاي يراد به التعجيز والتحدي
 (.34يُع يُدُه َفَأَّنَّ تـُْؤَفُكوَن( )يونس:

ثْـُيُكْم َوَلك نَّ اَّللََّ مَيُنُّ ،  والستثناء الاي يقرر حقيقة املرسين كما يف قوله )َقاَلْت هَلُْم ُرُسُيُهْم إ ْن حَنُْن إ لَّ َبَشٌر م 
ُنوَن( )إبراريم:َعَيى َمْن َيَشاُء م ْن ع َباد ه  َوَما َكاَن لََنا أَ   (. 11ْن أَنْت َيُكْم ب ُسْياَاٍن إ لَّ إب  ْذن  اَّللَّ  َوَعَيى اَّللَّ  فَـْييَـتَـوَكَّل  اْلُمْؤم 

َا ،  والنداء املقرون ابلنهي الاي يراد به التيئيس كما يف قوله تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّا يَن َكَفُروا ل تـَْعَتا ُروا اْليَـْوَم إ منَّ
ُتْم تـَْعَمُيوَن( )التحرمي:جُتَْزوْ   (.7َن َما ُكنـْ

وا م َن واألمر الاي فيه التهكم ابلشركاء كما يف قوله تعاىل: )ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  أَُروين  َماَذا َخَيقُ 
ْن قَـْبل  رَ  ْرٌك يف  السََّماَوات  ائْـُتوين  ب ك َتاٍب م  ُتْم لَصاد ق َن( )األحقاف:اأْلَْرض  أَْم هَلُْم ش   ( 4َاا َأْو َأاَثَرٍ  م ْن ع ْيٍم إ ْن ُكنـْ

وتناول موضوع املشرتك واملرتادف واملبهم وحنو ، وكرر بعضها بصيغ خمتيفة، وقد استخدم القرآن تعابري خمتيفة
حوار الكافرين وراه األساليب استخدمها القرآن يف ، وذلك كيه مما ذكره العيماء يف حبوثهم عن القرآن، ذلك

 وكان هلا دور كبري يف رداية أعداد غفري  من البشر.، واملعارضن خري استخدام

 

 طيب الدليل والربران -16

والقرآن ل ، طيب الدليل والربران إحدى وسائل احلوار مع اآلخر وإقامة احلجة عييه يف منهجية القرآن الكرمي
فقد حتدى البشر أن ، لالك يقف عيى أرض لصيبة يف احلوار، يى شيءيفعل ذلك إل لطمئنانه أبن املشركن ليسوا ع

ْثي ه  َواْدُعوا ُشَهَداءَ ، أيتوا بسور  من مثيه فعجزوا ْن م  ُتْم يف  َرْيٍب مم َّا نـَزَّْلَنا َعَيى َعْبد اَن َفْأتُوا ب ُسورٍَ  م   ُكْم قال تعاىل: )َوإ ْن ُكنـْ
ُتْم لَصاد    (. 23ق َن( )البقر :م ْن ُدون  اَّللَّ  إ ْن ُكنـْ

قال تعاىل: )َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل ، وحتدى أرل الكتاب أن أيتوا بدليل عيى أمانيهم الكاذبة أبن اجلنة هلم وحدرم
ُتْم لَصاد ق َن(   (.111البقر :)اجْلَنََّة إ لَّ َمْن َكاَن ُروداً َأْو َنَصاَرى ت ْيَك أََمان يـُُّهْم ُقْل َراتُوا بـُْرَراَنُكْم إ ْن ُكنـْ
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َرُ  ع ْنَد اَّللَّ  َخال َصًة م ْن ُدون  ، وحتدى بين إسرائيل أن يتمنوا املوت اُر اآْلخ  قال تعاىل: )ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
ُتْم لَصاد ق َن( )البقر :  (.94النَّاس  فَـَتَمنـَُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكنـْ

الًّ ل َبين  إ ْسرائيَل إ لَّ َما َحرََّم ، هاكما حتدارم أن أيتوا ابلتورا  اليت يفرتون عيي قال تعاىل: )ُكلُّ الاََّعام  َكاَن ح 
ُتْم لَصاد   لتـَّْورَا   َفاتْـُيوَرا إ ْن ُكنـْ ْن قَـْبل  َأْن تـُنَـزََّل التـَّْورَاُ  ُقْل َفْأُتوا اب  ه  م   (.93ق َن( )آل عمران:إ ْسرائيُل َعَيى نـَْفس 

َن ل َرُسوٍل ، ان برسول معه قرابنوكاهبم يف مسألة ربط اإلمي َنا َألَّ نـُْؤم  َد إ لَيـْ قال تعاىل: )الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ َعه 
لَّا ي قـُْيتُ  ْلبَـي  َنات  َواب  ْن قَـْبي ي اب  ُتْم لَصاد ق َن( )آل ْم فَي َم قَـتَـْيُتُمورُ َحىتَّ أَيْت يَـَنا ب ُقْراَبٍن ََتُْكُيُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل م  ْم إ ْن ُكنـْ

 (.183عمران:

قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ع َباٌد أَْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُرْم ، وحتدى املشركن أن تستجيب هلم ألصنامهم
ُتْم لَصاد ق َن( )األعراف: يُبوا َلُكْم إ ْن ُكنـْ  (. 194فَـْيَيْسَتج 

قال تعاىل: )أَمَّْن يـَْبدُأ اخْلَْيَق مُثَّ يُع يُدُه َوَمْن ، أن أيتوا بربران عيى وجود إله غري هللا تعاىل وحتدى املشركن
ُتْم لَصاد ق َن( )النمل: َن السََّماء  َواأْلَْرض  أَإ َلٌه َمَع اَّللَّ  ُقْل َراتُوا بـُْرَراَنُكْم إ ْن ُكنـْ ما وطالبهم أبي دليل عيى ، (64يـَْرزُُقُكْم م 

ْرٌك يف  ، ياربون إليه من الشرك َن اأْلَْرض  أَْم هَلُْم ش   قال تعاىل: )ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  أَُروين  َماَذا َخَيُقوا م 
ُتْم لَصاد ق َن(  ْن ع ْيٍم إ ْن ُكنـْ ْن قَـْبل  َرَاا َأْو َأاَثرٍَ  م  وزادرم هتكما حن طالبهم ، (4)األحقاف:السََّماَوات  ائْـُتوين  ب ك َتاٍب م 

ْم إ ْن َكانُوا لَصاد ق َن( )القيم:، أن حيضروا شركاءرم  (.41قال تعاىل: )أَْم هَلُْم ُشرََكاُء فَـْيَيْأتُوا ب ُشرََكائ ه 

 

 دحض شبهة اخلصم  - 17
فهي أورى من بيت ، د إىل حقيقةول تستن، قد يكون ملن يقف معاندا ليقرآن أو معارضا لدعوته شبهات ل تقوم هبا حجة

وراا ما فعيه ، ويستخيصه من عقدرا، فهو حباجة إىل من ينقاه من شراكها، بيد أهنا تقف عائقا بينه وبن اإلميان، العنكبوت
 القرآن الكرمي بكل جناح.

وإل فييجربوا ، ل ينفعهم فهؤلء الاين جيهدون أنفسهم بعباد  األواثن اليت ل طائل من ورائها إمنا يصرفون جهدرم يف شيء
يُبوا ، دعاءرا ُتْم لَصاد ق َن( رل تستجيب هلم؟ قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ع َباٌد أَْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُرْم فَـْيَيْسَتج  َلُكْم إ ْن ُكنـْ

وري  مع ألصحاهبا ل تستايع أن توقع الضرر ابلنيب ، (. إن راه األواثن ل تعدو أن تكون حجار  معاية احلواس194)األعراف:
َا أَمْ ، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ُروَن هب  َا أَْم هَلُْم َأْعُنٌ يـُْبص  َا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبا ُشوَن هب  َا ُقل  اْدُعوا قال تعاىل: )َأهَلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هب   هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هب 
( )األعراف:ُشرََكاءَكُ   (.195ْم مُثَّ ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون 

قال ، أل يرون أنه كاحلجار  الصماء ل يتكيم ول مييك هلم أي شيء من خري أو شر، ورؤلء الاين عبدوا عجال من ذرب
ْم قـَْوًل َول مَيْي ُك هَلُْم َضر اً َول نـَْفع ُع إ لَْيه   (.89اً( )طـه:تعاىل: )أََفال يـََرْوَن َألَّ يـَْرج 
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قال تعاىل: )ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكُم  ملاذا ل يتمنون املوت حىت ياربوا ويدخيورا؟، ورؤلء الاين يزعمون أن اجلنة هلم وحدرم
ُتْم لَصاد ق َن( )البق َرُ  ع ْنَد اَّللَّ  َخال َصًة م ْن ُدون  النَّاس  فَـَتَمنـَُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكنـْ اُر اآْلخ   (94ر :الدَّ

قال ، ملاذا كابوا الرسل وقتيورا ملا جاءهتم مبا زعموا، والاين يزعمون أهنم ل يؤمنون برسول حىت أيتيهم بقرابن َتكيه النار
َن ل َرُسوٍل َحىتَّ أَيْت يَـَنا ب ُقْراَبٍن ََتُْكُيُه  َنا َألَّ نـُْؤم  َد إ لَيـْ لَّا ي النَّاتعاىل: )الَّا يَن َقاُلوا إ نَّ اَّللََّ َعه  ْلبَـي  َنات  َواب  ْن قَـْبي ي اب  ُر ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل م 

ُتْم لَصاد ق َن( )آل عمران:  (.183قـُْيُتْم فَي َم قَـتَـْيُتُموُرْم إ ْن ُكنـْ

و كان ما له ل يستايع أن أييت ابلشمس من املغرب ل، حياء املوتىوادعى إ، الاي زعم الربوبية، وراا املشرك الااغية الضال
َ الَّ ، لصادقا فيما يدعيه من ربوبية ُ اْلُمْيَك إ ْذ َقاَل إبراريم َريب   ا ي حُيْي ي قال تعاىل: )أملَْ تـََر إ ىَل الَّا ي َحاجَّ إبراريم يف  َرب  ه  َأْن آََتُه اَّللَّ

ل ُ ل يـَْهد ي َوميُ يُت َقاَل َأاَن ُأْحي ي َوأُم يُت َقاَل إبراريم َفإ نَّ اَّللََّ أَيْيت  اب  َن اْلَمْغر ب  فَـُبه َت الَّا ي َكَفَر َواَّللَّ َا م  َن اْلَمْشر ق  َفْأت  هب  شَّْمس  م 
 (. 258اْلَقْوَم الظَّال م َن( )البقر :

حنتاج أن حنرر املريض ، ألن راه الشبهات ليست أكثر من عقد نفسية، إن دحض شبهات اخلصوم خري وسيية هلدايتهم
 اا إىل ميدان احليا .لينايق نشي منها

 الحتكام إىل القيم اجلمالية  -18 

، القيم اجلمالية املبثوثة يف الكون واحليا  والقرآن ومجيع األشياء من حولنا ري من أرم الوسائل يف  الدعو  إىل هللا تعاىل
اجلمال املعنوي أن  ومن شأن، ومن شأن اجلمال احلسي أن جيمع ذوي األبصار، وذلك أن حب اجلمال فار  يف اإلنسان

 جيمع ذوي البصائر ويقودرم إىل الصراط املستقيم.

، ويستخدم القرآن يف احلديث عن راه القيم لفظ أحسن عيى وزن أفعل، 1وابلعكس، وتفسر املعاجم اجلمال ابحلسن
ال تعاىل: )أََتْدُعوَن ق، فاهلل أحسن اخلالقن، ويندرج  اجلمال يف الفضل مع غريه من الكمالت، واحلسن رنا مبعىن الفضل

وقال تعاىل: )مُثَّ َخَيْقَنا النُّْاَفَة َعَيَقًة َفَخَيْقَنا اْلَعَيَقَة ُمْضَغًة َفَخَيْقَنا اْلُمْضَغَة  ،(125بـَْعاًل َوَتَاُروَن َأْحَسَن اخْلَال ق َن( )الصافات:
ُ َأْحَسُن اخْلَال ق َن( )املؤمنون: ع ظَاماً َفَكَسْواَن اْلع ظَاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأاَنُه َخْيقاً   (.14آَخَر فَـتَـَباَرَك اَّللَّ

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن( ، ورو الاي أبدع كل شيء قال تعاىل: )َبد يُع السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوإ َذا َقَضى أَْمراً َفإ منَّ
ْنَسان  م ْن ط ٍن( قال تعاىل: )الَّا ي َأحْ ، (. وقد أحسن كل شيء خيقه117)البقر : َسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَيَقُه َوَبَدأَ َخْيَق اأْل 

 (. 7)السجد :

ْنَساَن يف  َأْحَسن  تـَْقو مٍي( )التن:، وجعل اإلنسان يف أحسن لصور  (. وجعل لنا اجلمال يف ما 4قال تعاىل: )َلَقْد َخَيْقَنا اأْل 
َن َتْسَرُحوَن( )النحل:قال تعاىل: )َوَلكُ ، رزقنا من وسائل النقل احليوانية َن تُر حُيوَن َوح   (. 6ْم ف يَها مَجَاٌل ح 

                                                            
 انظر: املعجم الوسيط، ماديت: )محل، حسن(. - 1
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ْنُه ُجُيوُد الَّا يَن خَيَْشوْ ، وقد أنزل أحسن احلديث َ تـَْقَشع رُّ م  اً َمثَاين  ُ نـَزََّل َأْحَسَن احلَْد يث  ك َتاابً ُمَتَشاهب  َن َربَـُّهْم قال تعاىل: )اَّللَّ
ْن َرادٍ مُثَّ تَي ُن ُجُيوُدُرْم وَ  ُ َفَما َلُه م   (.23( )الزمر:قـُُيوبـُُهْم إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ  َذل َك ُرَدى اَّللَّ  يـَْهد ي ب ه  َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضي ل  اَّللَّ

َنا إ لَْيَك َرَاا الْ ، وقص أحسن القصص يف كتابه َا َأْوَحيـْ ُقْرآَن َوإ ْن ُكْنَت قال تعاىل: )حَنُْن نـَُقصُّ َعَيْيَك َأْحَسَن اْلَقَصص  مب 
َن اْلَغاف ي َن( )يوسف: ْن قَـْبي ه  َلم   (.3م 

َن اَّللَّ  ُحْكماً ل َقْوٍم يُوق ُنوَن( )املائد :، وحكمه أحسن األحكام ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن م  ي يَّة  يـَبـْ  (.51قال تعاىل: )أََفُحْكَم اجْلَار 

ُ  قال تعاىل: )َوَمْن َأْحَسنُ ، ودينه أحسن األداين يََّة إبراريم َحن يفًا َواَّتَََّا اَّللَّ ٌن َواتَـَّبَع م  د ينًا مم َّْن َأْسَيَم َوْجَهُه َّلل َّ  َوُرَو حُمْس 
 (.125إبراريم َخي ياًل( )النساء:

َغًة َوحَنْنُ ، وتاهريه لعباده ابإلميان أحسن تاهري بـْ َغَة اَّللَّ  َوَمْن َأْحَسُن م َن اَّللَّ  لص  بـْ َلُه َعاب ُدوَن(  قال تعاىل: )لص 
 (.138)البقر :

ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَيى ، وخيق الناس ليبيورم أيهم أحسن عمال تَّة  َأايَّ قال تعاىل: )َوُرَو الَّا ي َخَيَق السََّماَوات  َواأْلَْرَض يف  س 
ُيوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل()رود: من اآلية  (.7اْلَماء  ل يَـبـْ

نَـُهْم إ نَّ ، ولوا اليت ري أحسنودعارم إىل أن يق زَُغ بـَيـْ َي َأْحَسُن إ نَّ الشَّْياَاَن يـَنـْ قال تعاىل: )َوُقْل ل ع َباد ي يـَُقوُلوا الَّيت  ر 
ْنَسان  َعُدو اً ُمب يناً( )اإلسراء:  (.53الشَّْياَاَن َكاَن ل إْل 

حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع َظة  احلََْسَنة  قال تعاىل: ، ونبه نبيه إىل أن يكون اجلدال مع اآلخر ابليت ري أحسن )ادُْع إ ىَل َسب يل  َرب  َك اب 
لَّيت  ر َي َأْحَسُن ()النحل: من اآلية  (.125َوَجاد هْلُْم اب 

كـالتفوق ابألدب مـن خاابـة وشـعر وحنـو ،  وخبالصة املعنـوي منهـا، وقد كان املسيمون األوائل حريصن عيى القيم اجلمالية
فـأذن لشـاعران ، فحـن قـدم وفـد متـيم عيـى املدينـة قـالوا: اي دمحم جئنـاك نفـاخرك، فوق سببا إلسالم بعـض القبائـلوكان راا الت، ذلك

وتكيـم شـاعررم الزبرقـان ، فانتـدب لـه النـيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ اثبـت بـن الشـماس، وقام خايبهم عاارد بن حاجب فـتكيم، وخايبنا. فأذن هلم
إن رــاا الرجــل ، قــال األقــرع بــن حــابس رئــيس الوفــد: )وأيب، فيمــا فــرغ حســان، ملسو هيلع هللا ىلص ـ حســان بــن اثبــتفانتــدب لــه النــيب ـ ، بــن بــدر
وجـوزرم ، وأللصـواهتم أحيـى مـن ألصـواتنا. فيمـا فـرغ القـوم أسـيموا، ولشـاعره أشـعر مـن شـاعران، خلايبه أخاب من خايبنـا، ملؤتى له

 1وائزرم(.فأحسن ج، رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

وحــري ابملســيمن اليــوم إتقــان لصــناعتهم اإلعالميــة مبــا يضــمن هلــم التفــوق واســتجالب املخــاطبن حنــو ديــنهم ابلكيمــة الايبــة والتعبــري 
 اجلميل.

                                                            
 (. 4/216السري  النبوية، لبن رشام، ) - 1
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 الحتكام إىل السري  النبوية -19

تدل ، ودراسة أخالقه ومشائيه، ده مكةودراسة نسبه وبيئته وَتريخ بي، إن دراسة سري  الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل البعثة وبعدرا
 دللة لصادقة عيى أنه رسول من عند هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

ْم َويُـ ، فالرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من بيئة أمية ْم آاَيت ه  َويـُزَك  يه  ُيو َعَيْيه  ُهْم يـَتـْ نـْ ي  َن َرُسوًل م  َعي  ُمُهُم قال تعاىل: )ُرَو الَّا ي بـََعَث يف  اأْلُم  
ْن قَـْبُل َلف ي َضالٍل ُمب ٍن( )اجلمعة:  (.2اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوإ ْن َكانُوا م 

ُدونَُه َمْكُتواًب ع ْنَدُرْم يف  التـَّْورَا، ورو نيب أمي َّ اأْلُم  يَّ الَّا ي جيَ  يل  أيَْ قال تعاىل: )الَّا يَن يـَتَّب ُعوَن الرَُّسوَل النَّيب  ُمُرُرْم    َواأْل جنْ 
ُم اخْلََبائ َث َوَيَضُع َعنْـ  َهاُرْم َعن  اْلُمْنَكر  َوحيُ لُّ هَلُُم الاَّي  َبات  َوحُيَر  ُم َعَيْيه  ْلَمْعُروف  َويـَنـْ ْم اب  ُهْم إ لْصَرُرْم َواأْلَْغالَل الَّيت  َكاَنْت َعَيْيه 

 (.157ا النُّوَر الَّا ي أُْنز َل َمَعُه أُولَئ َك ُرُم اْلُمْفي ُحوَن( )ألعراف:َفالَّا يَن آَمُنوا ب ه  َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعو 

ْدَك يَت يماً َفآَوى( )الضحى:، ولد يتيما فتعهده هللا تعاىل برعايته  (.6قال تعاىل: )أملَْ جيَ 

ْن قَـْبي ه  م ْن ك تَ ، ومل يدرس أو يتعيم عيى أحد ُيو م  ين َك إ ذًا لْرََتَب اْلُمْبا ُيوَن( قال تعاىل: )َوَما ُكْنَت تـَتـْ اٍب َول ََّتُاُُّه ب َيم 
َا يـَُعي  ُمُه َبَشٌر ل َساُن الَّا ي ، ومل يكن له ْثة معيم من العرب أو غريرم، (48)العنكبوت: قال تعاىل: )َوَلَقْد نـَْعَيُم أَنَـُّهْم يـَُقوُلوَن إ منَّ

ُدوَن إ لَْيه  َأْعَجم يٌّ َوَرَاا ل سَ  ٌّ ُمب ٌن( )النحل:يـُْيح   (.113اٌن َعَريب 

والثانية يف جتار  خلدجية يف العقد الثالث من ، األوىل ورو لصغري مع عمه أيب طالب ،ومل يسافر إل ابجتاه الشام مرتن
 عمره.

َبغ ي َلُه إ ْن ُرَو إ لَّ ذ كْ ، ومل يكن يقرض الشعر ْعَر َوَما يـَنـْ  (.69ٌر َوقـُْرآٌن ُمب ٌن( )يـ س:قال تعاىل: )َوَما َعيَّْمَناُه الش  

ْم م ْن َرُسوٍل ، كأن يكون ساحرا أو جمنوان،  ومل يكن له وضع اجتماعي خاص ْن قَـْبي ه  قال تعاىل: )َكَال َك َما أََتى الَّا يَن م 
ٌر َأْو جَمُْنوٌن( )الارايت:  (.52إ لَّ َقاُلوا َساح 

 (.42ٍن قَي ياًل َما َتاَكَُّروَن( )احلاقة:قال تعاىل: )َول ب َقْول  َكار  ، ومل يكن كارنا

يٍم( )التكوير:، ومل يكن يتعامل مع اجلن الاين يسرتقون السمع  (.25قال تعاىل: )َوَما ُرَو ب َقْول  َشْياَاٍن َرج 

  كان مؤيده وانلصره ومعينه؟فمن أين له بقياد  احلروب والنتصار فيها لول أن هللا، ومل يكن دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من قواد احلروب
 فمن أين له بسياسة األمم والشعوب؟، ومل يصاحب ميوك األرض أو يقرأ سريرم، ومل يكن دمحم من أسر  مالكة

 فكيف يصبح بعدرا أفصح العرب؟، ومل يكن قبل البعثة من ميوك البيان

 فمن أين له ابلاب النبوي؟، ومل يكن من أطباء الزمان

 لو مل يكن يوحى إليه؟.، فكيف رَّب الناس وراب النفوس أحسن تربية وأسوارا،  ـ من عيماء النفسو مل يكن دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص
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 ومل يكن من عيماء احلساب فمن أين له بقسمة املواريث؟

لو يكن ربه معه يؤيده ، ولصحح هلمن وحتدى البشر هباا القرآن، وخالف أرل الكتاب، وكيف عيم أن احليض أذى
 ه؟وحيفظ

ُ َما تـََيْوتُُه ، ومن أين له هباا الكتاب وراه املعجزات إن مل يكن رسول من عند هللا تعاىل قال تعاىل: )ُقْل َلْو َشاَء اَّللَّ
ْن قَـْبي ه  أََفال تـَْعق ُيوَن( )يونس:  (. 16َعَيْيُكْم َول أَْدرَاُكْم ب ه  فَـَقْد لَب ْثُت ف يُكْم ُعُمراً م 

ورو منهج يقيم من الواقع املشارد أدلة ، ري  النبوية رو أحد وسائل القرآن يف حواره مع اآلخرإن الحتكام إىل الس
 وأن دمحما رسول هللا.، ميموسة عيى أن القرآن وحي من هللا تعاىل

 الحتكام إىل املنهج التجرييب -21
فالدعو  إىل حتايم األلصنام ، عو واملنهج التجرييب منهج احتكم إليه القرآن يف إثبات الد، يقال: التجربة أكرب برران

َا أَْم هَلُْم َأْعُنٌ ، وعدم اخلوف منها رو بداية املنهج التجرييب َا أَْم هَلُْم أَْيٍد يـَْبا ُشوَن هب  قال تعاىل: )َأهَلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هب 
َا ُقل  اْدُعوا ُشرََكاءَكُ  َا أَْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هب  ُروَن هب  ( )ألعراف:يـُْبص   (.195ْم مُثَّ ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون 

فهاا اخلييل إبراريم يريد أن ، نورده اقتضااب، ويف القرآن حديث عن املنهج التجرييب عند األنبياء واملرسين 
َأَوملَْ تـُْؤم ْن َقاَل بـََيى َوَلك ْن  قال تعاىل: )َوإ ْذ َقاَل إبراريم َرب   أَر ين  َكْيَف حُتْي ي اْلَمْوَتى َقالَ ، يعاين إحياء املوتى بنفسه

ُهنَّ  نـْ َن الاَّرْي  َفُصْرُرنَّ إ لَْيَك مُثَّ اْجَعْل َعَيى ُكل   َجَبٍل م  ُجْزءًا مُثَّ اْدُعُهنَّ أَيْت يَنَك َسْعيًا َواْعَيْم ل َيْاَمئ نَّ قَـْييب  َقاَل َفُخْا أَْربـََعًة م 
 (.  261قر :َأنَّ اَّللََّ َعز يٌز َحك يٌم( )الب

قال ، أو أن جيرب حماولة اإلتيان ابلشمس من املغرب، وجند إبراريم أيضا يتحدى أحد الاغا  املتجربين أن حييي املوتى
َ الَّا ي ميُ يُت َقاَل َأاَن ُأْحي ي حُيْي ي وَ  تعاىل: )أملَْ تـََر إ ىَل الَّا ي َحاجَّ إبراريم يف  َرب  ه  َأْن آََتُه اَّللَُّ اْلُمْيَك إ ْذ َقاَل إبراريم َريب  

َن اْلَمْغر ب  فَـُبه َت الَّا ي كَ  َا م  َن اْلَمْشر ق  َفْأت  هب  لشَّْمس  م  َفَر َواَّللَُّ ل يـَْهد ي اْلَقْوَم َوأُم يُت َقاَل إبراريم َفإ نَّ اَّللََّ أَيْيت  اب 
 ( 258الظَّال م َن( )البقر :

قال تعاىل: )َقاَل َبْل فَـَعَيُه َكب ريُُرْم ، وطيب من قومه أن جيربوا سؤاهلا لتخربرم ،وإبراريم رو من حام األلصنام فيم تضره
 ( 63َرَاا َفاْسأَُلوُرْم إ ْن َكانُوا يـَْنا ُقوَن( )األنبياء:

 وإن من حصل له مثل راا جدير أبن يكون ليناس إماما. ، ورو من ألقي يف النار فيم حترقه

فيما رأى اجلبل يندك أمامه أدرك ابلتجربة أنه ل ، فريشده هللا إىل رؤية اجلبل، يب رؤية ربهوراا موسى كييم هللا تعاىل يا
يَقات َنا وََكيََّمُه َربُُّه َقاَل َرب   أَر ين  أَْنظُْر إ لَْيَك َقاَل َلْن تـََراين  ، ميكن ذلك َوَلك ن  اْنظُْر إ ىَل  قال تعاىل: )َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ل م 
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ًا َوَخرَّ ُموَسى لَصع قًا فَـيَ  اجْلََبل   مَّا أََفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت َفإ ن  اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراين  فَـَيمَّا جَتَيَّى َربُُّه ل ْيَجَبل  َجَعَيُه دَك 
ن َن( )األعراف:  (.143إ لَْيَك َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْؤم 

َ ل َأَرى اهْلُْدُرَد أَْم َكاَن ، جنده ويتفقدرم وراا سييمان ـ عييه السالم ـ  يستعرض َر فَـَقاَل َما يل  قال تعاىل: )َوتـََفقََّد الاَّيـْ
َن اْلَغائ ب َن( )النمل: قال تعاىل: ، وحن غاب اهلدرد أراد أن يتحقق من سبب غيابه قبل أن ينزل فيه العقاب، (21م 

َن ا  (. 27ْلَكاذ ب َن( )النمل:)َقاَل َسنَـْنظُُر َألَصَدْقَت أَْم ُكْنَت م 

ول تصيح لشيء إل أن ، فهي ل حتس ول تتحرك ول تتكيم، وهللا تعاىل يرشد عباده الضالن أن جيربوا خماطبة األلصنام
قال تعاىل متهكما إبسفافهم واحنااطهم العقيي: ، من ذلك عجل بين إسرائيل الاي عبدوه من دون هللا تعاىل، حترق

ْم قَـْوًل َول مَيْي ُك هَلُْم َضر ًا َول نـَْفعاً( )طـه: )أََفال يـََرْونَ  ُع إ لَْيه  وأن ينسف ، ومل يكن جزاء ركاا إله إل النار، (89َألَّ يـَْرج 
َفنَُّه يف  اْلَيم   ولالك قال موسى ليسامري: )َواْنظُْر إ ىَل إ هلَ َك الَّا ي ظَْيَت َعَيْيه  َعاك فًا لَُنَحر  قَـنَُّه مُثَّ لَنَـ ، رماده يف البحر! ْنس 

 (. 97َنْسفاً()طـه: من اآلية

حىت ، مل يدر ما ذا يفعل ابجلثمان، فحن قتل أحد األخوين اآلخر، واملنهج التجرييب مما عيمه هللا ليبشر من عهد آدم
َعَث اَّللَُّ ُغَراابً قال تعاىل: )فَـبَـ ، فقيده وحاكاه، فتعيم من الغراب القاتل كيف يدفن أخاه، أرسل هللا غرابن يقتتالن

ْثَل َرَاا ا يه  َقاَل اَي َويـَْيىَت َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن م  ي يـَْبَحُث يف  اأْلَْرض  ل رُي يَُه َكْيَف يـَُوار ي َسْوَءَ  َأخ  ْلُغرَاب  َفُأَوار َي َسْوَءَ  َأخ 
َن النَّاد م َن( )املائد :  (.31َفَألْصَبَح م 

وأويت من كل شيء ، ويل عن املهج التجرييب وكيف أنه عاين بنفسه املشرق واملغربويف قصة ذي القرنين حديث ط
ْنُه ذ ْكراً ، وقصته مفصية يف القرآن، سببا إ انَّ َمكَّنَّا َلُه يف  ، قال تعاىل: )َوَيْسأَلوَنَك َعْن ذ ي اْلَقْرنـَْن  ُقْل َسأَتْـُيو َعَيْيُكْم م 

َناُه م ْن ُكل   شَ   (. 84-83ْيٍء َسَبباً( )الكهف:اأْلَْرض  َوآتـَيـْ

قال تعاىل: )َوَمْن َأْعَرَض ، بل ل لصالح لألمم والشعوب إل هباا الدين، واملنهج التجرييب يثبت أنه ل قوام هلاه األمة إل ابلقرآن
 (. 124َعْن ذ ْكر ي َفإ نَّ َلُه َمع يَشًة َضْنكاً َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلق َياَمة  َأْعَمى( )طـه:

، ولقد انقشوه وجادلوه، ومل جيدوه يتالعب ِبايت هللا أبدا، فما جربوا عييه كااب قط، كما يثبت املنهج التجرييب أن دمحما رسول هللا
ولكنهم ، فشهدوا بصدقه وعدالته، فما وجدوه إل كالشمس وضوحا وإشراقا، واتبعوا آاثره وجتسسوا عييه، وراقبوه واستمعوا إليه
ايَ ، ودعوتهجحدوا بدين هللا  ت  اَّللَّ  جَيَْحُدوَن( قال تعاىل: )َقْد نـَْعَيُم إ نَُّه لََيْحزُُنَك الَّا ي يـَُقوُلوَن َفإ نَـُّهْم ل ُيَكا  بُوَنَك َوَلك نَّ الظَّال م َن ِب 

 (. 33)األنعام:
ومل تسعفهم كل الوسائل يف إطفاء ، اربتهفقد أعيتهم املنارج كيها يف حم، ولقد حاولوا قتيه حن مل جيدوا عييه ريبة يتمسكون هبا 

ْم ، ول بيع ول مزاودات بشأن القرآن، فال تغيري ول تبديل، ألنه كان عيى لصراط مستقيم، نور دعوته َيى َعَيْيه  قال تعاىل: )َوإ َذا تـُتـْ
ي إ ْن أَتَّب ُع إ لَّ َما آاَيتـَُنا بـَي  َناٍت َقاَل الَّا يَن ل يـَْرُجوَن ل َقاَءاَن اْئت  ب ُقْرآٍن َغرْي  َراَ  ْن ت ْيَقاء  نـَْفس  ا َأْو َبد  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يل  َأْن أَُبد  َلُه م 

 (. 15يُوَحى إ يَلَّ إ ين   َأَخاُف إ ْن َعَصْيُت َريب   َعَااَب يـَْوٍم َعظ يٍم( )يونس:
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فقد وعد هللا عباده املتصدقن ، يف الدنيا واآلخر  ألهنما متحققان بعون هللا، الوعد والوعيد من وسائل احلوار مع اآلخر -21
ُ يَع دُُكْم َمْغف َرً  ، وراا متحقق مشارد ميموس عند من يتصدقون، ابلزايد  ْلَفْحَشاء  َواَّللَّ قال تعاىل: )الشَّْياَاُن يَع دُُكُم اْلَفْقَر َوأَيُْمرُُكْم اب 

ٌع َعي يٌم( )البقر  ُ َواس  ْنُه َوَفْضاًل َواَّللَّ  (. 268 :م 
َر ، ووعد عباده املؤمنن ببدر ابلعري أو النفري وحتقق وعده قال تعاىل: )َوإ ْذ يَع دُُكُم اَّللَُّ إ ْحَدى الاَّائ َفتـَْن  أَنَـَّها َلُكْم َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

ُ َأْن حيُ قَّ احلَْقَّ ب َكي َمات ه  وَ   (.7يـَْقَاَع َداب َر اْلَكاف ر يَن( )األنفال:َذات  الشَّوَْكة  َتُكوُن َلُكْم َويُر يُد اَّللَّ
َات  ، ووعدرم ابلنصر والتمكن هلم يف األرض إذا عبدوه ووحدوه سبحانه ُيوا الصَّاحل  ْنُكْم َوَعم  قال تعاىل: )َوَعَد اَّللَُّ الَّا يَن آَمُنوا م 

ْن قَـ  ْم أَْمناً لََيْسَتْخي َفنـَُّهْم يف  اأْلَْرض  َكَما اْسَتْخَيَف الَّا يَن م  ْن بـَْعد  َخْوف ه  ْم َولَُيَمك  َننَّ هَلُْم د ينَـُهُم الَّا ي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُـَبد  لَنـَُّهْم م  ْبي ه 
ُقوَن( )النور: وما رزم ، ف أبدا(. وراه سنة اثبتة ل تتخي55يـَْعُبُدوَنين  ل ُيْشر ُكوَن يب  َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذل َك َفُأولَئ َك ُرُم اْلَفاس 

من وحد  واستعداد ، املسيمون يوما ما إل ألهنم قصروا يف أمر دينهم أو ألهنم تركوا األسباب املوجبة لينصر اليت أيمررم هبا دينهم
 مادي ومعنوي ملالقا  عدورم.

ولكن بعد أن ميحص هللا أرل ، يع القصص القرآينفالغيبة ليحق يف مج، وراه السنة ماضية يف الرسل مجيعا قبل الرسول دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
يَّت َنا َفَأْوحَ ، احلق فينجحوا يف التمحيص َنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف  م  ْن أَْرض  ْم لَُنْخر َجنَُّكْم م  ْم َربُـُّهْم قال تعاىل: )َوَقاَل الَّا يَن َكَفُروا ل ُرُسي ه  ى إ لَْيه 

ْم َذل َك ل َمْن َخاَف َمَقام ي َوَخاَف َوع يد ( )إبراريم:َولَُنْسك  ، لَنُـْهي َكنَّ الظَّال م نَ  ْن بـَْعد ر  (. وقال أيضا: )أَْم 14-13نَـنَُّكُم اأْلَْرَض م 
ُهُم اْلَبْأَساُء وَ  ْن قَـْبي ُكْم َمسَّتـْ ُتْم َأْن َتْدُخُيوا اجْلَنََّة َوَلمَّا أَيْت ُكْم َمَثُل الَّا يَن َخَيْوا م  بـْ زُْلز ُلوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَّا يَن آَمُنوا َمَعُه الضَّرَّاُء وَ َحس 

 (.214َمىَت َنْصُر اَّللَّ  َأل إ نَّ َنْصَر اَّللَّ  َقر يٌب( )البقر :
وإذا لصدف أن حتقق فهو من ترك املؤمنن لسنة من سنن ، وأما وعد الشياان حلزبه وحيفائه فهو وعد كاوب ل يتحقق أبدا 

ومن كابه وعده ليمشركن ابلنصر يوم بدر حىت يغريهم ، فهو الكاذب عيى الدوام، لصدق الشياان يف وعوده ل من، النصر
رَاَءت  اْلف ئَـَتان  َلُكْم فَـَيمَّا تَـ  قال تعاىل: )َوإ ْذ َزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َوَقاَل ل َغال َب َلُكُم اْليَـْوَم م َن النَّاس  َوإ ين   َجارٌ ، ابخلروج ليمعركة

ُ َشد يدُ  ْنُكْم إ ين   أََرى َما ل تـََرْوَن إ ين   َأَخاُف اَّللََّ َواَّللَّ ( )األنفال: َنَكَص َعَيى َعق بَـْيه  َوَقاَل إ ين   بَر يٌء م   (. 48اْلع َقاب 
ْن َأْرل  قال تعاىل: )أملَْ تـََر إ ىَل الَّ ، ووعود املنافقن أيضا ري من مجية املواعيد الكاذبة ْخَواهن  ُم الَّا يَن َكَفُروا م  ا يَن اَنفَـُقوا يـَُقولُوَن إل  

ُ َيْشَهُد إ نَـُّهْم َلَكاذ بُوَن( )احلشر:اْلك َتاب  لَئ ْن ُأْخر ْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َول نُا يُع ف يُكْم َأَحداً أََبداً َوإ ْن ُقوت ْيُتْم لَنَـْنُصَرنَّكُ   (.11ْم َواَّللَّ
فقد كان موسى ـ عييه السالم ـ يعد ، والوعد والوعيد من سنن األنبياء والرسل ـ عييهم السالم ـ السابقن يف الدعو  إىل هللا تعاىل

َ اَّللَُّ َوَقْد َجاءَُكْم قال تعاىل: )َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤم ٌن م ْن آل  ف ْرَعْوَن َيْكُتُم إ ميَانَُه أَتـَْقتُـُيوَن َرُجاًل َأْن يَـ  ، من يؤمن ابلفوز والثواب ُقوَل َريب  
ْبُكْم بـَْعُض الَّا ي يَع دُ  ْن َرب  ُكْم َوإ ْن َيُك َكاذ ابً فَـَعَيْيه  َكا بُُه َوإ ْن َيُك لَصاد قاً ُيص  ْلبَـي  َنات  م  ُكْم إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهد ي َمْن ُرَو ُمْسر ٌف َكاَّاٌب( اب 

 (. 28)غافر:
قال تعاىل: )َوَألْصَحاُب اأْلَْيَكة  َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ  ، وإن يف أخبار األمم البائد  لعرب ، يتخيف عن أعدائه أبداووعيد هللا عز وجل ل 

:  (. 14َكاََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوع يد ( )ق 
اكر به املؤمنن دوما الاين يرجون رهبم فعيى الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن ي، ووعد ليمؤمنن ووعيد ليكافرين، وراا القرآن ليس إل تاكر 

ْلُقْرآن  َمْن خَيَاُف َوع يد ( ، وخيافون عاابه َبَّاٍر َفاَك  ْر اب  ْم جب  َا يـَُقوُلوَن َوَما أَْنَت َعَيْيه  :قال تعاىل: )حَنُْن َأْعَيُم مب   (.45)ق 
 

وأسيوب الوعد والوعيد مما استخدمه القرآن يف ، أيضاومثيها وعيد ، دنيوية وأخروية اً واخلاللصة يف راا املوضوع أن رنالك وعود
وأما ، واستقراء ما جاء من اآلايت يف راا الصدد جند أن القسم املتعيق ابلدنيا منها قد حتقق، تعاميه مع الناس يف دعوهتم إىل هللا
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ألسيوب رو وسيية ميكن ومن مث فهاا ا، ورنالك إررالصات عيى حتققه، ما يتعيق ابآلخر  فهو سيتحقق إبذن هللا تعاىل
 ولدعو  راا اآلخر ليندرج مع ألصحاب الوعد ل الوعيد. ، استخدامها يف احلوار مع اآلخر إلثبات لصدق القرآن العظيم

 
 الحتكام إىل هللا عز وجل -22

ْحَكم  احْلَاك م َن( )التن:، هللا تعاىل رو أحكم احلاكمن ُ أبَ   (. 8قال تعاىل: )أَلَْيَس اَّللَّ

َوَما َربَُّك ب َغاف ٍل َعمَّا  قال تعاىل: )َوَّلل َّ  َغْيُب السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوإ لَْيه  يـُْرَجُع اأْلَْمُر ُكيُُّه َفاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَيْيه  ، مر كيهوله األ
ب َن(، (. وله احلكم أيضا123تـَْعَمُيوَن( )رود:  (.62)األنعام: من اآلية)َأل َلُه احْلُْكُم َوُرَو َأْسرَُع احْلَاس 

َا أَنـَْزَل اَّللَُّ َول تـَتَّب ْع َأْرَواَءُرْم َواْحَاْرُرْم َأْن يـَْفت ُنوَك َعنْ ، واإلميان ابهلل يقتضي حتكيم كتابه نَـُهْم مب   قال تعاىل: )َوَأن  اْحُكْم بـَيـْ
َا ُ إ لَْيَك َفإ ْن تـََولَّْوا َفاْعَيْم أمنَّ ُقوَن( )املائد : بـَْعض  َما أَنـَْزَل اَّللَّ َن النَّاس  َلَفاس  يبَـُهْم ب بَـْعض  ُذنُوهب  ْم َوإ نَّ َكث رياً م  ُ َأْن ُيص   (.49يُر يُد اَّللَّ

ُ َعي يٌم َحك يٌم()املمتحنة: من اآلية، ورو حيكم بن عباده يف الدنيا َنُكْم َواَّللَّ  (11قال تعاىل: ) َذل ُكْم ُحْكُم اَّللَّ  حَيُْكُم بـَيـْ

ُتْم ف يه  ََّتَْتي ُفوَن( )احلج:، حكم بن عباده يوم القيامةورو سي َنُكْم يـَْوَم اْلق َياَمة  ف يَما ُكنـْ ُ حَيُْكُم بـَيـْ  (. 69)اَّللَّ

قال تعاىل: )َويـَُقوُل الَّا يَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى ، وقد كان املرسيون سباقن إىل شهاد  هللا عز وجل هلم ابلرسالة
( )الرعد:اب   َنُكْم َوَمْن ع ْنَدُه ع ْيُم اْلك َتاب  يدًا بـَْيين  َوبـَيـْ َنُكْم إ نَُّه َكاَن ، (43َّللَّ  َشه  يدًا بـَْيين  َوبـَيـْ َّللَّ  َشه  وقال تعاىل: )ُقْل َكَفى اب 

رياً( )اإلسراء: َّللَّ  بـَْيين  َوبـَيْـ 96ب ع َباد ه  َخب ريًا َبص  يدًا يـَْعَيُم َما يف  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوالَّا يَن (. وقال تعاىل: )ُقْل َكَفى اب  َنُكْم َشه 
ُروَن( )العنكبوت: َّللَّ  أُولَئ َك ُرُم اخْلَاس  ْلَباط ل  وََكَفُروا اب  (. وقال تعاىل: )إ َذا َجاَءَك اْلُمَناف ُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إ نََّك َلَرُسوُل 52آَمُنوا اب 

ُ يَـ  ُ َيْشَهُد إ نَّ اْلُمَناف ق َن َلَكاذ بُوَن( )املنافقون:اَّللَّ  َواَّللَّ  (. 1ْعَيُم إ نََّك َلَرُسولُُه َواَّللَّ

واخلوف واحلار من ، وألن هللا رو املرسل واحلاكم والشهيد فهاا يقتضي من الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ طيب املعونة من هللا تعاىل
َد م ْن ُدون ه  ُمْيَتَحداً( )اجلـن: قال تعاىل: )ُقلْ ، التغيري والتبديل رَيين  م َن اَّللَّ  َأَحٌد َوَلْن َأج   (.22إ ين   َلْن جيُ 

َيى َعَيْيه مْ ، ويكفي أن أيد هللا تعاىل نبيه دمحما ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هباا الكتاب ْم َأانَّ أَنـَْزْلَنا َعَيْيَك اْلك َتاَب يـُتـْ إ نَّ  قال تعاىل: )َأَوملَْ َيْكف ه 
ُنوَن( )العنكبوت:  (.51يف  َذل َك َلَرمْحًَة َوذ ْكَرى ل َقْوٍم يـُْؤم 

، فتيك سنة َترخيية مر هبا الرسل السابقون برغم ما معهم من كتب ومعجزات، ول يضري رسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن يكابه قومه
ْن قَـ  بُوَك فَـَقْد ُكا  َب ُرُسٌل م  ْلبَـي  َنات  َوالزُّبُر  َواْلك َتاب  اْلُمن ري ( )آل عمران:قال تعاىل: )َفإ ْن َكاَّ  (.184ْبي َك َجاُءوا اب 

َعٍة ، ول يعجل هلم العااب، ومن رمحة هللا أن يعاي ليمكابن فسحة بُوَك فَـُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواس  قال تعاىل: )َفإ ْن َكاَّ
 (.147ر م َن( )األنعام:َول يـَُردُّ أَبُْسُه َعن  اْلَقْوم  اْلُمجْ 

َْمد  َرب  َك ، وما عيى الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إل الصرب واملضاء يف التبييغ َْعيُن َنا َوَسب  ْح حب  ُْكم  َرب  َك َفإ نََّك أب  ْ حل  قال تعاىل: )َوالْصرب 
َن تـَُقوُم( )الاور:  (. 48ح 
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ْن َرب  َك َوإ ْن ، وحيميه فاهلل يعصمه، وعييه أن ل خياف أحدا من املشركن قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَي  ْغ َما أُْنز َل إ لَْيَك م 
َن النَّاس  إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهد ي اْلَقْوَم اْلَكاف ر ينَ  ُمَك م  ُ يـَْعص   (.67( )املائد :ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَيَّْغَت ر َسالََتُه َواَّللَّ

ألهنا ل ، إن مظارر الشرك وأريها ل تستايع أن هتزين مثقال ذر ، الواثق بنفسه ورسالته، ملؤمن بربهوعييه أن يقول بقو  ا
()األعراف: من اآلية، متيك ضرا ول نفعا  (.195قال تعاىل: ) ُقل  اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم مُثَّ ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون 

ولالك ملا دعا الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، ول جيرتئ عاقل عيى ربه أبدا، مهاوشهاد  هللا  أقوى الشهادات وأعظمها وأمهها وأقو 
َن اْلع ْيم  فَـُقْل ، بعض النصارى إىل املبارية امتنعوا خوفا من عاقبة ذلك ْن بـَْعد  َما َجاَءَك م  قال تعاىل: )َفَمْن َحاجََّك ف يه  م 

ْل فَـَنْجَعْل َلْعَنَت اَّللَّ  َعَيى اْلَكاذ ب َن( )آل تـََعاَلْوا َنْدُع أَبـَْناَءاَن َوأَبـَْناءَُكمْ  َته   (.61عمران: َون َساَءاَن َون َساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم مُثَّ نـَبـْ

فييس كاب عيى هللا ككاب ، وأرل احلق ـ ويف مقدمتهم الرسل عييهم السالم ـ ل جيرؤون عيى القول عيى هللا بال عيم
َنا بـَْعَض اأْلََقاو يل  ، عيى أحد غريه ْلَيم ن  ، قال تعاىل: )َوَلْو تـََقوََّل َعَييـْ ْنُه اب  ْنُه اْلَوت نَ ، أَلََخْااَن م  ْن َأَحٍد ، مُثَّ َلَقَاْعَنا م  ْنُكْم م  َفَما م 

ز يَن( )احلاقة:  (.47-44َعْنُه َحاج 

، أو لستدراجهم، فهو هلواهنم عيى هللا، هلم ابلعقوبةوعدم معاجية هللا ، وأما ما يقع من أرل الضالل من جرأ  عيى هللا
فكيما ازداد ، وليست خايئة وزير عند ميك كخايئة واحد من رعيته، أو ألن هللا أعد هلم من عااب اآلخر  ما ينوؤن به

 واآلخر .وهلل املثل األعيى يف الدنيا ، واألمر ابلنسبة إىل هللا أعظم، وراا مشارد معاين، القرب اشتدت احملاسبة

ومن مل يقبل ، وميكن العتماد عييها يف حوار اآلخر، وخاللصة األمر أن شهاد  هللا عز وجل لنبيه أقوى الشهادات
ْم م  ، ورو حسبنا ونعم الوكيل، شهاد  هللا لنبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فال قبل هللا له شهاد  َن اَّللَّ  قال تعاىل: )أَلَنـُْتْم َأَشدُّ َرْرَبًة يف  لُصُدور ر 

َنَـُّهْم قَـْوٌم ل يـَْفَقُهوَن( )احلشر:  (. 13َذل َك أب 

 

 

 
 

 

 ةــــــــــــــاخلامت

 ومايل خبامتة، ( فقر 22وراا البحث مقسم إىل مقدمة ومتهيد و)

ي يف املقدمة ذكرت سبب كتابة راا البحث وأنه أييت ضمن الرد عيى محية شرسة تتهم اإلسالم بعدم احرتام الفكر والرأ
 لدى الناس.
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والدين اإلسالمي الاي ندعو إليه رو ، ويف التمهيد بينت أن الدعو  إىل هللا ري مهمة األنبياء واملرسين عييهم السالم
وأن القرآن ، ء مجيعادين األنبياء واملرسين مجيعا وأن رسالة النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن يرد الناس إىل املنهج القومي الاي كان عييه األنبيا

ويف القرآن الكرمي آايت كثري  يف ، ويدعو إىل التفكر واحلوار مع خمتيف البشر ممن ل يؤمنون به، الكرمي كتاب حيرتم العقل واملناق
 كما يهتم،  فهو كتاب يهتم ابحلوار وإقامة احلجة والربران، مما يدل عيى حيويته ومالمسته لواقع الناس الديين والفكري، راا الصدد

 ورو أمر يفتقده معظم املعارضن ليقرآن الكرمي.، ِبداب احلوار والتعامل مع اآلخرين برفق

وراا البحث الاي قدمته يتكامل مع حبث حمكم ، وإلزامه احلجة، وذكرت أن ليدعو  أساليبها ووسائيها يف إقناع اآلخر
واليوم نستعرض يف راا البحث الوسائل املنهجية اليت  ،وكنا قد استعرضنا فيه األسس املنهجية ليحوار مع اآلخر، سابق نشرانه

ورو حبث رام من أجل أن نتعيم من راه الوسائل املساعد  يف طرائق التفكري والتعبري واحلوار ، استخدمها القرآن يف حوار اآلخر
 .، حىت نقيم حجة هللا عيى خيقه

أو ، هللا عز وجل يف كتابه مباشر  ليكافرين واملعاندينوقد انقشنا راه الوسائل مناقشة عيمية رادئة من خالل ما يقوله 
 ( فقر  وفق التايل:22وكانت املناقشة ضمن )، من خالل ما يعيمه لنبيه ـ عييه الصال  والسالم ـ من أساليب احلوار واحلجاج

 الحتكام إىل العقل -14
 الحتكام إىل النفس -15
 الحتكام إىل الفار  -16
 الحتكام إىل البيئة -17
 الكون ومظارره الحتكام إىل -18
 الحتكام إىل التاريخ -19
 الحتكام إىل املستقبل -21
 الحتكام إىل أرل العيم واخلرب  -21
 الحتكام إىل القيم الفاضية  -22
 الحتكام إىل املصيحة العامة -23
 الحتكام إىل خوارق العادات )املعجزات( -24
 الحتكام إىل املعجز    القرآنية -25
 استخدام التشبيه -26
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 املارب الكالمي -14

 خري طاقات اليغة تس -15

 طيب الدليل والربران -16

 دحض شبهة اخلصم  - 17

 الحتكام إىل القيم اجلمالية -18
 الحتكام إىل السري  النبوية -19
 الحتكام إىل املنهج التجرييب - 21
 الوعد والوعيد   - 21
 الحتكام إىل هللا عز وجل 22
 

 وقد تولصينا يف راا البحث لآليت:

 ملتاحة يف الكون واحليا  واإلنسان ذاته من أجل إثبات قضاايه اليت يارحها.استخدم القرآن مجيع الوسائل ا -أ
 استخدم سجل احليا  اإلنسانية ماضيها ومستقبيها ليغرض السابق أيضا. -ب
 سخر طاقات اليغة التعبريية والعيوم واملعارف مجيعها أيضا هلاا الغرض. -ت
 هها.اعتمد عيى الفار  السييمة ومل أيل جهدا يف إيقاظها وتنبي -ث
 استخدم أجود أساليب التعبري واحلوار إلقامة حجته. -ج
 وأعظمها راا القرآن العظيم.، أشاد ابملعجزات عيى أهنا دلئل إثبات لصدق املرسين -ح
وسرد من سري السابقن ما يؤيد ، احتكم إىل مصاحل العباد اليت تقتضي اإلميان من أجل سريور  احليا  وبقائها -خ

 راا.
 

 ة  مبا ييي:ونولصي يف راه اخلامت

 تشجيع الدراسات احلوارية بن اإلسالم وخمالفيه أو خصومه. -4
 استخدام املزيد من الوسائل املتاحة هلاا الغرض كالصحف واألفالم والشبكة اإللكرتونية. -5
وإن كثريا من أعدائه سوف يكونون من خري  أبنائه لو عرفوا اإلسالم ، نؤكد عيى أن احلوار رو يف لصاحل اإلسالم أول -6

 وانزاحت عن أعينهم سحب الظالم.، عيى حقيقته
 

 دمحم وعيى آله ولصحبه أمجعن.سيدان ولصيى هللا عيى 
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 أدبيات الـَجمال يف الكتاب والسنة البحث الرابع:

 بعد غائب يف منهاج الدعو  يف العصر احلديث
  

 مقدمـــة

واألخبـــار ، واملعجـــز  القرآنيـــة، حلقـــائق الكونيـــةتؤيـــدرا ا، ورـــاه ثوابـــت ل مـــراء فيهـــا، اإلســـالم ديـــن احلـــق واخلـــري واجلمـــال
 ويشهد عييها أرل األرض والسماء ما تعاقب الييل والنهار إىل قيام الساعة.، التارخيية الثابتة

فقــاموا بتجييــة ، ومهــا احلــق واخلــري، بيــد أن جهــود الــدعا  والعيمــاء األجيــة انصــبت يف معظمهــا عيــى العنصــرين األوليــن 
ممــا ، والقيــام مبصــاحلهم العاجيــة واآلجيــة، وتبيــان مــا حيميــه رــاا الــدين مــن اخلــري ليبشــر، شــف أابطيــل خصــومهحقــائق اإلســالم وك

، ورـو أمـر ينبغـي تداركـه يف واقـع الـدعو ، بينما يكاد عنصر اجلمال يكون مغيبا عن واقع الـدعو ، ييزمهم اتباعه ملا فيه من فائد  هلم
 ورمبا ضحى حبياته من أجل اجلمال!، رو شيء أساسي يسعى له يف حياته كيها بل، فاجلمال ليس فضية يف حيا  اإلنسان

ابتـداء ، فهـي حـق وخـري ومجـال يف آن واحـد، وتعاليمـه كيهـا تقـوم عيـى اجلمـال، والدين يف اعتقادان مصدر اجلمال اخلالد
وانتهـاء ابجلنـة الـيت وعـد ، ركـان اإلميـان واإلسـالممـرورا ببقيـة أ، حيث ذاته وأمساؤه ولصفاته وأفعاله كيها مجيية، من اإلميان ابهلل وحده

ابتـداء مـن ، وبضده الكفر ورو موضع القبح يف التصورات والعمل واألقـوال، هبا املتقون يف اآلخر  فهي مستقر اجلمال املايق اخلالد
ورو مؤد إىل جهـنم دار ، ن قبيحومرورا بسيوك املشرك يف حياته ورو سيوك مه، الشرك ابهلل واملتمثل بعباد  وثن أو حيوان أو ميك

 والبالاي واآلفات أعاذان هللا منها.، القبح والعورات

لنســد ثغــر  يف جمــال منهــاج ، ومــدى ارتمــام الــدين بــه، وســوف نعــرض يف رــاا البحــث املــوجز إىل جتييــة مظــارر اجلمــال يف اإلســالم
 الدعو  اإلسالمية يف العصر احلديث.

 

 أول: تعريف اجلمال
وقد أشار ، وأما اجلمال عند الفالسفة وعيماء اجلمال فقد تشعبت اآلراء فيه!، 1: رو احلسن يف اخلُيق واخلَيقاجلمال لغة

وكل حمب ليجمال يعترب نفسه حجة يف راا املوضوع ، إىل ذلك و ْل ْديورانت فقال: )إن يف اجلمال آراء بقدر مايف العامل من رؤوس
 2لمرد لرأيه(.

                                                            
 مفردات الراغب، والقاموس احمليط، ماد  )مجل(. انظر: - 1
 (.582قصة الفيسفة، ص ) - 2
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كشف فيهـا عـن خبـااي رـاه الكيمـة ومـا ،  بعبارٍ  جامعٍة مانعة، فقد بسط القول فيه، مال قول اإلمام الغزايلومن أجود ماقيل يف اجل
فـإذا كــان مجيـع كمالتــه املمكنــة ، املمكــن لــه، حتميـه مــن معـىن حيــث قــال: )كـل شــيٍء مجالـه وحســنه يف أن حيضــر كمالـه الالئــق بـه

فالفرس احلسن رو الـاي مجـع كـل ، فيه من احلسن واجلمال بقدر ماحضر، هاوإن كان احلاضر بعض، فهو يف غاية اجلمال، حاضر 
واخلـط احلسـن كـل مـامجع مـا يييـق ابخلـط مـن تناسـب ، وتيسر كر وفر عييه، وحسن عدو، ولون، وشكل، من ريئةٍ ، مايييق ابلفرس

فحســن كــل شــيء يف  ، ق بغــريه ضــدهوقــد يييــ، ولكــل شــيء كمــال يييــق بــه، وحســن انتظامهــا، واســتقامة ترتيبهــا، وتوازيهــا، احلــروف
ول حتسـن األواين مبـا حتسـن بـه ، ولحيسن اخلط مبا حيسن به الصـوت، فال حيسن اإلنسان مبا حيسن به الفرس، كماله الاي يييق به

 1وكالك سائر األشياء(.، الثياب

 

 اثنيا: مواضع اجلمال
ورـــاا عيـــم ، )إذ يقـــال: رـــاا خيـــق حســـن، سوســـاتيبـــن الغـــزايل أن اجلمـــال موجـــود يف غـــري احملسوســـات كوجـــوده يف احمل

، فإمنـا حيبـه لصـورته الباطنـة مـن العيـم والتقـوى، أو إمامـاً مـن األئمـة، وأن الاي حيب عاملـاً مـن العيمـاء 2وراه سري  حسنة(.، حسن
 3ل لصورته الظارر  اليت حتولت إىل تراب!.

فيقـول: )احملسـن ، ورـي تتفـاوت يف حمبتهـا لألشـياء اجلمييـة، يـلمث ياكر الغزايل عقب ذلك أن النفـوس مـن طبيعتهـا أن حتـب كـل مج
واحلســن ، والصــور  ظــارر  وابطنــة، ألن كــل مجــال وحســن فهــو حمبــوب، وإن كــان لينتهــي قــط إحســانه إىل احملــب، يف نفســه حمبــوب
، ليـدركها، حـرم البصـري  الباطنـةفمـن ، والصـور الباطنـة ابلبصـري  الباطنـة، وتـدرك الصـور الظـارر  ابلبصـر الظـارر، واجلمال يشـميهما

كـان حبـه ليمعـاين الباطنـة أكثـر مـن حبـه ،  ومـن كانـت الباطنـة أغيـب عييـه مـن احلـواس الظـارر ، ولمييـل إليهـا، ولحيبها، ولييتا هبا
يــاء جلمــال وبــن مــن حيــب نبيــاً مــن األنب، فشــتان بــن مــن حيــب نقشــاً مصــوراً عيــى احلــائط جلمــال لصــورته الظــارر ، ليمعــاين الظــارر 
 4لصورته الباطنة!(.

 ويف ضوء ما تقدم نستايع أن نصنف اجلمال يف ثالثة أقسام:

وقـــد أشـــارت إىل ذلـــك آايت ، مـــن مســـاء وأرض وأجســـاد وحيـــوان وغـــري ذلـــك، القســـم األول: ويكـــون يف األمـــور املاديـــة
واألرض فيهـا مـن الزينـة ، 5الـدنيا بزينـة الكواكـب( قال تعـاىل: )إان زينـا السـماء، فالسماء مزينة مجيية تسحر األبصار، الكتاب العزيز

                                                            
 (.4/277إحياء عيوم الدين، ) - 1
 (.4/277املصدر السابق ) - 2
 (.278-4/277املصدر السابق، ) - 3
 (.4/278املصدر السابق، ) - 4
 (.6سور  الصافات، اآلية ) - 5
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واإلنسـان ، 1فكل ما عييها زينة هلان قال تعاىل: )إان جعينـا مـا عيـى األرض زينـة هلـا لنبيـورم أيهـم أحسـن عمـال(، ما خييب األلباب
قـال ، ا أمجـل مـن بعـضوتتفاوت أجساد الناس يف حسنها فبعضه، 2)لقد خيقنا اإلنسان يف أحسن تقومي(، خميوق يف أحسن لصور 

واألنعـام فيهـا مجـال ، 3تعاىل يف لصفة املنافقن الاين امتيكوا مجـال املظهـر وافتقـدوا مجـال اجلـورر: )وإذا رأيـتهم تعجبـك أجسـامهم(.
 .4قال تعاىل: )ولكم فيها مجال حن ترحيون وحن تسرحون(، لإلنسان

قـال تعـاىل: ، ولالك َتلفه وتتشربه وتتمسـك بـه وتـدافع عنـه، زينة القيوبفاإلميان ، ويكون يف اجملردات، القسم الثاين: مجال معنوي
ســواء كــان ســبب الــبالء مــن ، والصــرب يكــون مجــيال يف مــواطن الشــد  والبــتالء، 5)ولكــن هللا حبــب إلــيكم اإلميــان وزينــه يف قيــوبكم(

قــال تعــاىل: )قــال بــل ســولت لكــم ، فصــرباألبنــاء كمــا رــو احلــال مــع يعقــوب عييــه الســالم الــاي افتقــد يوســف بســبب  مــر أبنائــه 
فكـان سـالحه يف ذاك ، أو بسبب سفارة األعـداء كمـا رـو حـال الرسـول عييـه السـالم مـع كفـار قـريش، 6أنفسكم أمرا فصرب مجيل(
م ورـو مقاطعـة السـفهاء وعـدم اسـتفزازر، واهلجـر يكـون مجـيال أيضـا، 7قـال تعـاىل:  )فالصـرب لصـربا مجـيال(، املوقف رو الصـرب اجلميـل

والفــراق بـن الــزوجن ينبغــي أن يكــون فرقــا مجــيال بــال ، 8قــال تعــاىل: )والصــرب عيــى مـا يقولــون وارجــررم رجــرا مجــيال(، واعتـزاهلم برفــق
واألمــر ابلســراح اجلميــل لــيس خالصــا بزوجــات النــيب ، 9قــال تعــاىل: )فتعــالن أمــتعكن وأســرحكن ســراحا مجــيال(، طــرد وحقــد وكراريــة

 .11قال تعاىل: )فمتعورن وسرحورن سراحا مجيال(، زوجات املؤمنن أيضابل عام يف ، عييه السالم

ورـاا اجلمـال خـاص ابألنبيـاء ، أو يف اجلسـم والـروح معـا، أي يف املـادايت واملعنـوايت معـا، القسم الثالـث: مجـال متكامـل أو مـزدوج
كهم يف بعـض جوانـب رـاا اليـون مـن اجلمـال ورمبـا شـار ، فهـم أكمـل خيـق هللا ُخيقـا وَخيقـا، عييهم السالم ومن سار عيى منهـاجهم

وإمنـا رـدارم البحـث العيمـي واخلـرب  الاوييـة إىل اللتقـاء مـع مـنهج ، بعض احلكماء والعيماء ممن مل يتبعوا منهج األنبياء اتباعا كـامال
 األنبياء يف بعض األمور.

                                                            
 (.7سور  الكهف، اآلية ) - 1
 (.4تن، اآلية )سور  ال - 2
 (.4سور  املنافقون، اآلية ) - 3
 (.6سور  النحل، اآلية ) - 4
 (.7سور  احلجرات، اآلية ) - 5
 (.18سور  يوسف، اآلية ) - 6
 (.5سور  املعارج، اآلية ) - 7
 (.11سور  املزمل، اآلية ) - 8
 (.28سور  األحزاب، اآلية ) - 9

 (.49سور  األحزاب، اآلية ) - 11
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قـال: قـال ، روى أنـس، مـع تكـوينهم النفسـي ممـا يتاـابق، و األنبياء عييهم السالم يبتغون اجلمال بشـقيه احلسـي واملعنـوي
. فالايب والنساء مـن األمـور احملببـة 1وجعيت قر  عن يف الصال (. رواه أمحد والنسائي، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )حبب إيل الايب والنساء

لنسـاء والصـال  يف رـاا احلـديث ليـوائم بـن  وقـد مجـع النـيب عييـه السـالم بـن الايـب وا، والصال  من األمور احملببـة املعنويـة، احملسوسة
فإن دمحما احملمود يف الدنيا واآلخر  يتجاوز رـاا احلـد ، فبينما يقف الناس عند مجال املادايت من الايب والنساء، كافة ألوان اجلمال

 ب العاملن!.ورل ْثة شيء أمجل ليعابد من الوقوف بن يدي موله ر ، ليحدثنا عن الصال  اليت جعيها هللا قر  عينه

 اثلثا: فيسفة اجلمال يف اإلسالم
 ترتكز فيسفة اجلمال يف اإلسالم عيى العنالصر التالية:

وقــال تعــاىل: )لصــنع هللا ، 2قــال تعــاىل: )الــاي أحســن كــل شــيء خيقــه(، فكــل شــيء خيقــه هللا جــاء يف غايــة اإلتقــان، اإلتقــان -1
 .3الاي أتقن كل شيء(

قـال تعـاىل: )مـا تـرى يف خيـق ، لكون اهلائـل لـيس فيـه أي خيـل أو نقـص أو عيـبفـا، ومن اإلتقان: السالمة مـن العيـوب
وجبيـدرا ، فاألفعى مثال ل تكون مجيية إل بتجردرا من األيـدي واألرجـل، . ول يصيح خميوق إل كما خيقه هللا4الرمحن من تفاوت(

وركاا وجد كل خميوق … وخرطوم طويل وحنو ذلك والفيل ل يكون مجيال إل هباه اهليئة اليت ركب فيها من جسم ضخم، املرقش
أو تشـويه كـان ، حىت لو رأيناه بصـور  غـري الصـور  الـيت خيقـه هللا هبـا أدركنـا أن ْثـة عـارض حصـل لـه، يف أحسن لصور  تناسب حاله

 قد ألصابه.

يم مـن عبـاده وقد طيب الشارع احلكـ، 5قال تعاىل: )ولصوركم فأحسن لصوركم(، ومن اإلتقان خيق اإلنسان أبحسن لصور 
ووعـد تعـاىل أولئـك ، 6قال تعاىل: )وقولوا ليناس حسنا(، أن يتقنوا سيوكهم وأقواهلم لتكون حركتهم منسجمة مع مسار الكون املتقن

 .7قال تعاىل: )لياين أحسنوا احلسىن وزايد (، فاجلزاء من جنس العمل، املتقنن احملسنن ابحلسىن يف اآلخر 

وقــد أوجــد ، 1قــال تعــاىل: )بــديع الســماوات واألرض(، بــدع األشــياء وموجــدرا عيــى غــري مثــال ســبقاإلبــداع: فــاهلل تعــاىل رــو م -2
وأن يكون خيقه كيه يف ، من أن يكون مجيال سبحانه وتعاىل، ول بد ملن أبدع راا الوجود، خيقه عيى غاية اإلتقان كما سبق
 غاية اهلندسة واحلسن واجلمال.

                                                            
(. الابعــــــــة الثالثــــــــة، املكتــــــــب اإلســــــــالمي، دمشــــــــق، 3/1448: مشــــــــكا  املصــــــــابيح، ليتربيــــــــزي، بتحقيــــــــق األلبــــــــاين )انظــــــــر - 1

 م.1985رـ/1415
 (.7سور  السجد ، اآلية ) - 2
 (.88سور  النمل، اآلية ) - 3
 (.3سور  امليك، اآلية ) - 4
 (.164سور  غافر، اآلية  - 5
 (.83سور  البقر ، اآلية ) - 6
 (.26ونس، اآلية )سور  ي - 7
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وقــائم يف ، 2قــال تعــاىل: )ل الشــمس ينبغــي هلــا أن تــدرك القمــر ول الييــل ســابق النهــار(، ورــو قــائم يف حركــة الكــون، التناســق  -3
فيــو َتمينــا يف وجــه اإلنســان لرأينــا قــدر  اخلــالق املبــدع احلكــيم يف توزيــع احلــواس عيــى شــكل مجيــل ، املخيوقــات ومنهــا اإلنســان

. وانسـجاما مـع التناسـق يف اخليـق طيـب الشـارع 3النجـدين(ورـديناه ، ولساان وشفتن، قال تعاىل: )أمل جنعل له عينن، متناسق
قـال: قـال رسـول هللا لصـيى ، ورد عـن أيب رريـر ، فـال ميـش يف نعـل واحـد  مـثال، احلكيم من املؤمن أن يكون متناسقا يف مظهره

 4( متفق عييه.أو لينعيهما مجيعاً  ليحفهما مجيعاً ، واحد ٍ  كم يف نعلٍ هللا عييه وسيم: )ل ميشي أحدُ 
ومـا ، 5قال تعاىل: )رو هللا اخلالق البارئ املصـور لـه األمسـاء احلسـىن(، وذلك ألن هللا مصدر اخليق مجيعا، الوحد  والنسجام   -4

ووحــد  ، 6قــال تعــاىل: )رــاا خيــق هللا فــأروين مــاذا خيــق الــاين مــن دونــه(، ســواه مــن املخيوقــات أو اآلهلــة املزيفــة مل َّتيــق شــيئا
 نسجام يف قوانن اخليق واملخيوقات.اخلالق توجب الوحد  وال

بــل رـــم ، فالنــاس ليســوا نســخة واحــد  طبــق األلصــل، ورــو أثــر مــن آاثر اجلمــال واإلبــداع يف اخليــق، التنــوع يف اجلــنس الواحــد -5
والتعـدد لـيس ، 7قـال تعـاىل: )ومـن آايتـه خيـق السـماوات واألرض واخـتالف ألسـنتكم وألـوانكم(، خمتيفون يف أشكاهلم وألـواهنم

ويتجـاوز ، 8قال تعاىل: )وزرع وخنيل لصنوان وغري لصـنوان يسـقى مبـاء واحـد(، را عيى الناسن بل يشمل الزرع املتنوع أيضامقصو 
. ورـاا التعـدد يـوفر ليمـرء فرلصـة عظيمـة 9قال تعاىل: )وربك خييق ما يشـاء وخيتـار(، التعدد اإلنسان والزرع إىل كافة املخيوقات

، وجيعــل املــرء متايعــا بشــكل دائــم إىل اكتشــاف ذاك اجلمــال، مــن مجــال يف تيــك املخيوقــاتلتتبــع آاثر قــدر  هللا فيمــا أودعــه 
كــم كــان ذلــك ســيحرمنا مــن التايــع إىل ،  فيــو تصــوران أن الســمك نــوع واحــد، بعكــس مــا لــو خيــق نوعــا واحــدا مــن كــل خميــوق

 األهنار.املغامر  والغوص من أجل اكتشاف املزيد من األسرار عن عامل األمساك بن البحار و 
  

                                                                                                                                                                                          
 (.117سور  البقر ، اآلية ) - 1
 (.41سور  يس، اآلية ) - 2
 (.11-8سور  البيد، اآلايت ) - 3
 (.2/1259انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (.24سور احلشر، اآلية ) - 5
 (.11سور  لقمان، اآلية ) - 6
 (.22سور  الروم، اآلية ) - 7
 (.4)سور  الرعد، اآلية  - 8
 (.68سور  القصص، اآلية ) - 9
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 رابعا: اليمسات اجلمالية يف أركان اإلميان
وســنتبع ذلــك يف كــل ركــن ، فهــو ل يقتصــر عيــى جانــب دون آخــر، اجلمــال يف اإلســالم يشــمل العقيــد  والعبــاد  والســيوك

 من أركان اإلميان.

 الركن األول: اإلميان ابهلل
قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ل يــدخل ، روى ابــن مســعود، يقتضــي اإلميــان ابهلل العتقــاد أبن هللا لصــاحب اجلمــال املايــق

ونعيــه حســنا. قــال: )إن هللا مجيــل ، اجلنــة مــن كــان يف قيبــه مثقــال ذر  مــن كــرب(. فقــال رجــل: إن الرجــل حيــب أن يكــون ثوبــه حســنا
قـال تعـاىل: ، يشـبهه شـيء مـن خيقـه فـال، ورـو مجـال تفـرد بـه سـبحانه 1الكرب بار احلق وغمـط النـاس(. رواه مسـيم.، حيب اجلمال

 . 2)ليس كمثيه شيء ورو السميع البصري(

أل ، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مـا مـن نـيب إل أنـار أمتـه األعـور الكـااب، روي عن أنس، ومجال هللا يستوجب نفي كل نقص عنه
، ويريد من عباده الصـاحلن أن يتخيقـوا هبـا، أبحسن الصفاتفهو سبحانه متصف ، 3وإن ربكم ليس أبعور(. متفق عييه، إنه أعور

جـواد حيـب ، كرمي حيـب الكـرم،  نظيف حيب النظافة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  )إن هللا طيب حيب الايب، عن أبيه، روي عن عامر بن سعيد
 .4فنظفوا أفنيتكم ول تشبهوا ابليهود( حديث حسن رواه الرتماي، اجلود

فـاهلل رـو لصـاحب اجلمـال احملتجـب ، وكالك لصفات هللا وأفعالـه عـز وجـل،  احلسىن تفيض طهرا ومجال وعظمةوأمساء هللا
فنضـار  الوجـوه تـزداد ، 5إىل رهبا انظر (، قال تعاىل: )وجوه يومئا انضر ، ورؤيته ري النعيم الاي ليس فوقه نعيم يف اآلخر ، ابجلالل

يقــول هللا تعــاىل: تريــدون شــيئا أزيــدكم؟ ، اجلنــةَ  اجلنــة   نــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )إذا دخــل أرــلُ عــن ال، روى لصــهيب، بســبب رؤيــة هللا عــز وجــل
شــيئا  رمفمــا أعاــا، فينظــرون إىل وجــه هللا، وجورنــا؟ أمل تــدخينا اجلنــة وتنجينــا مــن النــار؟( قــال: )فريفــع احلجــاب بــيضْ فيقولــون: أمل تُ 

 7. رواه مسيم.6ياين أحسنوا احلسىن وزايد (أحب إليهم من النظر إىل رهبم(. مث تال: )ل

وإن بـك مــن اجلمـال أفضــل ممـا فارقتنــا ، لقــد جئـت، فـيقين: )مرحبــا وأرـال، وعقـب الرؤيـة ينقيــب أرـل اجلنــة إىل أزواجهـم
 8ن ماجه.وحيقنا ـ أي ييزمنا ـ أن ننقيب مبثل ما انقيبنا(. من حديث رواه الرتماي واب، فيقول: إان جالسنا اليوم اجلبار، عييه

                                                            
 (.3/14513انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.11سور  الشورى، اآلية ) - 2
 (.3/1516انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 3
 (.1272-2/1271انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (.23-22سور  القيامة، اآليتان ) - 5
 (.26يونس، اآلية )سور   - 6
 (.3/1574انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 7
 (.3/1571انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 8
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والـرب تعـاىل لـه الكمـال ، واجلـالل، يقول ابن القيم )واحملبة هلـا داعيـان: اجلمـال، ومجال هللا يستوجب عبادته وحده وحمبته 
قـال ، فال يستحق أن حيب لااته مـن كـل وجـه سـواه، واإلجالل كيه منه، بل اجلمال كيه، فإنه مجيل حيب اجلمال، املايق من ذلك

، وأنـــزل مجيـــع كتبـــه، وهلـــاا التوحيـــد يف احلـــب أرســـل هللا ســـبحانه مجيـــع رســـيه… 1ن هللا فـــاتبعوين حيبـــبكم هللا"تعـــاىل: "إن كنـــتم حتبـــو 
والنـار ، فجعـل اجلنـة ألريـه، واجلنة والنار، وألجيه خيقت السماوات واألرض، وأطبقت عييه دعو  مجيع الرسل من أوهلم إىل آخررم

 .2ليمشركن فيه(

 

 ملالئكةالركن الثاين: اإلميان اب
عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )خيقــت املالئكــة مــن ، روت عائشــة، ورــي خميوقــات مجييــة خيقــت مــن نــور، املالئكــة جنــد هللا 

قـال: قـال رسـول ، روى ابـن عبـاس، فـال تفـرت ول متـل، ورـي دائمـة التسـبيح والتمجيـد ليعيـي القـدير 3نور(. من حديث رواه مسـيم.
مـا منهـا مـن ، بينـه وبـن الـرب تبـارك وتعـاىل سـبعون نـورا، منا يـوم خيقـه لصـافا قدميـه ل يرفـع بصـره، : )إن هللا خيق إسرافيلهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 4نور يدنو منه إل احرتق(. رواه الرتماي ولصححه.

ول َتمـر ، لصـور القبيحـةبعكـس الشـياطن الـيت ل تتمثـل إل اب، واملالئكة ل تتمثل إل ابلصور اجلميية ول َتمر إل ابخلـري
قــال تعــاىل يــاكر حــال النســو  ملــا رأيــن يوســف عييــه ، وقــد جــرت عــاد  النــاس أن يشــبهوا كــل ذي وجــه مجيــل ابملالئكــة، إل ابلشــر

 .5السالم: )فيما رأينه أكربنه وقاعن أيديهن وقين حاش هلل ما راا بشرا إن راا إل ميك كرمي(

وقد أتى جربيـل إىل رسـول هللا لصـيى هللا ، وكان من أمجل الناس، 6 دحية الكييب رسول إىل قيصروقد أرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ورـاه لفتـة مجييـة مـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل اخليفـاء مـن بعـده لكـي ينتقـوا سـفراءرم ومبعـوثيهم ، 7عييه وسيم يوم بين قريظة عيـى لصـورته
 وأكثر تقبال لصاحبه من غريه.، ألن القيوب أميل إىل احلسن ،إىل اآلخرين من ذوي الصور احلسنة
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 الركن الثالث: اإلميان ابلكتب السماوية
وأحسـن تيـك الكتـب القـرآن الكـرمي الـاي أنزلـه ، الكتب اليت أنزهلا هللا من السماء ري أحسن الكتب اليت عرفتها البشرية

والــاي أنــزل رــاا احلــديث احلســن أنــزل مــن قبيــه التــورا  ، 1اىل: )هللا أنــزل أحســن احلــديث(قــال تعــ، هللا تعــاىل عيــى رســوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
، قـال تعـاىل: )نـزل عييـك الكتـاب ابحلــق مصـدقا ملـا بـن يديـه وأنـزل التـورا  واإلجنيــل مـن قبـل رـدى لينـاس وأنـزل الفرقــان(، واإلجنيـل

 .2ود زبورا(قال تعاىل: )وآتينا دا، ورو الاي أنزل الزبور عيى عبده داود

بيـد أن اإلعجـاز والتحـدي ، وكتب هللا ري أقوم الكتب وأحسنها منهجا ولغة وقصصا وردفا وتشريعا وتربيـة ونظـام حيـا 
وقـد ، فجاءت معجز  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جنس ما اشتهر به قومه من لصـنعة البيـان، وذلك ألن العرب أمة البيان، مل يقع إل ابلقرآن

يدل عيى ذلـك قـول الوليـد ، اجلمال الاي مل يعرفوه ومل أيلفوه، فهو كتاب اجلمال عندرم، رب مشدورن أمام مجال القرآنوقف الع
وإن فرعــه جلنــا (: اســتعار  ، ومعــىن قولــه: )وإن ألصــيه لعــاق 3وإن فرعــه جلنــا (، وإن الصــيه لعــاق، بــن املغــري : )وهللا إن لقولــه حلــالو 

 .4وقوي وطاب فرعها إذا جىن، من النخية اليت ثبت ألصيها

، وإعجـازه، وأخبـاره وقصصـه، وتشـريعاته، وأمـره وهنيـه، وترتيـب آايتـه وسـوره، ونظمـه، ومعنـاه، ومجال القـرآن يشـمل لفظـه
 5فهو كتاب يفضل مجيع ما سواه من الكالم كفضل هللا عيى خيقه

، أبـو موسـى يقولـون: اي أاب موسـى! ذكـران ربنـا ومجال القرآن يستوجب حمبته ومعايشته )وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم
 .6فيقرأ ورم يستمعون. فيمحيب القرآن من الوجد والاوق واليا  واحلالو  والسرور أضعاف ما حمليب السماع الشيااين(

 

 الركن الرابع: اإلميان ابألنبياء والرسل عييهم السالم
فمــن ،  بــد أن يكــون أنبيــاؤه ورســيه عيــى حــظ كبــري مــن اجلمــالفــال، وكتبــه مجييــة، ومالئكتــه مجييــة، ملــا كــان اخلــالق مجــيال

وقـــد حتـــدثت بعـــض ، والســـالمة مـــن الـــنقص كمـــال يف حـــد ذاتـــه، واآلفـــات والعارـــات، شـــروط النبـــو  الســـالمة مـــن العيـــوب املنفـــر 
أن قومـه البيهـاء بيـد ، فقـد كـان جسـمه أمجـل األجسـام، فمنهم: موسى عييـه السـالم، األحاديث ابلتفصيل عن مجال بعض األنبياء

قـال: قـال رسـول ، روى أبـو رريـر ، فاقتضت حكمة هللا أن يـروه عـرايان حـىت ينفـي هتمـة قومـه عنـه، ظنوا أن به عارة ألنه كان يسرته
تسـرت رـاا فقـالوا مـا ، فـآذاه مـن آذاه مـن بـين إسـرائيل، ل يرى شيء من جيده اسـتحياء، هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن موسى كان رجال حييا ستريا

                                                            
 (.23سور  الزمر، اآلية ) - 1
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ففـر احلجـر ، فوضع ثوبه عيى حجر، فخال يوما وحده ليغتسل، وإن هللا أراد أن يربئه، التسرت إل من عيب جبيده: إما برص أو أدر 
فــرأوه عــرايان أحســن مــا ، يقــول: ثــويب اي حجــر! ثــويب اي حجــر! حــىت انتهــى إىل مــأل مــن بــين إســرائيل، فجمــح موســى يف إثــره، بثوبــه

فـوهللا إن ابحلجـر لنـداب مـن أثـر ضـربه ثـالاث أو أربـع أو ، وطفق ابحلجـر ضـراب، وأخا ثوبه، : وهللا ما مبوسى من أبسوقالوا، خيق هللا
 1مخسا(. متفق عييه.

فأمــا موســى ، موســى وعيســى ونفســه، ويف حــديث آخــر يصــف النــيب عييــه الســالم ألصــحاب الرســالت الســماوية الــثالث
وأمـا رـو أعـين النـيب فهـو أشـبههم أببـيهم إبـراريم ، أمحـر كأنـه خـرج مـن محـام لوضـاءته وأمـا عيسـى فهـو، فهو منتصب القد كالسيف

فـإذا رجـل مضـارب ـ طويـل مسـتقيم القـد ـ ، قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )لييـة أسـري يب لقيـت موسـى، روى أبو رريـر ، عييه السالم
كأمنـا خـرج مـن دميـاس ـ يعـين احلمـام ـ ورأيـت إبـراريم وأان أشـبه ولـده ،  ولقيت عيسى ربعة أمحـر، كأنه من رجال شنوء ،  رجل الشعر

 2به(. متفق عييه.

يقـول النـيب: )إذا رـو قـد أعاـي ، ويف قصة املعـراج أيضـا رأى  رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النـيب يوسـف عييـه السـالم يف السـماء الثالثـة
 .3شار احلسن(. رواه مسيم

جلمييـــة الـــيت منحهـــا بعـــض األنبيـــاء كالصـــوت احلســـن لـــداود والـــاي يشـــبه عـــزف املـــزامري وحتـــدث النـــيب عـــن اخلصـــائص ا
 4أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له: )اي أاب موسى! لقد أعايت مزمارا من مزامري آل داود(. متفق عييه.، روى أبو موسى، املوسيقية

. 5مثــل ســار  الــيت كانــت مــن أحســن النــاس كمــا ورد يف الصــحيحن ،وحتــدث النــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن مجــال بعــض أزواج األنبيــاء
 فالايبات ليايبن والايبون ليايبات.

ففـي قصـة اإلفـك قالـت أم رومـان لعائشـة: )وهللا لقيمـا كانـت ، وممن عرف ابجلمال من زوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص السيد  عائشة
 6حسدهنا(. رواه أمحدامرأ  مجيية تكون عند رجل حيبها وهلا ضرائر إل 

قـال: مـا ، روى أبو رريـر ، وحسبك أنه يفوق النريين: الشمس والقمر، وأما مجال دمحم فقد كان الغاية يف اجلمال اإلنساين 
كأمنــا ،  ومــا رأيــت أحــدا أســرع يف مشــيه مــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كــأن الشــمس جتــري يف وجهــه،  رأيــت شــيئا أحســن مــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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قــال: رأيــت النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف لييــة ، وروى جــابر بــن مســر  1وإنــه لغــري  مكــرتث. رواه الرتمــاي.، وإان لنجهــد أنفســنا، األرض تاــوى لــه
 .2ماي والدارميفإذا رو أحسن عندي من القمر. رواه الرت ، وعييه حية محراء، فجعيت أنظر إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والقمر، إضحيان

إذا ، كأن عرقـه اليؤلـؤ،  قال: )كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أزرر اليون، روى أنس، وأحسنهم عرقا، وكان النيب عييه السالم أطيب الناس رحيا
مـن رائحـة النـيب ملسو هيلع هللا ىلص(.  ول مشمت مسكا ول عنرب  أطيب، وما مسست ديباجة ول حريرا ألن من كف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مشى تكفأ
 .3متفق عييه

 
 الركن اخلامس: اليوم اآلخر
 .4ومن يعمل مثقال ذر  شرا يره(، قال تعاىل: )فمن يعمل مثقال ذر  خريا يره، واجلزاء من جنس العمل، اليوم اآلخر رو يوم اجلزاء

وســتكون هنايــة اإلنســان إمــا يف اجلنــة ، واجلمــال رنــا معنــوي، والعــدل شــيء مجيــل حبــد ذاتــه، واجلــزاء وفــق ســعي اإلنســان رــو العــدل
وري أمجل شـيء يف ذلـك ، وعدالة هللا حق، وأاي كان اجلزاء فهو عدل، أو يف النار مستقر القبح اخلالد أيضا، مستقر اجلمال اخلالد

ومل يسـتاع أحـد ، ومسوا فسادرم لصالحاً  وأفسدوا، الاي عتوا عتواً كبرياً ، اليوم حيث يرى املؤمن مصري الاغا  واملفسدين يف األرض
ورــل ْثــة ســرور ليــنفس أكثــر مــن ، يــرارم حمشــورين عيــى لصــور  الــار ياــؤرم النــاس أبقــدامهم هلــواهنم عيــى هللا، أن حياســبهم يف الــدنيا

 راا؟

 مــن فأعفــارم العزيــز الكــرمي، تشــمل كثــري مــن العصــا  الــاين اســتحقوا العــااب، ويف اآلخــر  رمحــة هللا الــيت ســبقت غضــبه
 ورل ْثة شيء أمجل من عفو ميك امليوك عن عباده العصا  يف ذلك اليوم؟، العقاب

فيهـا ، فيهـا عـن جاريـة، قال تعاىل يف لصفة اجلنة: )ل يسـمعون فيهـا لغيـة، ويف اآلخر  اجلنة اليت أعدرا هللا قر  عن لعباده املؤمنن
وقـال يف لصـفة ولـداهنا: )وياـوف عيـيهم ولـدان خميـدون إذا رأيـتهم ، ثـة(ومنارق مصـفوفة وزرايب مبثو ، وأكواب موضوعة، سرر مرفوعة

وقـال يف لصـفة أريهـا: )حييـون فيهـا مـن أسـاور ، 6وقال يف لصفة حوررا: )وحور عن كأمثال اليؤلـؤ املكنـون(، 5حسبتهم لؤلؤا منثورا(
 إىل رهبا انظر (.، تعاىل: )وجوه يومئا انضر  قال، وأعظم نعيم يف اجلنة رؤية احلي القيوم، 7من ذرب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(
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خيــق اخليــق؟  اقــال: قيــت: اي رســول هللا! ممــ، روى أبــو رريــر ، وورد يف الســنة أحاديــث كثــري  حــول اجلنــة وأريهــا ونعيمهــا
، ليؤلـؤ واليـاقوتوحصـباؤرا ا، ومالطها املسك األذفر، قال: )من املاء(. قينا: اجلنة ما بناؤرا؟. قال: )لبنة من ذرب ولبنة من فضة

 1ول يفىن شباهبم(. رواه أمحد والرتماي والدارمي.، ول يبيى ثياهبم، وخييد ول ميوت، من يدخيها ينعم ول يبأس، وتربتها الزعفران

: )أرـل قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، روى أبـو رريـر ، وأرل اجلنة جمردون من كل املعايب اليت تشوه الوجوه واألبـدان والثيـاب
وفضــالت أجســامهم تتحــول إىل روائــح طيبــة إبذن هللا  2ول تبيــى ثيــاهبم(. رواه الرتمــاي.، ل يفــىن شــباهبم، اجلنــة جــرد مــرد كحيــى

 ول، ول يتغوطــون، ول يبولــون، ول يتفيــون، قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن أرــل اجلنــة أيكيــون فيهــا ويشــربون، روى جــابر، تعــاىل
ييهمــون التســبيح والتحميــد كمــا تيهمــون الــنفس(. رواه ، يتمخاــون(. قــالوا: فمــا ابل الاعــام؟ قــال: )جشــاء ورشــح كرشــح املســك

 3مسيم.

 

 الركن السادس: اإلميان ابلقدر
و ألن كل ما ألصابه ر، ويبعد عنه كل اآلفات النفسية واخليقية، اإلميان ابلقدر خريه وشره يريب يف اإلنسان شعور اجلمال

روى ، فعوضه هللا خريا منه يف اجلنة، فإن كان خريا شكر هللا عييه وإن كان شرا لصرب ابتغاء مرضا  هللا، من تقدير هللا عز وجل
إن ألصابته سراء شكر ، وليس ذلك ألحد إل ليمؤمن، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )عجبا ألمر املؤمن! إن أمره كيه خري، لصهيب

 4وإن ألصابته ضراء لصرب فكان خريا له(. رواه مسيم.، لهفكان خريا 

 5قال ابن الدمينة، واحملب الصادق يرى كل شيء من حبيبه مجيال، إن احملبوب أفعاله كيها حمبوبة لدى حمبه

 لئن ساءين أن نيتين مبساء 

 لقد سرين أين خارت ببالك  

حيـث يتفـانون يف رضـاء ، اا رـو حـال العشـاق عبيـد الشـهوات واألرـواءوإذا كـان رـ، فاإلساء  عنـده مغفـور  طاملـا أن حمبوبتـه تـاكره
، فإن املؤمن ورو األكثر حبا ملوله جدير أبن يتيقـى كـل مـا أَته عـن مـوله ابلرضـا، احملبوب والتودد إليه مهما ألصاهبم منه من آفات

                                                            
 (.3/1566انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.3/1567انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.3/1564ملصابيح، )مصدر سابق(، )انظر:مشكا  ا - 3
 (.1458-1/1457انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (. عامل الكتب، بريوت.1/159معارد التنصيص ليعباسي، ) - 5



171 
 

قــال تعــاىل: )فســوف أييت هللا ، بــن العبــاد ورهبــم احملبــةفــإن قاعــد  التعامــل ، ورمبــا يف الــدنيا أيضــا، ملــا لــه مــن األجــر اجلزيــل يف اآلخــر 
 ورحم هللا رابعة العدوية حيث تقول:، 1بقوم حيبهم وحيبونه(

 فيو قاعتين يف احلب إرابً 

 واكاـــــملا حن الفؤاد إىل س  

 

 خامسا: اليمسات اجلمالية يف أركان اإلسالم
توحيــد والشــهادَتن ينبــوع اجلمــال اخلالــد الــاي ينبعــث عــرب املــآذن فال، أركــان اإلســالم كيهــا ذات إحيــاءات مجاليــة متعــدد  

حيث يشعر املؤمن ابلسمو الروحي والتحرر النفسـي مـن كـل قيـود الـرق والعبوديـة ، مخس مرات يف اليوم والييية يف مساء األرض كيها
عاىل: )يسبح هلل مـا يف السـماوات ومـا يف األرض قال ت، يشارك الابيعة الصامتة يف العبودية هلل القدير، فهو عبد هلل وحده، لغري هللا

 .2امليك القدوس العزيز احلكيم(

فيمـا يتبـع غـريه مـن ، وقائـدا راشـدا، ومعيمـا رائـدا، فهـو يتبـع نبيـا رـاداي، واإلميان مبحمد ينري ليمسيم طريق السعاد  يف دنيـاه وآخرتـه
ورــاا الشــعور ابتبــاع دمحم كفيــل أبن ميــأل حــس ، األداين املختيفــة النــاس الاغــاَ  أو الــدجالن مــن املشــعوذين أو الفاســدين مــن رجــال

 فيشدو قائال:، املؤمن ابلعظمة والتفوق واجلمال

 اي راه الدنيا ألصيخي واشهدي

 د ل نقتديـــــــإان بغري حمم    

 ويشدو ورو يرى تفوق دمحم عيى الناس مجيعا:

   دمحم بشــر وليس كالبشر 

 جربل رو ايقوتة والناس كاحل

 فالنتماء لدين دمحم واتباع دمحم رو النتماء ليجمال يف الفكر والعقيد  واملشاعر والسيوك.

                                                            
 (.54سور  املائد ، اآلية ) - 1
 (.1سور  اجلمعة، اآلية ) - 2
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كمـا أن السـجود نـور ،  فهـو نـور ليمـؤمن، فهـي تبـدأ مـن الوضـوء ومعنـاه يفيـد الوضـاء ، والصال  قائمة عيـى اجلمـال أيضـا 
واملسـاجد ومـا فيهـا مـن ، فالصـال  نـور مـن بـدايتها إىل هنايتهـا. 1قال تعاىل: )سـيمارم يف وجـورهم مـن أثـر السـجود(، ليمؤمن أيضا

، ومســاعهم لــألذان واإلقامــة قبيهــا، وطريقــة الصــال  والصــافاف املســيمن ألدائهــا، الرتتيــب والنظــام تبعــث اإلحســاس ابجلمــال أيضــا
ا أعمــال تفــيض مجــال روحيــا ل كيهــ،  ولصــوت آمــن الــاي ينبعــث كنشــيد واحــد مــن مجــوع املصــين، والــتالو  القرآنيــة العابــة خالهلــا

 وتشد املسيم إىل حب الصية والقرَّب من هللا العيي الكبري.، ينتهي

كمــا أهنــا طهــار  ليمجتمــع مــن رذييــة الفقــر ومــا ،  ويف رــاا مســو نفســي، والزكــا : طهــار  ليــنفس أيضــا مــن الشــح والبخــل
 أن يكون جمتمعا حمببا مجيال. فاجملتمع الاي يؤدي الزكا  ل بد، يستتبعها من جرائم السرقة والعنف

فال يستايع الغين أن أيكل ويرتع  ، حيث يشعر الناس ابلتساوي أمام هللا العيي الكبري، والصوم مجال ليظارر والباطن معا
مجــال التوحــد مــع ، فتعــانق قــيم اجلمــال األخــرى يف احليــا ، وتنعتــق الــنفس مــن أســر شــهويت الفــرج والــبان عنــد الصــيام، كمــا يريــد

 حىت إنه ليحيو رمضان يف عن الصائم ويتمىن لو كان الزمان كيه رمضان.، رين مبشاعر اجلوع والظمأ يف سبيل هللااآلخ

وتبـدو الكعبـة ، وكأهنم أسراب مـن املالئكـة، حيث يبدو املؤمنون بيباس أبيض واحد، واحلج رحية إىل اجلمال اخلالد أيضا
أن ، روت عائشـة، رفـات منظـر مهيـب مجيـل حـىت إن هللا ليبـاري ابحلجـيج مالئكتـهويف ع، املعظمة وكأهنا عروس ييتف حوهلا أريهـا

فيقـول: ، وإنـه ليـدنو مث يبـاري هبـم املالئكـة، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبـدا مـن النـار مـن يـوم عرفـة
  2ما أراد رؤلء(. رواه مسيم.

 ابجلمالسادسا: لصور العناية 
ونــوجز ، وكــان لــه منهجــه الرتبــوي اخلــاص يف رعايــة اجلمــال يف الــنفس والابيعــة والفكــر واملشــاعر، اعتــىن الســالم ابجلمــال 

 منهج اإلسالم ابآليت:

 

 الصور  األوىل: العناية ابجلسد
فعـن عاـاء ،  بتسـريح الشـعرومـن رـاا املنايـق أمـر الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، فال بد له أن يكون مسكنا نظيفا هلا، اجلسد بيت الروح

كأنــه أيمـــره ،  فأشـــار إليــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيــده، فــدخل رجــل اثئــر الــرأس واليحيــة، قــال: كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف املســـجد، بــن يســار
خـريا مـن أن أييت أحـدكم ورـو اثئـر الـرأس كأنـه شـياان(.  مث رجـع. فقـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ألـيس رـاا، ففعـل، إبلصالح شعره وحليته

 3رواه مالك.

                                                            
 (.29سور  الفتح، اآلية ) - 1
 (.2/796سابق(، ) انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر - 2
 (.2/1271انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 3
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أن رسـول هللا ، فعـن أيب رريـر ، وينبغـي عيـى املـؤمن أن يتعارـدرا، وتسريح الشعر رو إكرام هلاا الشعر الاي رو نعمة من هللا تعـاىل
 1ملسو هيلع هللا ىلص قال: )من كان له شعر فييكرمه(. رواه أبو داود.

قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )غــريوا ، فعــن أيب رريــر ، مــن أجــل احملافظــة عيــى رونــق الشــباب، خضــاب الشــعروحــث عيــى 
 2ول تشبهوا ابليهود(. رواه الرتماي.، الشيب

فينبغــي أن  وأمــر ابلغســل والايــب وخبالصــة يــوم اجلمعــة حيــث ييتقــي املســيم إبخوانــه، وحــث النــيب ملسو هيلع هللا ىلص عيــى نظافــة اجلســد
ولـيمس أحـدكم مـن ، قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )حقـا عيـى املسـيمن أن يغتسـيوا يـوم اجلمعـة، فعن الرباء، يكون عيى أحسن لصور 

 .3وقال راا حديث حسن، فإن مل جيد فاملاء له طيب(. رواه أمحد والرتماي، طيب أريه

قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، روي عــن أيب رريــر ، حــث عييــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ورــو مــا، ونظافــة الفــم تســتوجب اســتعمال الســواك
 4وابلسواك عند كل لصال (. متفق عييه.، )لول أن أشق عيى أميت ألمرهتم بتأخري العشاء

أحسـن لصـور  عنـد اليقـاء  كما ينبغي اخلتان حـىت يكـون املـرء يف،  وينبغي إزالة األوساخ واألشعار عن بعض مواضع اجلسم
، واستنشـاق املـاء، والسـواك، وإعفـاء اليحيـة، قالت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )عشـر مـن الفاـر : قـص الشـارب، فعن عائشة، مع زوجته

ر  إل أن وانتقـاص املـاء( يعـين السـتنجاء. قـال الـراوي: ونسـيت العاشـ، وحيـق العانـة، ونتـف اإلبـط، وغسل الـرباجم، وقص األظفار
وَتمل يف قوله )غسل الرباجم( وري العقد عيى ظهر مفالصل األلصابع لتعيم كم كان الرسول حريصـا  5تكون املضمضة. رواه مسيم.

 ويريد من املسيم أن ل يهمل شيئا من نظافة بدنه مهما كان راا الشيء لصغريا.، عيى دقائق األشياء

فعــن ، وتتهيــأ لســتقبال زوجهــا عيــى أحســن لصــور ، مــن شــعر قبــيح وكــالك ينبغــي عيــى املــرأ  أن تزيــل مــا عيــى جســمها
 6ومتتشط الشعثة(. متفق عييه.، أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا دخيت ليال فال تدخل عيى أريك حىت تستحد املغيبة، جابر

قـال: ، عـن جـده، عـن أبيـه، فعـن عمـرو بـن شـعيب، وينبغي عيى املـرء أن ييـبس الثيـاب احلسـنة الـيت تظهـر نعمـة هللا عييـه
 7قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هللا حيب أن يرى أثر نعمته عيى عبده(. رواه الرتماي.

 

                                                            
 (.2/1265انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
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 الصور  الثانية: العناية ابألمساء
وكــان مــن عـــادهتم يف ، لــه عاداتــه وظروفــه مــن حـــرب وكــر وفــر، تمــع اجلــاريي جمتمعــا حمــاراب ل يعـــرف الســتقراركــان اجمل 
، قــال: إننــا نســمي أولدان ألعــدائنا، فيمــا ســئل أحــدرم عــن ذلــك، واحلســنة لعبيــدرم، ارييــة أن خيتــاروا األمســاء القبيحــة ألولدرــماجل

كم من مجيل وامسه قبيح؟! وملا و ، كما أن حسنه سيكون هلم،  فهم يؤمنون أبن شؤم السم سينقيب عيى العدو، ونسمي  عبيدان لنا
وحـىت لـو كـان املـرء قبيحـا فييخـرت امسـا مجـيال خيفـف مـن ، ال بد من توافق السم واملسمىف، اجلاريية جاء اإلسالم غري من تصورات

قالــت: إن النــيب  ملسو هيلع هللا ىلص كــان يغــري الســم القبــيح. رواه ، فعــن عائشــة، وقــد كــان مــن مــنهج النــيب ملسو هيلع هللا ىلص تغيــري الســم القبــيح، قــبح املســمى
 1الرتماي.

، واحلكـم، وشـياان، وعتيـة، وعزيـز، قـال أبـو داود: وغـري النـيب  ملسو هيلع هللا ىلص اسـم العـاص، رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كثـريا مـن األمسـاء القبيحـة وقد غري
 ملسو هيلع هللا ىلصفسـمارا رسـول هللا ، أن بنتـا لعمـر يقـال هلـا عالصـية، فعـن ابـن عمـر، كما غري أمساء بعض النساء،  2وشهاب.، وحباب، وغراب

 3مجيية. رواه مسيم.

 وتغيري األمساء القبيحة دليل عيى عناية اإلسالم ابجلمال املعنوي كعنايته ابجلمال املادي.

 
 الصور  الثالثة: املرأ 

رـا فأمر ، وقد اعتىن اإلسالم جبمال املرأ ، أيوي إليها ليجد يف قرهبا األنس والسكينة واحلنان، املرأ  شريكة الرجل يف حياته
 4قال: هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن حتيق املرأ  رأسها. رواه النسائي، أبن لحتيق شعر رأسها ملا ورد عن عيي

قـال: كنـا مـع النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ، فعـن جـابر، كما حث النيب ملسو هيلع هللا ىلص عيى الزواج من األبكـار ملـا فـيهن مـن روح املداعبـة واملالعبـة
قيـت: اي رسـول هللا! إين حـديث عهـد بعـرس. قـال: )تزوجـت؟(. قيـت: نعـم. قـال: )أبكـر أم ، فيما قفينا كنا قريبا من املدينة، و غز 

قـال: قـال رسـول هللا لصـيى هللا ، وعـن معقـل بـن يسـار 5ثيب؟(. قيت: بل ثيب. قال: )فهال بكرا تالعبهـا وتالعبـك(. متفـق عييـه.
 6فإين مكاثر بكم األمم(. رواه أبو داود والنسائي.، ودعييه وسيم: )تزوجوا الودود الول
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بيـد أهنـا قفـر ، عيـى املـرأ  الـيت هلـا حـظ مـن مجـال اجلسـد، وأمان لألسـر ، ألن الدين مجال ليروح، وفضل املرأ  ذات الدين
فــاظفر بــاات الــدين ، ولــدينها، وجلماهلــا، ســبهاقــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )تــنكح املــرأ  ألربــع: ملاهلــا وحل، فعــن أيب رريــر ، مــن الــدين

 1تربت يداك(. متفق عييه.

فإنه من السنة أن تكون املـرأ  ، ول يعين تفضيل اجلمال املعنوي ابحلث عيى الزواج من ذات الدين جحود اجلمال احلسي
ســن بــن عيــي رضــي هللا عنهمــا ابنــة وقــد تــزوج احل، 2وقــد أابح الشــارع النظــر إىل املخاوبــة هلــاا الغــرض، ألنــه أغــض لبصــره، مجييــة

وقـدر احلسـن أن ، وفيـه َتنيـث، وكان لـه ابـن يقـال لـه نعـيم بـن عمـرو مـن أمجـل النـاس، الشاعر عمرو بن األرتم ويقال هلا أم حبيب
 3فايقها.، فوجدرا قبيحة، تكون يف مجال أخيها

أن رنـدا بنـت عتبـة قالـت: ، فعن عائشة، رجالوحث املرأ  عيى اخلضاب لكي تبدو أبنوثتها الكامية بعيدا عن التشبه ابل
 4فكأهنما كفا سبع(. رواه أبو داود.، اي نيب هللا! اب يعين. فقال: )ل أابيعك حىت تغريي كفيك

، ورـو سـنة األنبيـاء، والسبيل إىل املرأ  رو الـزواج الـاي فيـه محايـة ليمـرأ  ولصـون حلقوقهـا وشـرفها، وحمبة النساء من الفار  
ورـاا داود عييـه السـالم كـان ، وأحب رـاجر وتسـرى هبـا، م: )راا خييل هللا إبراريم كان عنده سار  أمجل نساء العاملنقال ابن القي

ورــاا ســييمان ابنــه عييــه الســالم كــان ياــوف يف الييــل عيــى ، فأحــب تيــك املــرأ  وتزوجهــا فكمــل املائــة، عنــده تســعة وتســعون امــرأ 
وقــال عــن خدجيــة: "إين رزقــت حبهــا". فمحبــة ، فقــال: "عائشــة". ا،  عــن أحــب النــاس إليــهوســئل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تســعن امــرأ 

 .5قال ابن عباس: "خري راه األمة أكثررا نساء"(، النساء من كمال اإلنسان

قـد شـفع النـيب ملسو هيلع هللا ىلص لعاشـق أن قـال ابـن القـيم )و ، ول سبيل لعالج العشق إل ابلـزواج، وقد يتاور احلب عند بعض الناس إىل العشق
، ودموعــه جتــري عيــى خديــه، ملــا رآه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص  ميشــي خيفهــا، وذلــك يف قصــة مغيــث وبريــر ، توالصــيه معشــوقته أبن تتــزوج بــه فأبــت

فقـال لعمـه: "اي ، فقالت: ل حاجة يل به، . إمنا أشفعفقال هلا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "لو راجعتيه". فقالـت: أَتمرين اي رسول هللا؟ فقال:ل
ومل يــزل اخليفــاء … وإمنــا كانــت قــد ابنــت منــه، ومــن بغضــها لــه". ومل ينكــر عييــه حبهــا، عبــاس! أل تعجــب مــن حــب مغيــث بريــر 

وكــالك عيــي  كمــا تقــدم مــن فعــل أيب بكــر وعثمــان،  الراشــدون والرمحــاء مــن النــاس يشــفعون ليعشــاق إىل معشــوقهم اجلــائز ولصــيهن
 .6هنع هللا يضر(
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 الصور  الرابعة: املالبس  

قــال تعــاىل: )اي بــين آدم قــد أنزلنــا عيــيكم لباســا ، امــنت هللا عيــى عبــاده ابملالبــس الــيت زودرــم هبــا فســرت عــوراهتم ومجيهــم هبــا
عبــاس: الــريش: اليبــاس والعــيش جــاء يف تفســري اآليــة عنــد ابــن كثــري: )قــال ابــن ، 1يــواري ســوءاتكم وريشــا ولبــاس التقــوى ذلــك خــري(

، وقـال ابـن عبـاس: العمـل الصـاحل، وقوله تعاىل: }ولبـاس التقـوى ذلـك خـريإل: اإلميـان… وقال ابن أسيم: الرايش: اجلمال، والنعيم
 ول يتحقق ذلك إل ابلتقوى مع الثياب احلسنة. ، . فال بد من مجال الظارر والباطن معا2وعنه رو السمت احلسن يف الوجه(

، والزينــة رــي اليبــاس، 3قــال تعــاىل: )اي بــين آدم خــاوا زينــتكم عنــد كــل مســجد(، د أمــر هللا تعــاىل ابلزينــة عنــد املســاجدوقــ
، وإن خـري أكحـالكم اإلْثـد، وكفنـوا فيهـا مـوَتكم، فإهنا من خـري ثيـابكم، ويف احلديث: )البسوا من ثيابكم البياض، وأفضيه األبيض

 4واه أمحد عن ابن عباس مرفوعافإنه جييو البصر وينبت الشعر(. ر 

قال تعاىل: )قل من حرم زينـة هللا ، وري هلم وحدرم يف اآلخر ، وبن هللا تعاىل أن الزينة من لوازم اجلماعة املؤمنة يف الدنيا
هللا  فـأنزل، يصـفرون ويصـفقون، قال ابـن عبـاس: )كانـت قـريش ياوفـون ابلبيـت ورـم عـرا ، 5اليت أخرج لعباده والايبات من الرزق(

 6)قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده( فأمروا ابلثياب(.

ويف ، مـامل يكـن سـرفا أو خمييـة، )قـال ابـن عبـاس: أحـل هللا األكـل والشـرب، وقد أحل هللا الزينة من غري سرف ول خيالء
 .7مته عيى عبده(فإن هللا حيب أن يرى أثر نع، احلديث: كيوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غري خميية ول سرف

قال ابن عباس: )إين ألحـب أن أتـزين ، فكالك جيب عيى الرجل أن يفعل ذلك، وكما ينبغي عيى املرأ  أن تتزين لزوجها 
 لزوجيت كما تتزين يل(.
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 الصور  اخلامسة: الصوت اجلميل
فعـن ، نشـيد مبـاح وحنـو ذلـكأو ، وينبغي استخدامه يف طاعة هللا من تـالو  حسـنة أو أذان، الصوت اجلميل نعمة من هللا

. وقـد اختـار الرسـول 1قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )زينوا القرآن أبلصواتكم(. رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، الرباء بن عازب
فــألق عييــه مــا ، فقــم مــع بــالل)…: قــال لــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، ففــي حــديث عبــد هللا بــن زيــد، ملسو هيلع هللا ىلص بــالل لــألذان ملــا لــه مــن لصــوت نــدي

 .2فإنه أندى لصوَت منك( رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه والرتماي، رأيت فييؤذن به

فهو ابملقابل ينفر من ، وخيتار لألذان من رو أندى لصوَت، وإذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرغب بتحسن الصوت خالل التالو 
فتعــوذوا ابهلل مــن ، وهنيــق احلمــري مــن الييــل، قــال: مسعــت النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: )إذا مسعــتم نبــاح الكيــب، فعــن جــابر، لقبيحــةاأللصــوات ا

قـال تعــاىل: ، والمشئـزاز مــن األلصـوات القبيحـة منســجم مـع مـنهج القــرآن الكـرمي، 3رواه البغـوي يف شــرح السـنة…( الشـياان الـرجيم
والتنفــري مــن القبــيح رــو مــن ، . ولشــك أن الرتغيــب ابلصــوت احلســن4كــر األلصــوات لصــوت احلمــري()واغضــض مــن لصــوتك إن أن

 أسس الرتبية اجلمالية القومية لينفس املؤمنة.

 

 الصور  السادسة: الكون والابيعة
ألرض ومـا تغـين قال تعاىل: )قل انظروا مـاذا يف السـماوات وا، ارتم اإلسالم بتوجيه اإلنسان حنو النظر يف الكون والابيعة

قـال تعـاىل: ، وحثه عيى النظـر يف احليـوان والبيئـة الـيت مـن حولـه مبـا فيهـا مـن مسـاء وجبـال وورـاد 5اآلايت والنار عن قوم ل يؤمنون(
وأمــره  6وإىل األرض كيــف ســاحت(، وإىل اجلبــال كيــف نصــبت، وإىل الســماء كيــف رفعــت، )أفـال ينظــرون إىل اإلبــل كيــف خيقــت

قــال تعــاىل: )ويف أنفســكم أفــال ، وعيــى النظــر يف نفســه، 7قــال تعــاىل:  )انظــروا إىل ْثــره إذا أْثــر وينعــه(، ر مــن حولــهابلنظــر إىل الثمــا
 .8تبصرون(
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ومــن أجــل تربيــة املســيم عيــى النفــع العــام وتنميــة أحاســيس اجلمــال فيــه فقــد حــث الرســول عيــى زايد  الرقعــة اخلضــراء عيــى 
فيأكـل منـه إنسـان أو طـري أو هبيمـة ، أو يـزرع زرعـا،  ملسو هيلع هللا ىلص: )مـا مـن مسـيم يغـرس غرسـاقال: قال رسـول هللا، فعن أنس، وجه األرض

 1إل كانت له لصدقة(. متفق عييه.

عن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: )مـن أحـض أرضـا ميتـة ، فعن سعيد بن زيد، وكافأ الشارع املسيم أبن جعل األرض اليت حيييها ميكا له
ومتييك األرض ملن حيييها دعو  لعمران األرض واستثماررا ممـا حيـول البيـد امليـت إىل بيـد ، 2رواه أمحد والرتماي وأبو داود. فهي له(.
 ويف راا مجال ليابيعة ونفع لإلنسان.، حي مزدرر

فعــن أيب ، الاـرق موجـود يف وقـت مل تكـن فيـه البيـدايت املســئولة عـن نظافـة ، كمـا حـض النـيب ملسو هيلع هللا ىلص عيـى نظافـة الارقــات
 3قال: قيت اي نيب هللا! عيمين شيئا أنتفع به. قال:  )اعزل األذى عن طريق املسيمن(. رواه مسيم.، برز 

قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )اتقـوا ، فعـن أيب سـعيد، وهنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ما يـؤذي مشـاعر النـاس ويفسـد مجـال الابيعـة
 4والظل(. رواه أبو داود وابن ماجه.، وقارعة الاريق، املالعن الثالثة: الرباز يف املوارد

واعتـربوا كـل شـيء مجيـل ، فـانفعيوا جبمـال الابيعـة، وقد أاثرت لفتة اإلسالم إىل مناظر الابيعة وما فيها من مجال أحاسـيس الشـعراء
 5:يقول أبو العتارية، يف الدنيا يقود إىل معرفة هللا

  فياعجبا كيف يعصى اإل

 له أم كيف جيحده اجلاحدُ 

  ةٍ ــــوهلل يف كــل حتريك

 اردُ ـــشـ ويف كل تسكينةٍ 

  ويف كل شيء له آيــةٌ 

 دُ ـــــى أنه واحـــــتدل عي

 

                                                            
 (.1/595انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.2/889انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (. 1/595انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) -3
 (.1/115انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (. مشروع املكتبة اجلامعة، مكة املكرمة.4/462خمتارات البارودي، ) - 5
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 1ويقول أبو متام يف ولصف الربيع مشيدا بقدر  هللا عز وجل:

 ا معاش ليـــورى حىت إذاــــــدني

 ـــرُ ــا ري منظمنفإ الربيعُ  حلَّ     

   اـأضحت تصوغ ظهوررا لباوهن

 ورُ ــورا تكاد له القيـــوب تنـــن

 ل زارر  ترقرق بــالندىــــمن ك

 ا عن عـــــييه حتدرُ ـــــــفكأمن  

 اــــــكأهن  2تبدو وحيجبها اجلميم

 فرُ ــــــــعــــاراء تبدو َتر  وَّت  

 ـهــدائع لافــــلصنع الاي لول ب

 خضرُ أألصفر بعد إذ رو  ما عاد  

 

 3ويف راا الصدد يقول ابن الرومي أيضا مشيدا بقدر  هللا الاي أحيا الابيعة ابملار:

 رــــألصبحت الدنيا تروق من نظ

 الء ليبصرـمبنظر فيه ج    

  كــرــــــلقد ش هلا مصانعاً  واراً 

 عيى هللا ِبلء املار أثنتْ 

 واألرض يف روض كأفواه احلرب

                                                            
 (. عامل الكتب.2/19ديوان املعاين، ليعسكري، ) - 1
 اجلميم: متكاثف النبات. - 2
 (. عامل الكتب. 18-2/17ديوان املعاين، ليعسكري، ) - 3

 



179 
 

 ياء وخفرــــبعد حتربجت     

 تربج األنثى تصدت لياكر    

 

وذاك رـو اهلـدف األمسـى مـن وراء إدراك اجلمـال!. ، وليس ما يف الدنيا من مجال يف تصور شعراء املسـيمن إل  مشـوق ملـا يف اآلخـر 
 1حيث قال:، ورو ما أشار إليه البحرتي عقب ولصفه لقصرين من قصور املتوكل الفخمة الرائعة

 شـــوَّقَـْتنا إىل اجلنان  فزْدان           

 يف اجتناب  الانوب  واآلاثم            
 

 الصور  السابعة: عامل احليوان
أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص مـر عييـه محـار وقـد وسـم ، فعن جابر، من عظمة راا الدين هنيه عن تشويه احليوان وإياائه ألي سبب كان

غـــري مقاوعـــة ، كمـــا أنـــه اشـــرتط يف األضـــحية أن تكـــون ســـاملة مـــن العيـــوب  2ه(. رواه مســـيم.قـــال: )لعـــن هللا الـــاي ومســـ، يف وجهـــه
مــن ، أو تشــويه احليــوان الــاي يعــيش فيهــا، األطــراف أو األذن .. ركــاا يريــد اإلســالم احملافظــة عيــى احليــا  الفاريــة وعــدم تشــويهها

وإمنا يقوم ابحملافظة عييها واستثماررا وتنميتها ، ا وري مسخر  لهوأل يقوم اإلنسان بتيويثه، أجل احلفا  عيى اجلمال الرائع ليابيعة
 لفائدته وفائد  املخيوقات اليت تعيش معه من نبات أو حيوان معا.

مبقــدار حماكاتــه املتقنــة ملــا يف ، واجلمــال يكــون بعمــل الفنــان، إن كــل شــيء موجــود ابلابيعــة موجــود أبحســن لصــور  تناســب حالــه 
، إذا أحكــم تصــويررا، تيــا هلــا مشــاردهتا مصــور ، )فالكائنــات الــيت تقتحمهــا العــن حينمــا ترارــا يف الابيعــةيقــول أرســاو: ، الابيعــة

 3مثل لصور احليواانت اخلسيسة واجليف!(.

 

 الصور  الثامنة: الفكر والبيان
ولكــن قــلَّ مــن  4ان(عيمــه البيــ، خيــق اإلنســان، عيــم القــرآن، قــال تعــاىل: )الــرمحن، امـنت هللا عيــى عبــاده أبن عيمهــم البيــان

ومســا ذوقــه.. فقــد غــرق ، ورــاب مشــاعره، ل يدركــه إل مــن لصــقل نفســه، ألنــه مجــال جمــرد، ييتفــت إىل مجــال الفكــر واألدب والبيــان

                                                            
 (.3/2112(. ديوانه )4/54م ) - 1
 (.2/1193انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.12فن الشعر، حتقيق د. عبد الرمحن بدوي، ص ) - 3
 (.4-1سور  الرمحن، اآلايت ) - 4
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، ومــن ذلـك مجـال البيــان، وإمنــا حيتـاج إىل البصـري  الثاقبــة الـيت تدركـه، مــع أن يف املعقـول مـا رــو ألـا وأنفـع، النـاس ابجلمـال احملسـوس
فقال رسـول ، فعجب الناس لبياهنما، قال: قدم رجالن من املشرق فخيبا، فعن ابن عمر، مجال يشبه السحر يف َتثريه ابلنفوسفهو 

 1هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )إن من البيان لسحرا(. رواه البخاري.

التفـوق سـببا إلسـالم وكـان رـاا ، وقد كان املسيمون األوائل حريصن عيـى التفـوق ابألدب مـن خاابـة وشـعر وحنـو ذلـك
وقــام خايــبهم ، فــأذن لشــاعران وخايبنــا. فــأذن هلــم، فحــن قــدم وفــد متــيم عيــى املدينــة قــالوا: اي دمحم جئنــاك نفــاخرك، بعــض القبائــل

 حسـان بـن فانتـدب لـه النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وتكيم شاعررم الزبرقـان بـن بـدر، فانتدب له النيب ملسو هيلع هللا ىلص اثبت الشماس، عاارد بن حاجب فتكيم
ولشـاعره ، خلايبـه أخاـب مـن خايبنـا، إن راا الرجـل ملـؤتى لـه، قال األقرع بن حابس رئيس الوفد: )وأيب، فيما فرغ حسان، اثبت

 2فأحسن جوائزرم(.، وجوزرم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأللصواهتم أحيى من ألصواتنا. فيما فرغ القوم أسيموا، أشعر من شاعران

ري ابملســيمن اليــوم إتقــان لصــناعتهم اإلعالميــة مبــا يضــمن هلــم التفــوق واســتجالب املخــاطبن حنــو ديــنهم ابلكيمــة الايبــة والتعبــري وحــ
 اجلميل.

 

 الصور  التاسعة: اآلداب العامة
تنفـر فكـل األمـور املسـتقار  الـيت ، وهتايب ليسيوك اإلنسـاين، ووعي حضاري، فيه حس مجايل، إن مراعا  اآلداب العامة

أن النـيب كـان إذا عاـس غاـى ، عن أيب رريـر ، من ذلك عدم إيااء اآلخرين ابلعااس املرتفع، منها النفوس حث الدين عيى جتنبها
ووضع اليد عيى الفـم عنـد ، ومنه أيضا عدم القهقهة يف الضحك، 3وغض هبا لصوته. رواه أبو داود والرتماي.، أو ثوبه، وجهه بيده
، ورـي آداب نبـه إليهـا النـيب عييـه السـالم، وغـري ذلـك مـن آداب املناسـبات والجتمـاع اإلنسـاين، ي اإلنسانواألكل مما يي، التثاؤب

 يقول الشاعر:، ألهنا ري اجلمال األمسى لإلنسان، وأشاد هبا أرل العيم واألدب
 

 أبثواب تزيننا ليس اجلمالُ 
 مجال العيم واألدب إن اجلمالَ   

 

                                                            
 (.2/1351صابيح، )مصدر سابق(، )انظر:مشكا  امل - 1
 (. 4/216السري  النبوية، لبن رشام، )مصدر سابق(  ) - 2
 (.3/1341انظر:مشكا  املصابيح، )مصدر سابق(، ) -3
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لصــاحب اإلحســاس ، رــو قاعــد  أساســية لبنــاء اإلنســان املتحضــر، العــادات والتقاليــدول شــك أن تــرك املســتقبحات مــن 
 فال بد من التخيية من املفاسد قبل التحيية ابلكمالت يف الرتبية القومية ليفرد واألمة.، اجلمايل

 
 الصور  العاشر : اجلوانب الروحية

فمــا الفائـــد  مــن جســـم مجيـــل بــال قيـــب حســـاس ، الورــو املقصـــود النهــائي لعمييـــة اجلمـــ، مجــال الـــروح رــو غايـــة اجلمـــال 
أو روح حميقة؟ يروى أن فييسـوفا نظـر إىل رجـل حسـن الصـور  قبـيح املخـرب فقـال: بيـت حسـن فيـه سـاكن نـال. فمـا الـاي ، مررف

اإلنسـانية إن األساس يف التعامل مع اآلخرين ري القيم ، يعين اإلنسان مثال أن يسكن جبوار قصر منيف مثال ولصاحبه يزعج جريانه
 إذ رمبــا كانــت لصــور األجســاد اجلمييــة الــيت جتــرد ألصــحاهبا مــن مجــال الــروح خادعــة مضــيية، الــيت حيميوهنــا وليســت لصــور األجســاد

: )خــري مــا أعاــي الرجــل املــؤمن خيــق يف رــاا الصــدد يقــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومايــة أللصــحاهبا يف الولصــول ليمنكــرات واجلــرائم، لآلخــرين
ــــــــــــــــــــــن أيب شــــــــــــــــــــــيبة .مــــــــــــــــــــــا أعاــــــــــــــــــــــي الرجــــــــــــــــــــــل قيــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــوء يف لصــــــــــــــــــــــور  حســــــــــــــــــــــنة(وشــــــــــــــــــــــر ، حســــــــــــــــــــــن 1رواه اب

                                                            
 (. دار الفكر.3/489اجلامع الصغري، ليسيوطي، ) - 1
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وتنقيــة ، وتاهــري القيــوب، إمنــا هتــدف إىل تزكيــة النفــوس، وقصصــها وأخباررــا، ورســالة اإلســالم يف عمــوم تشــريعاهتا وأوامررــا وهنيهــا
فهـي رسـالة ، بن األمـم والشـعوب وإشاعة احلب والسالم، وتقوية األوالصر بن الناس، ووحد  اجملتمعات، ورص الصفوف، الضمائر

قـال تعـاىل: )لقـد مـن هللا عيـى املـؤمنن إذ بعـث فـيهم رسـول مـن أنفسـهم ، وزرع اخلري مكانه، تقوم عيى إزالة الشر ابليت ري أحسن
 1يتيو عييهم آايته ويزكيهم ويعيمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبن(.

 
 عيى اجلمال والدعاء به ليمسيمن وغريرم الصور  احلادية عشر : احلث

فحــث ألصــحابه عيــى أن يكونــوا يف أحســن لصــور  عنــد اجتمــاعهم ، لقــد كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مــدركا ألمهيــة اجلمــال يف عــرض الــدعو 
ورـو قـد وضـع األسـس  ،ورـاا يـدل عيـى أن اإلسـالم ديـن مـدين يهـتم بقواعـد احلضـار  وألصـول التعامـل القـومي بـن النـاس، ابآلخرين

وقــد اعتــرب ، ورــو أمــر مل تعهــده العــرب مــن قبــل، لينظافــة والزينــة واجلمــال يف الثــوب والبــدن واملكــان والدابــة الــيت يســتخدمها اإلنســان
دمون عيـــى قـــال: كنـــا مـــع رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقـــال لنـــا: )إنكـــم قـــا، فعـــن أيب الـــدرداء، األخـــا أبســـباب اجلمـــال قـــرَّب إىل هللا عـــز وجـــل

فـإن هللا عـز وجـل ل حيـب الفحـش ول املـتفحش(. رواه ‘ فألصيحوا رحالكم ولباسكم حـىت تكونـوا يف النـاس كـأنكم شـامة، إخوانكم
 .2أمحد وأبو داود

: )اليهـم مجيـه وأدم قـال: قـال يل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، روى أبو زيد األنصـاري، وكان من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه يدعو أللصحابه ابجلمال
ومل ينقــبض ، ولقــد كــان منبســط الوجــه، ومــا يف رأســه وحليتــه بيــاض إل نبــا يســري، مجالــه(. قــال الــراوي: فيقــد بيــغ بضــعا ومائــة ســنة

 .3وجهه حىت مات. رواه أمحد
ففـي روايـة عـن أخـرى ، ويبدو أن سبب الدعاء أليب زيد رـاا ملـا يتمتـع بـه مـن حـس حضـاري مررـف وأدب جـم مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فقـال: )اليهـم مجيـه(. قـال الـراوي: ، فأخـاهتا، فكـان فيـه شـعر ، عن أيب زيد قال: استسقى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ماء فأتيتـه بقـدح فيـه مـاء
 .4وليس يف حليته شعر  بيضاء. رواه أمحد، فرأيته ابن أربع وتسعن سنة

، بــل ليمـواطنن الـاين يعيشــون معـه مـن غــري املسـيمن يف دولـة املدينــة،  يقتصــر ابلـدعاء أللصـحابهومل يكـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )مجيــك هللا(. فمــا رأى الشــيب حــىت مــات. رواه ابــن  :فقــال لــه، استســقى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فســقاه يهــودي :قــال:، فعــن أنــس

ويف راا جـرح ألحاسـيس اآلخـرين ، ألن راا يفيد أنه عيى ضالل، فيم يدع له ابهلداية، عاء النيب لييهودي أدب جمويف د .5السين
وإمنـا دعـا لـه ابجلمـال ، ومواجهته بشكل لصريح قد ينفـره ويبعـده، فصاحب الباطل يظن نفسه عيى حق، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبنأى عنه
 فهل يكون املرء مجيال كل اجلمال إل إذا َتبع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟.، إهنا لدعو  مجيية حبد ذاهتاو ، من أجل أن يؤنسه ويكافئه
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 اخلامتــــة:

 ومواضع اجلمال وفيسفة اجلمال يف اإلسالم، تناولنا يف راا البحث تعريف اجلمال 

ولصــور العنايــة ابجلمــال يف الكــون واإلنســان واحليــا  ، إلســالمواليمســات اجلماليــة يف أركــان ا، واليمســات اجلماليــة يف أركــان اإلميــان
 وقد تولصينا من خالل راا البحث إىل اآليت:، واملخيوقات مجيعا

 اإلسالم دين اجلمال كما أنه دين احلق واخلري ليناس مجيعا. -1
 غيبات والعقائد مجيعا. اجلمال يف اإلسالم يشمل أمور الدين والدنيا واآلخر  فهو جامع ألمور العادات والعبادات وامل  -2
اجلمال يف اإلسالم أكثر عمقا وأبعد غورا منه يف الفيسفات املادية اليت حتصر نفسها ابحملسوس وتبتعد عن اجملردات  -3

 ألنه دين الاوق واحلضار  واجلمال.، وعيينا تقدميه ليناس بصور  حمببة جتعيهم يسارعون إليه، والغيبيات
 لبصري  كما أن الكون مصدر اجلمال ليعن والنفس أيضا.القرآن مصدر اجلمال ليعقل وا  -4
 وأما التبال والفجور فهو كفران بنعمة اجلمال.، وخبالصة مجال املرأ ، اجلمال ينبغي لصيانته وحفظه وتعارده  -5
عو  أكمل وليوفود والتبشري ابلد، فيختارون لألذان مثال أطيب األلصوات، عيى املسيمن مراعا  األبعاد اجلمالية يف حياهتم  -6

 وأن تكون بالدرم ومدهنم نظيفة مزينة، وأن يهتموا ابلفنون الراقية اليت تصقل النفس وهتاب الوجدان، الرجال ُخيقا وَخيقا
 كما رو احلال يف مدينة ديب اليت تعد عروس املدائن العاملية ولؤلؤ  الشرق بال منازع.،  مجيية وموضع احرتام الناس مجيعا

 

 د هلل رب العاملن.وآخر دعواان أن احلم

 

* * * 
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 البحث اخلامس:

 ضحااي الظلم والعدوان!!)دراسة قرآنية(األنبياء والرسل عليهم السالم
 مقـــــــدمة

 وعيى من اتبعهم حبق إىل يوم الدين.، والصال  والسالم عيى مجيع األنبياء واملرسين، احلمد هلل رب العاملن

واســتخالص ، ري األنبيــاء والرســل عيــيهم الســالم مــن أرــم العيــوم الــيت ينبغــي العنايــة هبــاوبعــد: فــإن عيــم التــاريخ ودراســة ســ
واخلـربات البشـرية السـالفة ، لنتمكن من استشـراف املسـتقبل ولصـناعته بعـد السـتفاد  مـن جتـارب املاضـي، جتارب البشرية من خالهلا

 عيى وجه األرض.

ولالك ميكن اسـتخالص ، ن احلق والباطل واخلري والشر إىل يوم القيامةوَتريخ البشر برمته ل يعدو أن يكون إل لصراعا ب
والصــراعات الــيت ميــر هبــا.. فعنــدما أراد هللا أن خييــق ، وتفســري األحــداث الــيت يعيشــها، النتــائج اهلامــة منــه يف لصــنع مســتقبل اإلنســان

بيـد ، ن إل بقعة من دمـاء يفسـد فيهـا األشـرارفهي مل تتصور األرض ستكون بعد خيق اإلنسا، تعجبت املالئكة من ذلك، اإلنسان
فهنالـك ، حن بن أن رنالك يف عيمـه شـيئا آخـر غـري رـاا الشـر الـاي توجسـت منـه املالئكـة، أن هللا تعاىل أبعد عنها راا التصور

املسـتجيبة لنـداء واملتمثـل ابلفاـر  ، وسـيوجهون سـفينة البشـرية حنـو مرفـأ األمـان، وسـيحاولون اإللصـالح، بشر سيصـارعون رـاا الشـر
راا ما تصوره اآلية التالية يف حوار مجيل: )وإذ قال ربك ليمالئكة إين جاعل يف األرض خييفة قالوا أجتعل فيهـا مـن ، اخلالق الكبري

 .1يفسد فيها ويسفك  الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعيم ما ل تعيمون(

فهؤلء جندرم هللا تعـاىل مـن بـن عبـاده ، مقدمة الرجال العظماء يف راا العامل واألنبياء والرسل عييهم الصال  والسالم يف
وإهنـا ملهمــة شـاقة حتتــاج إىل مزيـد مــن اجليـد والصــرب ، ويوجهـوا البشــرية حنـو اخلــري والسـعاد  يف الــدنيا واآلخـر ، ليصـيحوا مسـار احليــا 

وتعرضــوا ملختيــف ضــروب احملــن ، واحهــم يف ســبيل الــدعو  إىل هللاوقــد بــال األنبيــاء والرســل عيــيهم الســالم أمــواهلم وأر ، والتضــحيات
وقاســـوا مـــا قاســـوا مـــن أجـــل حتقيـــق مـــنهج هللا وميـــزان العدالـــة ونصـــر  احلـــق عيـــى ســـاح ، وتركـــوا بالدرـــم مهـــاجرين إىل هللا، واألذى
وقـد  ، والعـدوان واألذى، واملشـقة ومـا لقـوه مـن العنـت، وراا حبث حيكي قصة الصراع بن األنبياء عييهم السـالم وأقـوامهم، األرض

وســوف نتنــاول يف ، وأرجــو مــن هللا القبــول والتوفيــق، كتبتــه مــن خــالل معايشــيت ليقــرآن الكــرمي يف أحــد مواســم شــهر رمضــان املعظــم
 املقدمة ْثة عنالصر تتعيق ابلبحث وراا أوهلا:
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 أول: قصة الصراع بن احلق والباطل:

وقد كرم اإلنسان عيى ما سـواه مـن ، 1ال تعاىل:)وما خيقت اجلن واإلنس إل ليعبدون(ق، خيق هللا سبحانه اخليق لعبادته
وكــان ســبب رفضــه ، فســجدوا ابســتثناء إبيــيس الــاي كــان يعــيش معهــم بيــد أنــه مــن اجلــن، فــأمر املالئكــة ابلســجود لــه، املخيوقــات

قينــا ليمالئكــة اســجدوا آلدم فســجدوا إل إبيــيس  قــال تعــاىل: )وإذ، وادعــاؤه أبنــه خــري مــن آدم، ليســجود حســده آلدم عييــه الســالم
، وقــد ازداد إبيــيس حقــدا عيــى آدم فســول لــه ولزوجــه  األكــل مــن الشــجر  الــيت هنــاه هللا عنهــا، 2أَّب واســتكرب وكــان مــن الكــافرين(

)اي بـين آدم ل يفتنـنكم قـال تعـاىل: ، وقـد حـاران هللا مـن إبيـيس وغوايتـه، وكانت النتيجة خروج اجلميع من اجلنة واهلبـوط إىل األرض
 .3الشياان كما أخرج أبويكم من اجلنة(

قـال تعـاىل:  )أرأيـت مـن اَّتـا إهلـه ، أو ينايـق وراء رـواه ليعبـده، ومل يتبع ما أيمره به الشياان، والعاقل من عبد هللا وحده
 .4رواه أفأنت تكون عييه وكيال(

 

 اثنيا: احرتام العقل اإلنساين
ورــاه اآلايت كافيــة ، ماء واألرض والــنفس اإلنســانية آايت كثــري  تــدل عيــى ربوبيتــه ووحدانيتــهنصــب هللا ســبحانه يف الســ
وليقـرار ، وذلـك احرتامـا ليعقـل اإلنسـاين، ومل يشأ ـ سبحانه ـ أن يقهر الناس عيى اتبـاع دينـه، لرتشد من يتأميها إىل الصراط املستقيم

بيـد أنـه مل ، وقـد وضـع هللا الشـوارد والبينـات الدالـة عيـى احلـق، 5شـد مـن الغـي()ل إكراه يف الـدين قـد تبـن الر ، الفردي لكل إنسان
نـوح عييـه السـالم: )قـال اي قـوم أرأيـتم إن كنـت عيـى بينـة مـن قال تعاىل عيى لسان ، ييزم البشر حبتمية اهلداية والتباع لنهجه القومي

 .6ون(ريب وآَتين رمحة من عنده فعميت عييكم أنيزمكمورا وأنتم هلا كارر

)ولـو شـاء ربـك آلمـن مـن قـال تعـاىل: ، وينبه هللا عز وجل رسوله الكرمي إىل أن وظيفته تاكري الناس وليس إلزامهم ابهلدى
 . 7يف األرض كيهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنن(
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 حزابنفريقان أو اثلثا: الناس 
 حزبن:فريقن أو م السالم إىل وقد انقسم الناس أمام الدين احلق ودعو  األنبياء عييه

ويتميـز ، ورو احلزب الاي ميتثل أبوامر هللا ونواريـه، حزب هللاومسارم رهبم ، رم أرل اإلميان والصراط املستقيم والفرقة الناجيةاألول: 
اء والصــاحلن وحســن ويشــمل أتباعــه األنبيــاء واملرســين عيــيهم الســالم وأتبــاعهم مــن الصــد  قن والشــهد، وعقيــد  اثبتــة، مبــنهج واضــح
قـال تعـاىل: )إن الـدين عنـد هللا ، ورـاا احلـزب دينـه اإلسـالم، 1ورؤلء قـال هللا فـيهم: )أآل إن حـزب هللا رـم املفيحـون(، أولئك رفيقا
جـب واإلميـان يف رـاا احلـزب وا، 3وقال تعاىل: )ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فين يقبل منه ورو يف اآلخر  مـن اخلاسـرين(، 2اإلسالم(

، 4قال تعاىل: )واملؤمنـون كـل آمـن ابهلل ومالئكتـه وكتبـه ورسـيه ل نفـرق بـن أحـد مـن رسـيه(، جبميع األنبياء واملرسين عييهم السالم
والكفـر ، 5ودمحم عييه السالم رو خامتهم ووريثهم كما قال تعاىل: ) ما كان دمحم أاب أحد من رجالكم ولكـن رسـول هللا وخـاُت النبيـن(

قــال تعــاىل: )إن الــاين يكفــرون ابهلل ورســيه ويريــدون أن يفرقــوا بــن هللا ورســيه  ،،بيــاء عيــيهم الســالم رــو كفــر هبــم مجيعــاأبحــد األن
أولئـــك رـــم الكـــافرون حقـــا وأعتـــدان ليكـــافرين عـــاااب ، ويقولـــون نـــؤمن بـــبعض ونكفـــر بـــبعض ويريـــدون أن يتخـــاوا بـــن ذلـــك ســـبيال

 .6مهينا(

، 7قال تعـاىل: )أآل إن حـزب الشـياان رـم اخلاسـرون(، مجاعة أو فرقة أو فرد ل يتبع منهج هللا ويشمل كل، والثاين: حزب الشياان
قـــال تعـــاىل: )إن هللا جـــامع املنـــافقن والكـــافرين يف جهـــنم ، واملنـــافقن، كاملشـــركن،  ورـــاا احلـــزب أتباعـــه فـــرق كثـــري  مـــن أرـــل الباطـــل

وذلـك ألن الكفـر ابلنـيب اخلـاُت الـاي بشـرت ، ؤمن ابلنـيب دمحم عييـه السـالمويدخل فيه الكافرون من أرل الكتاب ممـن ل يـ  8مجيعا(
قـال تعــاىل: )إن الـاين كفـروا مـن أرـل الكتـاب واملشـركن يف انر جهـنم خالـدين فيهــا ، بـه األنبيـاء عيـيهم السـالم رـو كفـر هبـم مجيعـا

 ذلك من امليل والنحل.  وغري، و يدخل فيه أيضا املالحد  ممن ل يؤمنون بدين 9أولئك رم شر الربية(
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 رابعا: عقيية طاغية وتفكري عقيم
ففسـروا النبـو  أبهنـا ضـرب مـن السـحر ، وقد وقف حزب الشياان موقفا سيبيا من األنبياء والرسل عييهم السالم وأتباعهم

ومل  ،1ل رـم قـوم طـاغون(أتوالصـوا بـه بـ، قال تعاىل: )كالك ما أتى الاين من قـبيهم مـن رسـول إل قـالوا سـاحر أو جمنـون، أو اجلنون
فيـم ، وعايوا حواسهم اليت ورـبهم هللا إايرـا، 2)وإن يروا كل آية ل يؤمنوا هبا(قال تعاىل: ، يتنبهوا لآلايت الدالة عيى الدين والتوحيد

وهلــم أعــن ل قــال تعــاىل: )ولقــد ذرأان جلهــنم كثــريا مــن اجلــن واإلنــس هلــم قيــوب ل يفقهــون هبــا ، يــروا احلــق ومل يســمعوه ومل يفقهــوه
وقـد عـاش رـؤلء عيـى األرض ميارسـون ، 3يبصرون هبا وهلـم آذان ل يسـمعون هبـا أولئـك كاألنعـام بـل رـم أضـل أولئـك رـم الغـافيون(

قــال تعــاىل: )إن شــر الــدواب عنــد هللا الــاين كفــروا ، املأكــل واملشــرب واجلــنس كمــا تعــيش البهــائم الــيت مل تــزود حبــواس التأمــل والتفكــري
 4منون(فهم ل يؤ 

 

 خامسا: رفض مايق ليحق
وقـالوا بيغـة ل َّتيـو مـن التحـدي: )وإذ قـالوا اليهـم إن  ، فإن كفار قريش رفضوا اإلميان به، ورغم بزوغ مشس احلق من مكة

وقــد كــان الســبب يف الــرفض رــو احلســد ، 5كــان رــاا رــو احلــق مــن عنــدك فــأمار عيينــا حجــار  مــن الســماء أو ائتنــا بعــااب ألــيم(
، وكالك وقف كثري من أرـل الكتـاب املوقـف ذاتـه، 6ل تعاىل: )وقالوا لول أنزل راا القرآن عيى رجل من القريتن عظيم(قا، واهلوى

قـال تعـاىل: )ود كثـري مـن أرـل ، وليس ْثة سبب لالك إل احلسـد الـاي كـان أول مـن ابتيـي بـه إبيـيس مث شـاع بـن النـاس فيمـا بعـد
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبن هلم احلق فاعفوا والصفحوا حىت أييت هللا أبمره إن  اار كفمن بعد إميانكم  الكتاب لو يردونكم 

 7هللا عيى كل شيء قدير(

 

 سادسا: إدانة ظاملة لإلميان واملؤمنن
ألن اإلميـان حيـرر لصـاحبه مـن سـياة الاواغيـت  ، راحـوا ينظـرون لإلميـان وكأنـه هتمـة أو جرميـة، ورؤلء الاين رفضوا اإلميـان

ولـو كـان اإلميـان ابهلل الواحـد القهـار جرميـة ـ كمـا يزعمـون ـ  فاملسـئول عنهـا ، ويف رـاا هتديـد ملصـاحلهم ونفـوذرم الجتمـاعي، كيها
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ورمبا تولدت يف نفوسهم مشاعر النقمـة ، 1قال تعاىل: )قل ل تسئيون عما أجرمنا ول نسئل عما تعميون(، لصاحبها وليس املشركون
قــال تعــاىل: )قــل اي أرــل الكتــاب رــل تنقمـون منــا إل أن آمنــا ابهلل ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل مــن قبــل وإن ، ببعيـى املــؤمنن دومنــا ســ

قـال تعـاىل: )لتجـدن أشـد النـاس عـداو  ليـاين ، وأبرز مشاعر العداء تيك اليت تفيض هبا قيوب اليهود واملشـركن، 2أكثركم فاسقون(
 .3آمنوا اليهود والاين أشركوا(

 

 فض التعايش السيميسابعا: ر 
فـال يقبيـون ابلتعـايش ، يف جمتمـع واحـد أرـل اإلميـانتدفع مشاعر العدوان حزب الشياان إىل رفض التعـايش السـيمي مـع 

ولالك يسـعون ليعـدوان وإخـراج ، ألهنم ل يؤمنون ابحلرية وقبول اآلخر أساسا، 4يف جمتمع واحد حتت شعار )لكم دينكم ويل دين(
ومل يكـن رسـول هللا ، 5)أل تقـاتيون قومـا نكثـوا أميـاهنم ومهـوا إبخـراج الرسـول ورـم بـدؤوكم أول مـر (قـال تعـاىل: ، املؤمنن من أوطاهنم

يـى قـال رأيـت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واقفـا ع، روى عبد هللا بن عـدي بـن محـراء هنع هللا يضر، لول أنه اضار لالك، ملسو هيلع هللا ىلص لريغب يف اهلجر  من مكة
 .6ولول أين أخرجت منك ما خرجت(، واحب أرض هللا إىل هللا، احلزور  ـ موضع مبكة ـ فقال: )وهللا إنك خلري أرض هللا

قـال تعـاىل: )واذكـروا إذ أنـتم قييـل ، ووقع عييهم الظيـم والعـدوان، فقد أخرج ألصحابه من وطنهم، وكما أخرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 .7فون أن يتخافكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره(مستضعفون يف األرض َّتا

ولــالك قــال ورقــة بــن نوفــل لينــيب عييــه ، واإلخــراج مــنهج متبــع حلــزب الاــاغوت مــع مجيــع الرســل واألنبيــاء عيــيهم الســالم 
رــم؟(. قــال:  : )أوخمرجــيَّ الســالم: )ايليتــين فيهــا جــاعا ـأي شــااب قوايـــ ايليتــين أكــون حيــا إذ خيرجــك قومــك(. فقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 8مل أيت رجل قط مبثل ما جئت به إل عودي(، )نعم
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 اثمنا: املسارعة يف العدوان
رسالة السالم واخلري  امتثال لقوله تعاىل: )وتعاونوا عيى الـرب والتقـوى ول  ونحيمي م قومفه، البدء ابلعدوان يرفض املؤمنون

قـــال تعـــاىل:  ، ب الشـــياان ل أيلـــو جهـــدا ببـــال أقصـــى درجـــات العـــدوان واملســـارعة إليـــهبيـــد أن حـــز ، 1تعــاونوا عيـــى اإلمث والعـــدوان(
ورــو يســتخدم شــىت األســاليب اإلررابيــة  ،2)وتـرى كثــريا مــنهم يســارعون يف اإلمث والعــدوان وأكيهــم الســحت لبــئس مـا كــانوا يعميــون(

 ه العدوان؟ وكيف يبتدئ؟رو اإلرراب الاي يرتكز عيي ورنا يثار سؤال ما، يف عدوانه عيى املؤمنن

، لإلجابـة عيــى رــاا الســؤال نبــدأ أول بتعريفـه مــن حيــث اليغــة: اإلررــاب يرجــع يف اليغـة إىل الصــل ثالثــي ورــو ررــب كعي ــم
 3واملرروب: األسد، وأرربه واسرتربه: أخافه، وَرَربوت خري من رمحوت: أي ألن تررب خري من أن ترحم، ومعناه: خاف

فقــد خيــاف اإلنســان مــثال: مــن ، يبــدأ ابألمــور النفســية، واخلــوف حيصــل أبســباب كثــري ، اخلــوففاإلررــاب إذا يرجــع إىل 
وقــد خيــاف مــن أن يقــدم شــهاد  احلــق يف ، أو أن يتســبب رــاا النبــأ ابزدرائــه وتبكيتــه، تكــايب اآلخــرين لــه إذا محــل هلــم نبــأ لصــادقا

و ذلـــك رـــو أدَّن درجـــات اإلررـــاب ونســـميه ابإلررـــاب فـــاخلوف مـــن التكـــايب والزدراء وحنـــ، حمكمـــة مـــثال ملـــا ســـيتبعها مـــن أذى
وقـد ، وقـد خيـاف اإلنسـان مـن أن يتحـول التكـايب إىل تشـهري دائـم فيتاـور اإليـااء النفسـي إىل إيـااء إعالمـي واجتمـاعي، النفسي

اــو  أخــري  قــد ويف خ، ممــا يتســبب لــه ابلفقــر والضــرر، فيتحــول الضــرر مــن معنــوي إىل حســي، يقــاطع النــاس رــاا اإلنســان اقتصــاداي
ممـا يـربر هلـاا ، ورنا يدخل اإلرراب مرحيـة خاـري  ورـي مرحيـة التصـفية واإلابد ، حياولون إيقاع األذى اجلسمي به أو أبريه وضيوفه

 املتضرر ابلدفاع عن نفسه حفاظا عيى حقه يف احليا .

ابآلخرين ورفض الستماع إليهم أوالتحاور من راه املقدمة نستايع تعريف اإلرراب أبنه: رو إيقاع األذى املادي أو املعنوي 
وبن راتن املرحيتن مراحل كثري  من ، وينتهي حبرب اإلابد  والتصفية اجلماعية، ويبدأ األذى ابلتكايب والتشهري، معهم

 العدوان اإلعالمي والقتصادي والجتماعي واألخالقي.

إذ ينايق اإلرراب من فكر  رفض التعايش مع ، قيقة ابجليدواحل، واحلق ابلسيف، ومن آاثر اإلرراب مقابية احلجة ابلسوط
قال ، وينتهي ابلتصفية اجلسدية وحماولة الستئصال الدموي لااك اآلخر ولو كان نبيا مرسال مثل موسى عييه السالم، اآلخر

 . 4ينات من ربكم(تعاىل: )وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتيون رجال أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلب
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 َتسعا: شبهة وردرا
ومل تـرد ، 1منهـا: الررـب ورربانيـة ورربـان وغـري ذلـك، وردت ماد  ررـب ومشـتقاهتا يف القـرآن الكـرمي يف اثـين عشـر موضـعا

ورـو ، يموذلـك موضـع واحـد مـن الـاكر احلكـ، وإمنا وردت لتعييل اإلعداد ملالقـا  األعـداء يف املعركـة، مبعىن األمر إبرراب العدو أبدا
واإلررــاب املقصــود رنــا يكــون يف ، 2قولــه تعــاىل: )وأعــدوا هلــم مــا اســتاعتم مــن قــو  ومــن رابط اخليــل ترربــون بــه عــدو هللا وعــدوكم(

ومعيـوم أبن املعـارك كيهـا هتـدف إىل  ، 3فقد )أمر تعاىل إبعداد آلت احلرب ملقاتيتهم حسب الااقة واإلمكـان والسـتااعة(، املعركة
لـــالك حتـــرص الـــدول ، والقـــوي رـــو الـــاي ينتصـــر يف النهايـــة، فـــاحلرب ليســـت لعبـــا، اب العـــدو وإحـــراز الغنـــائمكســـب احلـــرب وإررـــ

ومل يــرد قــط إررــاب ، ورــاا مــا أراده القــرآن، وبــث الرعــب يف نفــوس أعــدائها، واجليــوش مجيعــا عيــى كســب املعــارك منــا اجلولــة األوىل
ألن املبــدأ الــاي قــام عييــه الــدين احــرتام حقــوق ، عــل الاواغيــت يف األرضأو تصــفية اخلصــوم ابألســاليب الغــادر  كمــا يف، اآلمنــن

يقــول ســبحانه: )والــاين إذا ، وعــدم البــدء ابلعــدوان عيــى اآلخــرين، اآلخــرين يف العقيــد  واحليــا  الكرميــة واملشــاركة الفاعيــة يف اجملتمــع
وملـن انتصـر بعـد ظيمـه ، يـى هللا إنـه ل حيـب الظـاملنوجزاء سيئة سـيئة مثيهـا فمـن عفـا وألصـيح فـأجره ع، ألصاهبم البغي رم ينتصرون
 .4إمنا السبيل عيى الاين يظيمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هلم عااب أليم(، فأولئك ما عييهم من سبيل

 

 عاشرا: جاور العدوان
وأول مــن ابتكــر ، فكــر  اإلررــابورــو يرتكــز أساســا عيــى ، العــدوان يبــدأ مــن الناحيــة النفســية وينتهــي ابلتصــفية اجلســدية

ورـاه ، اإلرراب النفسي رو إبييس الاي رفـض السـجود آلدم زاعمـا أبنـه مـن عنصـر النـار الـاي يفضـل الاـن الـاي خيـق منـه آدم
، وأن يـورم املالئكـة وآدم أنـه عيـى حـق يف عصـيانه لألمـر اإلهلـي، حجة وارية أراد إبييس من خالهلا تربير خروجه عـن األمـر اإلهلـي

وأول مـن ابتكـر اإلررـاب احلسـي ضـد الغـري ، فيكون الان أمشل من النـار، إل فالان فيه عنصر النار وليس يف النار عنصر الانو 
قـال تعـاىل: )واتـل عيـيهم نبـأ ابـين ، وَّتيـص منـه ابلقتـل، حـن حسـد أخـاه رابيـل، فهـو اإلررـايب األول عيـى وجـه األرض، رو قابيل

لــئن بســات إيل يــدك ، تقبــل مــن أحــدمها ومل يتقبـل مــن اآلخــر قــال ألقتينــك قــال إمنـا يتقبــل هللا مــن املتقــنآدم ابحلـق إذ قــراب قــرابان ف
ويتحمــل قابيــل مبتكــر اإلررــاب املــادي عيــى وجــه األرض ، 5لتقتيــين مــا أان بباســط يــدي إليــك ألقتيــك إين أخــاف هللا رب العــاملن(

ل: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ل تقتـل نفـس ظيمـا إل كـان عيـى ابــن آدم األول  قـا، عـن ابـن مسـعود، وزرا مـن  كـل جرميـة تقـع مـن بعـده
 .6كفل من دمها ألنه كان أول من سن القتل(

                                                            
   القرآن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي، ماد  )ررب(انظر: املعجم املفهرس أللفا - 1
 ( من سور  األنفال.61اآلية ) - 2
 (.  2/115خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 3
 ( من سور  الشورى.42-39اآلايت ) - 4
 ( من سور  املائد .28-27اآليتان ) - 5
 (. 1/518ثري، ليصابوين، )أخرجه اجلماعة سوى أيب داود، انظر: خمتصر تفسري ابن ك - 6
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 أحد عشر: ماذا يريد حزب الشياان؟

ان قال تعـاىل: )فـأعرض عمـن تـوىل عـن ذكـر ، كل ما يريده حزب الشياان التمتع هباه الدنيا بدون حدود ول قيود شرعية
 .1ذلك مبيغهم من العيم إن ربك رو أعيم مبن ضل عن سبييه ورو أعيم مبن ارتدى(، ومل يرد إل احليا  الدنيا

)أفحكــم قــال تعــاىل: ، ورــو حكــم اهلــوى والضــالل، ولــيس ْثــة شــيء حيقــق حلــزب الشــياان مــا يريــد إل حكــم اجلارييــة
 . 2اجلاريية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون(

 

 ثنا عشر: الولصاية عيى الناسا
، فإنـه يريـد فـرض ولصـايته عيـى النـاس ابلقـو ، ويـرفض التعـايش مـع أرـل اإلميـان، وألن حزب الشـياان يريـد التمتـع ابحليـا 

، ولو أدت راه الولصاية إىل استئصال شرحية كبري  من النـاس بقتـل أبنـائهم واسـتبقاء نسـائهم ليخدمـة كمـا فعـل فرعـون ببـين إسـرائيل
فيمــا جــاءرم ابحلــق مــن ، إىل فرعــون ورامــان وقــارون فقــالوا ســاحر كــااب، عــاىل: )ولقــد أرســينا موســى ِبايتنــا وســياان مبــنقــال ت

 .3عندان قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نساءرم وما كيد الكافرين إل يف ضالل(

 

 ثالثة عشر: لصراع إىل يوم القيامة
قـال تعـاىل: )ولـول دفـع هللا النـاس بعضـهم بـبعض لفسـدت ، لشياان قائم إىل قيام السـاعةوحزب ا والصراع بن أرل احلق

واهلــدف الــاي يســعى لــه حــزب الشــياان مــن حــرب الــدعو  ، فــاهلل ســبحانه يــدفع أذى الشــر والاــاغوت أبنبيائــه وأوليائــه، 4األرض(
ورــو رــدف ل ميكــن حتقيقــه مهمــا أويت ، ى وجــه األرضإطفــاء رــاه الشــعية اإلهليــة الــيت تبــث األمــل واحليــا  يف نفــوس املعــابن عيــ

رــو الــاي ، قــال تعــاىل: )يريــدون أن يافئــوا نــور هللا أبفــوارهم وأيَّب هللا إل أن يــتم نــوره ولــو كــره الكــافرون، الاــاغوت مــن قــو  وعتــاد
 . 5أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره عيى الدين كيه ولو كره املشركون(

                                                            
 ( من سور  النجم.31-29اآليتان) - 1
 ( من سور  املائد .51اآلية ) - 2
 ( من سور  غافر.25-23اآلايت) - 3
 ( من سور  البقر .251اآلية ) - 4
 ( من سور  التوبة.33-32اآلية ) - 5
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 اء والرسل عييهم السالم  مجيعا ضحااي العدوانأربعة عشر: األنبي

اشــتعيت انر العــداو  بــن رؤوس حــزب الشــياان مــن جهــة واألنبيــاء والرســل ، نتيجــة لفكــر  رفــض التعــايش مــع اآلخــرين
 .1قال تعاىل: )وكالك جعينا لكل نيب عدوا من اجملرمن(، فال خييو نيب من عدو يرتلصد به، عييهم السالم من جهة أخرى

وحــاول فرعــون أن يستألصــل موســى عييــه ، نا أن نعيــم أبن موســى وقومــه كــانوا ضــحااي الــباش الفرعــوين ملــد  طوييــةوحســب
وقـد سـعى أعـداء عيسـى لقتيـه عييـه السـالم لـول ، وعيسـى وأمـه ضـحااي الفـرتاء مـن أعـدائهما، السالم ومن معه حن اتبعهم ليبحـر

 ري الشا  املسمومة اليت أردهتا إليه امرأ  يهودية يف خيرب.ودمحم مات عييه السالم بتأث، أن جناه هللا منهم

، ورفـع هللا املسـيح عيسـى إىل السـماء، فقد غرق فرعـون ومـن معـه مـن اجلنـود الفاسـدين، ورغم راا العناء فإن النصر قادم
 .2ين آمنوا يف احليا  الدنيا(قال تعاىل: )إان لننصر رسينا والا، وحتقق وعد هللا ابلنصر حلزبه، وانتشر دين دمحم ملء اخلافقن

يف الدنيا رـي املؤمنن وهلاا الستئصال الاي ميارسه حزب الشياان ضد ، والنتيجة النهائية هلاا الصراع بن احلق والباطل
ويكــون فيــه ، واآلخــر  رــي الشــوط األخــري الــاي تتحــدد فيــه النتــائج، فالــدنيا رــي الشــوط األول مــن رحيــة اإلنســان، يف يــوم الــدين

وتـــرى اجملـــرمن يومئـــا ، قـــال تعـــاىل: )يـــوم تبـــدل األرض غـــري األرض والســـماوات وبـــرزوا هلل الواحـــد القهـــار، عقـــاب األبـــدي لياغـــا ال
 .3ليجزي هللا كل نفس ما كسبت إن هللا سريع احلساب(، سرابييهم من قاران وتغشى وجورهم النار، مقرنن يف األلصفاد

قـال تعـاىل: )واندى ألصـحاب النـار ألصـحاب اجلنـة أن أفيضـوا عيينـا ، خـر ورو عقاب أبـدي عـادل حلـزب الشـياان يف اآل
الاين اَّتاوا ديـنهم هلـوا ولعبـا وغـرهتم احليـا  الـدنيا فـاليوم ننسـارم كمـا ، من املاء أو مما رزقكم هللا قالوا إن هللا حرمهما عيى الكافرين

 .4نسوا لقاء يومهم راا وما كانوا ِبايتنا جيحدون(

قــال تعــاىل: )والــاين آمنــوا وعميــوا الصــاحلات ل نكيــف نفســا إل ، فســينالون الثــواب الكــرمي مــن رب رحــيم وأمــا املؤمنــون
ونزعنا ما يف لصدوررم من غل جتري من حتتهم األهنـار وقـالوا احلمـد هلل الـاي رـداان ، وسعها أولئك ألصحاب اجلنة رم فيها خالدون
 .5ت رسل ربنا ابحلق ونودوا أن تيك اجلنة أورثتمورا مبا كنتم تعميون(هلاا وما كنا لنهتدي لول أن رداان هللا لقد جاء

وإهنــا لفرلصــة أخــري  حلــزب الشــياان أن يكــف عــن عدوانــه وظيمــه جتــاه األنبيــاء  عيــيهم الســالم ومحيــة مــرياثهم قبــل فــوات  
قــال تعــاىل: )أفــأمن الــاين ،  ابملرلصــاد هلــمولكــن هللا، فــإن العقــاب قــادم هلــؤلء الستئصــالين الــاين يريــدون وأد اإلميــان وأريــه، األوان

                                                            
 ( من سور  الفرقان.31اآلية ) - 1
 ( من سور  غافر51اآلية ) - 2
 ( من سور  إبراريم.51-48ايت )اآل - 3
 ( من سور  األعراف.51-51اآليتان ) - 4
 ( من سور  األعراف.43-42اآليتان ) - 5
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أو ، أو أيخــارم يف تقيــبهم فمــا رــم مبعجــزين، مكــروا الســيئات أن خيســف هللا هبــم األرض أو أيتــيهم العــااب مــن حيــث ل يشــعرون
 . 1أيخارم عيى َّتوف فإن ربكم لرءوف رحيم(

واألنبيـاء عيـيهم السـالم يف العـدوان عيـى  وراا البحث قـد جـاء لبيـان أسـاليب حـزب الشـياان واملكـون مـن أعـداء الرسـل
وذلــك مـن خــالل آايت الـاكر احلكــيم وفــق ، ابلرسـل واألنبيــاء عيــيهم السـالم وأتبــاعهم مـن املــؤمنن نواملتمثيــأرـل الصــراط املسـتقيم 
 ورو مكون من مخسة مباحث وخامتة.، منهج عيمي استقرائي

                                                            
 ( من سور  النحل.47-45اآلايت) - 1
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 احلـــــــرب النفسية املبحث األول
بــل رــي ، ة رــي مقدمــة لســائر احلــروب األخــرى الــيت يشــنها الاواغيــت  ضــد األنبيــاء والرســل عيــيهم الســالماحلــرب النفســي 

 من ذلك:، وتشمل راه احلرب عنالصر عد ، قاعد  احلروب جيعا
 

 أول: احتكار احلقيقة
مـؤمنن بيسـان احلـال فكـأهنم يقولـون لي، وأهنا ميك يـديهم، عندما يدعي أعداء الرسل  عييهم السالم أبن احلقيقة عندرم

وعيــيكم أن تتبعــوان وتنبــاوا مــا يف أيــديكم مــن ، تضــيعون أعمــاركم فيمــا ل طائــل مــن ورائــه، فضــال عــن املقــال أنــتم لســتم عيــى شــيء
ويبـالغون أكثـر فيـدعون ، ويف راا الصدد تدعي طوائف ممـن احنرفـوا عـن رـدي الرسـل عيـيهم السـالم أبهنـم ألصـفياء هللا، مرياث النبو 

قـال تعـاىل:  )وقالـت اليهـود والنصـارى حنـن أبنـاء هللا وأحبـاؤه قـل فيـم يعـابكم بـانوبكم ، ة والنسب إىل هللا تعاىل هللا عن ذلكالقراب
 .1بل أنتم بشر ممن خيق(

)وقـالوا كونـوا قال تعـاىل: ، ويبالغون يف ابطيهم حن يايبون من اآلخرين اتباعهم يف غيهم وترك املية اإلبراريمية املستقيمة
 . 2رودا أو نصارى هتتدوا قل بل مية إبراريم حنيفا وما كان من املشركن(

ورــاه الاوائــف تقــوم بكتمــان احلــق الــاي يعرفونــه جيــدا كمــا قــال تعــاىل: )الــاين آتينــارم الكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون 
قــال تعــاىل: )إن ، لعنــة هللا وغضـبه ورــم جـراء رــاا الفعـل الشــنيع يسـتحقون، 3أبنـاءرم وإن فريقــا مـنهم ليكتمــون احلـق ورــم يعيمـون(

إل الــاين ، الــاين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات واهلــدى مــن بعــد مــا بينــاه لينــاس يف الكتــاب أولئــك ييعــنهم هللا وييعــنهم الالعنــون
 .4َتبوا(

ىل: )إن الــاين قــال تعــا، والباعــث عيــى كتمــان احلقيقــة رــو املصــاحل املاديــة العاجيــة الــيت جتعيهــم يشــرتون دنيــارم ِبخــرهتم
م يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشرتون به ْثنا قييال أولئك ما أيكيون يف باـوهنم إل النـار ول يكيمهـم هللا يـوم القيامـة ول يـزكيه

 . 5وهلم عااب أليم(

                                                            
 ( من سور  املائد .18)اآلية  - 1
 ( من سور  البقر .135اآلية ) - 2
 ( من سور  البقر .146اآلية ) - 3
 سور  البقر .( من 161-159اآليتان) - 4
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 اثنيا: تزييف احلقائق

عـاىل: )بـل جـاءرم ابحلـق وأكثـررم قـال ت، تزييف احلقائق أو لبسها عيى الناس رو ديدن حزب الشياان الاي يكره احلـق
 .1ليحق كاررون(

قـال تعـاىل: )اي أرـل الكتـاب ، فاحملرفون من أرل الكتاب مثال يتعمدون مزج احلق ابلباطل لييتبس احلق عيـى أعـن النـاس
وذلــك بغيــة زرع  ،ورمبــا عمــدوا إىل إظهــار اإلميــان مبحمــد مث تراجعــوا عنــه، 2مل تيبســون احلــق ابلباطــل وتكتمــون احلــق وأنــتم تعيمــون(

قال تعاىل: )وقالت طائفة من أرل الكتاب آمنـوا ابلـاي أنـزل عيـى الـاين آمنـوا ، ومن مث ردهتم عن دينهم، الشك يف قيوب املؤمنن
 .3وجه النهار واكفروا آخره لعيهم يرجعون(

ي فرقــة احتــارت بــن ورــ، والتابــاب بــن الكفــر واإلميــان رــو ديــدن طائفــة أخــرى مــن غــري أرــل الكتــاب مسيــت ابملنــافقن
)إن املنــافقن خيــادعون هللا ورــو خــادعهم وإذا قــال تعــاىل: ، ومل جتــد هلــا موقعــا اثبتــا يف معســكر الكفــر أو اإلميــان، مصــاحلها ودينهــا

يل هللا ماباين بن ذلـك ل إىل رـؤلء ول إىل رـؤلء ومـن يضـ، قاموا إىل الصال  قاموا كساىل يراءون الناس ول ياكرون هللا إل قييال
، )ومن الناس من يقول آمنا ابهلل وابليوم اآلخر وما رم مبؤمننوقال أيضا مصورا خداع راه الفرقة وضالهلا: ، 4فين  جتد له سبيال(

 .5خيادعون هللا والاين آمنوا وما خيدعون إل أنفسهم وما يشعرون(

كمــا قــال ،  هم عــن اجلهــاد يف ســبيل هللا تعــاىللتثبــياوتعتمــد رــاه الفرقــة عيــى بــث اإلشــاعات والرعــب يف قيــوب املــؤمنن 
وحتـاول رـاه الفرقـة أن ، 6تعاىل: )الاين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعوان ما قتيوا قل فادرءوا عـن أنفسـكم املـوت إن كنـتم لصـادقن(

 قـالوا أمل نكـن معكـم )الـاين يرتبصـون بكـم فـإن كـان لكـم فـتح مـن هللايقـول تعـاىل: ، تبحث عـن مكاسـبها املاديـة أبيـة طريـق كانـت
 .7وإن كان ليكافرين نصيب قالوا أمل نستحوذ عييكم ومننعكم من املؤمنن(

                                                            
 ( من سور  املؤمنون.71اآلية ) - 1
 ( من سور  آل عمران.71اآلية ) - 2
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كـأن ينسـب هلل ولـد ،  ورو أكرب الكبائر وأسـوأ الـانوب، ويف مقدمتها: الشرك ابهلل، ويتجيى تزييف احلقائق يف لصور كثري 
)وقالت اليهود عزير ابـن هللا وقالـت النصـارى املسـيح ابـن هللا ذلـك  قال تعاىل:، وقد فعل راا اليهود والنصارى، تعاىل هللا عن ذلك

 . 1قوهلم أبفوارهم يضارئون قول الاين كفروا من قبل قاتيهم هللا أَّن يؤفكون(

 مثل: ، ورو من أنواع الشرك، ومن ذلك لصرف العباد  لغري هللا

إين وجدت امرأ  متيكهم وأوتيت من كـل شـيء وركاا كان قوم سبأ )، مثل السجود ليشمس، * مظارر الابيعة املختيفة
 .2وجدهتا وقومها يسجدون ليشمس من دون هللا(، وهلا عرش عظيم

قال تعاىل: )ومن الناس من يتخا من دون هللا أندادا حيبوهنم كحب هللا والـاين آمنـوا أشـد ، * أو لصرفها لأللصنام والاغا 
أمثال من األلصنام وقيل من الرؤساء الاين كانوا يتبعوهنم ويايعوهنم وينزلون عيـى قال الزخمشري يف تفسري اآلية: )أندادا: ، 3حبا هلل(

 .4أوامررم ونواريهم(

قــال ، وأن يفضــل أرــل الشــرك عيــى أرــل التوحيــد، وأن يصــرف العبــاد  لغــري هللا، ول يتــورع حــزب الباطــل أن يزكــي نفســه
انظـر كيـف يفـرتون عيـى هللا الكـاب وكفـى بـه إْثـا ، اء ول يظيمون فتـيال)أمل تر إىل الاين يزكون أنفسهم بل هللا يزكي من يشتعاىل: 
أمل تــر إىل الــاين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون ابجلبــت والاــاغوت ويقولــون ليــاين كفــروا رــؤلء أرــدى مــن الــاين آمنــوا ، مبينــا

 .   7والااغوت: الشياان، من دون هللاواجلبت: األلصنام وكل ما عبد ، 6وقد نزلت راه اآلية يف اليهود والنصارى، 5سبيال(

وكالك المشئـزاز مـن ، 8قال تعاىل: )قل أفغري هللا َتمروين أعبد أيها اجلاريون(، ومن تزييف احلقائق: األمر بعباد  غري هللا
ه إذا رـــم قـــال تعـــاىل: )وإذا ذكـــر هللا وحـــده امشـــأزت قيـــوب الـــاين ل يؤمنـــون ابآلخـــر  وإذا ذكـــر الـــاين مـــن دونـــ، ذكـــر هللا وحـــده

 .9يستبشرون(

قال تعاىل: )وإذا قيل هلم اسجدوا ليرمحن قالوا وما الرمحن أنسـجد ملـا ، ومن تزييف احلقائق: اإلحلاد يف أمساء هللا عز وجل
 1َتمران وزادرم نفورا(
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ى ذلــك وقــد ادعــ، أو ولصــفه مبــا ل يييــق بــه ســبحانه كــالفقر مــثال، ومــن تزييــف احلقــائق: اإلحلــاد يف لصــفات هللا عــز وجــل
قال تعاىل: )لقد مسع هللا قول الـاين قـالوا إن هللا فقـري وحنـن أغنيـاء سـنكتب مـا قـالوا وقـتيهم األنبيـاء بغـري حـق ونقـول ذوقـوا ، اليهود

أو ولصـفه ابلبخـل تعـاىل هللا عـن ذلـك حيـث قـال: )وقالـت اليهـود يـد هللا مغيولـة غيـت أيـديهم ولعنـوا مبـا قـالوا بـل ، 2عااب احلريق(
 . 3وطتان ينفق كيف يشاء(يداه مبس

قـال تعـاىل: )وقـال الـاين ل يرجـون لقـاءان لـول أنـزل ، وجعيها سـبيال وحيـدا لييقـن، ومن ذلك أيضا طيب رؤية هللا جهر 
 .4عيينا املالئكة أو نرى ربنا لقد استكربوا يف أنفسهم وعتو عتوا كبريا(

قال تعـاىل: )يسـألك أرـل ، حمسوسا من السماء استهزاء وعتوا ورمبا طيب بعضهم من النيب عييه السالم أن ينزل هلم كتااب
 .5الكتاب أن تنزل عييهم كتااب من السماء فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أران هللا جهر  فأخاهتم الصاعقة بظيمهم(

قــال تعــاىل: ، ابورــو مــا عمــد إليــه بعــض أرــل الكتــ، ومــن أســوأ لصــور تزييــف احلقــائق حتريــف كــالم هللا املنــزل مــن الســماء
 .6)أفتامعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللا مث حيرفونه من بعد ما عقيوه ورم يعيمون(

وســبب رــاا التحريــف مصــيحة دنيويــة عاجيــة تتمثــل يف مكســـب مــادي بســيط كمــا قــال تعــاىل: )فويــل ليــاين يكتبـــون 
ول خيفـى أبن ، 7ا به ْثنا قييال فويل هلم مما كتبـت أيـديهم وويـل هلـم ممـا يكسـبون(الكتاب أبيديهم مث يقولون راا من عند هللا ليشرتو 
ولالك قال تعاىل منددا مبا فعيه بعض أرـل الكتـاب: )فبـدل الـاين ظيمـوا قـول ، التبديل يف دين هللا وكتبه ظيم يستحق أشدالعقاب

 .8نوا يفسقون(غري الاي قيل هلم فأنزلنا عيى الاين ظيموا رجزا من السماء مبا كا

قـال تعـاىل:  )وإذا فعيـوا فاحشـة قـالوا وجـدان عييهـا آابءان ، ونسبة األمـر بفعـل الفـواحش إليـه، ومن ذلك الفرتاء عيى هللا
 لتشـريعات الباطيـة الـيت مل أيذن هبـاويدخل يف الفرتاء ا، 9وهللا أمران هبا قل إن هللا ل أيمر ابلفحشاء أتقولون عيى هللا ما ل تعيمون(
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قال تعاىل يف شأن طائفة من أرل الكتاب: )اَّتاوا أحباررم وررباهنم أراباب من دون هللا واملسيح ابـن مـرمي ومـا أمـروا إل ليعبـدوا ، هللا
 1إهلا واحدا ل إله إل رو سبحانه عما يشركون(

تعـاىل: )وقـال الـاين أشـركوا لـو قـال ، وكأنه ليس هلم ْثـة دخـل فيهـا، ويدخل يف الفرتاء عيى هللا نسبة جرائمهم إىل القدر
شاء هللا ما عبدان من دونه من شيء حنن ول آابؤان ول حرمنا من دونه من شيء كالك فعل الاين مـن قـبيهم فهـل عيـى الرسـل إل 

 2البالغ املبن(

أكــابر قــال تعــاىل: )وكــالك جعينــا يف كــل قريــة ، وقــد دأب حــزب الشــياان عيــى املكــر والــدراء لتضــييل النــاس وغــوايتهم
واهلــدف األول هلــاا املكــر عنــد مجيــع طوائــف حــزب الشــياان رــو: ، 3جمرميهــا ليمكــروا فيهــا ومــا ميكــرون إل أبنفســهم ومــا يشــعرون(

حرلصــهم عيــى تغيــري امليــة املســتقيمة كمــا قــال تعــاىل: )ولــن ترضــى عنــك اليهــود ول النصــارى حــىت تتبــع ميــتهم قــل إن رــدى هللا رــو 
 .4بعد الاي جاءك من العيم مالك من هللا من ويل ول نصري( اهلدى ولئن اتبعت أرواءرم

ورمبا ادعى أعداء الرسل عييهم السالم من الاغا  الظـاملن أهنـم حيققـون مصـيحة العبـاد والـبالد يف تصـديهم لـدعو  الرسـل 
وطاملـا ، 5ديكم إل سبيل الرشـاد(فهاا فرعون يدعي الرشاد قائال ملن حوله: )قال فرعون ما أريكم إل ما أرى وما أر، عييهم السالم

قال تعاىل: )إن الاين كفروا ولصدوا عن سبيل هلل قد ، فال عجب إذا من لصدرم عن سبيل هللا، ظن أئمة الكفر أبن عميهم لصواب
، قولـيس الكفـر  مـن أعـداء الرسـل عيـيهم السـالم إل قااعـا لاريـق احلـ، فـالكفر والصـد عـن سـبيل هللا قرينـان، 6ضيوا ضـالل بعيـدا(
 حىت لو أن قائال ادعى أبهنم مل خييقوا إل هلاه الغاية مل يكن ذلك ببعيد.، أعداء ألرل التوحيد

 

 اثلثا: اإلرراب النفسي 
، مـن األواثن الـيت يعبـدوهنا عيـيهم السـالم فقـد خيوفـون الرسـل، ويكون اإلرراب النفسي ابلتخويف عيى خمتيـف األلصـعد 

قـال الزخمشـري: )أراد األواثن ، 7: )وخيوفونـك ابلـاين مـن دونـه ومـن يضـيل هللا فمالـه مـن رـاد(قال تعـاىل، ويزعمون هلا الضر والنفع
 .8اليت اَّتاورا آهلة من دونه(
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قـال ، فاملسـاس هبـا مسـاس ببنيـة اجملتمـع األساسـية، وراه األواثن ري جـزء مـن حلمـة اجملتمـع اجلـاريي ونظامـه الجتمـاعي
َّتــاُت مــن دون هللا أواثان مــود  بيــنكم يف احليــا  الــدنيا مث يــوم القيامــة يكفــر ا)وقــال إمنــا لســالم: تعــاىل عيــى لســان نبيــه إبــراريم عييــه ا

وقــد فســر الزخمشــري املــراد ابملــود  يف رــاه اآليــة فقــال: ، 1بعضــكم بــبعض وييعــن بعضــكم بعضــا ومــأواكم النــار ومــالكم مــن انلصــرين(
كمــا يتفــق النــاس عيــى مــارب فيكــون ذلــك ،  واتفــاقكم عييهــا وائــتالفكم، لجتمــاعكم عيــى عبادهتــا، )أي لتتــوادوا بيــنكم وتتوالصــيوا

 .2سبب حتاهبم وتصادقهم(

لــدحض فكـر  رــاا اخلــوف الــاي تــروج لــه اجلارييــة يقــول تعــاىل: ، لنبيــه الكــرمي، ويف لفتـة كرميــة مــن لــدن هللا العزيــز احلكــيم 
فـاخلوف ل ينبغـي أن يالمـس قيـب الرسـول ، 3بـه عيـيكم سـيااان( )وكيف أخاف ما أشركتم ول َّتافون أنكم أشركتم ابهلل ما مل ينزل

وأوىل هبــاا اخلــوف أن يالمــس قيــوب املشــركن الــاين افــرتوا ، ألنــه عيــى احملجــة البيضــاء والصــراط املســتقيم، الكــرمي أو املــؤمن الصــاحل
وفيهـا ، يف موضـع آخـر مـن الكتـاب العزيـزورـو مـا أشـارت إليـه آيـة كرميـة ، واَّتاوا معـه آهلـة أخـرى ظيمـا وعـدواان، عيى هللا الكاب

 . 4يقول عز وجل: )إمنا ذلكم الشياان خيوف أولياءه فال َّتافورم وخافون إن كنتم مؤمنن(

برربـــة أو خـــوف مـــن القـــوى  عيـــيهم الســـالم وحبكـــم الابيعـــة البشـــرية والضـــعف البشـــري قـــد يشـــعر بعـــض األنبيـــاء املقـــربن 
، حيـث وردت آايت عـد  تـاكر رـاا اخلـوف، مثـل مـا حصـل ملوسـى يف مواجهـة فرعـون، واقـفالااغوتية اليت يواجهوهنا يف بعض امل

ـــه الســـالم: )قـــال رب إين أخـــاف أن يكـــابون( )وهلـــم عيـــي ذنـــب فأخـــاف أن وقـــال أيضـــا: ، 5قـــال تعـــاىل عيـــى لســـان موســـى عيي
ولكــن رــاا اخلــوف ســرعان مــا ، 7وقــال ســبحانه: )ففــررت مــنكم ملــا خفــتكم فورــب يل ريب حكمــا وجعيــين مــن املرســين(، 6يقتيــون(

حيــث كانــت معيــة هللا ملوســى ورــارون عييهمــا الســالم كافيــة ألن تبــدد أي ذر  مــن خــوف ذلــك ، تبــدد يف حلظــة اليقــاء مــع فرعــون
 .  8قال تعاىل: )قال ل َّتافا إنين معكما أمسع وأرى(، الااغية املتجرب
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ورو خوف جيعل التابع ينقاد ليمتبوع ، كرباء يف نفوس أتباعهمومن أسوأ لصور الرربة واخلوف تيك اليت يزرعها الساد  وال
ربنـا آهتـم ضـعفن مـن العـااب ، قال تعاىل: )وقالوا ربنا إان أطعنـا سـادتنا وكـرباءان فأضـيوان السـبيال، انقيادا أعمى بال وعي ول تفكري

 .1والعنهم لعنا كبريا(

يوم القيامة يقول عز وجل: )ولـو تـرى إذ الظـاملون موقوفـون عنـد ويف مشهد آخر هلاا احلوار الساخن بن الساد  واألتباع 
قــال الــاين اســتكربوا ليــاين ، رهبــم يرجــع بعضــهم إىل بعــض القــول يقــول الــاين استضــعفوا ليــاين اســتكربوا لــول أنــتم لكنــا مــؤمنن

استكربوا بـل مكـر الييـل والنهـار  وقال الاين استضعفوا لياين، استضعفوا أحنن لصددانكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم بل كنتم جمرمن
إذ َتمروننــا أن نكفــر ابهلل وجنعــل لــه أنــدادا وأســروا الندامــة ملــا رأوا العــااب وجعينــا األغــالل يف أعنــاق الــاين كفــروا رــل جيــزون إل مــا  

، أتبــاعهم وأعــواهنم وكانــت أمــرا إلزاميــا مــن الســاد  إىل، فعمييــة اإلضــالل كانــت مهيئــة وخمااــة عــرب الييــل والنهــار، 2كــانوا يعميــون(
قـال ، ويدفعهم اخلوف عيى مصاحلهم الضيقة إىل التصدي لكل األنبياء واملصـيحن، رؤلء الساد  الاين ميثيون قمة الرتف والفساد

 . 3تعاىل: )وما أرسينا يف قرية من ناير إل قال مرتفورا إان مبا أرسيتم به كافرون(

قـال الزخمشـري: )واملـاكرون ، 4الرؤساء كما يف قوله تعاىل: )ومكروا مكـرا كبـارا( وقد تكرر يف القرآن الكرمي نسبة املكر إىل
وقـوهلم ل ، ولصـدرم عـن امليـل إليـه والسـتماع منـه، وحتـريش النـاس عيـى أذاه، ومكررم احتياهلم يف الدين وكيـدرم لنـوح، رم الرؤساء

 .5كرب من الكبار(والكبار أ، والكبار أكرب من الكبري… تارن آهلتكم إىل عباد  رب نوح

قــال ، ورمبــا عبــدوا قــادهتم مــن دون هللا تعــاىل، ورمبــا عظــم التــابعون مــن الرعــاع والعامــة أســيادرم كمــا يعظمــون رب العــاملن
وجنــود  ، تعــاىل يــاكر رــاا الــتالوم املــزري بــن الســاد  والقايــع يــوم القيامــة حيــث مل تعــد جتــد املالمــة: )فكبكبــوا فيهــا رــم والغــاوون

 .6وما أضينا إل اجملرمون(، إذ نسويكم برب العاملن، َتهلل إن كنا لفي ضالل مبن، قالوا ورم فيها خيتصمون، عونإبييس أمج

قــالوا بعــز  و حيــث قــالوا: )فــألقوا حبــاهلم وعصــيهم ، القســم ابلاغــا  كمــا فعــل الســحر  أمـام موســىومـن لصــور رــاا التعظــيم 
)وقــال يم املفتعــل قــد يتمــادى الااغيــة فــيعين األلوريــة أو الربوبيــة كمــا فعــل فرعــون: ونتيجــة هلــاا التعظــ، 7فرعــون إان لــنحن الغــالبون(

فرعون اي أيهـا املـأل مـا عيمـت لكـم مـن إلـه غـريي فأوقـد يل اي رامـان عيـى الاـن فاجعـل يل لصـرحا لعيـي أطيـع إىل إلـه موسـى وإين 
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ويف مشــهد آخــر يعيــن فرعــون أمــام ، 1م إلينــا ل يرجعــون(واســتكرب رــو وجنــوده يف األرض بغــري احلــق وظنــوا أهنــ، ألظنــه مــن الكــاذبن
وعـــدم وجـــود مـــن ينصـــحه أو ، وقـــد دفعـــه إىل رـــاا الاغيـــان اســـتخفافه برعيتـــه، 2فقـــال أان ربكـــم األعيـــى(، رعيتـــه: )فحشـــر فنـــادى

 . 3قال تعاىل: )فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقن(، يعارضه

فــأَته إبــراريم ، حيــث ادعــى القــدر  عيــى اخليــق واإلابد ، أمــام إبــراريم عييــه الســالم ذوكــالك فعــل مــن قبيــه الااغيــة منــرو  
قـال تعـاىل: )أمل تـر إىل الـاي حـاج إبـراريم يف ربـه أن آَته هللا امليـك إذ قـال إبـراريم ، حبجة جعيته يقف أمامهـا فـاغرا مشـدورا حـائرا

 أييت ابلشــمس مــن املشــرق فــأت هبــا مــن املغــرب فبهــت الــاي كفــر ريب الــاي حيــي ومييــت قــال أان أحــي وأميــت قــال إبــراريم فــإن هللا
 . 4وهللا ل يهدي القوم الظاملن(

بيــد أن الوعــد ، يشــعر املؤمنــون ابلرربــة واخلــوف، ونتيجــة لضــغوط حــزب الشــياان املتعــدد  عيــى أرــل اإلميــان ابهلل ورســيه 
 . 5بعد خوفهم أمنا( قال تعاىل: )وليبدلنهم من، اإلهلي يتدخل ليبدد آاثر ذلك اخلوف

فقد حياولون إكراه الرسل عييهم ، ورو ما جلأ إيه كثري من أئمة الكفر ، وقد يقود التخويف إىل الغصب واإلكراه 
قــال تعــاىل: )وقــال الــاين كفــروا لرســيهم لنخــرجنكم مــن أرضــنا أو ، الســالم ليعــود  إىل الكفــر عنــو  حفاظــا عيــى حيــاهتم وممتيكــاهتم

وقال أيضا: )قال املأل الاين استكربوا من قومه لنخرجنك اي شعيب والاين آمنوا معك مـن قريتنـا أو لتعـودن يف ، 6لتعودن يف ميتنا(
 .7قد افرتينا عيى هللا كااب إن عدان يف ميتكم بعد إذ جناان هللا منها(، ميتنا قال أولو كنا كاررن

فهـاا فرعـون يقهـر النـاس ، مـة مـن أجـل مصـاحلهم الدنيويـةورمبا مارس أعداء الرسل عيـيهم السـالم سياسـة اإلكـراه مـع العا 
، 8)إان آمنا بربنا ليغفر لنا خااايان وما أكررتنا عييـه مـن السـحر(قال تعاىل عيى لسان السحر  خياطبون فرعون: ، عيى تعيم السحر

فكــل شــيء يف عــامل ، 9ذن لكــم(بيــد أن فرعــون مل يقبــل مــنهم رــاا املوقــف ولصــرخ فــيهم مســتنكرا ومتوعــدا: )قــال آمنــتم لــه قبــل أن آ
 وحيتاج إىل قرار!، الاعر واإلرراب الاي يقوده الاغا  حيتاج إىل إذن
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 رابعا: الرتغيب واإلغراء

وعنــدما يســتخدم الرتغيــب يف الشــر يكــون أثــره الســييب عيــى ، الرتغيــب يف املنكــر أســيوب مــن أســاليب الضــغط النفســي
، ياان يؤثر الدنيا ومبارجها ولااهتا فهو يصد عن سبيل هللا لتحيو له الـدنيا كمـا يريـدوألن حزب الش، اإلنسان مماثال ألثر الرتريب

 .1قال تعاىل: )الاين يصدون عن سبيل هللا ويبغوهنا عوجا ورم ابآلخر  كافرون(

ديـنهم فهو ل يتورع عن التالعـب ابألداين كمـا قـال تعـاىل: )الـاين اَّتـاوا ، وطاملا أن حزب الشياان يصد عن سبيل هللا
، ويغـروهنم حبمـل ذنـوهبم يـوم القيامـة، لـاا جنـد أتبـاع حـزب الشـياان حيرضـون املـؤمنن عيـى اتبـاعهم، 2هلوا ولعبا وغرهتم احليا  الدنيا(

قـــال تعـــاىل: )وقـــال الـــاين كفـــروا ليـــاين آمنـــوا اتبعـــوا ســـبيينا ولنحمـــل خاـــاايكم ومـــا رـــم حبـــامين مـــن خاـــاايرم مـــن شـــيء إهنـــم 
 .3لكاذبون(

وكيــف ، قــال تعــاىل يــاكر حتــاور أرــل النــار، حــزب الشــياان مــا بيــده مــن مــال وثــرو  لصــد النــاس عــن اهلــدى ويســتخدم
قــالوا بــل مل تكونــوا ، قــالوا إنكــم كنــتم َتتوننــا عــن اليمــن، أضــيهم أســيادرم أبســيوب الرتغيــب: )وأقبــل بعضــهم عيــى بعــض يتســاءلون

أو أنكـم  ، ومعـىن اليمـن يف رـاه اآليـة: أي مـن قبـل اخلـري وانحيتـه، 4غن(وما كان لنا عييكم من سياان بل كنتم قومـا طـا، مؤمنن
 5كنتم َتتوننا عن القهر والقو  وتقصدوننا عن السياان والغيبة حىت حتميوان عيى الضالل وتقسروننا عييه

رـــم يعبـــدون يف وإمنـــا ، فصـــنع هبـــائم مـــن ذرـــب ليعبـــدرا النـــاس، ورمبـــا عمـــد حـــزب الشـــياان إىل الفتنـــة ابحليـــواانت الثقييـــة
وذلـك كمــا فعـل الســامري الـاي أضــل قـوم موسـى حيــث أخـرب هللا عنــه: )فـأخرج هلــم عجـال جســدا لـه خــوار ، احلقيقـة بريـق الــارب

ورـاا العجـل كـان مصـنوعا مـن  ،6أفـال يـرون أل يرجـع إلـيهم قـول ول مييـك هلـم ضـرا ول نفعـا(، فقالوا راا إهلكـم وإلـه موسـى فنسـي
وركـاا الكفـر  يفتنـون ابجلانـب ، 7ل تعـاىل: )واَّتـا قـوم موسـى مـن بعـده مـن حيـيهم عجـال جسـدا لـه خـوار(احليى والارب كما قا

 احليواين املادي الثقيل الصفيق الاي له بريق الارب فيعبدوه.

، ومـن ذلـك أسـيوب اإلغـراء، وقد حاول رؤوس الكفر قريش ثين النيب عييه السالم عن دعوته مسـتخدمن كـل األسـاليب
فقــد بعــث إليــه أشــراف قومــه واجتمعــوا إليــه عنــد الكعبــة وقــالوا لــه: )اي دمحم! إان قــد ، رســول هللا ثبــت ومل يركــع ملغــرايت احليــا  بيــد أن

وعبـت ، لقـد شـتمت اآلابء، وإان وهللا ما نعيم رجال من العرب أدخل عيى قومه مثـل مـا أدخيـت عيـى قومـك، بعثنا إليك لنكيمك
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فمــا بقــي ألمــر قبــيح إل قــد جئتــه فيمــا بيننــا وبينــك ـأو كمــا قــالوا لــه ـ  ، وفرقــت اجلماعــة، ألحــالموســفهت ا، وشــتمت اآلهلــة، الـدين
، وإن كنـت تايـب بـه الشـرف فينـا، فإن كنت إمنا جئت هباا احلديث تايب به مال مجعنا لك مـن أموالنـا حـىت تكـون أكثـران ميكـا

إن كــان رــاا الــاي أيتيــك رئيــا مــن اجلــن قــد غيــب عييــك ـ وكــانوا و ، وإن كنــت تريــد بــه ميكــا ميكنــاك عيينــا، فــنحن نســودك عيينــا
فقـال هلـم رسـول هللا ، أو نعـار فيـك، بالنا لك أموالنا يف طيب الاب حىت نربئك منه، يسمون التابع من اجلن رئيا ـ فرمبا كان ذلك

، ولكـن هللا بعثـين إلـيكم رسـول، ول امليك عييكم، فيكمول الشرف ، ما جئت مبا جئتكم به أطيب أموالكم، ملسو هيلع هللا ىلص: ما يب ما تقولون
فــإن تقبيــوا مــين مــا جئــتكم بــه فهــو ، ونصــحت لكــم، فبيغــتكم رســالت ريب، وأمــرين أن أكــون لكــم بشــريا ونــايرا، وأنــزل عيــي كتــااب

 .1(أو كما قال ملسو هيلع هللا ىلص، وإن تردوه عيي ألصرب ألمر هللا حىت حيكم هللا بيين وبينكم، حظكم يف الدنيا واآلخر 

 

 خامسا: رفض احلقيقة
فهــم ، إذ جيعــل املــؤمن يف حــري  مــن رــؤلء املعانــدين الــاين يتعامــل معهــم، رفــض احلقيقــة لصــور  مــن لصــور احلــرب النفســية

 ويتجيــى رفــض، وتــرفض احلــق جملــرد أنــه احلــق، ول تيــن مــن قســوهتا، ل تســتيقظ مــن ســباهتا، مييكــون قيــواب قاســية كأهنــا مــن حجــر
 منها:، احلقيقة أبمور كثري 

، 2كما قال تعاىل: )إن الاين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك رـم الضـالون(،  * الكفر بعد اإلميان
 .3مث ازدادوا كفرا بكفررم مبحمد والقرآن(، قال الزخمشري: )رم اليهود كفروا بعيسى واإلجنيل بعد إمياهنم مبوسى والتورا 

وكـأن القضـية ، * ورمبا حاول أعـداء الرسـل عيـيهم السـالم التفرقـة بـن هللا ورسـيه واإلميـان ببعضـهم والكفـر ببعضـهم اآلخـر
قال تعاىل: )إن الاين يكفرون ابهلل ورسيه ويريدون أن يفرقوا بن هللا ورسيه ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، جمرد روى أو مزاج

 .4أولئك رم الكافرون حقا وأعتدان ليكافرين عاااب مهينا(، ك سبيالويريدون أن يتخاوا بن ذل

 .5من شيء(عيى بشر قال تعاىل: )وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل هللا ، النبوات مجيعا* وقد ينكرون 

 وهللا شـهيد عيـى مـا قـال تعـاىل: )قـل اي أرـل الكتـاب مل تكفـرون ِبايت هللا، * وقد يعينون الكفر ِبايت هللا والصـد عنهـا
 .6قل اي أرل الكتاب مل تصدون عن سبيل هللا من آمن وتبغوهنا عوجا وأنتم شهداء وما هللا بغافل عما تعميون(، تعميون
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قــال تعــاىل:  )إن الــاين حيــادون هللا ورســوله كبتــوا كمــا كبــت ، وأعينــوا احلــرب عيــى هللا ورســوله، * ورمبــا لصــرحوا مبعــادا  هللا
. 2وكبتــوا: أخــزوا وأريكــوا، ومعــىن حيــادون: يعــادون ويشــاقون، 1م وقــد أنزلنــا آايت بينــات وليكــافرين عــااب مهــن(الــاين مــن قــبيه

 وسيخسر لصاحبها يف الدنيا واآلخر .، تدل عيى شقاء لصاحبها، وذلك ألن احلرب مع هللا خاسر 

قــال تعــاىل: ) قــد نعيــم إنــه ، يمــابيــد أهنــا جحــدت احلقيقــة حســدا وظ، * ورنــاك شــرحية تعــرف لصــدق النــيب عييــه الســالم
 .3ليحزنك الاين يقولون فإهنم ل يكابونك ولكن الظاملن ِبايت هللا جيحدون(

قال تعاىل: )وإذا قيـل هلـم تعـالوا إىل مـا ، بيد أهنا ترفض التحاكم إىل شريعة هللا، * ورناك شرحية أخرى تظاررت ابإلسالم
 . 4ن عنك لصدودا(أنزل هللا وإىل الرسول رأيت املنافقن يصدو 

كمــا قــال تعــاىل: اإلعــراض )مــا خيقنــا الســماوات واألرض ،  وعــدم املبــال  هبــا، * ومــن لصــور رفــض احلقيقــة اإلعــراض عنهــا
وقـال أيضـا: )ومـا أيتـيهم مـن ذكـر مـن الـرمحن حمـدث إل  ، 5وما بينهما إل ابحلـق وأجـل مسـمى والـاين كفـروا عمـا أنـاروا معرضـون(

 .  6كانوا عنه معرضن(

فهربـوا كمـا هتـرب احلمـري الوحشـية مـن اليبـؤ  ، وألصـاهبم اهليـع مـن رؤيـة لصـاحبها، * ورمبا ررب الكـافرون مـن مسـاع احلقيقـة
كـأهنم ،  قال تعاىل: )فماهلم عن التاكر  معرضن، ورو رروب يدل عيى مدى الاعر والنفور من راه الدعو  اجلديد ، زوجة األسد!
 .7فرت من قسور (، محر مستنفر 

وتغايـة الـرؤوس عنـد رؤيـة لصـاحبها كمـا كـان يصـنع ، أسوأ لصور اهلروب من مسـاع احلقيقـة لصـك اآلذان عنـد مساعهـا ومن
وإين كيمـا دعـوهتم لتغفـر هلـم ، فيـم يـزدرم دعـائي إل فـرارا، قال تعاىل: )قال رب إين دعـوت قـومي لـيال وهنـارا، قوم نوح عييه السالم

قـال الزخمشـري يف شـرح اآليـة: )واستغشـوا ثيـاهبم: وتغاـوا ، 8م وألصـروا واسـتكربوا اسـتكبارا(جعيوا ألصابعهم يف آذاهنـم واستغشـوا ثيـاهب
، وأية جهالة أكرب من لصـك اآلذان، 9كأهنم طيبوا أن تغشارم ثياهبم أو تغشيهم كرارة النظر إىل وجه من ينصحهم يف دين هللا(،  هبا

 يد أن يسد كل منافا النور اليت ميكن أن تبدد له ظالم ذلك املعتقد.فري ، إنه فعل من ل يثق بنفسه ومعتقده، والتغاي ابلثياب
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ورـاا مـا ، كـدعوى أن النـيب يريـد الزعامـة مـن وراء النبـو ،  * ومن لصور رفض احلقيقة تقدمي تفسريات غري لصحيحة ليدعو 
مــا  م ولــو شــاء هللا ألنــزل مالئكــةادعــاه قــوم نــوح: )فقــال املــأل الــاين كفــروا مــن قومــه مــا رــاا إل بشــر مــثيكم يريــد أن يتفضــل عيــيك

 .1(مسعنا هباا يف آابئنا األولن

ورــو موقــف ، * ومــن لصــور رفــض احلقيقــة التشــبث ابلعقائــد الفاســد  والتقييــد األعمــى ليســابقن ولــو كــانوا عيــى ضــالل!
عبوديــة لفهــم اآلابء وتــرفض النعتــاق مــن رق ال، حيــث تفــرتض يف آابئهــا وأجــدادرا الصــواب املايــق، تقفــه اجلارييــة يف كــل عصــر

حيـث: )قـالوا اي ، ورو موقف اَّتاته ْثود مع نبيها لصاحل عييـه السـالم، وحتارب أي دعو  إلعمال العقل والتفكري السييم، واألجداد
وكــالك اَّتــاه أرــل ، 2لصــاحل قــد كنــت فينــا مرجــوا قبــل رــاا أتنهــاان أن نعبــد مــا يعبــد آابؤان وإننــا لفــي شــك ممــا تــدعوان إليــه مريــب(

، 3حيث: )قـالوا اي شـعيب ألصـالتك َتمـرك أن نـرتك مـا يعبـد آابؤان وأن نفعـل يف أموالنـا مـا نشـاء إنـك ألنـت احليـيم الرشـيد(، مدين
وســارت عييــه قــريش كمــا قــال تعــاىل: )وإذا تتيــى عيــيهم آايتنــا بينــات قــالوا مــا رــاا إل رجــل يريــد أن يصــدكم عمــا كــان يعبــد آابؤكــم 

وقد استنكر القرآن راا التباع األعمـى ، 4(وقال الاين كفروا ليحق ملا جاءرم إن راا إل سحر مبنوقالوا ما راا إل إفك مفرتى 
)وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنـزل هللا قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عييـه آابءان أولـو كـان آابؤرـم ل يعقيـون لآلابء بعد نزول اهلدى يقول تعاىل: 

نكار يف أكثر من موضع كما يف قوله تعاىل: )وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنـزل هللا وإىل الرسـول وتكرر راا الست، 5شيئا ول يهتدون(
 . 6قالوا حسبنا ما وجدان عييه آابءان أولو كان آابؤرم ل يعيمون شيئا ول يهتدون(

أتبنـون بكـل ريـع فهاا رود خياطب عادا خاااب مهااب واضحا انلصحا فيقـول: )، * ومن لصور رفض احلقيقة التكايب هبا
)قــالوا فأجــابوه بكــل لصــفاقة: ، 7فــاتقوا هللا وأطيعــون(، وإذا باشــتم باشــتم جبــارين، وتتخــاون مصــانع لعيكــم َّتيــدون، آيــة تعبثــون

ورــاا النــيب دمحم عييــه الســالم يالقــي ، 8ومــا حنــن مبعــابن(، إن رــاا إل خيــق األولــن، ســواء عيينــا أوعظــت أم مل تكــن مــن الــواعظن
وقـال تعـاىل: ، 9قـال تعـاىل مواسـيا لـه: )وإن يكـابوك فقـد كـابت رسـل مـن قبيـك وإىل هللا ترجـع األمـور(، قومـه أيضـا التكايب من

 . 11الاين رم يف خوض ييعبون(، )فويل يومئا ليمكابن
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فـال يتورعـون عـن رمـي ، وسبب رـاا التكـايب أن الكـافرين ألصـال حيبـون الفـرتاء والكـاب حـىت لصـار ديـدهنم وجبيـة فـيهم
والتكـايب رـاا خيـق أعـداء هللا ، 1صادقن بـه كمـا قـال تعـاىل: )ولكـن الـاين كفـروا يفـرتون عيـى هللا الكـاب وأكثـررم ل يعقيـون(ال

قـال تعـاىل بشـأن قـريش: ، ومبـا يـدعون إليـه، ورمبا قاد إىل الستهزاء هبم، وقد عاَّن منه األنبياء واملرسيون عييهم السالم مجيعا، مجيعا
)اي حســـر  عيــــى العبـــاد مـــا أيتــــيهم مـــن رســــول إل كـــانوا بــــه وقـــال أيضــــا: ، 2يهم أنبـــاء مــــا كـــانوا بـــه يســــتهزئون()فقـــد كـــابوا فســــيأت

 .3يستهزئون(

قـــال تعـــاىل: )ومـــا َتتـــيهم مـــن آيـــة مـــن آايت رهبـــم إل كـــانوا عنهـــا ، * وميتـــزج اإلعـــراض ابلتكـــايب ليـــؤداين إىل الســـتهزاء
 . 4تيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون(فقد كابوا ابحلق ملا جاءرم فسوف أي، معرضن

فال عجب أبن جند لديه رغبة جاحمة يف رد  املـؤمنن عـن ديـنهم كمـا ، عييهم السالم وطاملا كاب حزب الشياان ابلرسل
 حسـدا مـن عنـد أنفسـهم مـن بعـد مـا تبـن هلـم احلـق فـاعفوا اكفار من بعد إميانكم  قال تعاىل: )ود كثري من أرل الكتاب لو يردونكم 

 ورمبا تاورت راه الرغبة إىل حد القتل كما سيأيت.، 5والصفحوا حىت أييت هللا أبمره إن هللا عيى كل شيء قدير(

* والنعم اليت ينعمها هللا عز وجل عيى عباده تقود حزب الشياان إىل السـتكبار واسـتخدام املـال والزينـة يف املعصـية كمـا  
ن ومأله زينة وأموال يف احليا  الـدنيا ربنـا ليضـيوا عـن سـبييك ربنـا اطمـس عيـى أمـواهلم قال تعاىل: )وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعو 

ويتجيــى الســتكبار يف رفــض احلقيقــة املايقــة ورــي التوحيــد والدينونــة هلل ، 6واشــدد عيــى قيــوهبم فــال يؤمنــوا حــىت يــروا العــااب األلــيم(
 .7له إل هللا يستكربون(رب العاملن كما قال تعاىل: )إهنم كانوا إذا قيل هلم ل إ

. وكـــان 8يقـــول تعـــاىل: )وإن فرعـــون لعـــال يف األرض وإنـــه ملـــن املســـرفن(، ومـــن أشـــد املســـتكربين وألعـــنهم الااغيـــة فرعـــون
)مث بعثنا من بعدرم موسى ورـارون إىل فرعـون وميئـه ِبايتنـا فاسـتكربوا وكـانوا كما قال تعاىل: ،  الستكبار ييفه رو وحاشيته وجنوده
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فقد قالوا ملوسـى ورـارون عييهمـا السـالم: ، وكأهنم يريدون نزع الزعامة منهم عييهم السالم وكانوا ينظرون إىل األنبياء، 1رمن(قوما جم
 . 2)قالوا أجئتنا لتيفتنا عما وجدان عييه آابءان وتكون لكما الكربايء يف األرض وما حنن لكما مبؤمنن(

قــال تعــاىل: )فأمــا عــاد ، رهتــا قوهتــا املاديــة فاغــت يف األرض ظيمــا وفســاداوقــد غ، ومــن األمــم املســتكرب  عــاد كمــا تقــدم
 3فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قو  أومل يروا أن هللا الاي خيقهم رو أشد منهم قو  وكانوا ِبايتنا جيحدون(

يقول تعاىل: )ويوم يعرض الـاين كفـروا ، عااهباوينهمك املستكربون عاد  يف لاائا الدنيا وشهواهتا متناسن نعيم اآلخر  و 
عيى النار أذربتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبـا فـاليوم جتـزون عـااب اهلـون مبـا كنـتم تسـتكربون يف األرض بغـري احلـق ومبـا  

، اكم النار ومـالكم مـن انلصـرينيقول تعاىل: )ومأو ، ويف غمر  الشهوات يرفضون احلقائق اخلالد  املنزلة من السماء، 4كنتم تفسقون(
ورمبــا جــادلوا يف رــاه احلقــائق ، 5ذلكــم أبنكــم اَّتــاُت آايت هللا رــزوا وغــرتكم احليــا  الــدنيا فــاليوم ل خيرجــون منهــا ول رــم يســتعتبون(

ل يف هللا بغـري عيـم اخلالد  من ألورية وربوبية ودين ونبو  ومعاد بال أدلة ليدحضورا ظيما وبغيا كما قال تعاىل: )ومن الناس من جياد
كتصــعري ،  قــال الزخمشــري: )ثــين العاــف: عبــار  عــن الكــرب واخلــيالء ، 6اثين عافــه ليضــل عــن ســبيل هللا(، ول رــدى ول كتــاب منــري

واملــرض النفســي املتمثــل ، فــاجتمع يف مــوقفهم اجلهــل العيمــي املتمثــل ابجلــدل الباطــل الــاي ل يســتند إىل حقــائق، 7اخلــد ويل اجليــد(
 ء والنتفاش الفارغ الاي ل يسنده شيء.ابخليال

قـال تعـاىل: )ولقـد أرسـينا ، ورـو انبـع أساسـا مـن السـتكبار، * ومن لصـور رفـض احلقيقـة نبـا الـدعاء عنـد احملـن والشـدائد
ان مـا  فيول إذ جاءرم أبسنا تضرعوا ولكن قست قيوهبم وزين هلم الشيا، إىل أمم قبيك فأخاانرم ابلبأساء والضراء لعيهم يتضرعون

 ورم مغرورن بقوهتم وأعماهلم.، ألنه يف تصوررم سالح الضعفاء، فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء، 8كانوا يعميون(

)زيــن ليــاين كفــروا احليــا  الــدنيا ويســخرون مــن قــال تعــاىل: ، * ومــن لصــور رفــض احلقيقــة الســخرية مــن ألصــحاهبا ومحيتهــا
إنـه  ، وقـال تعـاىل: )قـال اخسـئوا فيهـا ول تكيمـون، 9هللا يـرزق مـن يشـاء بغـري حسـاب(الاين آمنوا والاين اتقـوا فـوقهم يـوم القيامـة و

فاَّتــامتورم ســخراي حــىت أنســوكم ذكــري وكنــتم مــنهم ، كــان فريــق مــن عبــادي يقولــون ربنــا آمنــا فــاغفر لنــا وارمحنــا وأنــت خــري الــرامحن
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، 2نسـوكم ذكـري( أي محيكـم بغضـهم عيـى أن نسـيتم معـامييتومعـىن: )أ، 1إين جزيتهم اليوم مبا لصربوا أهنم رم الفائزون(، تضحكون
 ويضيع يف نشو  الظيم والعدوان.، فهو عدوان عيى املخيوق ينسى املعتدي من خالله خالقه

وتضـــحكون ول ، قـــال تعـــاىل: )أفمـــن رـــاا احلـــديث تعجبـــون، * ومـــن أقـــبح أنـــواع الســـخرية الضـــحك عنـــد مســـاع القـــرآن
وإذا مـروا ، قال تعاىل: )إن الاين أجرموا كانوا من الاين آمنوا يضـحكون، صالح والضحك منهموكالك التهكم أبرل ال، 3تبكون(

والضــحك مــن األنبيــاء عيــيهم الســالم ، 4وإذا رأورــم قــالوا إن رــؤلء لضــالون(، وإذا انقيبــوا إىل أريهــم انقيبــوا فكهــن، هبــم يتغــامزون
عــاىل: )ولقــد أرســينا موســى ِبيتنــا إىل فرعــون وميئــه فقــال إين رســول رب قــال ت، جبيــة الاغــا  وعيــى رأســهم الااغيــة املغــرور فرعــون

 .5فيما جاءرم ِبيتنا إذا رم منها يضحكون(، العاملن

وقـد اسـتهزأ ، 6وقـد يقـال ملـا رـو كـاملزح، واهلـزء يف اليغـة: مـزح يف خفيـة، الستهزاء هبا وأبريهـا* ومن لصور رفض احلقيقة 
إن كـاد ليضـينا عـن آهلتنـا ، قال تعاىل: )وإذا رأوك إن يتخاونك إل رزوا أراا الاي بعـث هللا رسـول ،الكفر  ابلنيب دمحم عييه السالم

وقـال تعـاىل: )وإذا رآك الـاين كفـروا إن يتخـاونك إل ، 7لول أن لصربان عييها وسوف يعيمـون حـن يـرون العـااب مـن أضـل سـبيال(
عاىل: )ولقد استهزئ برسل مـن قبيـك فحـاق ابلـاين سـخروا مـنهم مـا كـانوا قال ت، كما استهزئ بكافة الرسل عييهم السالم،  8رزوا(

 .11وقال أيضا: )وما أيتيهم من رسول إل كانوا به يستهزئون(، 9به يستهزئون(

قال تعاىل يف لصفة املنافقن الـاين يظهـرون اإلميـان خديعـة وخيفـون ، ووقع الستهزاء عيى أتباع الرسل عييهم السالم أيضا
، جواحنهم بغرض الستهزاء: )وإذا لقوا الاين آمنوا قالوا آمنـا وإذا خيـوا إىل شـياطينهم قـالوا إان معكـم إمنـا حنـن مسـتهزئونالكفر بن 

وأمـام ، 11أولئـك الـاين اشـرتوا الضـاللة ابهلـدى فمـا رحبـت جتـارهتم ومـا كـانوا مهتـدين(، هللا يستهزئ هبم وميدرم يف طغياهنم يعمهون
فيقــول عــز وجــل: )اي أيهــا ، شــعائره التعبديــة حيــار هللا عبــاده املــؤمنن مــن مــوال  أئمــة الكفــر والركــون إلــيهمرــاا الســتهزاء ابلــدين و 
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، الاين آمنوا ل تتخاوا الاين اَّتاوا دينكم رزوا ولعبا من الـاين أوتـوا الكتـاب مـن قـبيكم والكفـار أوليـاء واتقـوا هللا إن كنـتم مـؤمنن
 . 1رزوا ولعبا ذلك أبهنم قوم ل يعقيون( وإذا انديتم إىل الصال  اَّتاورا
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 سادسا: َتثريات نفسية خمتيفة
وميكـن ، فإن رنالك العديد من التأثريات النفسـية املختيفـة الـيت تـدخل يف احلـرب النفسـية، إضافة إىل ما ذكرانه فيما سبق 

 ومن ذلك: ، إضافتها رنا

فهـاا النـيب ، ورو أسيوب يزرع اإلحباط يف نفوس أرـل اإلميـان، موأتباعه عييهم السالم * الاري : وري التشاؤم من الرسل
واملعــىن: )أي تشــاءمنا   1لصــاحل عييــه الســالم خياطبــه قومــه: )قــالوا اطــريان بــك ومبــن معــك قــال طــائركم عنــد هللا بــل أنــتم قــوم تفتنــون(

فكـان جـواب أرـل القريـة: ، قـرى يـدعون أريهـابعـثهم هللا إىل قريـة مـن ال عيـيهم السـالم ورؤلء ثالثة من الرسـل، 2وكانوا قد قحاوا(
قــال تعــاىل: )وإن تصــبهم ســيئة ، ورــؤلء آل فرعــون يتشــاءمون مــن موســى ومــن معــه، 3)قــالوا إان تاــريان بكــم لــئن مل تنتهــوا لنــرمجنكم(

 . 4ياريوا مبوسى ومن معه(

)إن متسســكم كمــا قــال تعــاىل: ،  ورــي خيــق يــدل عيــى التشــفي ابآلخــرين عنــدما تنــزل فــيهم املصــائب، * ورنــاك الشــماتة 
، قــال الزخمشــري: )احلســنة: الرخــاء واخلصــب والنصــر  والغنيمــة وحنورــا مــن املنــافع، 5حســنة تســؤرم وإن تصــبكم ســيئة يفرحــوا هبــا(

ويشــمتون هبــم فيمــا ألصــاهبم مــن ، ورــاا بيــان لفــرط معــاداهتم حيــث حيســدوهنم عيــى مــا انهلــم مــن اخلــري، والســيئة مــا كــان ضــد ذلــك
كمــا يف قولــه تعــاىل: )إن تصــبك حســنة تســؤرم ،  وقــد تكــررت اإلشــار  إىل الشــماتة يف أكثــر مــن موضــع يف القــرآن الكــرمي، 6الشــد (

 .7وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخاان أمران من قبل ويتولوا ورم فرحون(

، يظنـون أبنفسـهم أهنـم عيـى حــقف، واملـرح أمـور تـزرع الامأنينـة واخلـيالء والتكــرب يف نفـوس أعـداء املـؤمنن* والزرـو والفـرح  
ادخيوا أبواب جهنم خالـدين فيهـا فبـئس ، قال تعاىل موخبا أرل النار: )ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون

، ىكمــا قــال تعــاىل: )فــال لصــدق ول لصــي،  متبخــرتا يف مشــيته، مصــعر اخلــد، وجتــد واحــدرم ميشــي ممشــوق القامــة، 8مثــوى املتكــربين(
ألن املتبخـــرت ميـــد ، أي يتمـــدد، وألصـــيه: يـــتمامط، ومعـــىن: )يتماـــى(: يتبخـــرت، 9مث ذرـــب إىل أريـــه يتماـــى(، ولكـــن كـــاب وتـــوىل

 . 11خااه
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يقول تعاىل: )أفمن زين له سـوء عميـه فـرآه حسـنا فـإن هللا ، ورمبا ظن ذلك الكافر املغرور عميه لصاحلا نتيجة فرحه ومرحه
بـل رـو سـيوك الكـافرين مجـيعهم: )الـاين ضـل سـعيهم يف ، وليس راا السـيوك قالصـرا عيـى فـرد ،1يضل من يشاء ويهدي من يشاء(

 .2احليا  الدنيا ورم حيسبون أهنم حيسنون لصنعا(

قال تعاىل: )فيما نسوا ما ذكروا به فتحنـا عيـيهم أبـواب كـل شـيء ، * والغرور ابلنعم يدفع الكافر لالستعالء عيى املؤمنن
أي ، قـال الزخمشـري: )ضفيمـا نسـوا مـا ذكـروا بـه[: أي مـن البأسـاء والضـراء، 3وا أخاانرم بغتة فإذا رـم مبيسـون(حىت إذا فرحوا مبا أت

ليـزاوج عيـيهم بـن ، ضفتحنـا عيـيهم أبـواب كـل شـيء[: مـن الصـحة والسـعة ولصـنوف النعمـة، تركوا التعا  به فيم ينفعهم ومل يزجـررم
ضحــىت إذا فرحــوا مبــا أوتــوا[: مــن ، طيبــا لصــالحه، خياشــنه َتر  ويالطفــه أخــرى، بولــده نــوبيت الضــراء والســراء كمــا يفعــل األب املشــفق

ضأخاانرم بغتة فإذا رم مبيسون[: وامجـون ، من غري انتداب لشكر ول تصد لتوبة واعتاار، مل يزيدوا عيى الفرح والبار، اخلري والنعم
 .4متحسرون آيسون(

ال تعــاىل: )وإذا تتيــى عيــيهم آايتنــا بينــات قــال الــاين كفــروا ليــاين آمنــوا أي قــ، وجتــد أئمــة الكفــر يفتخــرون ابجلــاه والقــو 
والنــدي: ، . املقــام: موضــع اإلقامــة واملنــزل5وكــم أريكنــا قــبيهم مــن قــرن رــم أحســن أاثاث ورءاي(، الفــريقن خــري مقامــا وأحســن نــداي

الشـقاق  ورمبا دفعهم رـاا اجلـاه إىل ، 6يا: رو املنظر واهليئةورئ، واألاثث: متاع البيت، اجمليس اجلامع لوجوه قومهم وأعواهنم وأنصاررم
أو إىل الظيم كما قال تعاىل: )إن الاين كفروا وظيموا مل يكن هللا ليغفر هلـم ول ، 7كما قال تعاىل: )بل الاين كفروا يف عز  وشقاق(

 .8ليهديهم طريقا(

ملتكـرب يقـول ملـن وعظـه:  )قـال إمنـا أوتيتـه عيـى عيـم عنـدي فهـاا قـارون ا، كما جندرم يغرتون ابلثرو  والعيم بكيفية مجعها
وقصــارى عيــم ، 9أومل يعيــم أن هللا قــد أريــك مــن قبيــه مــن القــرون مــن رــو أشــد منــه قــو  وأكثــر مجعــا ول يســئل عــن ذنــوهبم اجملرمــون(

 .11ن اآلخر  رم غافيون(قال تعاىل: )يعيمون ظاررا من احليا  الدنيا ورم ع، رؤلء اجلهية مقصور عيى الدنيا دون سوارا
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كمــا قــال تعــاىل مؤكــدا مرضــهم: )يف قيــوهبم مــرض ،  واخلاللصـة يف رــاا املبحــث أن الكفــر  واملنــافقن رــم قــوم مرضــى نفسـيا
وقــال أيضــا مؤكــدا تعاــل حواســهم عــن اســتقبال اهلــدى: )خــتم هللا عيــى قيــوهبم وعيــى مسعهــم وعيــى أبصــاررم ، 1فــزادرم هللا مرضــا(

، ألن املـريض ل يـدرك حقـائق األشـياء، ذا كان مريض القيب والروح يكيد ليهـدى مبختيـف السـبل والوسـائلول عجب إ، 2غشاو (
 3:وقدميا قال املتنيب

   مريضٍ  ومن يك ذا فم مرٍ 

 للالزُ  به املاءَ  جيد مراً 
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 احلــــــرب اإلعالميةاملبحث الثاين: 
وتقوم احلرب اإلعالمية ، اليت يتبعها أعداء املنهج اإلهلي يف األرض احلرب اإلعالمية ري جزء من اخلاة العدوانية الشامية

 سنفصيها يف راا املبحث إن شاء هللا.  ، عيى عدد من األمور

 

 أول: انعكاس التصورات

فالفســاد ، إن أكــرب األســس الــيت يقــوم عييهــا اإلررــاب اإلعالمــي رــي انعكــاس املفــاريم والتصــورات ألرابب رــاا اإلعــالم
وأنكـر عيـى مـن يعمـر األرض ، ومن كانت راه حالـه أفسـد يف األرض ورـو يظـن نفسـه يعمررـا، والصالح فساد!، ح!عندرم لصال

أل إهنـــم رـــم ، قـــال تعـــاىل: )وإذا قيـــل هلـــم ل تفســـدوا يف األرض قـــالوا إمنـــا حنـــن مصـــيحون، عمـــراان لصـــحيحا زاعمـــا أبنـــه يفســـدرا!
 .1املفسدون ولكن ل يشعرون(

فــال غرابــة يف أن يايــق أرــل الكفــر والنفــاق  عيــى أرــل اإلميــان األلفــا  النابيــة مثــل ، اســا ابملفــاريموطاملــا أن رنالــك انعك
قـــال تعـــاىل: )وإذا قيـــل هلـــم آمنـــوا كمـــا آمـــن النـــاس قـــالوا أنـــؤمن كمـــا آمـــن الســـفهاء أآل إهنـــم رـــم الســـفهاء ولكـــن ل ، لفـــظ الســـفهاء

قــال تعــاىل يــاكر قــول ، باطيــة عيــى أهنــا رــي الاريــق القــومي والصــراط املســتقيمول غرابــة أيضــا يف الــرتويج ليميــل والنحــل ال، 2يعيمــون(
 .3رؤلء املروجن ليميل الباطية: )وقالوا كونوا رودا أو نصارى هتتدوا قل بل مية إبراريم حنيفا وما كان من املشركن(

ا املنايـق تبـدأ محيـتهم اإلعالميــة ومـن رـا، والتصـورات املعكوسـة حيميـون الكراريـة ليحــق وأريـه، وألصـحاب امليـل الفاسـد 
 .4ذلك أبهنم كرروا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم(، قال تعاىل: )والاين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم، ضد اهلدى

 

 اثنيا: ترويج التهم واألابطيل
ولـالك ، بررـاانول بررـان يقابـل ، فيـيس لـدى أريـه حجـة تقابـل حجـة، ترويج التهم واألابطيل رو ديدن حـزب الشـياان 

 ومن راه التهم: ، عييهم السالم لصرف الناس عن دعو  األنبياء، واأللفا  النابية، ييجؤون إىل ترويج التهم الباطية

وقـد ، 1ورو يف األلصل من لصـناعة الشـياطن كمـا قـال تعـاىل: )ولكـن الشـياطن كفـروا يعيمـون النـاس السـحر(، * السحر
قــال تعــاىل يف ولصــف الســحر  الــاين اعتمــد عيــيهم ، ولكســر قيــوب النــاس، يج لفعــاهلم اخلبيثــةيعتمــد الاغــا  عيــى الســحر  يف الــرتو 
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فمـن املسـتهجن أن تايـق أبـواق ، وإذا كان السحر من لصناعة حزب الشياان أساسـا، 2فرعون: )واسرتربورم وجاءوا بسحر عظيم(
قال تعاىل: )كالك ما أتى الاين من قـبيهم مـن رسـول  ،وتصفهم أبهنم سحر  عييهم السالم الكفر الدعاايت املغرضة حول األنبياء

 .3إل قالوا ساحر أو جمنون(

 فقــد قــص عيينــا القــرآن تفصــيال هلــاا الهتــام عنــد بعــض األنبيــاء، عيــيهم الســالم وإذا كــان الهتــام ابلســحر عامــا لألنبيــاء
منها قوله تعاىل: )قالوا أجئتنا لتخرجنـا مـن ، د وسجيت راا الهتام آايت ع، لسحر موسى عييه السالمفقد اهتم اب، عييهم السالم

قــال ، كمــا اهتـم ابلســحر أخـاه رــارون أيضـا،  5وقولـه: )قــال املـأل مــن قـوم فرعــون إن رـاا لســاحر عيـيم(، 4أرضـنا بسـحرك اي موســى(
ن رــاه الفريــة الــيت والعجــب أ، 6تعــاىل: )قــالوا إن رــاا لســاحران يريــدان أن خيرجــاكم مــن أرضــكم بســحرمها ويــاربا باــريقتكم املثيــى(

منهـا قولـه تعـاىل: )أكـان لينـاس ، وسـجيت رـاا الهتـام آايت عـد ، ألصقت مبوسى ورارون قد ألصقت أيضا مبحمد عييه السـالم!
عجبـــا أن أوحينـــا إىل رجـــل مـــنهم أن أنـــار النـــاس وبشـــر الـــاين آمنـــوا أن هلـــم قـــدم لصـــدق عنـــد رهبـــم قـــال الكـــافرون إن رـــاا لســـاحر 

 .8بوا أن جاءرم منار منهم وقال الكافرون راا ساحر كااب(وقوله: )وعج، 7مبن(

ولكن كيف يكون الرجل ساحرا عظيما ومسحورا يف آن واحد؟ راا رو التناقض الاي مل َتبه به أبواق الدعاية الفرعونيـة 
بـن السـاحر  ومثـل رـاا اخليـط، 9قـال تعـاىل: )فقـال لـه فرعـون إين ألظنـك اي موسـى مسـحورا( ، حن ولصفت موسى أبنـه مسـحور

قال تعاىل: )حنن أعيم مبا يستمعون به إذ يستمعون إليـك وإذ رـم ، واملسحور وقع به كفار قريش حن زعم بعضهم أن دمحما مسحور
ويالحــظ رنــا تنــاقض املشــركن يف ولصــف الرســول مــر  بســاحر وأخــرى ، 11جنــوى إذ يقــول الظــاملون إن تتبعــون إل رجــال مســحورا(

 قض كثريا ما تقع به أجهز  الدجل اإلعالمي يف حزب الشياان.مبسحور! ومثل راا التنا
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ورـاا الهتـام الظـامل مل  ، ابجلنـون عييهم السالم * ومن التهم اليت يفيض هبا قاموس حزب الشياان ولصف األنبياء والرسل
رســول إل قــالوا ســاحر أو  )كــالك مــا أتــى الــاين مــن قــبيهم مــن قــال تعــاىل: ، يســيم منــه رســول ول نــيب مــن األنبيــاء عيــيهم الســالم

 . 1جمنون(

 فقــد قــص عيينــا القــرآن تفصــيال هلــاا الهتــام عنــد بعــض األنبيــاء، عيــيهم الســالم وإذا كــان الهتــام ابجلنــون عامــا لألنبيــاء
ك وتكـرر ذلـ، 2)كـابت قـبيهم قـوم نـوح فكـابوا عبـدان وقـالوا جمنـون وازدجـر(قال تعاىل عـن قـوم نـوح عييـه السـالم: ، عييهم السالم

أيضــا  عييــه الســالمواهتــم موســى ، 3فقــال تعــاىل عــنهم يف موضــع آخــر: )وقــالوا اي أيهــا الــاي نــزل عييــه الــاكر إنــك جملنــون(، مــنهم
وقــال أيضــا: )فتــوىل بركنــه وقــال ســاحر أو ، 4قــال تعــاىل عيــى لســان  فرعــون: )قــال إن رســولكم الــاي أرســل إلــيكم جملنــون(، ابجلنــون
وقـال حيكـي ، 6قـال تعـاىل: )فـاكر فمـا أنـت بنعمـة ربـك بكـارن ول جمنـون(،  عييـه السـالم هبـاا الهتـاموقـد اهتـم النـيب دمحم، 5جمنون(

 .7)ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون(مقولة الكفار عن نبيه دمحم عييه السالم: 

ن كفروا ليزلقونك أببصاررم قال تعاىل: )وإن يكاد الاي، وقد يصاحب الهتام ابجلنون نظرات حاقد  تافح غيظا وعداو 
قـال الزخمشـري يف تفسـري رـاه اآليـة: )يعـين أهنـم مـن شـد  حتـديقهم ونظـررم إليـك شـزرا بعيـون  8ملا مسعوا الـاكر ويقولـون إنـه جملنـون(

ظـره أي لـو أمكنـه بن، ويكـاد أيكيـين، مـن قـوهلم: نظـر إيل نظـرا يكـاد يصـرعين، العداو  والبغضاء يكادون يزلون قدمك أو يهيكونـك
 . 9الصرع أو األكل لفعيه(

قـال تعـاىل: )بـل قـالوا أضـغاث ، * ومن التهم اليت يفيض هبا قاموس حزب الشياان ولصف النيب عييه السالم  أبنه شاعر
وقــال عــز مــن قائــل: )ويقولــون أئنــا ، 11وقــال أيضــا: )أم يقولــون شــاعر نــرتبص بــه ريــب املنــون(، 11أحــالم بــل افــرتاه بــل رــو شــاعر(

 وكيف يكون املرء شاعرا وجمنوان يف آن واحد؟ ما أبعد راا عن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص!.، 12تنا لشاعر جمنون(لتاركوا آهل
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قــال تعــاىل: )فــاكر فمــا أنــت بنعمــة ربــك ، * ومــن الــتهم الــيت يفــيض هبــا قــاموس حــزب الشــياان ولصــف النــيب أبنــه كــارن
ول بقـول كـارن قيـيال ، السالم: )وما رـو بقـول شـاعر قيـيال مـا تؤمنـون وقال أيضا ينفي الكهانة عن نبيه عييه، 1بكارن ول جمنون(

 . 2ما تاكرون(

ـــاء ـــة عيـــى األنبي ـــدائر  لتشـــمل ، عيـــيهم الســـالم * ول يقتصـــر حـــزب الشـــياان عيـــى إطـــالق األولصـــاف النابي بـــل تتســـع ال
قــال ، والرذالــة: اخلســة والــدانء ، 3األرذلــون(فهــؤلء قــوم نــوح يقولــون لــه يف تربيــر عــدم إميــاهنم: )قــالوا أنــؤمن لــك واتبعــك ، أتبــاعهم

ويفـــيض الزخمشـــري يف تفصـــيل أســـباب رـــاا املوقـــف ، 4الزخمشـــري: )وإمنـــا اســـرتذلوا املـــؤمنن لفقـــررم وَتخـــررم يف األســـباب الدنيويـــة(
لصــناعات الدنيــة  وقيــل: كــانوا مــن أرــل ا، فيقــول: )وإمنــا اســرتذلورم لتضــاع نســبهم وقيــة نصــيبهم مــن الــدنيا، الســييب مــن املــؤمنن
ومــا زالــت أتبــاع األنبيــاء  ، وركــاا كانــت قــريش تقــول يف ألصــحاب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والصــناعة ل تــزري ابلداينــة، كاحلياكــة واحلجامــة

مــا قــال: ضــعفاء في ،أل تــرى إىل ررقــل حــن ســأل أاب ســفيان عــن أتبــاع رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كــالك حــىت لصــارت مــن مســاهتم وأمــاراهتم
، فــالفقر والتخيــف املهــين أو الصــناعي ل يعيــب اإلنســان عنــد بدايــة إميانــه، 5النــاس وأراذهلــم. قــال: مــا زالــت أتبــاع األنبيــاء كــالك(

فـاملؤمن ماالـب أبن يكـون يف مقـام القـدو  ، ولكن ل يعين راا أبن الدين حيبـا أبن يبقـى املـؤمن فقـريا ضـعيفا ل حييـة لـه ول سـعي
 واليد العييا خري من اليد السفيى.، وذلك ألن املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف، املبادر  حيثما كان ولصاحب

 اثلثا: اعتماد أساليب متعدد  ليتضييل اإلعالمي
 ومن راه األساليب:  

ورـو ديـدن الكـافرين ، اب والضـاللواهتـام محيتهـا الصـادقن مـن األنبيـاء واملرسـين عيـيهم السـالم ابلكـ، تشويه احلقـائق* 
قال تعاىل يف شأن قوم نوح عييـه السـالم: )لقـد أرسـينا نوحـا إىل قومـه فقـال اي ، من األمم السابقة مع األنبياء والرسل عييهم السالم

وقال أيضـا ، 6ن(قال املأل من قومه إان لنراك يف ضالل مب، قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه  إين أخاف عييكم عااب يوم عظيم
قال املأل الـاين كفـروا ، يف شأن قوم رود عييه السالم: )وإىل عاد أخارم رودا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه أفال تتقون

لوا فقـا، وقال تعاىل يف شأن قوم لصاحل عييه السـالم: )كـابت ْثـود ابلنـار، 7من قومه إان لنراك يف سفارة وإان لنظنك من الكاذبن(
محيـه ، ومعـىن أشـر: باـر متكـرب، 8أألقـي عييـه الـاكر مـن بيننـا بـل رـو كـااب أشـر(، أبشرا منا واحدا نتبعه إان إذا لفي ضـالل وسـعر

                                                            
 ( من سور  الاور.29اآلية ) - 1
 ( من سور  احلاقة.42-41اآليتان) - 2
 ( من سور  الشعراء.111اآلية ) - 3
 (.2/388)الكشاف  - 4
 (.3/324الكشاف ) - 5
 ( من سور  األعراف.61-59اآليتان) - 6
 ( من سور  األعراف.66-65اآليتان) - 7
 ( من سور  القمر.25-23اآلايت) - 8
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)ولـئن جئـتهم ِبيـة ليقـولن الـاين كفـروا إن وقـال تعـاىل يف شـأن كفـار قـريش: ، 1باره وشاارته وطيبه الـتعظم عيينـا عيـى ادعـاء ذلـك
 . 2أنتم إل مبايون(

كما قـال تعـاىل: )وإن ،  وذلك من خالل يل األلسنة يف التالو ، * ومن أساليب التضييل اإلعالمي تشويه اخلااب الرابين
مــنهم لفريقــا ييــون ألســنتهم ابلكتــاب لتحســبوه مــن الكتــاب ومــا رــو مــن الكتــاب ويقولــون رــو مــن عنــد هللا ومــا رــو مــن عنــد هللا 

ويـدخل يف التشـويه ، 4ال الزخمشري:  )ييـون: يفتيوهنـا بقراءتـه عـن الصـحيح إىل احملـرف(ق، 3ويقولون عيى هللا الكاب ورم يعيمون(
واملعـىن: )أي إذا تيـي ل تسـمعوا ، 5قال تعاىل: )وقال الاين كفروا ل تسمعوا هلـاا القـرآن والغـوا فيـه لعيكـم تغيبـون(، اليغو يف القرآن

 . 6وكانت قريش تفعيه(، والتخييط يف املناق عيى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضوالغوا فيه[ يعين ابملكاء والصفري، له كما قال جمارد

كمـا رـو شـأن بعـض ،  واإلسـراع إليـه، * ومن أساليب التضييل اإلعالمي إبراز الكفر وكأنه احلقيقة املسيمة يف رـاا الكـون
 .7روا هللا شيئا(قال تعاىل: )ول حيزنك الاين يسارعون يف الكفر إهنم لن يض، العتا  من الكفر 

ويــدخل فيــه ، واملتمثــل ابجلــدل ابلباطــل، * ومــن أســاليب التضــييل اإلعالمــي الثرثــر  اإلعالميــة والجــرتار الاويــل ليكــالم
رـا أنـتم ، قال تعاىل: )اي أرـل الكتـاب مل حتـاجون يف إبـراريم ومـا أنزلـت التـورا  واإلجنيـل إل مـن بعـده أفـال تعقيـون، اجلدال بغري عيم

وكثــريا مــا يكــون رــاا اجلــدل ، 8اججتم فيمــا لكــم بــه عيــم فيــم حتــاجون فيمــا لــيس لكــم بــه عيــم وهللا يعيــم وأنــتم ل تعيمــون(رــؤلء حــ
ومتكـن الكـافرين ، 9)وإن الشياطن ليوحـون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم وإن أطعتمـورم إنكـم ملشـركون(قال تعاىل: ، بوحي من الشياطن

ورمبـا ، 11)مـا جيـادل يف آايت هللا إل الـاين كفـروا فـال يغـررك تقيـبهم يف الـبالد(قـال تعـاىل: ، ليف األرض رو الباعث عيى راا اجلـد
)إن هللا ل يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فمـا فوقهـا فأمـا الـاين آمنـوا قال تعاىل: ، جادل أولئك الكفر  مبا يضربه هللا من أمثال

لـــون مـــاذا أراد هللا هبـــاا مـــثال يضـــل بـــه كثـــريا ويهـــدي بـــه كثـــريا ومـــا يضـــل بـــه إل فيعيمـــون أنـــه احلـــق مـــن رهبـــم وأمـــا الـــاين كفـــروا فيقو 
 .11الاين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقاعون ما أمر هللا به أن يولصل ويفسدون يف األرض أولئك رم اخلاسرون(، الفاسقن

                                                            
 (.4/437الكشاف ) - 1
 ( من سور  الروم.58اآلية ) - 2
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)قـالوا اي قـال تعـاىل عـن قـوم نـوح: ، م بـهيتهمـون أنبيـاءرم عيـيهم السـال، ومن العجب أن الكفر  الاين جتار فـيهم اجلـدل
 1نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدان إن كنت من الصادقن(

فــادعوا أبنــه حــديث ، فقــد شــكك الكــافرون ابلقــرآن، * ومــن أســاليب التضــييل اإلعالمــي التشــكيك ابحلقــائق واملســيمات
فال متيكون يل من هللا شيئا رو أعيم مبا تفيضون فيه كفى به شهيدا بيـين وبيـنكم قال تعاىل: )أم يقولون افرتاه قل إن افرتيته ، مفرتى

قال تعاىل: )وقال الاين كفروا لياين آمنوا لو كـان خـريا مـا سـبقوان إليـه وإذ ، ومر  أخرى ادعوا أبنه إفك قدمي، 2ورو الغفور الرحيم(
فقـد فكـان )إذا مسـع ابلرجـل ، ميي راية التشكيك ابلدعو  اجلديد وكان أبو جهل أحد حا. 3مل يهتدوا به فسيقولون راا إفك قدمي(
، ولنضـعن شـرفك، ولنفيـن رأيـك، لنسـفهن حيمـك، وقـال: تركـت ديـن أبيـك ورـو خـري منـك، قد أسيم له شرف ومنعة أنبه وأخـزاه

 .4ضربه وأغرى به( وإن كان ضعيفاً ، ولنهيكن مالك، قال له: وهللا لنكسدن جتارتك، وإن كان َتجراً 

، مما أغـرى قريشـا بـدعوى منكـر ، ما أاثرته قريش حول جيوس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع رجل نصراين مبكة، ومن التشكيك املبتال
ورــو معجــز  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص الــيت ، متجــارين أن الكتــاب الــاي أنــزل عيــى دمحم إمنــا رــو بيســان عــريب مبــن، ورــي أن النصــراين يعيــم دمحما

قال ابن إسحاق: )وكـان رسـول هللا فيمـا ، مما يبال حجتهم ويسقط دعوارم، بينما كان ذلك النصراين ل حيسن العربية، رم هباحتدا
وهللا مـا يعيـم دمحما كثـريا  :فكـانوا يقولـون، عبـد لبـين احلضـرمي، يقـال لـه جـرب، بيغين كثريا ما جييس عند املرو  إىل مبيعـة غـالم نصـراين

فــأنزل هللا يف ذلــك قوله:ضولقــد نعيــم أهنــم يقولــون إمنــا يعيمــه بشــر لســان الــاي ، رب النصــراين غــالم بــين احلضــرميممــا أييت بــه إل جــ
 .6(5ييحدون إليه أعجمي وراا لسان عريب مبن[

حبيـث يبـدو الكـالم اجلميـل املنمـق وكأنـه حيمـل احلقـائق يف ، تزويـق اخلاـاب اإلعالمـيومن أساليب التضـييل اإلعالمـي *  
قال تعاىل يصف تعاون حـزب ، قتيتك األفعى بزعافها، فإذا أعجبت به وملسته، وما رو إل كجيد األفعى الاي يغري منظره، طياته

الشــياان يف الصــناعة اإلعالميــة املنمقــة لصــرف النــاس عــن الــدعو : )وكــالك جعينــا لكــل نــيب عــدوا شــياطن اإلنــس واجلــن يــوحي 
 . 7ء ربك ما فعيوه فاررم وما يفرتون(بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شا

وكثــريا مــا ييجــأ إليــه الكفــر لبــث الضــالل مــن خاللــه ول ، ورــو ســالح يصــيح ليخــري والشــر، ومــن الكــالم املنمــق: الشــعر
 مث تغـري األمـر ابملدينـة بعـد وجـود ثالثـة مـن، حيـث مل يكـن لينـيب عييـه السـالم شـعراء يـاودون عنـه، سيما يف فجر الدعو  اإلسالمية

                                                            
 ( من سور  رود.32اآلية ) - 1
 ( من سور  األحقاف.8ية )اآل - 2
 ( من سور  األحقاف.11اآلية ) - 3
 (. دار الفكر، الابعة الثانية.2/86السري  النبوية لبن رشام ) - 4
 ( من سور  النحل.113اآلية ) - 5
 (. مؤسسة عيوم القرآن.1/393السري  النبوية لبن رشام، حتقيق مصافى السقا وآخرين، ) - 6
 ر  األنعام.( من سو 112اآلية ) - 7

 



 

219 
 

ممـا مسـح ابلسـتثناء ليحكـم العـام ، الشعراء ورم: حسان بن اثبت وكعب بن مالك وعبد هللا بـن رواحـة يف لصـف النـيب عييـه السـالم
إل الـاين ، وأهنـم يقولـون مـا ل يفعيـون، أمل تر أهنـم يف كـل واد يهيمـون، قال تعاىل: )والشعراء يتبعهم الغاوون، بشأن ضالل الشعراء

قال تعاىل: ، وهتييج الشهوات، حكم الشعر الغناء وبعض الفنون اجلميية يف حالة استخدامها لستصراخ الغرائزويدخل يف ، 1آمنوا(
قــال الزخمشــري يف ، 2)ومــن النــاس مــن يشــرتي هلــو احلــديث ليضــل عــن ســبيل هللا بغــري عيــم ويتخــارا رــزوا أولئــك هلــم عــااب مهــن(

… حاديث اليت ل ألصل هلا والتحـدث ابخلرافـات واملضـاحيك وفضـول الكـالماألتفسري اآلية: )هلو احلديث حنو السمر ابألساطري و 
 .3وحنو الغناء وتعيم املوسيقا(

مبعىن أن يفصح اإلنسان مـن خـالل لسـانه عـن شـيء ، لغة مزدوجة يف احليا * ومن أساليب التضييل اإلعالمي استخدام 
ورــو يف حقيقتــه مــارق ، اآلخــرين ابلشــعارت اجلمييــة الــيت يرفعهــاممــا جيعيــه أيســر ، بيــد أن قيبــه ســيوكه وعميــه خبــالف ذلــك، مجيــل
قـال تعـاىل: ، ول يقبـل توجيهـا ول نصـحا بعـد ذلـك، يستخدم راه الشعارات ماية ليقود النـاس وحيقـق مصـاحله مـن خالهلـا، باال

ا تـوىل سـعى يف األرض ليفسـد فيهـا وإذ، )ومن الناس من يعجبك قوله يف احليا  الدنيا ويشهد هللا عيـى مـا يف قيبـه ورـو ألـد اخلصـام
وركــاا كــان ، 4وإذا قيــل لــه اتــق هللا أخاتــه العــز  ابإلمث فحســبه جهــنم ولبــئس املهــاد(، ويهيــك احلــرث والنســل وهللا ل حيــب الفســاد

عيـم إنـك لرسـوله قال تعاىل: )إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا ي، ألصحاب لغة مزدوجة يف احليا ، املنافقون أيضا
 . 5اَّتاوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل هللا إهنم ساء ما كانوا يعميون(، وهللا يشهد إن املنافقن لكاذبون

قــال تعــاىل: ، احليــف الكــاذب واألميــان اخلادعــة يف لغــة حــزب الضــالل * ومــن أســاليب التضــييل اإلعالمــي العتمــاد عيــى
أعـد هللا هلـم عـاااب شـديدا ، عييهم ما رم منكم ول منهم وحييفون عيى الكـاب ورـم يعيمـون)أمل تر إىل الاين تولوا قوما غضب هللا 

واإلكثـار مـن القسـم مسـة الـدجالن الـاين ، 6اَّتاوا أمياهنم جنة فصدوا عن سـبيل هللا فيهـم عـااب مهـن(، إهنم ساء ما كانوا يعميون
وكـان مـن نتيجـة قسـمه مـا كـان عقـب ، فقـد أقسـم آلدم كـاذاب، مروالشياان عمد  حزبه يف راا األ، يريدون ترويج ضالهلم ابحليف

 .7قال تعاىل: )وقامسهما إين  لكما من النالصحن(، ذلك من شقاء لبين آدم

حيث يعمد املخااون عيى وضـع بـراجمهم الفاسـد  ومـؤامراهتم ، * ومن أساليب التضييل اإلعالمي التبييت والتآمر اخلفي 
قال تعاىل: )يستخفون من الناس ول يستخفون من هللا ورو معهم إذ يبيتون ما ، راء الكواليس كما يقالومن و ، اليفظية عرب الظالم
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وحتية النيب بغري التحية الايبة املعهود  من عند ، النجوى ابإلمثويدخل يف التآمر: ، 1ل يرضى من القول وكان هللا مبا يعميون حمياا(
لاين هنوا عن النجوى مث يعودون ملا هنـوا عنـه ويتنـاجون ابإلمث والعـدوان ومعصـية الرسـول وإذا قال تعاىل: )أمل تر إىل ا، عند هللا تعاىل

 .2جاءوك حيوك مبا مل حييك به هللا ويقولون يف أنفسهم لول يعابنا هللا مبا نقول حسبهم جهنم يصيوهنا فبئس املصري(

وقد تتجاوز حدود األمر ابملعالصـي لتكـون ، اإلنس وقد يكون لصاحبها من اجلن أو، ويدخل يف التبييت والتآمر الوسوسة
قــال تعــاىل مبينــا خاــور  الوسوســة وضــرور  اللتجــاء إليــه ليخــالص مــن ضــرررا: )قــل أعــوذ ، أدا  لتنفيــا اخلاــط واجلــرائم ضــد الــدعو 

 .3من اجلنة والناس(، الاي يوسوس يف لصدور الناس، إله الناس من شر الوسواس اخلناس، ميك الناس، برب الناس

 

 رابعا: حرب إعالمية شامية
وَّتشـى أئمـة الكفـر عيـى ، ويتـواردون عيـى منهـل الـدين احلـق، ويصحو النـاس مـن غفيـتهم، عندما تبدأ شعية النور تتورج 

فهـــاا شـــعيب خياطـــب قومـــه منـــددا ، وتتمثـــل لغـــة احلـــرب عنـــدرا ابلوعيـــد، فإهنـــا تقـــود حـــراب إعالميـــة شـــامية ضـــد اهلـــدى، مصـــاحلها
فيقول: )ول تقعدوا بكـل لصـراط توعـدون وتصـدون عـن سـبيل هللا ، ق اهلدى ولصدرم ليناس عن اإلميان بيغة الوعيدبقعودرم يف طري

 .4من آمن به وتبغوهنا عوجا واذكروا إذ أنتم قييال فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين(

قـال ، طابو خامس يعيش يف جسـم املسـيمن ورم، ول تقتصر احلرب اإلعالمية عيى الكافرين بل ويقودرا املنافقون أيضا 
)اي أيهــا الــاين آمنــوا ل تتخــاوا باانــة مــن دونكــم ل أيلــونكم خبــال ودوا مــا عنــتم قــد بــدت البغضــاء مــن أفــوارهم ومــا َّتفــي تعــاىل: 

 . 5لصدوررم أكرب قد بينا لكم اآلايت إن كنتم تعقيون(

فــال حــوار ول رأي ، عيــيهم الســالم ورفــض الســتماع إلــيهم إســكات الرســلوتتمثــل احلــرب اإلعالميــة يف لصــور مهينــة مــن  
قال تعاىل: )أمل أيتكـم نبـأ الـاين مـن قـبيكم قـوم نـوح وعـاد وْثـود والـاين مـن بعـدرم ، آخر ول مناق ول عدالة عند حزب الشياان

ســيتم بــه وإان لفــي شــك ممــا تــدعوننا إليــه ل يعيمهــم إل هللا جــاءهتم رســيهم ابلبينــات فــردوا أيــديهم يف أفــوارهم وقــالوا إان كفــرُت مبــا أر 
كقولــه: ضعضــوا ،  قــال الزخمشــري يف تفســري اآليــة: )فــردوا أيــديهم يف أفــوارهم: فعضــورا غيظــا وضــجرا ممــا جــاءت بــه الرســل، 6مريــب(

ناقـت  أو أشاروا أبيديهم إىل أسـنتهم ومـا، عييكم األانمل من الغيظ[ أو ضحكا واستهزاء كمن غيبه الضحك فوضع يده عيى فيه
أل تـرى إىل قولـه: ضفـردوا أيـديهم يف ، من قوهلم: ضإان كفران مبا أرسيتم به[ أي راا جوابنا لكم لـيس عنـدان غـريه إقناطـا مـن التصـديق
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أو وضــعورا عيــى أفــوارهم يقولــون لألنبيــاء: اطبقــوا أفــواركم واســكتوا. أو ، أفــوارهم وقــالوا إان كفــرُت مبــا أرســيتم بــه[ ورــاا قــول قــوي
 .1أو وضعورا عيى أفوارهم يسكتوهنم ول ياروهنم يتكيمون(،  أفواه األنبياء يشريون هلم إىل السكوتردورا يف

فهـاا رـو اإلعـالم الفرعـوين يـتهم املـؤمنن أبهنـم شـرذمة! ، ومتتد احلرب اإلعالمية لتاال بناررا اهتام املـؤمنن أبسـوأ األلفـا  
إن ، فأرسـل فرعـون يف املـدائن حاشـرين، ىل موسـى أن أسـر بعبـادي إنكـم متبعـونيقـول تعـاىل: )وأوحينـا إ، وما أحسنها مـن شـرذمة!
وقولــه: )ضحــارون[: أراد أهنــم ، ومعــىن الشــرذمة: الاائفــة القيييــة، 2وإان جلميــع حــارون(، وإهنــم لنــا لغــائظون، رــؤلء لشــرذمة قيييــون

 يى أربة الستعداد ملقاومة موسى ومن معه. فالقياد  الفرعونية الضالة ع، 3وقيل: مدججون يف السالح(، أقوايء وأشداء

، ممــا يــربر ليــرأي العــام قتــل املــؤمنن وإابدهتــم، قيــب النظــام العــاموتتوالصــل التهمــة الفرعونيــة ليمــؤمنن لتشــمل هتمــة التــآمر و  
كيـدكم مث ائتـو لصـفا   فـأمجعوا، قال تعاىل: )قالوا إن راا لساحران يريدان أن خيرجـاكم مـن أرضـكم بسـحرمها ويـاربا باـريقتكم املثيـى

وبـث الدعايـة ، فهيأ السـحر ، وابلفعل فإن فرعون حشد كل إمكاانته لينزال ضد موسى عييه السالم، 4وقد أفيح اليوم من استعيى(
ورو ما عرب عنه هللا تعاىل يف قوله: )فتـوىل فرعـون فجمـع كيـده ، واجتمع الناس لالك، وُت حتديد املوعد واملكان والوقت، يف املدائن
 . 5مث أتى(
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 املبحث الثالث الضغوط االقتصادية
 

فحــــن ل جتــــدي احلــــرب النفســــية تبــــدأ احلــــرب ، ل تقــــل الضــــغوط القتصــــادية عــــن احلــــربن النفســــية واإلعالميــــة خاــــور  
 غـزو  ورمبـا اجتمعـت احلـروب كيهـا يف آن واحـد معـا كمـا يف، وحن ل جتدي احلرب اإلعالمية تبدأ الضغوط القتصـادية، اإلعالمية
 وتتمثل الضغوط القتصادية يف أمور منها:، األحزاب

 
 أول: تربير الفقر والرتدي القتصادي

والـرتدي القتصـادي مـن ، وذلك من أجل تربير اكتنازرم ليمال من جهـة، يرى قاد  حزب الشياان أن الفقر قضاء وقدر
وا ممــا رزقكـم هللا قــال الـاين كفـروا ليــاين آمنـوا أناعــم مـن لــو قــال تعـاىل: )وإذا قيـل هلــم أنفقـ، جهـة أخـرى والــاي يعشـه عامــة النـاس

 .1يشاء هللا أطعمه إن أنتم إل يف ضالل مبن(

الـاي مجـع ، كما قـال تعـاىل: )ويـل لكـل مهـز  ملـز ،  ودأب رؤلء الاغا  اكتناز املال الاي حيسبونه وسيية السعاد  واخليود
قــال تعــاىل: )أرأيــت الــاي ، ن رــاا املــال عــن مســتحقيه مــن اليتــامى واملســاكنورــم حيبســو ، 2حيســب أن مالــه أخيــده(، مــال وعــدده

ويــرون أن متيكهــم ليمــال وســيارهتم عيــيهم ســيجعل  ،3ول حيــض عيــى طعــام املســكن(، فــالك الــاي يــدع اليتــيم، يكــاب ابلــدين
ول يبحـث إل ، ال ضـمري ول روح!فهـم يتعـاميون مـع اإلنسـان كمـا لـو أنـه جسـد فقـط بـ، املسيمن ينفضون عن نبيهم عييـه السـالم

قــال تعــاىل: )رــم الــاين يقولــون ل تنفقــوا عيــى مــن عنــد رســول هللا حــىت ينفضــوا وهلل خــزائن الســماوات واألرض ، عــن لقمــة العــيش!
 . 4ولكن املنافقن ل يفقهون(

إمكــاانت املســيمن  وطاملــا أهنــم ألصــحاب املــال والســيار  عيــى الســوق القتصــادية فــال غرابــة مــن أن يســخروا مــن ضــعف
قال تعاىل: )الاين ييمزون املاوعن من املؤمنن يف الصدقات والاين ل جيدون إل جهدرم فيسخرون منهم سخر هللا منهم ، املادية

 .5وهلم عااب أليم(
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 اثنيا: النفاق ضد احلق
، 1)إهنـم كـانوا قبـل ذلـك مرتفـن( قـال تعـاىل يف لصـفة  أرـل النـار:، فهـم كـانزون مكتنـزون، الغالب عيى أئمة الكفر الرتف

قـال تعـاىل: )إن الـاين كفـروا ينفقـون ، وإمنـا إنفـاق ضـد اهلـدى!، فسـيكون لـيس لألرامـل واأليتـام، وعندما تقـرر أئمـة الكفـر اإلنفـاق
 .2أمواهلم ليصدوا عن سبيل هللا فسينفقوهنا مث تكون عييهم حسر  مث يغيبون(

قــال ، فهــاا فرعــون يعــد الســحر  ابألمــوال الاائيــة والزلفــى عنــده إذا غيبــوا موســى، وإنفــاق املــال ضــد الــدعو  إىل هللا قــدمي
. وركـاا جنـد أن املـال 3قـال نعـم وإنكـم إذا ملـن املقـربن(، تعاىل: )فيما جاء السحر  قالوا لفرعون أئن لنا ألجـرا إن كنـا حنـن الغـالبن

 فرعوين حتت شعار محاية مصيحة األمة.ويكون موجها حلماية األمن ال، العام حيرم منه أريه ومستحقوه

كمـا قـال تعـاىل: )والـاين ينفقـون أمـواهلم رائء النـاس ول يؤمنـون ابهلل ول ابليـوم ،  وقد يكون اإلنفاق بقصـد الـرايء والشـهر 
ا ينفق ضد مـن وإمن، وعيى احلالتن فاملال ل ينفق من أجل مسح الدموع واألحزان، 4اآلخر ومن يكن الشياان له قرينا فساء قرينا(

جــاءوا ملســح تيــك الــدموع واألحــزان عــن جبــن اإلنســانية مــن الرســل واألنبيــاء عيــيهم الســالم حتــت شــعار محايــة األمــة ومصــاحلها 
 احليوية. 

 

 اثلثا: تربير التنافس احلر اجملرد من األخالق
يية لبنـاء العالقـات الجتماعيـة وأن يكـون املـال وسـ، األلصل يف العمييات القتصـادية أن تكـون حمكومـة بقواعـد األخـالق

فمـن ذلـك الـراب ، بيـد أن الـنهم جلمـع املـال أبي أسـيوب كـان جيعـل حـزب الشـياان حيـل مجعـه أبيـة طريقـة كانـت!، وليس لتفكيكها
رـاا كـان وقـد كـان ، مجع املال من كل السبل احملرمـةوسعوا إىل ، وقد عمد إليه اليهود منا القدم، والغين غىن، الاي يزيد الفقري فقرا

قال تعاىل: )فبظيم من الاين رادوا حرمنا عييهم طيبات أحيت هلم وبصـدرم عـن سـبيل هللا  ، سببا يف حترمي الايبات اليت أحيت هلم
 . 5وأخارم الراب وقد هنوا عنه وأكيهم أموال الناس ابلباطل وأعتدان ليكافرين منهم عاااب أليما(، كثريا

 ومن ذلك:، قتصادية اليت وقعت فيها األمم األخرىكما سجل القرآن بعض الحنرافات ال
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قال تعاىل: )وإىل مدين أخـارم شـعيبا قـال اي قـوم اعبـدوا هللا مـالكم مـن إلـه ، * خبس احلقوق يف الكيل وامليزان وحنو ذلك
إلصـالحها ذلكـم خـري غريه قد جاءتكم بينة مـن ربكـم فـأوفوا الكيـل وامليـزان ول تبخسـوا النـاس أشـياءرم ول تفسـدوا يف األرض بعـد 

 . 1لكم إن كنتم مؤمنن(

ومـن ، 2قـال تعـاىل: )وكـان وراءرـم ميـك أيخـا كـل سـفينة غصـبا(، * ومن ذلك اغتصـاب حقـوق اآلخـرين ظيمـا وعـدواان
بـان قـال تعـاىل: )اي أيهـا الـاين آمنـوا إن كثـريا مـن األحبـار والرر، الظيم تالعب بعض رجال الدين أبوامر دينهم بغيـة الكتنـاز ليمـال

ليــأكيون أمــوال النــاس ابلباطــل ويصــدون عــن ســبيل هللا والــاين يكنــزون الــارب والفضــة ول ينفقوهنــا يف ســبيل هللا فبشــررم بعــااب 
 .3أليم(

 
 رابعا: احلصار القتصادي 

أو تســـخريه يف احلـــرب ضـــد ، عنـــدما ل جيـــدي مجـــع املـــال واكتنـــازه أبيـــدي حـــزب الشـــياان يف لصـــرف النـــاس عـــن الـــدعو 
ورـو عمـل مل ييجـأ إليـه حـزب الشـياان إل لصـرف النـاس عـن ، أييت دور احلصـار واملقاطعـة القتصـادية، لصرف النـاس عنهـاالدعو  

فمعيــوم أبن الــدين يؤيــد اإلنفــاق يف ســاعات الشــد  وأايم اجلــوع ، وفيســفة احلصــار ل تتفــق والــدين، عيــيهم الســالم رــدي األنبيــاء
يتيمـا ، أو إطعـام يف يـوم ذي مسـغبة، فـك رقبـة، ومـا أدراك ماالعقبـة، اىل: )فال اقتحم العقبـةقال تع، حرلصا عيى اإلنسانية ورمحة هبا

وقـد حالصـرت ، رم الاين يقومون بصنع الشدائد وجتويع الناس عييهم السالم بيد أن أعداء الرسل، 4أو مسكينا ذا مرتبة(، ذا مقربة
)قـال ابـن إسـحاق: فيمـا رأت قـريش أن ألصـحاب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قـد نزلـوا ، بع ليبعثـةقريش رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومـن ييـوذ بـه يف سـنة سـ

وأن عمـرا قـد أسـيم فكـان رـو ومحـز  بـن عبـد املايـب مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن النجاشـي قـد منـع مـن جلـأ إليـه مـنهم، بيدا آمنا وقرارا
عيـى أل ، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبـوا كتـااب يتعاقـدون فيـه عيـى بـين راشـم وبـين املايـب، ئلوجعل اإلسالم يفشو يف القبا، وألصحابه

مث تعارــدوا وتواثقــوا عيــى ، فيمــا اجتمعــوا لــالك كتبــوه يف لصــحيفة، ول يبيعــورم شــيئا ول يبتــاعوا مــنهم، ينكحــوا إلــيهم ول ينكحــورم
 .5(مث عيقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيدا عيى أنفسهم، ذلك

)وقد كان أبو جهل فيما ياكرون لقـي حكـيم بـن حـزام ، ويف خضم راا احلصار تربز عنجهية أيب جهل وفحولته اجلاريية
فتعيـق ، ورـي عنـد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعـه يف الشـعب، يريـد بـه عمتـه خدجيـة بنـت خوييـد، معه غالم حيمل قمحا، بن خوييد بن أسد

فجــاء أبــو البخــرتي بــن راشــم بــن ، إىل بــين راشــم؟ وهللا ل تــربح أنــت وطعامــك حــىت أفضــحك مبكــةوقــال: أتــارب ابلاعــام ، بــه
، بعثـت إليـه فيـه، فقال أبو البخرتي: طعام كان لعمته عنده، فقال: مالك وله؟ فقال: حيمل الاعام إىل بين راشم، احلارث بن أسد
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. إهنـا اجلارييـة الـيت ل تقـيم وزان لكـل 1 انل أحـدمها مـن لصـاحبه(أفتمنعه أن أييت باعامها؟ اخـل سـبيل الرجـل. فـأَّب أبـو جهـل حـىت
 ول حتقق ذاهتا إل إبحلاق األذى ابآلخرين.، القيم اإلنسانية

 

 

                                                            
 (. دار الفكر، الابعة الثانية.2/113السري  النبوية لبن رشام ) - 1
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 املبحث الرابع ترويج جرائم الشرف واالحنرافات اجلنسية
 

وهتييجهــا مــن أجــل قاــع الاريــق ، وذلــك إباثر  غرائــزه احليوانيــة، ييجــأ حــزب الشــياان إىل املرارنــة عيــى إنســانية اإلنســان 
وجعيهــا تنايــق حــر  مرفرفــة حنــو عــامل ، وإيقــا  الــروح اإلنســانية، عيــى الرســل عيــيهم الســالم الــاين يريــدون هتــايب الغرائــز احليوانيــة

 ويعتمد حزب الشياان اخلاوات التالية: ، امليكوت
 

 أول: التجار  ابلشهوات وإشاعتها
قـال تعـاىل: )زيـن لينـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء والبنـن والقنـاطري املقناـر  مـن  ،حب الشهوات فار  يف قيـوب النـاس

بيــد أن رــاه احملبــة حتتــاج إىل  ،1الــارب والفضــة واخليــل املســومة واألنعــام واحلــرث ذلــك متــاع احليــا  الــدنيا وهللا عنــد حســن املئــاب(
مـن أجـل نشـر ، اان يسـتغل حـب النـاس هلـاه الشـهواتولكـن حـزب الشـي، وليس إىل النفالت وراء الشـهوات، التوجيه والتهايب

قــال تعــاىل: )وهللا يريــد أن يتــوب عيــيكم ويريــد ، ونشــر الســعار اجلنســي الــاي حياــم القــيم واألخــالق، الفســاد اخليقــي والجتمــاعي
تشـيع الفـواحش ، جلاحمـةونتيجـة هلـاا لفسـاد املتولـد مـن  النفـالت وراء الشـهوات ا، 2الاين يتبعون الشهوات أن متييـوا مـيال عظيمـا(

)إن الـاين حيبـون أن قال تعـاىل: ، ورو ما َّتاط له قوى البغي والعدوان اليت تستخدم خمتيف الوسائل إلشاعة الفاحشة، بن الناس
 .3تشيع الفاحشة يف الاين آمنوا هلم عااب أليم(

 اثنيا: رمي احملصنات
يبـدأ حـزب الشـياان يف تــدنيس مسعـة املـؤمنن األطهــار ، ويف خاـو  أخـرى تعقـب نشــر الفـواحش يف اجملتمعـات اإلنســانية

قـــال تعـــاىل: )إن الـــاين يرمـــون احملصـــنات الغـــافالت املؤمنـــات لعنـــوا يف الـــدنيا واآلخـــر  وهلـــم ، الـــاين مل ينزلقـــوا يف مســـتنقعات الرذييـــة
 .4عااب عظيم(

قـال تعـاىل: )وبكفـررم وقـوهلم ، اليهود هبا مثل السيد  مرمي اليت اهتمها، وقد اهتم ابلفاحشة بعض من لصفو  هللا  يف خيقه
، وقـد لصـور القـرآن سـوء ظـنهم واسـتعجاهلم ابلهتـام ملـرمي ابخلايئـة، 5وقوهلم إان قتينـا املسـيح عيسـى بـن مـرمي(، عيى مرمي هبتاان عظيما
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. 1أ سوء وما كانت أمـك بغيـا(اي أخت رارون ما كان أبوك امر ، قال تعاىل: )فأتت به قومها حتميه قالوا اي مرمي لقد جئت شيئا فراي
 ورغم تربئة هللا ملرمي فقد بقي اليهود يتهموهنا ابلفاحشة إىل يومنا راا.

قال تعـاىل: )إن ، وأنزل هللا يف ذلك آايت تتيى يربئ فيها عائشة، كما اهتمت عائشة أم املؤمنن ا أيضا ظيما وعدواان
ييجــأون إىل ، حــن ل جيــد أعــداء اهلــدى حجــة يواجهــون هبــا الرســل عيــيهم الســالم. وركــاا 2الــاين جــاؤوا ابإلفــك عصــبة مــنكم(

 بغية لصرف الناس عنهم.، أو من ييوذ هبم، تيويث مسعة األنبياء واملرسين عييهم السالم بقاف بعض زوجاهتم

 

 اثلثا: حماولة الغتصاب اجلنسي

وحماولـــة ، يــزج أبحـــدرم ابلســـجن ألنــه مل يقبـــل اخليانـــةومــن أســـوأ لصـــور العــدوان واحلـــرب عيـــى األنبيــاء عيـــيهم الســـالم أن 
 ويف القرآن خربين عن راا األمر:، الغتصاب اجلنسي ملن ييوذ هبم

فــتعين ، األول: يتعيـق بقصــة امــرأ  العزيــز الـيت حتــاول أن تــرغم فتارــا يوسـف عييــه الســالم عيــى الفاحشـة معهــا ورــو يــرفض
قـال رب السـجن أحـب إيل ، لئن مل يفعل ما آمـره ليسـجنن وليكـوانً مـن الصـاغرينبكل لصفاقة: )ولقد راودته عن نفسه فاستعصم و 

 . 3مما يدعونين إليه(

ورـو مـا يرمسـه املشـهد التـايل مـن ، الاين بيـغ مـن لصـفاقتهم أهنـم حـاولوا اغتصـاب ضـيوف نبـيهم، والثاين: يتعيق بقوم لوط
وجـاءه قومـه يهرعـون إليـه ومـن قبــل  ، ذرعـا وقـال رـاا يـوم عصـيباآلايت القرآنيـة: )وملـا جـاءت رسـينا لوطـا سـضء  هبـم وضـاق هبـم 

قــالوا لقــد ، كــانوا يعميــون الســيئات قــال اي قــوم رــؤلء بنــايت رــن أطهــر لكــم فــاتقوا هللا ول َّتــزون يف ضــيفي ألــيس مــنكم رجــل رشــيد
ان عن طريق القهر واإلجبار كمـا وإمنا ك، ومل يكن طيبهم ليضيوف استجداء، 4عيمت مالنا يف بناتك من حق وإنك لتعيم ما نريد(

قـالوا أومل ننهـك ، واتقـوا هللا ول َّتـزون، قـال إن رـؤلء ضـيفي فـال تفضـحون، تصرح به اآلايت التالية: )وجاء أرل املدينة يستبشرون
أو ، و تـدفع عـنهمأ، ويف تفسريرا يقول الزخمشري: )عن العاملن: عن أن جتـري مـنهم أحـدا، والشارد يف اآلية األخري ، 5عن العاملن(

، 6وكــــان يقــــوم ملسو هيلع هللا ىلص ابلنهــــي عــــن املنكــــر واحلجــــر بيــــنهم وبــــن املتعــــرض لــــه(، فــــإهنم كــــانوا يعرتضــــون لكــــل أحــــد، متنــــع بيننــــا وبيــــنهم

                                                            
 (.28-27سور  مرمي، اآلايت ) - 1
 ( من سور  النور.11اآلية ) - 2
 ( من سور  يوسف.33-32اآليتان) - 3
 ( من سور  رود.79-77اآلايت ) - 4
 ( من سور  احلجر.71-67اآلايت ) - 5
 (.2/585) الكشاف - 6



 

228 
 

ورـو إجـرام ، وركاا مل يتورع أولئك الفجر  من حزب الشياان عن إعالن رغبتهم يف العدوان اجلنسي عيـى ضـيوف نبـيهم 
 وإنه لعقاب مل نعهد أحدا عوقب به غريرم.، حيث جعل هللا قريتهم عاليها سافيها، ة السماءيستحق عقوب
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 التصفية املادية الشاملة للوجود الدييناملبحث اخلامس 
 

مــن األنبيــاء واملرســين عيــيهم الســالم وأتبــاعهم  لصــحاب الصــراط املســتقيمتشــمل التصــفية الشــامية إهنــاء الوجــود الفعيــي أل 
 وفيما ييي تفصيل ذلك:، وتدمري بيوت العباد ، وى الفردي واجلماعيعيى املست

 
 أول: ردم دور العباد 

، ويبــدأ الاريــق إىل ذلــك ابلصــد عــن دور العبــاد  ويف مقــدمتها املســجد احلــرام الــاي جعــل هللا فيــه أول بيــت وضــع لينــاس 
 .1اين كفروا ويصدون عن سبيل هللا واملسجد احلرام(قال تعاىل: )إن ال، وراا ردم معنوي لتيك الدور لتكون مقفر  من الناس

)ومن أظيم ممن منع مسـاجد هللا أن يـاكر فيهـا امسـه قال تعاىل: ، وطرد مرَتديها منها، املساجدييي ذلك السعي يف ردم  
 . 2وسعى يف خراهبا أولئك ما كان هلم أن يدخيورا إل خائفن(

كمـا يف حماولـة أبررـة احلبشـي ،  املشـرفة الكعبةرو املسجد احلرام الاي فيه  ورمبا حول أئمة الكفر ردم أفضيها وأعظمها و 
وأرسـل عيـيهم ، أمل جيعـل كيـدرم يف تضـييل، )أمل تـر كيـف فعـل ربـك أبلصـحاب الفيـلقـال تعـاىل: ، الاي أريكه هللا تعاىل قبل البعثـة

 3فجعيهم كعصف مأكول(، ترميهم جبار  من سجيل، طريا أاببيل

لتكــــون شــــركا يصـــاادون فيــــه األنبيــــاء عيــــيهم الســــالم ، املفســــدين بنـــاء املســــاجد ليدعايــــة واألذى وقـــد تقتضــــي مصــــيحة
وفيــه يقــول تعــاىل: ، كمــا رــو حــال مســجد ضــرار الــاي بنــاه املنــافقون لغتيــال النــيب دمحم عيــيهم الســالم عنــد لصــالته فيــه،  ويقتيــوهنم

رلصـادا ملـن حـارب هللا ورسـوله مـن قبـل ولـيحيفن إن أردان إل احلسـىن وهللا )والاين اَّتاوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بن املـؤمنن وإ
 .4يشهد إهنم لكاذبون(

 
 اثنيا: التصفية اجلسدية

، والتعايب مهما تكـن أسـبابه أمـر معيـب ابتييـت بـه البشـرية، وتنتهي ابلقتل واإلابد ، التعايبالتصفية اجلسدية تبدأ من  
، ام بـن حكـيم مـر ابلشـام عيـى أانس مـن األنبـاط ـ فالحـة األعـاجم ـ وقـد أقيمـوا يف الشـمسأن رش، عن أبيه، رشام بن عرو  روى
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فقال: ما راا؟. قيـل: يعـابون يف اخلـراج. فقـال رشـام: أشـهد لسـمعت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: )إن هللا ، ولصب عيى رؤوسهم الزيت
 .1يعاب الاين يعابون الناس يف الدنيا(

، ول سـيما حبـق املـؤمنن والصـاحلن، فـإن شـرائع الاـاغوت الوضـعية تقـره وتـربره، رائع السـماوية تـرفض تعـايب النـاسوإذا كانت الشـ
فهــاه أم مجيــل امــرأ  أيب هلــب تــؤذي رســول هللا عييــه ، رــم األنبيــاء واملرســيون عيــيهم الســالم، وأول مــن لقــي التعــايب يف ســبيل هللا

قــال ابــن عبــاس والضــحاك: )كانــت تضــع ، 2يف جيــدرا حبــل مــن مســد(، رأتــه محالــة احلاــبفينــزل فيهــا قولــه تعــاىل: )وام، الســالم
ملسو هيلع هللا ىلص يستحضــر لصــور األنبيــاء مــن قبيــه ومــا لقــوه مــن األذى فيخفــف ذلــك وقــد كــان رســول هللا ، 3الشــوك يف طريــق رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(

ورـو ميسـح الـدم عـن وجهـه ، ضـربه قومـه فـأدموه، هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيكي نبيـا مـن األنبيـاء قال: كأين أنظر إىل رسول، روى ابن مسعود، عنه
 .4ويقول: )اليهم اغفر لقومي فإهنم ل يعيمون(

وقـد نـزل يف ، فهـم يعـابون إىل حـد يناقـون فيـه ابلكفـر مـرغمن، ويتعدى اإليـااء األنبيـاء عيـيهم السـالم ليشـمل أتبـاعهم
من كفر ابهلل بعد إميانه إآل من أكره وقيبه مامـئن ابإلميـان ولكـن مـن شـرح ابلكفـر لصـدرا فعيـيهم غضـب مـن هللا ذلك قوله تعاىل: )
فـوافقهم عيـى ذلـك مكررـا ، نزلت راه اآليـة يف عمـار بـن ايسـر حـن عابـه املشـركون حـىت يكفـر مبحمـد ملسو هيلع هللا ىلص، 5وهلم عااب عظيم(

ويصـف ، وقد لقـى املسـيمون يف عهـد النـيب مـن العنـت واملشـقة مـا مل ييقـه غـريرم، 6فأنزل هللا راه اآلية، وجاء معتارا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ويعاشونه حىت مـا يقـدر أن ، وجييعونه، ابن عباس ما كان يالقيه املسيمون من عااب قريش فيقول:)وهللا إن كانوا ليضربون أحدرم

حـىت يقولـوا لـه: آلـالت والعـزى إهلـك مـن دون هللا؟ ، حىت يعايهم مـا سـألوه مـن الفتنـة ،يستوي جالسا من شد  الضر الاي نزل به
افتــداء مــنهم ممــا يبيغــون مــن ، فيقولــون لــه: أرــاا جعــل اجلعــل إهلــك مــن دون هللا؟ فيقــول نعــم، حــىت إن اجلعــل ليمــر هبــم، فيقــول نعــم

 .7جهده(

فهــاا ، قــد ابتيــي بــه األخيــار والصــاحلون فأعــاهنم هللاو ، ورــو تعــايب نفســي وروحــي لإلنســان، * ييــي التعــايب: الســجن 
فيقـول ، ورـاا فرعـون يتوعـد موسـى عييـه السـالم، 8قال تعاىل: )فيبث يف السجن بضع سـنن(، يوسف حيبس بتهمة رو بريء منها

                                                            
 (.3/1145رواه مسيم، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 1
 ( من سور  املسد.5-4اآليتان ) - 2
 (.3/691خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 3
 (.3/1416، بتحقيق األلباين، )متفق عييه، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي - 4
 ( من سور  النحل.116اآلية ) - 5
 (.2/348خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 6
 (. دار الفكر، الابعة الثانية.69-2/68السري  النبوية لبن رشام ) - 7
 ( من سور  يوسف.42اآلية ) - 8
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ول منزلـة ، السـجنأو عقوبـة يف ، . ركـاا القضـية إذا إجبـار عيـى الشـرك1له: )قال لئن اَّتات إهلا غريي ألجعينك من املسجونن(
 اثلثة بينهما! 

ورو أسيوب ييجأ إليه أعـداء الرسـل واألنبيـاء عيـيهم السـالم ليـتخيص مـن األنبيـاء واملرسـين ، * عقب السجن أييت القتل 
أو  ،أو يوثقـوك، ومعـىن ليثبتـوك: ليسـجنوك، 2قال تعاىل: )وإذ ميكر بك الاين كفروا ليثبتوك أو يقتيـوك أو خيرجـوك(، عييهم السالم

وقـد تعـرض النـيب عييـه السـالم لعـدد ، ولكـنهم فشـيوا، فقد حاول أعداء النبو  قتل النيب دمحم عييـه السـالم، 3يثخنوك ابلضرب واجلرح
وقـدمت ، وتكـررت احملاولـة لقتيـه عييـه السـالم مـر  أخـرى بواسـاة السـم، فنجـاه هللا مـن ذلـك، من حماولت القتل يف املعـارك وغريرـا

وإن مل يكــن نبيــا ، قالــت: إن كنــت نبيــا مل يضــرك، فيمــا ســأهلا عــن ســبب ذلــك، مســمومة إىل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يــوم خيــرب امــرأ  يهوديــة شــا 
 .4وتويف ألصحابه الاي أكيوا من الشا ، فعفا عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يعاقبها، اسرتحنا منه

ومجـع هللا لـه أجـر ، فكـان يف سـيك الشـهداء، وفاتـه عييـه الصـال  والسـالموبقي أثره حىت ، وقد سرى السم يف جسده الشريف
وبقــي ، حجمــه مــوىل بــين بياضــة ابلقــرن والشــفر ، )قــال األزرــري: قــال جــابر: واحــتجم رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يومئــا، النبــو  والشــهاد  معــا

فقال: ضما زلت أجد من األكية اليت أكيت من الشا  يوم خيرب ، ي تويف فيهحىت كان وجعه الا، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بعده ثالث سنن
ونقل ابن إسحاق عن مروان بن عثمان بن أيب سـعيد بـن ، 5حىت كان راا أوان انقااع أهبري[ وتويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهيدا(، عدادا

عييـه السـالم يـوم خيـرب: )فـإن كـان املسـيمون لـريون أن رسـول هللا لصـيى  املعيى قوله يف التعقيب عيى حماولـة املـرأ  اليهوديـة سـم النـيب
 .6مع ما أكرمه هللا من النبو (، هللا عييه وسيم مات شهيدا

وقتيهـا أبـو جهـل لعنـه ، أول شـهيد  يف اإلسـالم، وأول من قتل من أتباع النـيب دمحم عييـه السـالم كانـت مسيـة أم عمـار بـن ايسـر
 .7هللا

فهاا فرعون يريد موافقة من حوله عيى قتل موسى: )وقـال فرعـون ، ء السابقون عييهم السالم حملاولت القتلوقد تعرض األنبيا
ومل تكــن فكــر  ، 9وأييت رجــل انلصــح ليقــول ملوســى: )قــال اي موســى إن املــأل أيمتــرون بــك ليقتيــوك(، 8ذروين أقتــل موســى وليــدع ربــه(

                                                            
 ( من سور  الشعراء.29اآلية ) - 1
 األنفال. ( من سور  31اآلية ) - 2
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مـن أجـل وضـع األمل واحلرقـة يف نفـوس املـؤمنن ، بل جتاوزت إىل قتل أبناء املـؤمنن معـه، القتل مقصور  عيى قتل موسى عييه السالم
فيمــا جــاءرم ، إىل فرعــون ورامــان وقــارون فقــالوا ســاحر كــااب، قــال تعــاىل: )ولقــد أرســينا موســى ِبايتنــا وســياان مبــن، مــن اآلابء

 .1ءرم وما كيد الكافرين إل يف ضالل(ابحلق من عندان قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نسا

فـإذا هبـم بعـد أن مكـن هللا هلـم يف األرض يقتيـون األنبيـاء عيـيهم السـالم ، ويبدو أن عقد  القتل انتقيت من الفراعنـة إىل اليهـود
إىل أنفسهم قتـل  فهم ينسبون، وإىل راا تشري آايت كثري  من القرآن الكرمي ، وطبعا هلم، حىت لصار ذلك جبية فيهم، ظيما وعدواان

قال تعاىل: )فبما نقضهم ميثـاقهم وكفـررم ِبايت هللا وقـتيهم األنبيـاء بغـري حـق  وقـوهلم قيوبنـا غيـف بـل ، املسيح الاي جناه هللا منهم
مي رسـول وقوهلم إان قتينا املسيح عيسى ابن مـر ، وبكفررم وقوهلم عيى مرمي هبتاان عظيما، طبع هللا عييها بكفررم فال يؤمنون إل قييال
قــال تعــاىل: )أفكيمــا جــاءكم رســول مبــا ل هتــوى ، ورــم يقتيــون كــل نــيب ل يوافــق رــوارم، 2هللا ومــا قتيــوه ومــا لصــيبوه ولكــن شــبه هلــم(

قـال تعـاىل: )وضـربت عيـيهم الالـة ، ودافعهـم ليقتـل رـاا العصـيان الـاي مترغـوا فيـه، 3أنفسكم استكربُت ففريقا كابتم وفريقا تقتيـون(
 .4ءوا بغضب من هللا ذلك أبهنم كانوا يكفرون ِبايت هللا ويقتيون النبين بغري احلق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون(واملسكنة واب

قـال تعـاىل: )إن الـاين يكفـرون ِبايت هللا ويقتيـون النبيـن بغــري ، وقـد اشـتهر اليهـود بقتـل األنبيـاء عيـيهم السـالم وأتبــاعهم
وقـد روى ابـن أيب حـاُت وابـن جريـر ، ورـاه اآليـة نزلـت فـيهم، 5لنـاس فبشـررم بعـااب ألـيم(حق ويقتيون الاين أيمرون ابلقسـط مـن ا

قتيــت بنــو إســرائيل ثالثــة وأربعــن نبيــا مــن أول النهــار يف ســاعة ، عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال أليب عبيــد  بــن اجلــراح: )اي أاب عبيــد 
فقتيـورم مجيعـا مـن آخـر النهـار مـن ، وهنورم عن املنكر، ل فأمروا من قتيهم ابملعروففقام مائة وسبعون رجال من بين إسرائي، واحد 

 .6فهم الاين ذكر هللا عز وجل(، ذلك اليوم

فهـم كمـا قـال هللا عـنهم: )وإذا قيـل ، وراا التاريخ الدموي لبين إسـرائيل جيعيهـم يسـتكربون عـن اتبـاع النـيب العـريب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
مبا أنـزل هللا قـالوا نـؤمن مبـا أنـزل عيينـا ويكفـرون مبـا وراءه ورـو احلـق مصـدقا ملـا معهـم قـل فيـم تقتيـون أنبيـاء هللا مـن قبـل إن  هلم آمنوا 

 7كنتم مؤمنن(

قال تعاىل: )وإذ جنينـاكم مـن آل فرعـون ، بل يتجاوزرم إىل قتل الافولة الربيئة، ول يقتصر قتل املشركن ليمؤمنن وحدرم
وأمـا العـرب  ، رـاا يف بـين إسـرائيل، 1العااب ياحبون أبناءكم ويستحيون نسـاءكم ويف ذلكـم بـالء مـن ربكـم عظـيم( يسومونكم سوء

                                                            
 ( من سور  غافر.25-23اآلايت) - 1
 ( من سور  النساء.157-155اآلايت) - 2
 ( من سور  البقر .87اآلية ) - 3
 ( من سور  البقر .61اآلية ) - 4
 (.21سور  آل عمران، اآلية ) - 5
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أبي ذنـب ، قـال تعـاىل: )وإذا املـوءود  سـئيت، ورـو جـرم عظـيم يـدل عيـى قيـوب سـوداء!، فحسبك أبن بعضهم كانوا يئدون بناهتم
قــال تعــاىل: )وكــالك زيــن لكثــري مــن املشــركن قتــل أولدرــم ، ارم هللا عــن ذلــكوقــد هنــ، ورمبــا قتيــوا أولدرــم خشــية الفقــر، 2قتيــت(

 3شركاؤرم(

 4يقـال رجـم فهـو مرجـوم(، والـرجم: الرمـي ابلرجـام، قـال الراغـب: )الر  جـام: احلجـار ، * ومن عقوبة القتل إىل عقوبة الرجم 
، وقـد رـدت أمـم كثـري  أنبياءرـا هبـاه امليتـة الشـنيعة، وتحيـث يرمـى املقتـول ابحلجـار  إىل حـد املـ، ورو لصور  مهينة من لصـور القتـل

ورــاا إبــراريم عييــه الســالم ، 5)قــالوا لــئن مل تنتــه اي نــوح لتكــونن مــن املرجــومن(فهــاا نــوح عييــه الســالم يقــول  لــه  قومــه متوعــدين: 
وقد فسر الرجم رنا ابلشتم والـام ورـو ، 6(إبراريم لئن مل تنته ألرمجنك )قال أراغب أنت عن آهليت ايفيقول له: ، يتوعده أبوه ابلرجم

وذلـك بسـبب وجـود أتبـاع لـه ، وراا شعيب عييه السالم ميـن عييـه قومـه بعـدم رمجـه، 7أو الارد، أو الرمي ابحلجار ، قول ابن عباس
رراـك لرمجنـاك ومـا أنـت  )قالوا اي شعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإان لنراك فينا ضعيفا ولولفيقولون بكل لصفاقة: ، ل تكرميا ملقامه
)وإين عــات بــريب وربكــم أن  فيقــول:، ورــاا موســى عييــه الســالم يســتعيا ابهلل مــن الــرجم ورــو يواجــه فرعــون ومــأله، 8عيينــا بعزيــز(

 )قـالوا إان تاـريان بكـم لـئن ملقـال تعـاىل: ، ورؤلء الرسل الاين أرسيهم هللا إىل إحـدى القـرى يتهـددرم أرـل القريـة ابلـرجم، 9ترمجون(
 .  11تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عااب أليم(

ولـالك كـان اخلـوف مـن الـرجم ، بـل قـد يعاقـب بـه املؤمنـون أيضـا، ول يقتصر التهديد ابلرجم عيى األنبيـاء عيـيهم السـالم 
م إن يظهـروا )إهنـحيث قـالوا بعـد نـوم طويـل مل ينسـهم طغيـان قـومهم: ، ورم فتية من املؤمنن الصاحلن، يدب يف كيان أرل الكهف

 . 11عييكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ميتهم(
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حن قرر قومـه أبن يعـاقبوه عقوبـة ل يعاقـب ، وقد ابتيي به إبراريم عييه السالم، * ومن أساليب التصفية اجلسدية: احلرق 
، 1ر كـوين بـردا وسـالما عيـى إبـراريم(قينـا اي ان، )قـالوا حرقـوه وانصـروا آهلـتكم إن كنـتم فـاعينقـال تعـاىل: ، مبثيها إل هللا رب العاملن

)فمـا  قـال تعـاىل: ، ورـو احلـرق !األشـد واألنكـىالعـااب بيد أهنم اختاروا  ، ورناك آية أخرى تبن تردد قومه بن أن يقتيوه أو حيرقوه
 . 2كان جواب قومه إل أن قالوا اقتيوه أو حرقوه فأجناه هللا من النار(

وقيـل إمنـا رـو ، قيـل رـو شـد لصـيبه عيـى خشـب، ورـو تعييـق اإلنسـان ليقتـل، لصـيب* ومن أساليب التصـفية اجلسـدية: ا
يقــول تعــاىل: ، وقــد توعــد بــه فرعــون الســحر  حــن أعينــوا إميــاهنم ابهلل واتبــاعهم ملوســى ورــارون عييهمــا الســالم، 3مــن لصــيب الــودك

إنـه لكبـريكم الـاي عيمكـم السـحر فألقاعـن  قـال آمنـتم لـه قبـل أن آذن لكـم، )فألقي السحر  سجدا قالوا آمنا برب رارون وموسى
قــالوا:  لــن نــؤثرك عيــى مــا جــاءان مــن ، أيــديكم وأرجيكــم مــن خــالف وأللصــيبنكم يف جــاوع النخــل ولــتعيمن أينــا أشــد عــاااب وأبقــى

 .4البينات والاي فاران فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي راه احليا  الدنيا(

وقـــد توعـــدت كثـــري مـــن األمـــم أنبياءرـــا ابلنفـــي واإلخـــراج ، يـــة مـــن وطنـــه* ومـــن أســـاليب التصـــفية اجلســـدية: إخـــراج الداع
ورو عقاب عام لكل الرسل عييهم السالم من أقوامهم كما قال تعاىل: )وقال الاين كفروا لرسيهم لنخرجنكم مـن أرضـنا ، اإلجباري

 .5أو لتعودن يف ميتنا(

وكـــانوا يتعـــاطون ، نهم قـــوم لـــوط عييـــه الســـالمفمـــ، وقـــد جـــاءت حكايـــة التوعـــد ابإلخـــراج مفصـــية عـــن عـــدد مـــن األقـــوام
قـال تعـاىل: )ولوطـا إذ قـال لقومـه أَتتـون الفاحشـة مـا سـبقكم هبـا مـن ، ويرفضون مواطنـة مـن مل يتعاطارـا معهـم!، الفواحش القبيحة
قالوا أخرجورم مـن  وما كان جواب قومه إل أن، أئنكم لتأتون الرجال شهو  من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أحد من العاملن

قـال ، وتصـور آيـة أخـرى بـالد  قومـه وحسـهم الغيـيظ حـن قـرروا إخـراج لـوط وأريـه بسـبب طهـارهتم!، 6قريتكم إهنم أانس يتاهـرون(
 . 7تعاىل: )فما كان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أانس يتاهرون(

ال املأل الاين اسـتكربوا مـن قومـه لنخرجنـك اي شـعيب والـاين آمنـوا معـك قال تعاىل: )ق، ومنهم قوم شعيب عييه السالم
 .8قد افرتينا عيى هللا كااب إن عدان يف ميتكم بعد إذ جناان هللا منها(، من قريتنا أو لتعودن يف ميتنا قال أولو كنا كاررن
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ليســـتفزونك مـــن األرض ليخرجـــوك قـــال تعـــاىل: )وإن كـــادوا ، وكـــالك ســـعى كفـــار قـــريش إلخـــراج النـــيب دمحم عييـــه الســـالم
وقد ُت ليمشـركن مـا ، 2أي   كاد أرل مكة ليزعجونك بعداوهتم ومكررم لتخرج من أرض مكة، الستفزاز: الزعاجومعىن ، 1منها(

اا ويف رــ، وجريــرهتم مجيعــا اإلميــان ابهلل وحــده!، وأخرجــوا معــه لصــحابته الكــرام، أرادوا فــأخرجوا الرســول  عييــه الســالم مــن أرض مكــة
حــىت ، وضــيقت قــريش عيــى مــن بقــي مــن املــؤمنن املستضــعفن مبكــة، 3قــال تعــاىل: )خيرجــون الرســول وإايكــم أن تؤمنــوا ابهلل ربكــم(

 . 4وألسنتهم تيهج هباا الدعاء: )ربنا أخرجنا من راه القرية الظامل أريها(، لصارت أكفهم ترتفع إىل هللا

)وإخـــراج أريـــه منـــه أكـــرب عنـــد هللا والفتنـــة أكـــرب مـــن القتـــل ول يزالـــون قـــال تعـــاىل: ، واإلخـــراج مـــن األوطـــان جرميـــة كـــربى
ول يزالـون يقـاتيونكم[: إخبـار …ضقـال الزخمشـري:  )الفتنـة: اإلخـراج أو الشـرك ، 5يقاتيونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استااعوا(

كقولـك: فـالن يعبـد هللا ،  ىت معنارـا التعييـلوحـ، حـىت يـردورم عـن ديـنهم، عن دوام عداو  الكفـار ليمسـيمن وأهنـم ل ينفكـون عنهـا
قـال تعــاىل: )وأخرجــورم مــن حيــث ، ومثــل رــاه اجلرميــة رمبـا كانــت أســوأ مــن القتــل، 6أي يقــاتيونكم كـي يــردوكم(، حـىت يــدخل اجلنــة

وقيـل ، ن القتـلقـال الزخمشـري: )أي احملنـة والـبالء الـاي ينـزل ابإلنسـان يتعـاب بـه أشـد عييـه مـ، 7أخرجوكم والفتنـة أشـد مـن القتـل(
جعــل اإلخــراج مــن الــوطن مــن الفــنت واحملــن الــيت يتمــىن عنــدرا ، لــبعض احلكمــاء: مــا أشــد مــن املــوت؟ قــال: الــاي يتمــىن فيــه املــوت

 .8املوت(

، ويايـب اسـرتداده مـن غربتـه، فإن حزب الشياان سيتعقبه يف رجرتـه، وحىت لو راجر املؤمن وترك بالده حلزب الشياان
)قـال ابـن إسـحاق: فيمـا رأت قـريش أن ألصـحاب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ورو ما حصل ملن راجروا إىل احلبشـة ، األذى!ليوقع به اهلوان و 

ائتمــروا بيــنهم أن يبعثــوا فــيهم مــنهم رجيــن مــن قــريش جيــدين إىل ، وأهنــم قــد ألصــابوا هبــا دارا وقــرارا، قــد أمنــوا واطمــأنوا أبرض احلبشــة
وعمـرو ، فبعثـوا عبـد هللا بـن أيب ربيعـة، وخيرجورم من داررم اليت اطمأنوا هبا وأمنـوا فيهـا، يفتنورم يف دينهمفريدرم عييهم ل، النجاشي

، وركـاا تصــبح الـبالد وكأهنــا بالدرـم وحــدرم، 9مث بعثومهــا إليـه فــيهم(، ومجعـوا هلمــا رـدااي لينجاشــي ولباارقتـه، بـن العــاص بـن وائــل
 ويصبح جند هللا يف العراء! 
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ويف رـؤلء نـزل قولـه تعـاىل: )إمنـا جـزاء ، رائم اليت يرتكبها حزب الشياان: هتديد األمن العام كقاع الاـرق مـثال* ومن اجل
قـال تعـاىل: )أئـنكم لتـأتون ، وقاـع الاريـق رـو مـن عمـل قـوم لـوط، 1الاين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتيـوا(

قـال ، 2كم املنكر فما كان جواب قومه إل أن قالوا ائتنا بعااب هللا إن كنت من الصـادقن(الرجال وتقاعون السبيل وَتتون يف اندي
 .3الزخمشري: )قاع السبيل: عمل قااع الاريق من قتل األنفس وأخا األموال(

ما ييقـى ل يرَتح املؤمن منها إل عند، وحمن وشدائد، شوك وابتالء، وبعد: فهاه ري طريق األنبياء والرسل عييهم السالم
قال تعاىل: )لتبيون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الاين أوتوا الكتاب من قبيكم ومن الاين أشركوا أذى كثـريا وإن تصـربوا ، ربه

ومـا يـرد عييهـا مـن ، قـال الزخمشـري يف تفسـري اآليـة: )والـبالء يف األنفـس: القتـل واألسـر واجلـراح، 4وتتقوا فإن ذلك من عـزم األمـور(
وما يسـمعون مـن أرـل الكتـاب املاـاعن ، ويف األموال: اإلنفاق يف سبيل اخلري وما يقع عييها من اآلفات، خاوف واملصائبأنواع امل

وحتــريض ، ومــا كــان مــن كعــب بــن األشــرف يف رجائــه لرســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وَّتائــة مــن آمــن، ولصــد مــن أراد اإلميــان، يف الــدين احلنيــف
 .5من بين قريظة والنضري(و ، ومن فنحاص، املشركن

 

 اثلثا: اإلابد  اجلماعية

، وعنـدما تنتشـر الـدعو  انتشـار الضـوء يف السـماء، عندما يعجز حزب الشياان عن تصفية الرسل واألنبياء عييهم السـالم
 أو بتعبريان العصري: )احملرقة(.، ييجأ حزب الشياان إىل التصفية اجلسدية الشامية

قال تعاىل: )وجاء رجل من أقصا املدينـة يسـعى ، كما رو احلال مع موسى عييه السالم،  ابلقتلفقد يتخاون قرارا مجاعيا 
وقــد يســعون إىل التفرقــة بــن الاوائــف ليقتــل بعضــها ، 6قــال اي موســى إن املــأل أيمتــرون بــك ليقتيــوك فــاخرج إين لــك مــن النالصــحن(

ل أريها شـيعا يستضـعف طائفـة مـنهم يـابح أبنـاءرم ويسـتحي قال تعاىل: )إن فرعون عال يف األرض وجع، كما لصنع فرعون،  بعضا
، ومما جاء يف معىن اآلية أنه جعيهم )فرقا خمتيفة قد أغـرى بيـنهم العـداو  ورـم بنـو إسـرائيل والقـبط، 7نساءرم إنه كان من املفسدين(

ولصـف الظيـم الفرعـوين: )وقـال املـأل قـال تعـاىل يف ، بيـد مـن حديـد!وقـد يباشـون أو يضـربون ، 8والاائفة املستضعفة: بنـو إسـرائيل(
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، 1من قوم فرعون أتار موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويارك وآهلتـك قـال سـنقتل أبنـاءرم ونسـتحي نسـاءرم وإان فـوقهم قـاررون(
قــال تعــاىل: )وقــال فرعــون ذروين أقتــل موســى ، وذلــك كمــا حــاول فرعــون، مظهــر الوطنيــة واحلــرص عيــى النــاسورمبــا ألبســوا ظيمهــم 

 .2يدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد(ول

قـال تعـاىل: )كيمـا أوقـدوا انرا ليحـرب أطفأرـا ، ورمبا عمدوا إىل إشعال احلـروب والتضـحية ابألبـرايء كمـا رـو دأب اليهـود
 .3هللا ويسعون يف األرض فسادا وهللا ل حيب املفسدين(

عجـزات الظـارر  أمـام أعيـنهم يف سـبيل القضـاء عيـى خصـومهم مـن املرسـين  عيـيهم وقد ل يعترب قاد  حزب الشـياان ابمل
قــال تعــاىل: ، جبيشــه موســى ومــن معــه رغــم انفــالق البحــر ملوســى عييــه الســالم!فتجــد أحــدرم مــثال ورــو فرعــون يالحــق ، الســالم

 .4)وجاوزان ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا(

ورـــاا مقاـــع منهـــا يصـــور ، ورـــو الـــاي قصـــته ســـور  الـــربوج، رقـــة: اإلابد  اجلماعيـــة لشـــعب آمـــن ابهللومـــن أســـوأ لصـــور احمل
إذ رــم ، النــار ذات الوقــود، قتــل ألصــحاب األخــدود، وشــارد ومشــهود، واليــوم املوعــود، قــال تعــاىل: )والســماء ذات الــربوج، الكارثــة

الــاي لــه ميــك الســموات ، مــنهم إل أن يؤمنــوا ابهلل العزيــز احلميــد ومــا نقمــوا، ورــم عيــى مــا يفعيــون ابملــؤمنن شــهود، عييهــا قعــود
فقــد روى لصــهيب أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )كــان فــيمن كــان ، وهلــاه اآلايت قصــة عجيبــة، 5واألرض وهللا عيــى كــل شــيء شــهيد(

، فــادفع إيل غالمــا ألعيمــه الســحر، يفيمــا كــرب الســاحر قــال ليميــك: إين قــد كــرب ســين وحضــر أجيــ، وكــان لــه ســاحر، قــبيكم ميــك
فســمع مــن كالمــه فأعجبــه ، فــأتى الغــالم عيــى الرارــب، وكــان بــن الســاحر وبــن امليــك رارــب، فـدفع إليــه غالمــا كــان يعيمــه الســحر

 ،وقـالوا: مـا حبسـك؟ فشـكا ذلـك إىل الرارـب، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أريـه ضـربوه، وكان إذا أتى الساحر ضربه، حنوه وكالمه
قــال: فبينمــا رــو ذات ، وإذا أراد أريــك أن يضــربوك فقــل حبســين الســاحر، فقــال: إذا أراد الســاحر أن يضــربك فقــل: حبســين أريــي

فقــال: اليـوم أعيـم: أمــر الرارـب أحــب إىل هللا أم ، يـوم إذ أتـى عيــى دابـة فظيعـة عظيمــة قـد حبســت النـاس فـال يســتايعون أن جيـوزوا
ال: اليهم إن كان أمر الرارب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل رـاه الدابـة حـىت جيـوز فق، أمر الساحر؟ قال: فأخا حجرا

فـإن ابتييـت فـال تـدل ، وإنـك سـتبتيى، فقـال: أي بـين أنـت أفضـل مـين، فأخرب الرارـب بـالك، ومضى الناس، الناس. ورمارا فقتيها
، فــأَته هبــدااي كثــري ، فســمع بــه، وكــان ليميــك جيــيس فعمــي، فكــان الغــالم يــربئ األكمــه واألبــرص وســائر األدواء ويشــفيهم، عيــي  

، فـآمن، فـإن آمنـت بـه دعـوت هللا فشـفاك، إمنـا يشـفي هللا عـز وجـل، فقـال: مـا أان أشـفي أحـدا، فقال: اشفين ولك ما رارنا أمجـع
ك؟ فقال: ريب! فقـال: أان؟ فقال امليك: اي فالن! من رد عييك بصر ، فجيس منه حنو ما كان جييس، مث أتى امليك، فدعا هللا فشفاه
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فبعـث إليـه فقـال: ، ريب وربـك هللا. فيـم يـزل يعابـه حـىت دل عيـى الغـالم، ريب وربك هللا. قال: ولك رب غريي؟ قال: نعـم، قال: ل
إمنـا يشـفي هللا عـز وجـل. قـال: أان؟ قـال: ، أي بين! بيغ من سحرك أن تربئ األكمـه واألبـرص ورـاه األدواء؟ قـال: مـا أشـفي أحـدا

فقـال: ، فـأتى ابلرارـب، فيـم يـزل بـه حـىت دل عيـى الرارـب، . قال: ولك رب غريي؟ قـال: ريب وربـك هللا. فأخـاه أيضـا ابلعـاابل
فبعـث بـه ، فـأَّب، وقـال ليغـالم: ارجـع عـن دينـك، حىت وقع شقاه إىل األرض، فوضع املنشار يف مفرق رأسه، ارجع عن دينك. فأَّب

قـال: اليهـم ، فيمـا عيـوا بـه اجلبـل، فـاربوا بـه، ا بيغـتم ذروتـه فـإن رجـع عـن دينـه وإل فدرـدروهوقـال: إذ، مع نفر إىل جبل كاا وكـاا
فقـال: مــا فعـل ألصــحابك؟ ، وجــاء الغـالم يــتيمس حـىت دخــل عيـى امليــك، فدرــدروا أمجعـون، فرجـف هبــم اجلبـل، اكفنـيهم مبـا شــئت

فيججـوا ، فإن رجع عن دينه وإل فغرقوه يف البحـر، جتم به البحرفقال: إذا جل، فبعث به مع نفر يف قرقور، فقال: كفانيهم هللا تعاىل
فقـال: مـا فعـل ألصـحابك؟ ، وجـاء الغـالم حـىت دخـل عيـى امليـك، فغرقـوا أمجعـون، فقـال الغـالم: اليهـم اكفنـيهم مبـا شـئت، به البحـر

وإل فإنـك ، فعيت ما آمرك به قتيتـينفإن أنت ، مث قال ليميك: إنك لست بقاتيي حىت تفعل ما آمرك به، فقال: كفانيهم هللا تعاىل
مث قـل: ابسـم ، وَتخا سهما من كنـانيت، مث تصيبين عيى جاع، قال: وما رو؟ قال: جتمع الناس يف لصعيد واحد، لن تستايع قتيي
فوقـع ، وقـال: ابسـم هللا رب رـاا الغـالم، مث رمـاه، ووضـع السـهم يف كبـد قوسـه، ففعل، فإنك إذا فعيت ذلك قتيتين، هللا رب الغالم

فقــال النــاس: آمنــا بــرب الغــالم. فقيــل ليميــك: أرأيــت مــا كنــت ، ومــات، فوضــع الغــالم يــده عيــى موضــع الســهم، الســهم يف لصــدغه
وقــال: مــن ، وأضـرمت فيهــا النـريان، فـأمر أبفــواه السـكك فخــدت فيهـا األخاديــد، فقـد آمــن النـاس كيهــم، حتـار؟ فقــد وهللا نـزل بــك

فكأهنـا تقاعسـت ، فجـاءت امـرأ  اببـن هلـا ترضـعه، قـال: فكـانوا يتعـادون فيهـا ويتـدافعون، ه فيهـاوإل فأقحمو ، رجع عن دينه فدعوه
 .1فقال الصيب: الصربي اي أماه فإنك عيى احلق(، أن تقع يف النار

ا مل يكتـف مبـ فامليـك الضـال، انضـد اإلميـامليحـد  وراا احلديث يبـن مـدى الظيـم واإلررـاب الـاي متارسـه بعـض السـياات الغامشـة 
عيـى يـد ، وانفضـح أمـره، وحـن انكشـف عـواره، ليكـون مصـدر السـياات كيهـا لشـعبه!، فادعى الربوبيـة، آَته هللا من امليك والنعمة

وجتـرد مـن كـل ، انسـيخ مـن إنسـانيته ، يسـتخدمها لتسـويق الكفـر والـدجل، ليكون أدا  طيعة له، غالم كان قد رشحه لتعيم السحر
ورــوى ، فقــد انتصــرت العقيــد ، ولكــن لــيس ْثــة أبس مــن رــاا كيــه، غريــز  النتقــام إىل إحــراق شــعبه ودفعتــه، مشــاعر الرمحــة واخلــري

 فاملوت يف سبيل العقيد  خري من احليا  بدوهنا.، حىت إن الافل الرضيع ليقول ألمه الصربي إنك عيى احلق، الصنم

م وســيوكهم يقــوم عيــى التعســف والظيــم ألن منــارجهم وعقــوهل، وإذا كــان الاغــا  ل يتورعــون عــن حــرق النــاس وإيــاائهم
ورو يرفض أساليب القتل اجلماعي مثـل ، فهو منهج بر ورمحة وإحسان ليكائنات مجيعا، واألذى فإن املنهج الرابين بعكس راا كيه

قـال: قـال ،  روى أبو ررير ، بل إنه لريفض أيضا حىت إيااء بعض احلشرات اليت تسبح هللا مثل النمل انريك ابإلنسان، احلرق ابتداء
فـأوحى هللا تعـاىل إليـه: أن قرلصـتك منيـة فأحرقـت أمـة مـن ، فأمر بقريـة النمـل فأحرقـت، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )قرلصت منية نبيا من األنبياء

ولــو كــان  ركــاا يعيــم هللا نبيــه أبن ل يبــادر ليقتــل اجلمــاعي حــىت، 2وزاد يف مســيم: )فهــال منيــة واحــد !(، األمــم تســبح؟( متفــق عييــه

                                                            
 (.624-3/623: خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، )أخرجه أمحد، ورواه مسيم والنسائي بنحوه، انظر - 1
 (.2/1212متفق عييه، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 2
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ورنـــا ينجيـــي الفـــرق الشاســـع بـــن ديـــن هللا الـــاي حيـــرم الظيـــم وبـــن منـــارج ، املقتـــول رـــو النمـــل الـــاي تســـبب ابألذى لـــالك النـــيب
 الااغوت اليت تربر العدوان أحياان جملرد العدوان!

قـد كـانوا ل ،  مـن قومـهوخنتم راا املوضـوع ابحلـديث عـن الفكـر العـدواين واألسـيوب اإلررـايب الـاي لقيـه النـيب األمـي ملسو هيلع هللا ىلص
قـال تعـاىل: )ود الـاين كفـروا لـو تغفيـون ، ولـالك ولصـى هللا نبيـه واملـؤمنن ابحلـار الـدائم، وإمنـا مـن قعقعـة السـالح، خيافون من رهبم

: )كيـف وإن قـال تعـاىل، سـيوك إررـايب عنـد النصـروبن لـه أبهنـم ألصـحاب ، 1عن أسيحتكم وأمتعتكم فيمييون عييكم ميية واحد (
اشـرتوا ِبايت هللا ْثنـا قيـيال فصـدوا عـن ، فيكم إل  ول ذمة يرضونكم أبفوارهم وَتَّب قيوهبم وأكثررم فاسـقون ايظهروا عييكم ل يرقبو 

: احليــف والعهــد، 2ل يرقبــون يف مــؤمن إل  ولذمــة وأولئــك رــم املعتــدون(، ســبيل هللا إهنــم ســاء مــا كــانوا يعميــون وقيــل ، ومعــىن اإلل 
قـال تعـاىل:  )ول تكونـوا كالـاين خرجـوا مـن دايررـم باـرا ورائء النـاس ، وأما ردفهم من احلرب فهـو تصـفية الـدعو  ورجاهلـا، 3القرابة

فأَترم رسول أيب سـفيان ، قال الزخمشري: )رم أرل مكة حن خرجوا حلماية العري، 4ويصدون عن سبيل هللا وهللا مبا يعميون حميط(
، وتعــزف عيينــا القيــان، نشــرب هبــا اخلمــر، وقــال: حــىت نقــدم بــدرا، فــأَّب أبــو جهــل، عــوا فقــد ســيمت عــريكمورــم ابجلحفــة: أن ارج

 .5وناعم هبا من حضران من العرب(

فهم كما ولصفهم هللا ، ويبثون الورن يف نفوس املؤمنن، وقد ساعد املشركن طابور املنافقن الاين يتخاذلون عند الشدائد
أشـحة عيــيكم فـإذا جــاء اخلـوف رأيــتهم ، ملعــوقن مـنكم والقــائين إلخـواهنم ريــم إلينـا ول أيتــون البـأس إل قيــيالتعـاىل: )قــد يعيـم هللا ا

ينظرون إليك تدور أعينهم كالاي يغشى عييه من املوت فإذا ذرب اخلوف سيقوكم أبلسنة حداد أشحة عيى اخلـري أولئـك مل يؤمنـوا 
حــزاب يــودوا لــو أهنــم ابدون يف األعــراب حيســبون األحــزاب مل يــاربوا وإن أيت األ، افــأحبط هللا أعمــاهلم وكــان ذلــك عيــى هللا يســري 

 .6يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتيوا إل قييال(

قـال تعـاىل: )اي ، ويف غزو  األحـزاب تكالبـت كـل قـوى األرض عيـى املـؤمنن ونبـيهم فنصـررم هللا تعـاىل بعـد حمنـة ومصـابر 
إذ ، اذكـــروا نعمـــة هللا عيـــيكم إذ جـــاءتكم جنـــود فأرســـينا عيـــيهم رحيـــا وجنـــودا مل ترورـــا وكـــان هللا مبـــا تعميـــون بصـــريا أيهـــا الـــاين آمنـــوا

رنالك ابتيي املؤمنون وزلزلـوا ، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبيغت القيوب احلناجر وتظنون ابهلل الظنوان
 .7زلزال شديدا(
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قال تعاىل: )والفتنة أكرب من القتل ول يزالون يقاتيونكم حىت ، ورو قتال املؤمنن حىت النهاية، ن حزب الشياانول يزال راا ديد
قال تعاىل: )وقاتيوا يف سبيل هللا الاين يقاتيونكم ول تعتدوا إن هللا ل ، ورم البادئون ابلعدوان، 1يردوكم عن دينكم إن استااعوا(

)وقاتيوا املشركن كافة كما يقاتيونكم كافة قال تعاىل: ، ا عن احلشد اجلماعي ليمعركة ضد املؤمننولن يتورعو ، 2حيب املعتدين(
قال تعاىل: )ل يقاتيونكم مجيعا إل يف قرى ، يتحصنون ليقتال، ورم عيى الستعداد التام ليمعركة، 3واعيموا أن هللا مع املتقن(

وأيخاون أبسباب القو  ، 4هم مجيعا وقيوهبم شىت ذلك أبهنم قوم ل يعقيون(حمصنة أو من وراء جدر أبسهم بينهم شديد حتسب
ورم عند الظفر لن يتورعوا عن ، 5قال تعاىل: )وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا(، حىت إهنم ليعتمدون عييها دون هللا، املادية

ومعىن ، 6كم أيديهم وألسنتهم ابلسوء وودوا لو تكفرون()إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبساوا إليقال تعاىل: ، الفتك واإلابد 
ويبقرون ، حىت إهنم ليمثيون ابجلثث، واألعمال الوحشية، فإذا ظفروا كانت اجملازر اجلماعية، 7يثقفوكم: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم

 باون احلوامل من النساء!.

عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ، أبــو رريــر  روى ، مــن الفتــك فــدينهم ميــنعهم، وعيــى العكــس مــن رــاا كيــه ســيوك املــؤمنن املوحــدين
فعـن ، بـل إن ديـنهم ليـأمررم ابألخـا عيـى أيـدي الظـامل ولـو كـان أخـا أو قريبـا ورده إىل احلـق، 8ل يفتك مـؤمن(، )اإلميان قيد الفتك

فكيــف أنصــره مظيومــا؟ ، رجــل: اي رســول هللا! انصــره ظاملــافقــال ، )انصــر أخــاك ظاملــا أو مظيومــا( :أنــس قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ورـو أن ، يف األرض ألصـحاب الصـراط املسـتقيمورـاا مـا ينبغـي أن يكـون عييـه سـيوك ، 9فـالك نصـرك إايه(، قال: )متنعه مـن الظيـم

قــال  :قــال، فعــن حايفــة، تتكــون اجلماعــة املؤمنــة مصــدر اخلــري واإلحســان واللتــزام مبــنهج هللا  يف رــاا العــامل املتخــبط يف الظيمــا
ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن النــاس أن ، وإن ظيمــوا ظيمنــا، تقولــون إن أحســن النــاس أحســنا، )ل تكونــوا إمعــة :رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .11أساؤوا فال تظيموا( نوإ، حتسنوا

، ق والرمحــة حــىت ورــم يتوجهــون ليجهــاد يف ســبيل هللاوقــد كــان رســول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص حريصــا عيــى أن يعيــم ألصــحابه قواعــد اخليــ
عن أبيه قال: كان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمَّـر أمـريا عيـى جـيش أو سـرية أولصـاه يف خالصـته بتقـوى هللا ومـن معـه ، فعن سييمان بن بريد 

ول تقتيــوا ، ول متثيــوا، ول تغــدروا، اغــزوا فــال تغيــو، قــاتيوا مــن كفــر ابهلل، يف ســبيل هللا، مث قــال: )اغــزوا بســم هللا، مــن املســيمن خــريا
                                                            

 ( من سور  البقر .217اآلية ) - 1
 ( من سور  البقر .191اآلية ) - 2
 ( من سور  التوبة.36اآلية ) - 3
 ( من سور  احلشر.14اآلية ) - 4
 ( من سور  احلشر.2اآلية ) - 5
 متحنة.( من سور  امل2اآلية ) - 6
 (4/513الكشاف ) - 7
 (.2/1153رواه أبو داود، انظر:  مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين،) - 8
 (.3/1385متفق عييه، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 9

 (.3/1418رواه الرتماي، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 11

 



 

241 
 

ول ، 1…(وإذا لقيت عدوك من املشركن فادعهم إىل ثالث خصال ـ أو خالل ـ فأيتهن ما أجابوك فاقبل مـنهم وكـف عـنهم، وليدا
 ؟.2مات يوم القيامة(أليس رو القائل: )الظيم ظي، عجب أن يولصي الرسول الكرمي برتك الظيم والبتعاد عنه يف كل احلالت

                                                            
 (.2/1151رواه مسيم، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 1
 (.3/1417متفق عييه عن ابن عمر، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربيزي، بتحقيق األلباين، ) - 2
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 اخلــامتـــــــــــة
ألصــحاب اجلحــيم ورــم حــزب هللا و ألصــحاب الصــراط املســتقيم ورــم تبــن لنــا مــن خــالل رــاا البحــث أبن النــاس حــزابن: 

فهـو حامـل لـواء ، وأمـا احلـزب الثـاين، ضـعيف إبمكاانتـه املاديـة، ورو قوي بربه، واحلزب األول رو حامل لواء احلق، حزب الشياان
 قوي إبمكاانته املادية.، ورو حزب ضعيف حبجته، وفحوارا واحد، راايته كثري ، هلوى والتمرد عيى سياان هللا يف راه األرضا

حيـث يسـتخدم احلـزب األقـوى عـاد  إبمكاانتـه املاديـة كافـة سـبل ، والصراع بن احلزبن قائم عرب التاريخ وإىل قيـام السـاعة
وذلـك ، وحربيـة متمثيـة ابلتصـفية اجلسـدية الشـامية، وأخالقيـة، واقتصـادية، وإعالميـة، مـن: نفسـيةالظيم واإلرراب أبشكاله املتعدد  

ول يتــورع حــزب الشــياان عــن إقامــة حمرقــة شــامية لكــل مــن آمــن ابهلل واليــوم ، ألصــحاب الصــراط املســتقيممــن أجــل القضــاء عيــى 
 اآلخر.

ورمبــا قُتــل ، واللتجــاء إىل هللا، والكيمــة الايبــة،   ابحلســىنوقــد كــان ســالح األنبيــاء واملرســين  عيــيهم الســالم رــو الــدعو 
ورمبا دافـع بعضـهم عـن نفسـه وألصـحابه مبـا رزقـه هللا ، فنال إحدى احلسنين وري الشهاد  يف سبيل هللا تعاىل، بعضهم ظيما وعدواان

والنـور ، واخلـري يف أميـاهنم، حلق عل ألسـنتهموا، واحلقيقة يف لصدوررم، ألن هللا معهم، ولكن النصر كان حييفهم يف النهاية، من حيية
، وقــد ثبتــوا عيــى ديــنهم حــىت لقــاء ابرئهــم بــال تغيــري ول تبــديل ول حتريــف، والفاــر  يف نــدائهم، والصــواب يف منهــاجهم، يف وجــورهم

ن آمنـوا يف احليـا  الـدنيا ويـوم قـال تعـاىل: )إان لننصـر رسـينا والـاي، وسوف ينتقم منهم يف اآلخر ، وقد انتقم هللا من ظامليهم يف الدنيا
 .1يقوم األشهاد(

فإننــا نــود وقــد بيغــت البشــرية طــور الرشــد وأخــات أبســباب العيــم والتقــدم أن ، وإذا كانــت ْثــة أمنيــة يف هنايــة رــاا البحــث
د األنبيـاء ولصـربرم ومـا وليتـاكروا جهـا، يعيش الناس أحرارا ولو يوما واحدا يف راا العامل حتت لواء احلرية اليت ري أْثن مـا يف الوجـود

وينتهـي الظيـم والعـدوان الـاي ميارسـه ، يرفضـون العبوديـة إل هلل رب العـاملن، لعل البشر إذا عاشـوا أحـرارا، لقوه من أذى الاواغيت
 وأكثر ما ميارسونه ضد أتباع الرسل واألنبياء عييهم السالم من املستضعفن يف األرض.، الناس حبق بعضهم البعض

 

 

* * * 
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 معركة القرآن مع اجلمود والتخلف البحث السادس:

 مقدمة

وأخبـاره ، وتشريعاته وأحكامـه، ولدى التمعن يف مقالصده وأردافه، ومن ألفه إىل ايئه، عند قراء  القرآن من أوله إىل آخره
يتبـن  ، ولفظـه ومعنـاه، وبيانـه وأسـيوبه، وانسخه ومنسـوخه، وعامه وخالصه، ومفصيه وجمميه، وأمره وهنيه، ووعده ووعيده، وقصصه

ولتاــوير احليــا  اإلنســانية يف كافــة أوجــه النشــاط ، ليمــرء مــن خــالل ذلــك كيــه أبن القــرآن جــاء ليقضــاء عيــى التخيــف بكافــة أبعــاده
 ومن عقيد  وعباد  واقتصاد وسياسة وغري ذلك.، من فكر وحركة وسيوك وشعور، فيها

 التخيف الفكري والعقدي الاي قاومه القرآن. فالشرك والكفر والنفاق بكافة لصوره لون من ألوان

 واملعالصي السيوكية كيها من الكبائر والصغائر تندرج يف ألوان التخيف الجتماعي والقتصادي.

 والستبداد والظيم والفتك يدخل ضمن التخيف السياسي.

ينقد ويفند ما رو فاسـد يف ، نانل ابلسيف والس، وقد كان القرآن حراب عيى مظارر التخيف راه كيها ابحلجة والربران
َهـاداً َكب ـرياً( )الفرقـان:، واقع الناس وواقع من قبيهم من األمم واحلضارات ـْدُرْم بـ ه  ج  (. ورـو 52قال تعـاىل: )فَـال ُتا ـع  اْلَكـاف ر يَن َوَجار 

ـَي قال ت، ويارح الرؤية البديية لالك كيه اليت تدل الناس عيى ما رو خري هلم يف دينهم ودنيارم عاىل: )إ نَّ َرَاا اْلُقْرآَن يـَْهد ي ل يَّـيت  ر 
 (.9أَقـَْوُم ()السراء: من اآلية

، لنثبـت مـن خاللـه أن القـرآن كتـاب لكـل عصـر ومصـر، وراا البحث أييت لتأكيد فكر  حـرب القـرآن ليجمـود والتخيـف
 ت.وينقارم مما رم فيه من آلم ومشكال، ورو الاي يقود البشر إىل احلضار  الراشد 

 منهج البحث
وقد حاولـت أن ، إن ردف البحث رو معاجلة مشكالت التخيف بعامة واملتعيقة ابلعرب واملسيمن عيى وجه اخلصوص

، ومشــكية التخيــف يف الفكــر والســيوك والقــول لــدى الفــرد واجلماعــة رــي موضــوع القــرآن برمتــه، أقــدم جديــدا وأن أأنى عــن التكــرار
ولتبصــر اإلنســان وتنــري لــه درب احلــق واخلــري ، اءت لتضــرب التخيــف أاي كانــت لصــورته يف مقتــلبــل كــل آيــة إمنــا جــ، فكــل ســور  منــه

وقـد اتبعـت يف رـاا البحـث منهجـا حتييييـا يقـوم ، ورو الصـراط املسـتقيم درب السـعاد  والتقـدم والنجـاح يف الـدنيا واآلخـر ، واجلمال
، ورو أمر خـارج عـن القصـد رنـا، التفصيل سيجعل البحث طويال ألن، عيى حتييل األمثية والنماذج وليس عيى السرد والستقصاء

ورـاا ، فالقصد رنا أن نقدم معاملـا ومنـاذج ل أكثـر ضـمن منهجيـة عيميـة موضـوعية ينتفـع هبـا القـارئ الكـرمي ويتفيـأ ظالهلـا البـاحثون
 البحث مقسم إىل متهيد وأربعة مباحث وخامتة.

 وهللا من وراء القصد.
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 متهيــد
 وري كالتايل:، راا التمهيد بعض األمور ذات الصية ابلبحث سنتناول يف

 أول: حقيقة اإلسالم

اإلســالم ابملفهــوم الشــامل رــو دعــو  ألصــييةفارية رابنيــة كاميــة متجــدد  عامليــة  ليرقيباحليــا  اإلنســانية واحلضــار  البشــرية يف 
 ألديب.خمتيف أوجه النشاط التعبدي والجتماعي والسياسي والقتصادي والعيمي وا

 وفيما ييي تفصيل التعريف السابق

ــَف الَّــا يَن أُوتُــوا  :قــال تعــاىل، فهــو دعــو  ألصــيية ألنــه ديــن األنبيــاء واملرســين مجيعــا ــا اْختَـَي ْســالُم َوَم ــَد اَّللَّ  اأْل  )إ نَّ الــد  يَن ع ْن
نَـُهْم َوَمْن  ْن بـَْعد  َما َجاَءُرُم اْلع ْيُم بـَْغياً بـَيـْ ( )آل عمران:اْلك َتاَب إ لَّ م  اَيت  اَّللَّ  َفإ نَّ اَّللََّ َسر يُع احلْ َساب   (.19َيْكُفْر ِب 

قــال تعــاىل: )َفــَأق ْم َوْجَهــَك ل يــد  ين  َحن يفــاً ، وفاريــة ألنــه ديــن الفاــر  الــيت فاــر هللا النــاس عييهــا ورــي التوحيــد هلل عــز وجــل
َها ل تـَبْ  َْيق  اَّللَّ  َذل َك الد  يُن اْلَقي  ُم َوَلك نَّ َأْكثـََر النَّاس  ل يـَْعَيُموَن( )الروم:ف ْاَرَت اَّللَّ  الَّيت  َفَاَر النَّاَس َعَييـْ  (. 31د يَل خل 

ـرَّ يف  السَّـَماَوات  َواأْلَْرض  إ نَـُّه    :قال تعاىل، ورابنية ألن مصدره العيي القدير الاي خيق اإلنسان )ُقْل أَنـَْزَلُه الَّا ي يـَْعيَـُم الس  
يماً( )الفرقان:َكاَن   ( 6َغُفوراً َرح 

يداً َعيَـى   :قال تعاىل، وكامية ألهنا تشمل أمور الدين والدنيا معا نَـا بـ َك َشـه  ئـْ ْم َوج  ه  ْن أَنـُْفس  ْم م  يداً َعَيْيه  َعُث يف  ُكل   أُمٍَّة َشه  )َويـَْوَم نـَبـْ
َياانً ل ُكل   َشيْ   (. 89ٍء َوُردًى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ل ْيُمْسي م َن( )النحل:َرُؤلء  َونـَزَّْلَنا َعَيْيَك اْلك َتاَب ت بـْ

َي أَقـَْوُم   :قال تعاىل، ومتجدد  ألهنا مالئمة لكل زمان ومكان مبا يفي بتاور احليا  البشرية )إ نَّ َرَاا اْلُقْرآَن يـَْهد ي ل يَّيت  ر 
َات   ن َن الَّا يَن يـَْعَمُيوَن الصَّاحل  ُر اْلُمْؤم   (.9َأنَّ هَلُْم َأْجراً َكب رياً( )السراء: َويـَُبش  

ـْن ذََكـٍر َوأُنـْثَـى ، وعاملية ألهنا خااب ليبشر مجيعا دون تفريق بن جنس أو لون قال تعاىل:  )اَي أَيُـَّها النَّـاُس إ انَّ َخَيْقنَـاُكْم م 
 (.13اَّللَّ  أَتْـَقاُكْم إ نَّ اَّللََّ َعي يٌم َخب رٌي( )احلجرات: َوَجَعْيَناُكْم ُشُعوابً َوقَـَبائ َل ل تَـَعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْندَ 

َم َأْو يـََتـــَأخَّرَ  ـــْنُكْم َأْن يـَتَـَقـــدَّ (. قـــال الزخمشـــري: ")أن 37-36نَـــا يراً ل ْيَبَشـــر ( )املـــدثر:، وتقدميـــة لقولـــه تعـــاىل: )ل َمـــْن َشـــاَء م 
ومعنـاه مايـق ملـن شـاء التقـدم أو  ، كقولـك: ملـن توضـأ أن يصـيي،  يـهو)ملـن شـاء(: خـرب مقـدم عي، يتقدم(: يف موضع رفع ابلبتداء

وجيـوز أن يكـون )ملـن شـاء( بـدل مـن )ليبشـر(  ،،واملراد ابلتقدم والتـأخر: السـبق إىل اخلـري والتخيـف عنـه، التأخر أن يتقدم أو يتأخر
. وعنـد ابـن كثـري: "أي ملـن شـاء أن 1خروا فهيكـوا "وإن شاءوا َت، الاين إن شاءوا تقدموا ففازوا، عيى أهنا منار  ليكافرين املمكنن

                                                            
 (.4/654تفسري الكشاف، ) -1
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وقال أبو السعود: "أي نايرا ملن شاء منكم أن يسبق إىل اخلـري فيهديـه ، 1أو يتأخر عنها ويويل ويردرا"، يقبل الناار  ويهتدي ليحق
 .2أو مل يشأ ذلك فيضيه"، هللا تعاىل

، ومـن َتخـر، ومـن مث تقـدم حنـو اجلنـة ، والصـالح يف أمـور الـدنيا واآلخـر فمن تقدم حنو اخلري فقد تقدم حنو احلـق والتوحيـد واهلـدى 
ومـن مث   ، وابتعـد عـن مـنهج اخلـري والسـالم، فقد تقهقر وتراجع عن قبول الدعو  وَّتيف عـن ركـب احلـق والتوحيـد واهلـدى والصـالح

كمــا أن النــار ،  ن لــدن آدم حــىت قيــام الســاعةفاجلنــة مقــر أرــل التقــدم يف العقيــد  والفكــر والقــول والســيوك مــ، كــان مصــريه إىل النــار
والتقــدم والتــأخر لــيس يف انطحــات ، ومــا أكثــررم!، مــن أول اخليــق إىل آخــررم، مثــوى لكــل املتخيفــن يف العقيــد  والعبــاد  والســيوك

ة ذلـك حياتنـا ويف مقدمـ، وإمنـا رـو عمييـة رقـي يف خمتيـف جوانـب احليـا ، والرقي الدنيوي فقـط، السحاب ولصناعة األسيحة الفتاكة
ول يكـون رـاا إل عنـدما تعـيش البشـرية ، حبيث نصنع اإلنسان املتوازن اخلـري الـاي حيمـل احلـب واخلـري لآلخـرين، الروحية والشعورية

ن َن ا، يف ظالل اإلسالم ودوحـة القـرآن ـُر اْلُمـْؤم  ـَوُم َويـَُبش   ـَي أَقـْ َات  َأنَّ قـال تعـاىل: )إ نَّ َرـَاا اْلُقـْرآَن يـَْهـد ي ل يَّـيت  ر  لَـّا يَن يـَْعَميُـوَن الصَّـاحل 
َـُاوا ، (. وأما التخيف فهو العيشـة بعيـدا عـن رـدي القـرآن9هَلُْم َأْجراً َكب رياً( )السراء: قـال تعـاىل: )َوقَـاَل الرَُّسـوُل اَي َرب   إ نَّ قَــْوم ي اَّتَّ

ومل يصــعد إىل املــأل األعيــى بروحــه؟ وإذا ، لصــعد إىل القمــر ببدنــهفمــا رــي قيمــة اإلنســان إذا ، (31َرــَاا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوراً( )الفرقــان:
ول يــرى ، وإذا كــان يســتخدم اجملهــر لرؤيــة األحيــاء الدقيقــة، مث جتارــل اخلــالق املبــدع الكبــري، اســتااع اكتشــاف أدق تفالصــيل اخليــق

رـل غايـة التقـدم أن تصـبح األرض ، إلنسـانيةوراح أيكل حلم إخوانـه يف ا، ما قيمة اإلنسان إذا انفيت من الدين احلق، عيوبه وعواره
جحيمـــا مهـــدد  ابلتيـــوث والفتـــك واألمـــراض بفضـــل الفيســـفات املاديـــة املتخيفـــة الـــيت يـــزعم ألصـــحاهبا بـــرغم فســـادرم أهنـــم مهتـــدون 

ُدوا يف  اأْلَْرض  ، ولصاحلون ويقودون الناس إىل الفالح َـا حَنْـُن ُمْصـي ُحونَ  وما رم إل كما قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُْم ل تـُْفس  َأل ، قَـاُلوا إ منَّ
ُدوَن َوَلك ْن ل َيْشُعُروَن( )البقر :  ( 12-11إ نَـُّهْم ُرُم اْلُمْفس 

 

 اثنيا: اإلسالم دين احلضار  الشامية

ي  ـَن َرُسـوًل قـال تعـاىل: )ُرـَو الَـّا ي بـََعـَث يف  ا، فعيمها وثقفها ورابرـا ورـاهبا، جاء اإلسالم يف بيئة أمية جارية متخيفة أْلُم  
ْن قَـْبُل َلف ي ْم َويـَُعي  ُمُهُم اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوإ ْن َكانُوا م  ْم آاَيت ه  َويـُزَك  يه  ُيو َعَيْيه  ُهْم يـَتـْ نـْ  (.2َضالٍل ُمب ٍن( )اجلمعة: م 

ــ، ولصــنع اإلســالم مــن أمــة اجلهــل والتخيــف خــري أمــة أخرجــت لينــاس ــُتْم َخيـْ َر أُمَّــٍة ُأْخر َجــْت ل ينَّــاس  ََتُْمــُروَن قــال تعــاىل: )ُكنـْ
ـــ َّللَّ  َولَـــْو آَمـــَن َأْرـــُل اْلك َتـــاب  َلَكـــاَن َخـــرْياً هَلـُــْم م  نُـــوَن اب  َهـــْوَن َعـــن  اْلُمْنَكـــر  َوتـُْؤم  ْلَمْعـــُروف  َوتـَنـْ ـــُقوَن( )آل اب  ـــُرُرُم اْلَفاس  نُـــوَن َوَأْكثـَ ُهُم اْلُمْؤم  نـْ

 (. 111عمران:
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يعـاً َول تـََفرَّقُـوا َواذُْكـُروا ، وأمررم بشكر رـاه النعمـة، عرب نقية بعيد وقد نقل القرآن ال َْبـل  اَّللَّ  مجَ  ـُموا حب  قـال تعـاىل: )َواْعَتص 
ـ ُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف بـَْنَ قـُُيوب ُكْم َفَألْصَبْحُتْم ب ن ْعَمت ـه  إ ْخـَواانً وَُكنـْ َهـا َكـَال َك ُتْم َعيَـن ْعَمَت اَّللَّ  َعَيْيُكْم إ ْذ ُكنـْ نـْ ـَن النَّـار  َفأَنـَْقـاَُكْم م  ى َشـَفا ُحْفـَرٍ  م 

ُ َلُكْم آاَيت ه  َلَعيَُّكْم تـَْهَتُدوَن( )آل عمران: ُ اَّللَّ ، وحاررم من العود  ليتخيف واجلاريية يف مواضـع كثـري  مـن القـرآن الكـرمي، (113يـُبَـن  
مـم األخـرى: )َول َتُكونُـوا َكالَـّا يَن َنُسـوا اَّللََّ َفأَْنَسـاُرْم أَنـُْفَسـُهْم أُولَئ ـَك ُرـُم منها: قولـه تعـاىل حمـارا مـن نسـيان شـرعه ومنهجـه شـأن األ

ــُقوَن( )احلشــر: ــْن بـَْعــد  َمــا ، (19اْلَفاس  وقــال تعــاىل حمــارا مــن التفــرق يف الــدين بعــد اهلــدى: )َول َتُكونُــوا َكالَـّـا يَن تـََفرَّقُــوا َواْختَـَيُفــوا م 
ــيٌم( )آل عمــران:َجــاَءُرُم اْلبَـي    وقــال تعــاىل حمــارا مــن عــدم الســتجابة الفعييــة لدينــه: )َول َتُكونـُـوا  ، (115َنــاُت َوأُولَئ ــَك هَلـُـْم َعــَااٌب َعظ 

ْعَنا َوُرْم ل َيْسَمُعوَن( )ألنفال: َتُكونُـوا   وقـال تعـاىل حمـارا مـن الرتاجـع عـن السـيوك القـومي بعـد الـتمكن فيـه: )َول، (1َكالَّا يَن َقاُلوا مسَ 
ـَنُكْم َأْن َتُكــوَن أُمَّــةٌ  ــُاوَن أمَْيـَـاَنُكْم َدَخــاًل بـَيـْ ــْن بـَْعــد  قـُـوٍَّ  أَْنَكــااثً تـَتَّخ  ُ ب ــه  َولَيُـبَـي  ــَننَّ َكـالَّيت  نـََقَضــْت َغْزهَلـَـا م  يُــوُكُم اَّللَّ ـَـا يـَبـْ ــْن أُمَّـٍة إ منَّ ــَي أَْرََّب م   ر 

ــُتْم ف   "قــال الســدي: رــاه امــرأ  خرقــاء كانــت مبكــة كيمــا غزلــت شــيئا نقضــته بعــد ، (92يــه  ََّتَْتي ُفــوَن( )النحــل:َلُكــْم يـَــْوَم اْلق َياَمــة  َمــا ُكنـْ
سـواء كـان مبكـة امـرأ  تـنقض غزهلـا أم ، إبرامه. وقال جمارد وقتاد : راا مثل ملن نقض عهده بعد توكيده. وراا القـول أرجـح وأظهـر

وحيــالفون أولئــك الــاين رــم أكثــر ، فينقضــون حيــف رــؤلء، دون أكثــر مــنهم وأعــزفيجــ، ل... وقــال جمارــد: كــانوا حيــالفون احليفــاء
 .1فنهوا عن ذلك."، وأعز

َن اْلُمْشر ك َن( )الروم:  ( 31وقال تعاىل حمارا من الشرك: )ُمن يب َن إ لَْيه  َواتَـُّقوُه َوأَق يُموا الصَّالَ  َول َتُكونُوا م 
 

 التخيف اثلثا: حماور حرب القرآن عيى اجلمود

يبـدو ، فحيـث كـان اجلمـود والتخيـف تكـون معركـة القـرآن، واإلسالم بابيعته يرفض اجلمود والتخيف بكافـة لصـوره وألوانـه
َهاداً َكب رياً( )الفرقان:، راا واضحا يف نصوص كتابه املقدس: القرآن الكرمي ْدُرْم ب ه  ج   (.52قال تعاىل: )َفال ُتا ع  اْلَكاف ر يَن َوَجار 

ـي ، ن رو حيا  وبعث جديد ليفرد واجملتمع عيى حد سواءفالدي  َناُه َوَجَعْينَـا لَـُه نُـوراً مَيْش  قال تعاىل: )َأَوَمْن َكاَن َمْيتاً َفَأْحيَـيـْ
َها َكَال َك زُي  َن ل ْيَكاف ر يَن َما َكانُوا يـَْعمَ  نـْ َار ٍج م   (.122ُيوَن( )األنعام:ب ه  يف  النَّاس  َكَمْن َمثـَُيُه يف  الظُُّيَمات  لَْيَس خب 

، ول ينبغي ملن بعـث ودبـت فيـه احليـا  ورـي رنـا نـور الـوحي واهلدايـة أن يعـود إىل املـوت املتمثـل بظيمـات الشـرك واجلهالـة
يُبوا َّلل َّ  َول يرَُّســـول  إ َذا َدَعـــاُكْم ل َمـــا حُيْي ـــيُكْم َواْعَيُمـــو   :قـــال تعـــاىل ا َأنَّ اَّللََّ حَيُـــوُل بـَـــْنَ اْلَمـــْرء  َوقَـْيب ـــه  َوأَنَّـــُه إ لَْيـــه  )اَي أَيُـَّهـــا الَّـــا يَن آَمنُـــوا اْســـَتج 

 (.24حُتَْشُروَن( )األنفال:

فــالتربج ظــارر  ســيوكية جارييــة قــد ، أو ابلســيوك دون العقيــد ، والعــود  ليجهالــة والتخيــف قــد تكــون ابلســيوك والعقيــد 
ي يَّــة  ، هــا مــر  أخــرىفــال ينبغــي الرتاجــع والتقهقــر ابجتار، َّتيــص منهــا املســيمون ــْرَن يف  بـُُيــوت ُكنَّ َول تـَبَـــرَّْجَن تـَبَـــرَُّج اجْلَار  قــال تعــاىل: )َوقَـ

 (.33اأْلُوىَل ()األحزاب: من اآلية
                                                            

 (.22/345خمتصر تفسري ابن كثري، ) -1
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كما يف قوله تعاىل عيى لسان نوح عييه السالم: )َرب   اْغف ـْر يل  ،  واجلمود نوع من التخيف فهو من ذكر اخلاص قبل العام
نَـات  َول تَـز د  الظَـّال م َن إ لَّ تـَبَـاراً( )نـوح:َول َوال َديَّ  ن َن َواْلُمْؤم  ناً َول ْيُمـْؤم  َ ُمْؤم  َمْن َدَخَل بـَْييت 

فالـدعاء ليمـؤمنن واملؤمنـات يشـميه ، (28َول 
تقـدم ذكـره يف رـاا  وقـد، وعييـه فـاجلمود رـو روح التخيـف، وإمنـا تقـدم ذكـره ملزيـد العنايـة هبـم، ويشمل والديه ومن دخل بيتـه مؤمنـا

ورـــو يـــرفض مجـــود احليـــا  ومجـــود الفكـــر ومجـــود ، فـــالقرآن كتـــاب ذكـــر وحيـــا  وحركـــة، البحـــث لنثبـــت أن القـــرآن يف معركـــة دائبـــة معـــه
ُ قَـاُلوا قال تعاىل منددا ابلتباع األعمى لآلابء ولو كانوا جهية ل مييكون من احلقيقة شيئا: )َوإ َذا ق يـَل هَلُـُم اتَّب ُعـوا َمـا ، اجملتمع أَنـْـَزَل اَّللَّ

نَـا َعَيْيـه  آاَبَءاَن َأَولَـْو َكـاَن آاَبُؤُرـْم ل يـَْعق يُـوَن َشـْيئاً َول يـَْهتَـُدوَن( )البقـر : ويف القـرآن آايت كثـري  تـرفض موقـف ، (171َبْل نـَتَّب ُع َمـا أَْلَفيـْ
ُ منهـ، ومتسـكهم بعـادات آابئهـم، الكافرين ومجـودرم عيـى ديـن آابئهـم املشـركن ا قولـه سـبحانه: )َوإ َذا ق يـَل هَلُـْم تـََعـاَلْوا إ ىَل َمـا أَنـْـَزَل اَّللَّ

وقـال أيضـا: )قَـاُلوا ، (114ْهتَـُدوَن( )املائـد :َوإ ىَل الرَُّسول  َقاُلوا َحْسبُـَنا َما َوَجْداَن َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَولَـْو َكـاَن آاَبُؤُرـْم ل يـَْعَيُمـوَن َشـْيئاً َول يَـ 
وقـال: )َوإ َذا ق يـَل هَلُـُم اتَّب ُعـوا ، (74وقال: )َقاُلوا َبْل َوَجْداَن آاَبَءاَن َكَال َك يـَْفَعُيوَن( )الشعراء:، (53آاَبَءاَن هَلَا َعاب د يَن( )األنبياء: َوَجْدانَ 

ُ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َمـا َوَجـْداَن َعَيْيـه  آاَبَءاَن َأَولَـْو َكـاَن الشَّـ وقـال: )وََكـَال َك َمـا ، (21ْياَاُن يَـْدُعوُرْم إ ىَل َعـَااب  السَّـع ري ( )لقمـان:َما أَنـَْزَل اَّللَّ
َرُفوَرا إ انَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَيى أُمٍَّة َوإ انَّ  ْن َنا يٍر إ لَّ َقاَل ُمتـْ ْن قَـْبي َك يف  قَـْريٍَة م  ْم ُمْقَتُدوَن( )الزخرف:أَْرَسْيَنا م   (.23 َعَيى آاَثر ر 

َتاُمـُه م ْسـٌك َويف  َذلـ َك فَـْييَـتَـنَـاَفس  اْلُمتَـَناف ُسـوَن( )املاففـن:، تعاىل يريد التنافس يف اخلريات وهللا (ويـدعو 26قال تعـاىل: )خ 
ــَماَواُت َواأْلَْرضُ ، إىل الســرعة يف عمــل الفضــائل ــْن َرب  ُكــْم َوَجنَّــٍة َعْرُضــَها السَّ ــَرٍ  م  ــَن( )آل  قــال تعــاىل: )َوَســار ُعوا إ ىَل َمْغف  أُع ــدَّْت ل ْيُمتَّق 

قــال تعــاىل: )َوإ َذا قُــر َئ ، ويعيــب عيــى املشــركن مجــودرم عنــد مســاع القــرآن وعــدم انكبــاهبم ســاجدين هلل الــاي أنزلــه، (133عمــران:
ُم اْلُقْرآُن ل َيْسُجُدوَن( )النشقاق:  (. 21َعَيْيه 

ْن قَـْبي ه  الرُُّسـُل أَفَـإ ْن َمـاَت َأْو قال تعاىل، واحليا  ل ينبغي أن تتوقف ملوت نيب أو رسول : )َوَما حُمَمٌَّد إ لَّ َرُسوٌل َقْد َخَيْت م 
َقي ـْب َعَيــى َعق بَـْيـه  فَـيَـْن َيُضــرَّ اَّللََّ َشـْيئاً َوَســَيْجز ي اَّللَُّ  ـُتْم َعَيــى َأْعَقـاب ُكْم َوَمــْن يـَنـْ مــة وعيـى األ، (144 الشَّـاك ر يَن( )آل عمــران:قُت ـَل انـَْقَيبـْ

والتبــديل يف الــدين فمرفــوض ألنــه عــود  ليتخيــف الــاي جنــى هللا عبــاده ، الســتمرار يف هنجــه مــن بعــده مــن غــري نكــوص إىل اجلارييــة
ــوَن( )املائــد :  :قــال تعــاىل، منــه ــْوٍم يُوق ُن ــَن اَّللَّ  ُحْكمــاً ل َق ــْن َأْحَســُن م  ُغــوَن َوَم ي يَّــة  يـَبـْ ، حــق وابطــل ولــيس ْثــة إل، (51)أََفُحْكــَم اجْلَار 

 يت ري منتهى التخيف وقعر الباطل.فمن نكص عن دينه فقد عاد ليجاريية ال، وإسالم وجاريية

 ري:، وقد حارب القرآن التخيف عيى أربعة حماور

ُويل    :قــال تعــاىل، مــن خــالل ذكــر جتــارب األمــم الســابقة مــع أنبيائهــا :احملــور األول ــَرٌ  أل  ْم ع بـْ ــه  اأْلَْلَبــاب  َمــا َكــاَن )َلَقــْد َكــاَن يف  َقَصص 
ُنونَ  يَل ُكل   َشْيٍء َوُردًى َوَرمْحًَة ل َقْوٍم يـُْؤم  وراه القصص أفضـل ، (111( )يوسف:َحد يثاً يـُْفتَـَرى َوَلك ْن َتْصد يَق الَّا ي بـَْنَ َيَدْيه  َوتـَْفص 

نَـا إ لَْيـَك َرـَاا اْلُقـْرآَن  )حَنْـُن نـَُقـصُّ  :قـال تعـاىل، القصص يف َتريـخ البشـرية ملـا فيهـا مـن التنبيـه والعـرب  َـا َأْوَحيـْ َعَيْيـَك َأْحَسـَن اْلَقَصـص  مب 
ــَن اْلَغــاف ي َن( )يوســف: ــْن قَـْبي ــه  َلم  وكــان القاســم املشــرتك األعظــم بــن ، (. ولكــل جمموعــة مــن البشــر ظروفهــا ومشــكالهتا3َوإ ْن ُكْنــَت م 

َّللَّ  إ لَّ َوُرْم ُمْشر ُكوَن( )يوسف:قال تعاىل: )َومَ ، مشكالت اجلميع رو الشرك ابهلل تعاىل ُن َأْكثـَُرُرْم اب   (.116ا يـُْؤم 
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قـال ، وقـد ذكـر القـرآن كثـريا مـن تفالصـيل تيـك األحـداث، مـن خـالل املواجهـة بـن الـدعو  وخصـومها يف مكـة واملدينـة :احملور الثاين
َن النَّـاس  َوإ ين   َجـاٌر تعاىل مصورا حال املشركن ببدر ورزء الشياان هبم:  )َوإ ْذ َزيََّن هلَُ  ُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َوَقاَل ل َغال َب َلُكُم اْليَـْوَم م 

ـــْنُكْم إ ين   أََرى َمـــا ل تـَـــَرْوَن إ   ـــا تـَـــرَاَءت  اْلف ئَـتَـــان  َنَكـــَص َعيَـــى َعق بَـْيـــه  َوقَـــاَل إ ين   بَـــر يٌء م  ُ َشـــَلُكـــْم فَـَيمَّ ( ين   َأَخـــاُف اَّللََّ َواَّللَّ د يُد اْلع َقـــاب 
َهــا قـُْيــُتْم َأَّنَّ َرــاَ 48)ألنفــال: ثْـَييـْ ُتْم م  ــيَبٌة قَــْد َألَصــبـْ ــا َألَصــابـَْتُكْم ُمص  ــْن ع ْنــد  (. وقــال تعــاىل مبينــا ســبب اهلزميــة يــوم أحــد: )َأَوَلمَّ ا قُــْل ُرــَو م 

ـــُكْم إ نَّ اَّللََّ َعَيـــى ُكـــل   َشـــْيٍء قَـــد يٌر( )آل عمـــران: نُـــوَن وقـــال تعـــ، (165أَنـُْفس  ـــا رَأى اْلُمْؤم  اىل مبينـــا ثبـــات املـــؤمنن يـــوم اخلنـــدق: )َوَلمَّ
ُ َوَرُســـولُُه َوَمـــا زَاَدُرـــْم إ لَّ إ ميـَــاانً وَ  ُ َوَرُســـولُُه َولَصـــَدَق اَّللَّ وقـــال تعـــاىل مبينـــا ، (22َتْســـي يماً( )األحـــزاب:اأْلَْحـــزَاَب قَـــاُلوا َرـــَاا َمـــا َوَعـــَداَن اَّللَّ

ُ يف  َمــَواط َن َكث ــريٍَ  َويـَــْوَم ُحنَـــْنٍ إ ْذ َأْعَجبَـــْتُكْم َكثْـــَرُتكُ  النتكاســة النفســية الــيت ْم فَـَيــْم تـُْغــن  مــين هبــا املســيمون يــوم حنــن: )َلَقــْد َنَصــرَُكُم اَّللَّ
ــُتْم ُمــْدب ر يَن( )التوبــة: ــْت مُثَّ َولَّيـْ َــا َرُحَب ــْنُكْم َشــْيئاً َوَضــاَقْت َعيَــْيُكُم اأْلَْرُض مب  كــاد جتــد شــيئا ذا ابل يف حيــا  املســيمن ممــا ول ت، (25َع

 وسدد اجلميع إىل ما رو أفضل هلم يف الدنيا واآلخر .، يسبب َّتيفهم أو َّتيف أعداءرم إل وذكره القرآن
 

  قـــال تعاليمبينـــا عقوبـــة جرميـــة الـــزان:، احملـــور الثالـــث: مـــن خـــالل التشـــريعات الـــيت فرضـــها اإلســـالم والتشـــريعات اجلارييـــة الـــيت أبايهـــا
ائَـَة َجْيـَدٍ  َول ََتُْخـْاُكْم هب  َمـا رَْأفَـٌة يف  د يـن  ا ُهَمـا م  نـْ ـٍد م  ـر  َوْلَيْشـَهْد )الزَّان َيُة َوالـزَّاين  َفاْجي ـُدوا ُكـلَّ َواح  َّللَّ  َواْليَــْوم  اآْلخ  نُـوَن اب  ـُتْم تـُْؤم  َّللَّ  إ ْن ُكنـْ

ن َن( )النــور: ــَن اْلُمـْؤم  وقــال تعـاىل حمرمــا ليخمــر وامليسـر وبعــض العــادات واملعتقـدات اجلارييــة:  )اَي أَيُـَّهــا الَّــا يَن ، (2َعـَاابـَُهَما طَائ َفــٌة م 
ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزلُم ر ْجٌس م ْن َعَمل  الشَّْياَان  َفاْجَتن ُبوُه َلَعيَّكُ  َا اخلَْْمُر َواْلَمْيس   ( 91ْم تـُْفي ُحوَن( )املائد :آَمُنوا إ منَّ

ْلَوالـ َدْين  إ ْحَسـاانً  :قال تعاىل، لفواحش تزري ابلفرد واجملتمع واألمةومجيع ا )ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَيْيُكْم َألَّ ُتْشر ُكوا بـ ه  َشـْيئاً َواب 
ُرــْم َول تـَْقَربـُـوا ــْن إ ْمــالٍق حَنْــُن نـَــْرزُُقُكْم َوإ ايَّ ُ إ لَّ  َول تـَْقتُـيُــوا َأْولدَُكــْم م  َهــا َوَمــا َباَــَن َول تـَْقتُـيُــوا الــنـَّْفَس الَّــيت  َحــرََّم اَّللَّ نـْ َش َمــا َظَهــَر م  اْلَفــَواح 

حْلَـق   َذل ُكــْم َولصَّــاُكْم ب ــه  َلَعيَُّكـْم تـَْعق يُــوَن( )األنعــام: ، فــإن مكــارم األخـالق تــنهض بيفــرد واجملتمــع األمــة، وابلعكــس مـن ذلــك، (151اب 
َنُه َعَداَوٌ  َكأَنَّ )َول  :قال تعاىل َنَك َوبـَيـْ َي َأْحَسُن َفإ َذا الَّا ي بـَيـْ لَّيت  ر  يٌم( )فصيت: َتْسَتو ي احلََْسَنُة َول السَّي  َئُة اْدَفْع اب  ٌّ محَ   ( 34ُه َويل 

 

، وليــتمم نقــص احليــا ، ةفالــدين أساســا جــاء لبنــاء حيــا  إنســانية متكاميــ ، احملــور الرابــع: مــن خــالل دعوتــه لتاــوير احليــا  اإلنســانية
، جيـه وهتـايب وتكميـلو فهـو تقـومي ليحيـا  وت، ويوجـه البشـر ملـا فيـه مصـيحتهم ، وليجيب عيى أسئية اإلنسان ويبن لـه سـر وجـوده

اء ومنـاء يف البيئـة وتكـون النتيجـة عاـ، (11قال تعاىل عيـى لسـان نـوح عييـه السـالم: )فَـُقْيـُت اْسـتَـْغف ُروا َربَُّكـْم إ نَـُّه َكـاَن َغفَّـاراً( )نـوح:
ْدرَاراً  ل  السََّماَء َعَيْيُكْم م   (. 12-11وميددكم أبموال وبنن وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا( )نوح:، واإلنسان: )يـُْرس 

ـ :وقال تعـاىل عيـى لسـان رـود عييـه السـالم خياطـب عـادا ـْدرَاراً َويَـز دُْكْم )َواَي قَــْوم  اْسـتَـْغف ُروا َربَُّكـْم مُثَّ تُوبُـوا إ لَْيـه  يـُْرس  ل  السَّـَماَء َعيَـْيُكْم م 
 وتكميل هلم وعز وبقاء.، وحفظ هلم وحلضارهتم، (. فاإلميان قو  ليبشر52قـُوًَّ  إ ىَل قـُوَّت ُكْم َول تـَتَـَولَّْوا جُمْر م َن( )رود:

وهبـاا الصـدد كانـت دعـو  ، السـعاد  لإلنسـانية مجعـاءو ، وفيها القو  واحلضار  الراشـد ، فدعو  األنبياء فيها اخلري والنماء ليبشر مجيعا
قــال تعــاىل مبينــا لصــفات النــيب اخلــاُت دمحم ، النــيب دمحم رــي خاللصــة رــاا اخلــري الــاي قدمــه األنبيــاء والرســل عيــيهم الســالم لينــاس مجيعــا
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ُدونَــُه )الَّــا يَن يـَتَّب   :ومــا يف دينــه مــن حتــرر مــن األغــالل وجتديــد يف التشــريع، عييــه الصــال  والســالم ــيَّ الَّــا ي جيَ  َّ اأْلُم   ُعــوَن الرَُّســوَل النَّــيب 
ــلُّ هَلـُـ َهــاُرْم َعــن  اْلُمْنَكــر  َوحيُ  ْلَمْعــُروف  َويـَنـْ يــل  أَيُْمــُرُرْم اب  ــْورَا   َواأْل جنْ  هُ َمْكُتــوابً ع ْنــَدُرْم يف  التـَّ ُم اخْلََبائ ــَث َوَيَضــُع َعــنـْ ْم ُم الاَّي  َبــات  َوحُيَــر  ُم َعَيــْيه 

ــــوا ب ــــه  َوَعــــزَُّروُه َوَنَصــــُروُه َواتَـّبَـُعــــوا النُّــــوَر ا ْم َفالَّــــا يَن آَمُن ــــْيه  ــــز َل َمَعــــُه أُولَئ ــــَك ُرــــُم اْلُمْفي ُحــــوَن( إ لْصــــَرُرْم َواأْلَْغــــالَل الَّــــيت  َكانَــــْت َعَي لَّــــا ي أُْن
 (.157)األعراف:

 

 رابعا: التخيف الاي تعيشه البشرية يف العصر احلديث

 ص حالة التخيف الاي تعيشه البشرية يف العصر احلديث بصورتن:ميكن تيخي

وليزينـة ، وتتمثل بنكوص كثري منهم عن تعاليم دينه حىت لصار القـرآن كتـااب لألمـوات ولـيس لألحيـاء، األوىل: وري خالصة ابملسيمن
، نشـاة القتصـادية والجتماعيـة والسياسـيةوالدين رنا يشمل حركة احليـا  كيهـا مبـا فيهـا األ، وليربكة وليس ليحركة، وليس ليممارسة

وقد حار هللا من ذلك فقال عز وجـل: )َول ، وكأهنم قد نسوه بل تناسوه، ولكن القرآن مل يعد يشكل حيا  املسيمن بكافة أبعادرا
ــُقوَن( )احلشــ وقــد استشــرى التخيــف يف حيــا  املســيمن يف كــل ، (19ر:َتُكونـُـوا َكالَّــا يَن َنُســوا اَّللََّ َفأَْنَســاُرْم أَنـُْفَســُهْم أُولَئ ــَك ُرــُم اْلَفاس 

 فأساءوا إىل أنفسهم وشوروا دينهم اجلميل مبمارساهتم القبيحة.، حىت لصاروا ل يعرفون إل به، اجتاه

أو تظـن أن ، أو تعـرف سـر قوتـه ومجالـه فتحسـده، والثانية: وري خاص مبن سوارم من األمم والشعوب اليت جتهـل اإلسـالم فتحاربـه
وتســيك ، وتعــيش تيــك األمــم والشــعوب يف ظــالم دامــس مبعــزل عــن نــور احلقيقــة، اقــع املســيمن رــاا رــو مــن لصــنع اإلســالم فتمقتــهو 

بينمـا تتنكـر ليخـالق الكبـري الـاي وربهـا تيـك الـنعم وتعـيش يف ، مسيك لصعبا يف حياهتا ابلسري وراء املاد  والتقدم العيمـي مـن جهـة
وإذا ، ورــي حيــا  تســبب خيــال نفســيا وعــدم تــوازن يف حركــة الفــرد واجملتمــع، مــن جهــة أخــرىخــواء روحــي مبعــزل عــن رــدي الســماء 

ورـاا كيـه بسـبب عقييـة الاغيـان ، وحيـا  اإلنسـان وبقـاءه عيـى وجـه األرض لصـار مهـددا أيضـا، تيك املنجـزات مهـدد  كيهـا ابلفنـاء
( وفرعــون أول مــن قاهلــا 24َربُُّكــُم اأْلَْعَيــى( )النازعـــات:الــيت اســتولت عيــى البشــر حــىت لصــار لســان حــال بعضــهم يقــول: )فَـَقــاَل َأاَن 

 وليس آخررم.

 خامسا: ماذا يريد القرآن من البشر

ورــو يهــدف يف البدايــة والنهايــة إىل ســعاد  اإلنســانية وحتقيــق ، تكفــل هللا حبفظــه رمحــة ليبشــر، القــرآن كتــاب إهلــي معجــز
فــال تكــون العبوديــة حلجــر ول لبشــر ول لشــهو  ول ملــال ول ، الل مــن أعناقهــاول يكــون رــاا إل بفــك األغــ، التقــدم والزدرــار هلــا

فيهـم حريـة الختيـار عيـى أن ، ورـو دعـو  حتـرتم العقـل ول تيـزم النـاس عيـى اإلميـان هبـا، هلوى... وإمنا تكون خالصة هلل رب العـاملن
َّللَّ  فَـَقـد  قال تعاىل: )ل إ ْكرَاَه يف  الد   ، يتحميوا مسئولية القرار بعد ذلك لاَـّاُغوت  َويـُـْؤم ْن اب  ـَن اْلغَـي   َفَمـْن َيْكُفـْر اب  َ الرُّْشـُد م  ين  َقْد تـَبَــنَّ

يٌع َعي يٌم( )البقر : ُ مسَ  ْلُعْرَو   اْلُوثـَْقى ل اْنف َصاَم هَلَا َواَّللَّ  (256اْسَتْمَسَك اب 
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 وميكن إجياز أرم األرداف القرآنية مبا ييي: 

ـْن ذََكـٍر َوأُنـْثَـى َوَجَعْينَـاُكْم ُشـُعوابً َوقَـَبائـ التعاون والت -1 َل ل تَـَعـاَرُفوا إ نَّ عارف بن األمم واحلضـارات )اَي أَيُـَّهـا النَّـاُس إ انَّ َخَيْقنَـاُكْم م 
 (. 13َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اَّللَّ  أَتْـَقاُكْم إ نَّ اَّللََّ َعي يٌم َخب رٌي( )احلجرات:

ــَت ُتْكــر ُه النَّــاَس َحــىتَّ اهلدايــة ليجميــع  مــن غــري  -2 يعــاً أََفأَْن ــَن َمــْن يف  اأْلَْرض  ُكيُُّهــْم مجَ  ــْو َشــاَء َربُّــَك آَلَم  ولصــاية ول إكــراه )َوَل
ن َن( )يونس:  ( 99َيُكونُوا ُمْؤم 

َنا الَّا يَن أُوتُوا اْلك َتابَ  ُكْم َأن  اتَـُّقوا اَّللََّ َوإ ْن َتْكُفـُروا فَـإ نَّ َّلل َّ   )َوَّلل َّ  َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  اأْلَْرض  َوَلَقْد َولصَّيـْ ْن قَـْبي ُكْم َوإ ايَّ م 
َها()ألعراف: مــن اآليــة ــُدوا يف  اأْلَْرض  بـَْعــَد إ لْصــالح  ــَماَوات  (َول تـُْفس  يــداً( 56َمــا يف  السَّ ُ َغن ي ــاً محَ  (َوَمــا يف  اأْلَْرض  وََكــاَن اَّللَّ

 (.131)النساء:
قال تعـاىل:  )َوقُـْل َرب   ز ْدين  ع ْيماً()طــه: مـن ، فالعيم نعمة نايب من هللا الستزاد  منها، العيمي واألديب الشاملالتاور   -3

(. وهللا سـيحانه 4-1عيمـه البيـان( )الـرمحن: ، خيـق اإلنسـان، عيـم القـرآن، ( والبيان نعمة قـال تعـاىل: )الـرمحن114اآلية
ـــَن اأْلَْرض  َواْســـتَـْعَمرَُكْم ف يَهـــا ()رـــود: مـــن رـــو الـــاي جعـــل اإلنســـان يف األرض خيي فـــة ليـــنهض بعمارهتـــا: )ُرـــَو أَْنَشـــَأُكْم م 

َها ( )األعـراف: 61اآلية ُدوا يف  اأْلَْرض  بـَْعـَد إ لْصـالح  ( ( وأمر اإلنسان ابحلفا  عيى البيئة وسالمتها من الفساد )َول تـُْفس 
 (.56من اآلية

قـال ، وحتقيـق األمـن النفسـي واألسـري والغـاائي والجتمـاعي ليبشـر، مل عيـى وجـه األرضحتقيق العدالة وذلك إبهناء املظـا -4
َهـى َعـن  اْلَفْحَشـاء  َواْلُمْنَكـر   ْحَسـان  َوإ يتَـاء  ذ ي اْلُقـْرََّب َويـَنـْ ْلَعـْدل  َواأْل  َواْلبَـْغـي  يَع ُظُكـْم َلَعيَُّكـْم تَـاَكَُّروَن(  تعاىل: )إ نَّ اَّللََّ أَيُْمـُر اب 

 (.91حل:)الن
 القضاء عيى اجلمود والتخيف ورو موضوع حبثنا راا.  -5

 

ورــي تعــاه مــنهج القــرآن يف مواجهــة التخيــف يف كافــة أشــكاله الفكريــة والعقديــة ، ورــاا البحــث مقســم إىل أربعــة مباحــث وخامتــة
 والجتماعية والقتصادية والسياسية.
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 التخلف الفكري والعقدي املبحث األول
ل يـدري لـه رـدفا ، حيث يعيش اإلنسان كالبهيمـة عيـى وجـه األرض، والعقدي رو أسوأ أنواع التخيف التخيف الفكري 

ورــاه حــال شــرحية كبــري  مــن أرــل الكفــر ، ول يبحــث عــن ســبب خيقــه وإىل أيــن يصــري بعــد املــوت، غــري الاعــام والشــراب واجلــنس
ُم اأْلََمُل َفَسْوَف يـَْعَيُموَن( )احلجر:والعناد قال تعاىل: )َذْرُرْم أَيُْكُيوا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُيْ   (3ه ه 

ورناك نوع آخر من راا التخيف ورو أن يعيش اإلنسان حياتـه البهيميـة مـن انحيـة ورـو مييـك تصـورات دينيـة مشـورة وقيمـا ابطيـة 
ن وجتعيــه يتخــبط يف ورــي تــتحكم يف ســيوك اإلنســا، يــؤقيم حياتــه مــن خالهلــا ورــاه التصــورات والقــيم مــا أنــزل هللا هبــا مــن ســياان

ــَن اْلَمْعــز  اثـْنَـــْن  قُــْل آلــاََّكَرْين  َحــرََّم أَم  اأْلُنْـ ، الظيمــات ــَن الضَّــْأن  اثـْنَـــْن  َوم  ثـَيَـــْن  أَمَّــا اْشــَتَمَيْت َعَيْيــه  أَْرَحــاُم قــال تعــاىل: )َْثَان يَــَة أَْزَواٍج م 
ــُتْم لَصــاد ق   ــَن اْلبَـَقــر  اثـْنَـــْن  قُــْل آلــاََّكَرْين  َحــرََّم أَم  اأْلُنـْثـَيَـــْن  أَمَّــا اْشــَتَمَيْت َعيَ ، نَ اأْلُنـْثـَيَـــْن  نـَب  ئُــوين  ب ع ْيــٍم إ ْن ُكنـْ ب ــل  اثـْنَـــْن  َوم  ــَن اأْل  ْيــه  أَْرَحــاُم َوم 

ــَرى َعَيــى تَـ ــُم مم َّــن  افـْ َــَاا َفَمــْن َأْظَي ُ هب  ــاُكُم اَّللَّ ــُتْم ُشــَهَداَء إ ْذ َولصَّ ــْن  أَْم ُكنـْ ــٍم إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهــد ي اْلَقــْوَم  اأْلُنـْثـَيَـ ــلَّ النَّــاَس ب َغــرْي  ع ْي اَّللَّ  َكــا ابً ل ُيض 
 (144-143الظَّال م َن( )األنعام:

 :يتومن أرم جوانب التخيف الفكري والعقدي اليت واجهها القرآن ابحلجة والربران ماأي

 
 أول: التخيف يف معرفة الاات اإلهلية العظمى

األول بــال ، تعــاىل يف التصــور اإلســالمي رــو الــرب اإللــه املالــك املعبــود املولصــوف بصــفات اجلمــال والكمــالهللا ســبحانه و 
قـال ، ول يشـبهه شـيء مـن خيقـه، يسـبح كـل شـيء حبمـده، بـديع السـماوات واألرض، لـه األمسـاء احلسـىن، واآلخر بـال هنايـة، بداية

ْثي ه  َشْيٌء َوُرَو السَّم يعُ  رُي()الشورى: من اآلية تعاىل: )لَْيَس َكم   (.11اْلَبص 

 وفيما ييي أمهها:، والتخيف يف معرفة ذات العيي القدير له لصور عد 

 

 الصور  األوىل: وري الشرك ابهلل تعاىل 

 فمنها:، ورو عيى أنواع كثري ، والشرك رو أكرب الكبائر وأسوأ الانوب ، يف مقدمة لصور التخيفوراه الصور  َتيت 

)بَـد يُع السَّـَماَوات  َواأْلَْرض  قـال تعـاىل: ، فكيف يكون له ولد ولـيس لـه زوجـة ول لصـاحبة، لد تعاىل هللا عن ذلكأن ينسب هلل و  -أ
َبٌة َوَخَيَق ُكلَّ َشْيٍء َوُرَو ب ُكل   َشْيٍء َعي يٌم( )األنعام:  (. 111َأَّنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوملَْ َتُكْن َلُه لَصاح 

ومـن جهـة أخـرى فـإن الشـراكة يف ، وإمنـا رـو قيـوم أزيل رـاا مـن جهـة، واإلله ل يكون خميوقا حمداث، ده إهلاولو كان له ولد لكان ول
وملــــا كانــــت قــــوانن الكــــون يف منتهــــى التوحــــد ، ويــــؤدي رــــاا إىل فســــادالكون ابلضــــرور ، األلوريــــة تقتضــــي الصــــراع بــــن املتشــــاركن

َـا  :قال تعاىل، هفالشراكة اليت ري سبب، والنسجام فهاا ينفي الصراع ْن إ َلٍه إ ذاً َلَاَرَب ُكلُّ إ َلٍه مب  ْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه م  ُ م  )َما اَّتَََّا اَّللَّ
ُفوَن( )املؤمنون:  (91َخَيَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَيى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اَّللَّ  َعمَّا َيص 
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قـال تعـاىل: )َوَقالَـت  ، ض األنبيـاء والصـاحلن إىل هللا ولـيس إىل آابئهـمومن األخااء البشعة اليت وقع هبا بعض البشر نسبة بعـ -ب 
ُئو  ْم ُيَضــار  ــَوار ه  َفـْ ــْوهُلُْم أب  ــُن اَّللَّ  َذل ــَك قَـ ــيُح اْب ــُن اَّللَّ  َوَقاَلــت  النََّصــاَرى اْلَمس  ــٌر اْب ُ أَ اْليَـُهــوُد ُعَزيـْ ــاتـََيُهُم اَّللَّ ــُل َق ــْن قَـْب ــْوَل الَّــا يَن َكَفــُروا م  َّنَّ َن قَـ

ورــم ، واألنبيــاء واملرســيون بريئــون مــن الشــرك وأريــه (.وهللا أجــل وأعظــم مــن أن يكــون لــه ولــد ســبحانه وتعــاىل.31يـُْؤَفُكــوَن( )التوبــة:
ـَي إ هَلَـ، أبعد الناس عنه ُ اَي ع يَسى ابْـَن َمـْرمَيَ أَأَنْـَت قـُْيـَت ل ينَّـاس  اَّتَّ ـُاوين  َوأُم   ـْن ُدون  اَّللَّ  قَـاَل ُسـْبَحاَنَك َمـا قال تعاىل: )َوإ ْذ َقاَل اَّللَّ ْن  م 

ي َول َأْعَيمُ  َقٍ  إ ْن ُكْنُت قـُْيُتُه فَـَقْد َعي ْمَتُه تـَْعَيُم َما يف  نـَْفس  ُم اْلغُيُـوب   َيُكوُن يل  َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يل  حب  َك إ نَـَّك أَنْـَت َعـالَّ َمـا ، َما يف  نـَْفس 
تَ قـُْيُت هَلُْم إ لَّ َما أَ  ْم فَـَيمَّا تـََوفَـّيـْ يداً َما ُدْمُت ف يه  ْم َشه  ْم َوأَنْـَت َمْرَتين  ب ه  َأن  اْعُبُدوا اَّللََّ َريب   َوَربَُّكْم وَُكْنُت َعَيْيه  ين  ُكْنَت أَْنَت الرَّق يَب َعيَـْيه 

يٌد( )املائد :  (. 117-116َعَيى ُكل   َشْيٍء َشه 

، فيدعون القرابـة والنسـب إىل هللا تعـاىل هللا عـن ذلـك، يف تزكية أنفسهم الرسل عييهم السالمويبالغ بعض املنحرفن عن منهج  -ج 
بَّــاُؤُه قُــْل فَي ــَم يـَُعــا  ُبُكْم ب ــُانُوب ُكمْ  ــاُء اَّللَّ  َوَأح  ــرُ قــال تعــاىل: )َوَقاَلــت  اْليَـُهــوُد َوالنََّصــاَرى حَنْــُن أَبـَْن ــَق يـَْغف  ــُتْم َبَشــٌر مم َّــْن َخَي ل َمــْن َيَشــاُء   بَــْل أَنـْ

رُي( )املائد : نَـُهَما َوإ لَْيه  اْلَمص   (18َويـَُعا  ُب َمْن َيَشاُء َوَّلل َّ  ُمْيُك السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بـَيـْ

فــيظن أن ، حيــث يقــف اإلنســان مبهــورا يف حمــراب الابيعــة البــديع، ومــن الشــرك لصــرف العبــاد  لــبعض مظــارر الابيعــة املختيفــة -د 
وركـاا كـان قـوم ، مثـل السـجود ليشـمس، ويسـجد هلـا ويتقـرب، فيعبـدرا مـن دون هللا، رامها آهلة له هتبه احليا  والستمراربعض أج

ـْن ُكـل   َشـْيٍء َوهَلَـا َعـرْ ، سبأ ْدتـَُها َوَجـ، ٌش َعظ ـيمٌ قال تعاىل خمربا عن ردرد سييمان عييه السالم: )إ ين   َوَجْدُت اْمَرأًَ  مَتْي ُكُهْم َوأُوت يَـْت م 
ُرْم َعن  السَّب يل    (. 24-23فَـُهْم ل يـَْهَتُدوَن( )النمل: َوقَـْوَمَها َيْسُجُدوَن ل يشَّْمس  م ْن ُدون  اَّللَّ  َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ

: )فَــَأْخرََج هَلـُـْم ع ْجــاًل َجَســداً لَــُه قــال تعــاىل، ومــن الشــرك عبــاد  احليــواانت والبهــائم كمــا فعــل الســامري الــاي أضــل قــوم موســى -رـــ 
يَ  ْم قَـْوًل َول مَيْي ُك هَلُْم َضر اً َول نـَْفعاً( )طـه:، ُخَواٌر فَـَقاُلوا َرَاا إ هَلُُكْم َوإ َلُه ُموَسى فَـَنس  ُع إ لَْيه   (.89-88أََفال يـََرْوَن َألَّ يـَْرج 

(. قــال الزخمشــري: "وروي أن 176َب َألْصــَحاُب أْلَْيَكــة  اْلُمْرَســي َن( )الشــعراء:قــال تعــاىل: )َكــاَّ ، ومــن الشــرك عبــاد  األشــجار -و 
وقــد نســبوا إىل عبــاد  ، وعنــد ابــن كثــري أهنــم رــم أرــل مــدين 1وكــان شــجررم الــدوم".، ألصــحاب األيكــة كــانوا ألصــحاب شــجر ميتــف

 2وقيل شجر ميتف كالغيضة كانوا يعبدوهنا".، األيكة وري شجر 

ـْن ُدون  اَّللَّ  أَنْـَداداً حيُ بُّـونـَُهْم َكُحـب   اَّللَّ  َوالَـّا يَن ، لصرف العباد  لأللصنام والاغا ومن الشرك  -ز  ـُا م  َن النَّاس  َمْن يـَتَّخ  قال تعاىل: )َوم 
( )البقـر : آَمُنوا َأَشدُّ ُحب اً َّلل َّ  َوَلْو يـََرى الَّا يَن ظََيُمـوا إ ْذ يـَـَرْوَن اْلَعـَااَب َأنَّ اْلُقـوََّ  َّلل َّ   يعـاً َوَأنَّ اَّللََّ َشـد يُد اْلَعـَااب  ( قـال الزخمشـري 165مجَ 

 .3يف تفسري اآلية: )أندادا: أمثال من األلصنام وقيل من الرؤساء الاين كانوا يتبعوهنم ويايعوهنم وينزلون عيى أوامررم ونواريهم(

                                                            
 (.3/332تفسري الكشاف ) - 1
 (.2/657خمتصر تفسري ابن كثري، ) - 2
 (1/211تفسري الكشاف ) - 3
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ََتُكْم َول تَـَاُرنَّ َود اً َول ُسـَواعاً َول يـَغُـوَث َويـَُعـوَق َوَنْسـراً قال تعاىل: )َوَقاُلوا ل َتَاُرنَّ آ، ومن ذلك ما فعيه قوم نوح َوقَـْد َأَضـيُّوا َكث ـرياً ، هل 
، ( قـــال الزخمشـــري: "كـــأن رـــاه املســـميات كانـــت أكـــرب ألصـــنامهم وأعظمهـــا عنـــدرم24-23َول تَـــز د  الظَّـــال م َن إ لَّ َضـــالًل( )نـــوح:

 تكم( فخصورا بعد قوهلم: )ل تارن آهل
، ونسـر حلمـري، ويعـوق ملـراد، ويغـوث ملـاحج، وسـواع هلمـدان، فكـان ود لكيـب، وقد انتقيت راه األلصنام عن قـوم نـوح إىل العـرب

فقال إبييس ملن بعدرم: لـو ، وقيل: من أولد آدم ماتوا، وقيل: ري أمساء رجال لصاحلن، بد ود وعبد يغوثولالك مست العرب بع
 .1فعبدورم"، ففعيوا فيما مات أولئك قال ملن بعدرم: إهنم كانوا يعبدوهنم، إليهملصورُت لصوررم فكنتم تنظرون 

ــَاُروَن َأْحَســَن اخْلَــال ق َن( )الصــافات:، ومــن ذلــك مــا فعيــه قــوم إليــاس مــن دعــوهتم ليبعــل ــاًل َوَت ــْدُعوَن بـَْع ( قــال 125قــال تعــاىل:  )أََت
 2كان من ذرب"وقيل:  ، الزخمشري: "ورو عيم لصنم كان هلم كمنا  وربل

َت َواْلُعزَّى، ومن ذلك ما فعيه مشركو العرب ت ْيَك إ ذاً ق ْسـَمٌة ، أََلُكُم الاََّكُر َوَلُه اأْلُنـَْثى، َوَمَناَ  الثَّال َثَة اأْلُْخَرى، قال تعاىل: )أَفَـَرأَيـُْتُم الالَّ
ــيَزى( )الــنجم: وقيــل كانــت بنخيــة تعبــدرا ، يــف ابلاــائففــالالت كانــت لثق، ورــي مؤنثــات، ( ورــاه ألصــنام كانــت هلــم22-19ض 

و ، وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمـــا: لثقيـــف، ومنـــا  لصـــخر  كانـــت خلزاعـــة، ورـــي َتنيـــث األعـــز، والعـــزى كانـــت لغافـــان، قـــريش
بـدوهنم وكـانوا يع، قـال الزخمشـري: "كـانوا يقولـون إن املالئكـة ورـاه األلصـنام بنـات هللا، وري املتأخر  الوضيعة املقـدار، )األخرى( ذم

فقيـل هلـم: )أََلُكـُم الـاََّكُر َولَـُه اأْلُنـْثَـى(. وجيـوز أن يـراد: أن الـالت والعـزى ، مـع وأدرـم البنـات، ويزعمون أهنم شفعاؤرم عند هللا تعـاىل
فكيــف ، وينســنب إلــيكم، ومــن شــأنكم أن حتتقــروا اإلانث وتســتنكفوا مــن أن يولــدن لكــم، وقــد جعيتمــورن هلل شــركاء، ومنــا  إانث

 3ون رؤلء اإلانث أندادا هلل وتسموهنن آهلة؟"جتعي
ويقــل لــه حبنــان الولــد املشــفق مســتهجنا تيــك ، لــاا حيــار إبــراريم عييــه الســالم أابه مــن عبادهتــا، واأللصــنام حجــار  ل تضــر ول تنفــع

ُر َول يـُغْ  َ تـَْعُبُد َما ل َيْسَمُع َول يـُْبص  َب يه  اَي أََبت  مل   (42ين  َعْنَك َشْيئاً( )مرمي:العباد : )إ ْذ َقاَل أل 
فقـال عـز وجـل: )إ نَّ الَـّا يَن ، وقد استنكر هللا عباد  حجار  ل تضر ول تنفـع فهـي جامـد  عميـاء لصـماء ل تـدري مـاذا يـدور حوهلـا

ُتْم لَصا يُبوا َلُكْم إ ْن ُكنـْ َـا أَْم هَلُـْم ، د ق نَتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَّ  ع َباٌد أَْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُرْم فَـْيَيْسَتج  َـا أَْم هَلُـْم أَيْـٍد يـَْبا ُشـوَن هب  َأهَلُْم أَْرُجـٌل مَيُْشـوَن هب 
( ) َا ُقل  اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم مُثَّ ك يُدون  َفال تـُْنظ ُرون  َا أَْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هب  ُروَن هب   (. 195-194ألعراف:َأْعُنٌ يـُْبص 

مث أباــل أن ، ل تفاضــل بيــنكم، فــإن ثبــت ذلــك فهــم عبــاد أمثــالكم، ى أمــررم أن يكونــوا أحيــاء عقــالءقــال الزخمشــري: "أي قصــار 
َا(. وقيل: )عباد أمثالكم(: مميوكون أمثالكم"  4يكونوا عبادا أمثاهلم فقال: )َأهَلُْم أَْرُجٌل مَيُْشوَن هب 

                                                            
 (.4/619تفسري الكشاف، ) -1
 (.4/61تفسري الكشاف، ) -2
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ــْن ُدون ــه  ، هلــا الضــر والنفــعويزعمــون ، مــن األواثن الــيت يعبــدوهنا عيــيهم الســالم وقــد خيوفــون الرســل لَّــا يَن م  قــال تعــاىل: ) َوخُيَو  ُفونَــَك اب 
ـــْن َرــاٍد()الزمر: مــن اآليــة ُ َفَمــا لَــُه م  ، ورـــاه األواثن رــي جــزء مــن حلمـــة اجملتمــع اجلــاريي ونظامــه الجتمـــاعي، (36َوَمــْن ُيْضــي ل  اَّللَّ

ــْن ُدون  اَّللَّ  َأْواَثانً لســان نبيــه إبــراريم عييــه الســالم: قــال تعــاىل عيــى ، فاملســاس هبــا مســاس ببنيــة اجملتمــع األساســية َــْاُُتْ م  ـَـا اَّتَّ )َوقَــاَل إ منَّ
نـَْيا مُثَّ يـَـــْوَم اْلق َياَمـــة  َيْكُفـــُر بـَْعُضـــُكْم ب ـــبَـْعٍض َويـَْيَعـــُن بـَْعُضـــُكْم بَـ  ـــر يَن( ْعضـــاً َوَمـــْأَواُكُم النَّـــاُر َوَمـــا َلُكـــَمـــَودََّ  بـَْيـــن ُكْم يف  احْلََيـــا   الـــدُّ ـــْن اَنلص  ْم م 

 (25)العنكبوت:
ومثل راا العمل يدل عيى فقـدان حاسـة الـوعي ، ومن السخرية أن يقوم العاقل بصناعة لصنم مث يسجد ملا لصنعه ويقدم له القرابن 

اريم ولـالك جنـد إبـر ، ول بد من مسـاعدته ليـتخيص مـن عقـد  الـورم الـاي حيميـه عيـى عبـاد  تيـك األلصـنام، واإلدراك عند لصاحبه
ولكـــنهم بـــدل مـــن أن ينتبهـــوا اســـتمروا ، ليحـــرر قومـــه مـــن عقـــد  الـــورم والعتقـــاد ابخلرافـــة واجلهـــل، عييـــه الســـالم يهـــرع لتحايمهـــا

قـال ، وينقـاه مـن النـار الـيت قـافوه فيهـا، ورنا ينتصر هللا عز وجل خليييه، شأن املدمن عيى التخدير الاي ل يصحو أبدا، بسكرهتم
ْم فَـَقــاَل َأل ََتُْكيُــونَ تعــاىل: )فَـــرَاَغ إ ىَل  َــت ه  قــال أتعبــدون مــا ، فــأقبيوا إليــه يزفــون، فــراغ عيــيهم ضــراب ابليمــن، مــا لكــم ل تناقــون،  آهل 

-91وأرادوا بـه كيــدا فجعينـارم األســفين( )الصــافات:، قـالوا فــابنوا لـه بنيــاان فـألقوه يف اجلحــيم، وهللا خيقكــم ومـا تعميــون، تنحتـون
98.) 

ُيوَن( )الزمـر:، شـرك األمـر بعبـاد  غـري هللاومن ال -ح    ـَر اَّللَّ  ََتُْمـُروين   َأْعبُـُد أَيُـَّهـا اجْلَـار  ل تنبغـي العبـاد  و ، (64قـال تعـاىل: )قُـْل أَفَـَغيـْ
ُ اْلك  ، حىت ولـو كـان ميكـا مقـراب أو نبيـا مرسـال، ألحد غريه عز وجل تَـاَب َواحْلُْكـَم َوالنـُّبُــوََّ  مُثَّ قـال تعـاىل: )َمـا َكـاَن ل َبَشـٍر َأْن يـُْؤت يَـُه اَّللَّ

ــُتْم تـَُعي  ُمــوَن اْلك َتــ ـَـا ُكنـْ ن ي  ــَن مب  ــْن ُدون  اَّللَّ  َوَلك ــْن ُكونُــوا َرابَّ ــُتْم َتْدُرُســونَ يـَُقــوَل ل ينَّــاس  ُكونُــوا ع َبــاداً يل  م  ـَـا ُكنـْ ــُاوا ، اَب َومب  َول أَيُْمــرَُكْم َأْن تـَتَّخ 
ْلُكْفر  بـَْعَد إ ْذ أَنـُْتْم ُمْسي ُموَن( )آل عمران:اْلَمالئ َكَة َوالنَّب    .(81-79ي  َن أَْراَبابً َأأَيُْمرُُكْم اب 

ـَر   َوإ َذا ، ومن الشرك أيضا المشئزاز من ذكر هللا وحده -ط  آْلخ  نُـوَن اب  ُ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قـُيُـوُب الَـّا يَن ل يـُْؤم  قال تعاىل: )َوإ َذا ذُك َر اَّللَّ
ُروَن( )الزمر:ذُ   (45ك َر الَّا يَن م ْن ُدون ه  إ َذا ُرْم َيْستَـْبش 

َـــُاوا َأْحَبـــاَرُرْم ، لتشـــريعات الباطيـــة الـــيت مل أيذن هبـــا هللاويـــدخل يف الفـــرتاء ا -ك  قـــال تعـــاىل يف شـــأن طائفـــة مـــن أرـــل الكتـــاب: )اَّتَّ
يَح ابْ  داً ل إ َلَه إ لَّ ُرَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشر ُكوَن( )التوبةَورُْرَبانـَُهْم أَْراَبابً م ْن ُدون  اَّللَّ  َواْلَمس  ُروا إ لَّ ل يَـْعُبُدوا إ هَلاً َواح   (.31:َن َمْرمَيَ َوَما أُم 

 الصور  الثانية: اإلحلاد أبمساء هللا ولصفاته وأفعاله

يَل هَلُُم اْسُجُدوا ل يرَّمْحَن  قَـاُلوا َوَمـا الـرَّمْحَُن أََنْسـُجُد قال تعاىل: )َوإ َذا ق  ، إنكار أمسائه احلسىن ومن اإلحلاد أبمساء هللا عز وجل
 .(61ل َما ََتُْمُراَن َوزَاَدُرْم نـُُفوراً( )الفرقان:

قـال تعـاىل: ، فهـو سـبحانه مسيـع بصـري لـه الصـفات العـال، نفـي مـا ولصـف بـه نفسـه ومن اإلحلاد يف لصـفات هللا عـز وجـل
قــال ، وقــد ادعــى ذلــك اليهــود، أو ولصــفه مبــا ل يييــق بــه ســبحانه كــالفقر مــثال(. 46َعُكَمــا َأمْسَــُع َوأََرى( )طـــه:)َقــاَل ل ََّتَاَفــا إ نَّــين  مَ 

ــ ــاُلوا َوقَـ ــا َق ــاُء َســَنْكُتُب َم ــُن َأْغن َي ــرٌي َوحَنْ ــاُلوا إ نَّ اَّللََّ َفق  ــْوَل الَّــا يَن َق ُ قَـ ــَع اَّللَّ ــاَء ب  تعــاىل: )َلَقــْد مسَ  َيُهُم اأْلَنْب َي ــوا َعــَااَب تـْ َغــرْي  َحــقٍ  َونـَُقــوُل ُذوُق
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( )آل عمران: َـا ،(181احْلَر يق  ْم َولُع نُـوا مب   أو ولصفه ابلبخل تعاىل هللا عن ذلك حيث قال: )َوَقاَلت  اْليَـُهوُد َيُد اَّللَّ  َمْغُيوَلٌة ُغيَّْت أَيْـد يه 
ـنَـُهُم اْلَعـَداَوَ  وَ َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتان  يـُْنف ُق َكْيَف َيَشاُء َولَ  نَـا بـَيـْ ـْن َرب ـ َك طُْغيَـاانً وَُكْفـراً َوأَْلَقيـْ ُهْم َمـا أُنْـز َل إ لَْيـَك م  ـنـْ اْلبَـْغَضـاَء َيز يـَدنَّ َكث ـرياً م 

ُ َوَيْسَعْوَن يف  اأْلَْرض  َفَساد د يَن( )املائد :إ ىَل يـَْوم  اْلق َياَمة  ُكيََّما َأْوَقُدوا اَنراً ل ْيَحْرب  َأْطَفَأَرا اَّللَّ ُ ل حيُ بُّ اْلُمْفس   . (64اً َواَّللَّ

ـْن ، وتشبيهها ابخليق احملدث، ومن ذلك البحث عن حقيقة الاات اإلهلية َْمـد ه  َواْلَمالئ َكـُة م  قاال تعاىل: )َوُيَسـب  ُح الرَّْعـُد حب 
َــا َمــْن َيَشــاُء َوُرــْم جُيَــ ــيُب هب  ــَواع َق فَـُيص  ــُل الصَّ يَفت ــه  َويـُْرس  ( )الرعــد:خ  َحــال  ( جــاء يف ســبب النــزول عــن 13اد ُلوَن يف  اَّللَّ  َوُرــَو َشــد يُد اْلم 

مــن أي شــيء رــو؟ مــن حنــاس رــو؟ أم مــن لؤلــؤ؟ أو ايقــوت؟ قــال: ، فقــال: اي دمحم! أخــربين عــن ربــك، قــال: "جــاء يهــودي، جمارــد
ُل الصََّواع َق( اآلية"، فجاءت لصاعقة فأخاته ورـو سـبحانه أجـل ، والعاقل يعيم أن هللا ل يشبهه شيء من خيقه. 1وأنزل هللا: )َويـُْرس 

رُي()الشورى: من اآلية، وأعظم من كل شيء يُع اْلَبص  ْثي ه  َشْيٌء َوُرَو السَّم   (.11قال تعاىل: ) لَْيَس َكم 

َهـا آاَبَءاَن قـال تعـاىل:  )َوإ َذا فَـَعيُـوا َفاح  ، ونسبة األمر بفعل الفـواحش إليـه، ومن ذلك الفرتاء عيى هللا َشـًة قَـاُلوا َوَجـْداَن َعَييـْ
ْلَفْحَشاء  أَتـَُقوُلوَن َعَيى اَّللَّ  َما ل تـَْعَيُموَن( )ألعرا َا ُقْل إ نَّ اَّللََّ ل أَيُْمُر اب  ُ أََمَراَن هب   (. 28ف:َواَّللَّ

قـال ،  خـالق غـريه ول فاعـل سـواهعيمـا أنـه ل، ومن اإلحلاد نسبة األفعال اإلهلية يف تصريف الكون وأموره لغـريه عـز وجـل
ُ َخال ُق ُكل   َشْيٍء َوُرَو َعَيى ُكل   َشْيٍء وَك يٌل( )الزمر: ُ الَّا ي َخَيَقُكـْم مُثَّ َرَزَقُكـْم مُثَّ ميُ يـُتُكْم مُثَّ حُيْي ـيُكْم 62تعاىل: )اَّللَّ (. وقال تعاىل: )اَّللَّ

ــْن َذل ُكــ ــْن ُشــرََكائ ُكْم َمــْن يـَْفَعــُل م  ــا ُيْشــر ُكوَن( )الــروم:َرــْل م  ــْن َشــْيٍء ُســْبَحانَُه َوتـََعــاىَل َعمَّ (. وقــال تعــاىل: )اَي أَيُـَّهــا النَّــاُس اذُْكــُروا 41ْم م 
ـَن السَّـَماء  َواأْلَْرض  ل إ لَـَه إ لَّ ُرـَو فَـ ـُر اَّللَّ  يـَـْرزُُقُكْم م  ْن َخـال ٍق َغيـْ ُ 3وَن( )فـاطر:َأَّنَّ تـُْؤَفُكـن ْعَمَت اَّللَّ  َعَيْيُكْم َرْل م  (. وقـال تعـاىل: )َواَّللَّ

 (.96َخَيَقُكْم َوَما تـَْعَمُيوَن( )الصافات:

ول ليمالئكــة أو األنبيــاء املقــربن يف أمــور ، ول لألوليــاء والصــاحلن، ول ليعــرافن، ول ليكهــان، وعييــه فــال َتثــري لينجــوم ول ليســحر 
(. وقال تعـاىل: )َمـا َكـاَن ل َبَشـٍر َأْن يـُْؤت يَـُه 93لسََّماَوات  َواأْلَْرض  إ لَّ آيت  الرَّمْحَن  َعْبداً( )مرمي:قال تعاىل: )إ ْن ُكلُّ َمْن يف  ا، الكون البتة

ــْن ُدون  اَّللَّ  َوَلك ــْن ُكونُــو  ــاَب َواحْلُْكــَم َوالنـُّبُـــوََّ  مُثَّ يـَُقــوَل ل ينَّــاس  ُكونُــوا ع بَــاداً يل  م  ُ اْلك َت ن ي  ــنَ اَّللَّ ــُتْم ا َرابَّ َــا ُكنـْ ــُتْم تـَُعي  ُمــوَن اْلك تَــاَب َومب  َــا ُكنـْ  مب 
ْلُكْفر  بـَْعَد إ ْذ أَنـُْتْم مُ ، َتْدُرُسونَ  ُاوا اْلَمالئ َكَة َوالنَّب ي  َن أَْراَبابً َأأَيُْمرُُكْم اب   (.81-79ْسي ُموَن( )آل عمران:َول أَيُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخ 

 ت العييةالصور  الثالثة: اإلحلاد ابلاا

وقـد كثـر رـاا يف عصـران بسـبب وجـود الشـيوعية يف ، ومن أسوأ لصور التخيف يف معرفة هللا تعاىل ري اإلحلاد به عز وجـل
، وبســبب انتشــار املــاارب املاديــة والعيمانيــة الضــالة املضــية أيضــا، القــرن العشــرين وبقــاء بعــض أنظمتهــا يف القــرن احلــادي والعشــرين

فكيــف جيحــد مــن ، ورـو أمــر معيــب ابإلنســان فعيـه، وأحلـدوا وعاشــوا كالبهــائم، عنـاء البحــث عــن احلقيقــة فهـؤلء مل يكيفــوا أنفســهم
نـَْيا مَنُـوُت َوحنَْ  ـَي إ لَّ َحَياتـُنَـا الـدُّ يَـا َوَمـا يـُْهي ُكنَـا خيقه؟ وكيف يصرف تدبري أمو الكون إىل الـدرر أو الابيعـة؟ قـال تعـاىل: )َوقَـاُلوا َمـا ر 

ْررُ  (. قال الزخمشري: "كانوا يزعمون أن مرور األايم والييايل رو املـؤثر 24َوَما هَلُْم ب َال َك م ْن ع ْيٍم إ ْن ُرْم إ لَّ َيظُنُّوَن( )اجلاثـية: إ لَّ الدَّ
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وتـــرى ، وكـــانوا يضـــيفون كـــل حادثـــة حتـــدث إىل الـــدرر والزمـــان ،وينكـــرون ميـــك املـــوت وقبضـــه األرواح إبذن هللا، يف رـــالك األنفـــس
. وقــال ابــن كثــري: "خيــرب تعــاىل عــن قــول الدرريــة مــن الكفــار ومــن وافقهــم مــن مشــركي العــرب يف 1ررم انطقــة بشــكوى الزمــان"أشــعا

ــا( أي مــا مث إل رــاه الــدار نـَْيا مَنـُـوُت َوحَنَْي ــا الــدُّ ــَي إ لَّ َحَياتـَُن ــاُلوا َمــا ر  ومــا مث معــاد ول ، ميــوت قــوم ويعــيش آخــرون، إنكــار املعــاد )َوَق
املعتقـدون أن يف كـل سـتة وثالثـن ، وتقولـه الفالسـفة الدرريـة املنكـرون ليصـانع، وراا ما يقولـه مشـركو العـرب املنكـرون املعـاد ،قيامة

وهلـاا قـالوا: ، فكـابروا العقـول وكـابوا املنقـول، وزعمـوا أن رـاا قـد تكـرر مـرات ل تتنـارى، ألف سنة يعود كل شيء إىل ما كان عييه
ْرُر( قال هللا تعاىل: )َوَما هَلُْم ب َال َك م ْن ع ْيٍم إ ْن ُرْم إ لَّ َيظُنُّوَن( أي يتومهون ويتخييون")َوَما يـُْهي ُكَنا إ    . 2لَّ الدَّ

قال تعاىل: )َوَقاَل الَـّا يَن ل يـَْرُجـوَن ل َقـاَءاَن لَـْول ، وجعيها سبيال وحيدا لييقن، أيضا طيب رؤية هللا جهر  ا يقود اإلحلادومم
ْم َوَعتَـْوا ُعتُـو اً َكب رياً( )الفرقان:أُْنز   ه  َنا اْلَمالئ َكُة َأْو نـََرى َربَـَّنا َلَقد  اْسَتْكبَـُروا يف  أَنـُْفس   (.21َل َعَييـْ
 

 اثنيا: التخيف يف معرفة املالئكة عييهم السالم 

هللا ابلســـجود آلدم فـــامتثيوا  وقـــد أمـــررم، وميـــزرم ابجلمـــال، خيقهـــم مـــن نـــور، املالئكـــة عبـــاد هللا تعـــاىل وجنـــده املكرمـــون
ــَن اْلَكــ، طــائعن َدَم َفَســَجُدوا إ لَّ إ بْي ــيَس َأََّب َواْســَتْكبَـَر وََكــاَن م  ــا ل ْيَمالئ َكــة  اْســُجُدوا آل  ورــم ، (34اف ر يَن( )البقــر :قــال تعــاىل: )َوإ ْذ قـُْيَن

يُــوَن ، حيميــون العــرش ويســتغفرون ليمــؤمنن نُــوَن ب ــه  َوَيْســتَـْغف ُروَن قــال تعــاىل: )الَّــا يَن حَيْم  َْمــد  َرهب   ــْم َويـُْؤم  اْلَعــْرَش َوَمــْن َحْولَــُه ُيَســب  ُحوَن حب 
ــْعَت ُكــلَّ َشــْيٍء َرمْحَــًة َوع ْيمــاً َفــاْغف ْر ل يَّــا يَن ََتبُــوا َواتَـّبَـُعــوا َســب يَيَك َوق   ( )غــافر:ل يَّــا يَن آَمُنــوا َربَـَّنــا َوس  ــيم  ــْم َعــَااَب اجلَْح  الئكــة هلــم (وامل7ه 

َث َوُراَبَع يَز يـُد يف  اخْلَْيـق  َمـا قال تعـاىل: )احلَْْمـُد َّلل َّ  فَـاط ر  السَّـَماَوات  َواأْلَْرض  َجاع ـل  اْلَمالئ َكـة  ُرُسـاًل أُويل  َأْجن َحـٍة َمثْــىَن َوثُـال، أجنحة
يْعَيُمــوَن َمــا ، قــال تعــاىل يف لصــفة احلفظــة مــنهم: )ك رَامــاً َكــات ب نَ ، ري وهلــم وظــائف كثــ، (1َيَشــاُء إ نَّ اَّللََّ َعَيــى ُكــل   َشــْيٍء قَــد يٌر( )فــاطر:

 (. 12-11تـَْفَعُيوَن( )النفاار:

وأن هللا تـزوج ابجلـن فولـدت ، ومن ألـوان الشـرك زعمهـم أن املالئكـة بنـات هللا، وقد نسب املشركون املالئكة إىل هللا تعاىل
َنــُه َوبـَــْنَ اجلْ نَّــة  َنَســباً َوَلَقــْد َعي َمــت  اجلْ نَّــُة إ نَـُّهــْم َلُمْحَضــُروَن( )الصــافات:قــال تعــاىل: ، املالئكــة تعــاىل هللا عــن ذلــك (. 158)َوَجَعيُــوا بـَيـْ

ــاُد الــرَّمْحَن  إ  ، وقــال تعــاىل منكــرا دعــوارم أبن املالئكــة بناتــه ســبحانه ــوا اْلَمالئ َكــَة الَّــا يَن ُرــْم ع َب اَناثً ورــو ادعــاء ل دليــل عييــه: )َوَجَعُي
 (19َأَشه ُدوا َخْيَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَلوَن( )الزخرف:

 إب  ْذن  اَّللَّ  ُمَصـد  قاً ل َمـا بـَـْنَ وقدميا عادى بنو إسرائيل جربيل عييه السالم فقال تعاىل: )ُقْل َمْن َكاَن َعُدو اً جل  رْب يَل َفإ نَُّه نـَزََّلُه َعَيى قَـْيب ـكَ 
ن َن( )البقر : َيَدْيه   قـال تعـاىل:  )َمـْن َكـاَن ، بل رنالك مـن يتجـاوز عـداو  جربيـل إىل عـداو  بقيـة املالئكـة، (97َوُردًى َوُبْشَرى ل ْيُمْؤم 

يَكاَل َفإ نَّ اَّللََّ َعُدوٌّ ل ْيَكاف ر يَن( )البقر : رْب يَل َوم   (98َعُدو اً َّلل َّ  َوَمالئ َكت ه  َوُرُسي ه  َوج 
 

                                                            
 (.4/291تفسري الكشاف، ) -1
 (.3/311خمتصر تفسري ابن كثري، ) -2
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 لتخيف يف املوقف من الكتب السماويةاثلثا: ا
وتـدهلم عيـى مـا يـنفعهم يف ديــنهم ، وتعيمهــم،   والزبــور واإلجنيـل والقـرآن( لتهـدي النـاسل هللا الكتـب السـماوية: )التـوراأنـز 

ْلنَـا الـا  ْكَر َوإ انَّ لَـُه حَلَـاف ظُوَن( قالل تعاىل: )إ انَّ حَنُْن نـَزَّ ، ورو احملفو  بعناية هللا إىل يوم القيامة، والقرآن رو خاُت تيك الكتب، ودنيارم
 (.  9)احلجر:

 وتتجيى عقيية التخيف يف مواقفها من كتب السماء أبمور منها: 

َّللَّ  َوَرُســول ه  َواْلك َتــ، ورــو مــنهج أرــل الكفــر واملالحــد ، رفــض اإلميــان ابلكتــب مجيــة –أ  نُــوا اب  اب  قــال تعــاىل: )اَي أَيُـَّهــا الَّــا يَن آَمنُــوا آم 
َّللَّ  َوَمالئ َكت ـه  وَُكتُب ـه   ـْن قَـْبـُل َوَمـْن َيْكُفـْر اب  ـر  فَـَقـْد َضـلَّ َضـالل بَع يـداً(  الَّا ي نـَزََّل َعَيى َرُسـول ه  َواْلك تَـاب  الَـّا ي أَنـْـَزَل م  َوُرُسـي ه  َواْليَــْوم  اآْلخ 

 (. 136)النساء:

قـال تعـاىل: )َوإ ْذ ، فقـد بشـر هللا فيهـا ببعثـة دمحم عييـه السـالم، ل القـرآنرفض اإلميان مبا أولصت به بعـض الكتـب السـماوية قبـ –ب 
ـَن التـَّـ ـْن بـَْعـد ي امْسُـُه َقاَل ع يَسى اْبُن َمْرمَيَ اَي َبين  إ ْسرائيَل إ ين   َرُسوُل اَّللَّ  إ لَْيُكْم ُمَصد  قاً ل َما بـَـْنَ يَـَديَّ م  ـراً ب َرُسـوٍل أَيْيت  م  َأمْحَـُد ْورَا   َوُمَبش  

ــْحٌر ُمب ــٌن( )الصــف: ْلبَـي  َنــات  قَــاُلوا َرــَاا س  ــا َجــاَءُرْم اب  ُدونَــُه َمْكتُــوابً ، (6فَـَيمَّ ــيَّ الَّــا ي جيَ  َّ اأْلُم   وقــال أيضــا: )الَّــا يَن يـَتَّب ُعــوَن الرَُّســوَل النَّــيب 
يل  )األعراف: من اآلية أن اسم دمحم مكتوب يف التورا  واإلجنيل فهاا يقتضي مـن أرـل الكتـاب  ( وطاملا157ع ْنَدُرْم يف  التـَّْورَا   َواأْل جنْ 

مـع أن اإلميـان بـه ، وعندما ياكررم النيب عييه السالم بضرور  اإلميـان ابهلل يرفضـون ذلـك، اإلميان ابلنيب دمحم وابلقرآن الاي أنزل عييه
نَـا َوَيْكُفـُروَن قال تعاىل: )َوإ ذَ ، يقتضي اإلميان بكتبهم ألن القرآن يصدق مبا فيها َـا أُنْـز َل َعَييـْ ُ قَـاُلوا نـُـْؤم ُن مب  َـا أَنـْـَزَل اَّللَّ نُـوا مب  ا ق يـَل هَلُـْم آم 

تُ  ْن قَـْبُل إ ْن ُكنـْ َا َورَاَءُه َوُرَو احلَْقُّ ُمَصد  قاً ل َما َمَعُهْم ُقْل فَي َم تـَْقتُـُيوَن أَنْب َياَء اَّللَّ  م  ن َن( )البقر :مب   (.91ْم ُمْؤم 

وكانــت رنالــك طوائــف تقــوم بكتمــان احلــق الــاي ، وكــابوا بدينــه احلــق، ولقــد جحــد أكثــررم البشــار  مبحمــد عييــه الســالم
َنــاُرُم اْلك َتــاَب يـَْعر ُفونَــُه َكَمــا يـَْعر فُــوَن أَبـَْنــاَءُرْم َوإ نَّ َفر يقــاً  ُهْم لََيْكُتُمــوَن احْلَــ يعرفونــه جيــدا كمــا قــال تعــاىل: )الَّــا يَن آتـَيـْ ــنـْ قَّ َوُرــْم يـَْعَيُمــوَن( م 

 (146)البقر :
ـْن بـَْعـد  َمـا ، ورم جراء راا الفعل الشنيع يستحقون لعنة هللا وغضبه  ـَن اْلبَـي  نَـات  َواهْلُـَدى م  قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َيْكُتُمـوَن َمـا أَنـَْزْلنَـا م 

ع نُــونَ بـَيـَّنَّــاُه ل ينَّــاس  يف  اْلك تَــاب  أُولَئ ــَك يـَْيَعــنُـُهُم اَّللَُّ  ْم َوَأاَن التـَّــوَّاُب ،  َويـَْيَعــنُـُهُم الالَّ إ لَّ الَـّـا يَن ََتبُــوا َوَألْصــَيُحوا َوبـَيـَّنُــوا َفُأولَئ ــَك أَتُــوُب َعيَــْيه 
يُم( )البقر :  (.161-159الرَّح 

تعـاىل: )إ نَّ الَـّا يَن َيْكُتُمـوَن َمـا  قـال، والباعث عيى كتمان احلقيقـة رـو املصـاحل املاديـة العاجيـة الـيت جتعيهـم يشـرتون دنيـارم ِبخـرهتم 
ــَن اْلك تَــاب  َوَيْشــتَـُروَن بـ ـه  َْثَنــاً قَي ــياًل أُولَئ ــَك َمــا أَيُْكيُــوَن يف  بُاُــوهن  ْم إ لَّ النَّــارَ  ُ م  ــَزَل اَّللَّ ْم َوهَلُــْم أَنـْ ُ يـَــْوَم اْلق َياَمــة  َول يـُــزَك  يه   َول ُيَكي  ُمُهــُم اَّللَّ

 (174( )البقر :َعَااٌب أَل يمٌ 
قـال تعـاىل: )َيْسـأَُلَك َأْرـُل اْلك تَـاب  ، ورمبا طيب بعضهم من النيب عييه السالم أن ينزل هلم كتااب حمسوسا من السماء اسـتهزاء وعتـوا 

ـْن َذلـ َك فَـَقـاُلوا أَر انَ  ـَن السَّـَماء  فَـَقـْد َسـأَُلوا ُموَسـى َأْكبَــَر م  ْم ك تَـاابً م   اَّللََّ َجْهـَرً  َفَأَخـَاتْـُهُم الصَّـاع َقُة ب ظُْيم ه م()النسـاء: مـن َأْن تـُنَـز  َل َعَيْيه 
 (.153اآلية
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قـــال تعـــاىل: ، ورـــو مـــا عمـــد إليـــه بعـــض أرـــل الكتـــاب، ومـــن أســـوأ لصـــور تزييـــف احلقـــائق حتريـــف كـــالم هللا املنـــزل مـــن الســـماء -ج 
هُ  نـْ ُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفر يٌق م  ْن بـَْعد  َما َعَقُيوُه َوُرْم يـَْعَيُموَن( )البقر :)أَفَـَتْاَمُعوَن َأْن يـُْؤم   .(75ْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَّ  مُثَّ حُيَر  ُفونَُه م 

َيْـ ْم وسبب راا التحريف مصيحة دنيوية عاجية تتمثل يف مكسب مادي بسيط كما قال تعاىل: )فَـَوْيٌل ل يَّا يَن َيْكتُـُبوَن اْلك َتاَب أب  د يه 
ْم َوَوْيٌل هَلُْم مُثَّ يـَُقولُ  ُبوَن( )البقر :وَن َرَاا م ْن ع ْند  اَّللَّ  ل َيْشتَـُروا ب ه  َْثَناً قَي ياًل فَـَوْيٌل هَلُْم مم َّا َكتَـَبْت أَْيد يه   .(79مم َّا َيْكس 

رــل الكتـاب: )فَـَبــدََّل ولـالك قــال تعـاىل منـددا مبــا فعيـه بعـض أ، ول خيفـى أبن التبـديل يف ديــن هللا وكتبـه ظيـم يســتحق أشـدالعقاب 
َا كَ  َن السََّماء  مب  َر الَّا ي ق يَل هَلُْم َفأَنـَْزْلَنا َعَيى الَّا يَن ظََيُموا ر ْجزاً م   (59انُوا يـَْفُسُقوَن( )البقر :الَّا يَن ظََيُموا قَـْوًل َغيـْ

فهربــوا كمــا هتــرب ، اهليــع مــن رؤيــة لصــاحبها وألصــاهبم، فرمبــا رــرب الكــافرون مــن مســاع احلقيقــة، اإلعــراض عــن مســاع مــا أنــزل هللا –د 
قـال تعـاىل: )َفَمـا هَلُـْم ، ورو رروب يدل عيى مدى الاعر والنفور من راه الـدعو  اجلديـد ، احلمري الوحشية من اليبؤ  زوجة األسد!

ـن ـْن َقْسـَورٍَ ( )املـدث، َكـأَنَـُّهْم مُحُـٌر ُمْسـتَـْنف َر ،  َعن  التَّْاك َر   ُمْعر ض  ومـن أسـوأ لصـور اهلـروب مـن مسـاع احلقيقـة لصـك (. 51-49ر:فَــرَّْت م 
قــال تعــاىل: )قَــاَل َرب   إ ين   َدَعــْوُت ، وتغايــة الــرؤوس عنــد رؤيــة لصــاحبها كمــا كــان يصــنع قــوم نــوح عييــه الســالم، اآلذان عنــد مساعهــا
ــْياًل َونـََهــاراً  ــْوم ي َل ــَر هَلـُـْم َجَعُيــوا َألَصــاب َعُهْم يف  آَذاهن  ــْم َواْستَـْغَشــْوا ث َيــابـَُهْم َوَألَصــرُّوا َوإ ين   ُكيَّ ، فَـَيــْم يَــز ْدُرْم ُدَعــائي إ لَّ ف ــرَاراً ، قَـ َمــا َدَعــْوتـُُهْم ل تَـْغف 

كـأهنم طيبـوا أن تغشـارم ثيـاهبم أو ،  قال الزخمشري يف شـرح اآليـة: )واستغشـوا ثيـاهبم: وتغاـوا هبـا(. 7-5َواْسَتْكبَـُروا اْست ْكَباراً( )نوح:
إنه فعل من ل يثـق ، والتغاي ابلثياب، وأية جهالة أكرب من لصك اآلذان، 1النظر إىل وجه من ينصحهم يف دين هللا( تغشيهم كرارة
 فرييد أن يسد كل منافا النور اليت ميكن أن تبدد له ظالم ذلك املعتقد.، بنفسه ومعتقده

ْن َرـَاا احْلَـد يث  تـَْعَجبُـونَ  قال، الضحك عند مساع القرآنفمن ذلك ، املواقف اهلزلية من كالم هللا -رـ  َوَتْضـَحُكوَن َول ، تعاىل: )أََفم 
قـال تعـاىل: )(َمـا ، ورـو مـا يفتقـده املشـركون، (. ول بـد ملـن أراد أن ينتفـع بكـالم ربـه مـن اخلشـوع والتـدبر61-59تـَْبُكـوَن( )الـنجم:

ْم م ْن ذ ْكٍر م ْن َرهب   ْم حُمَْدٍث إ لَّ اْسَتَمُعوُه   (.2َوُرْم يـَْيَعُبوَن( )النبياء:أَيْت يه 
 

 رابعا: التخيف يف املوقف من الرسل وأتباعهم

قــال ، وهلــم حــظ كبــري مــن الفصــاحة و اجلمــال والكمــال، ورــم خــري  خيــق هللا، الرســل يف القــرآن رجــال أوحــى هللا إلــيهم
ي إ لَْيه م()يو  ـْن قَـْبي ـَك إ لَّ ر َجـاًل نُـوح  قـال تعـاىل: )ُقولُـوا ، وينبغـي اإلميـان هبـم دون تفريـق، (119سـف: مـن اآليـةتعاىل: )َوَما أَْرَسـْيَنا م 

يَم َوإ مْسَاع يـَل َوإ ْسـَحاَق َويـَْعُقـوَب َواأْلَْسـ نَـا َوَمـا أُنْـز َل إ ىَل إ بـْـرَار  َّللَّ  َوَما أُنْـز َل إ لَيـْ َ النَّب يُّـونَ آَمنَّا اب  َ ُموَسـى َوع يَسـى َوَمـا أُويت  ـْن  َباط  َوَمـا أُويت  م 
ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسي ُموَن( )البقر : نـْ نُـوَن ُكـلٌّ آَمـَن  ،(136َرهب   ْم ل نـَُفر  ُق بـَْنَ َأَحٍد م  ـْن َرب ـ ه  َواْلُمْؤم  َا أُْنز َل إ لَْيـه  م  وقال أيضا: )آَمَن الرَُّسوُل مب 

َّللَّ  َوَمالئ َكت ه  وَُكتُب ه  َوُرُسي ه  ل نـَُفر  ُق بـَْنَ أَ  رُي( )البقر :اب  ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربَـَّنا َوإ لَْيَك اْلَمص  ْن ُرُسي ه  َوَقاُلوا مسَ   .(285َحٍد م 
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 ومن أسوأ لصور التخيف يف املوقف من األنبياء والرسل عييهم السالم ما ييي:

قـال تعـاىل: )َوَمـا قَـَدُروا اَّللََّ َحـقَّ قَـْدر ه  إ ْذ ، األرضوكأن هللا خيق البشر ليكونـوا كـاهلوام السـائمة عيـى سـاح ، إنكارالنبوات مجيعا -أ
ُ َعَيى َبَشٍر م ْن َشْيٍء()األنعام: من اآلية  (.91َقاُلوا َما أَنـَْزَل اَّللَّ

ورــاا مــا ، كــدعوى أن النــيب يريــد الزعامــة مــن وراء النبــو ،  وقــد حيــاول أولئــك املتخيفــون تقــدمي تفســريات غــري لصــحيحة ليــدعو –ب 
ـثْـُيُكْم يُر يـُد َأْن يـَتَـَفضَّـَل عَ ، ه قوم نوحادعا ـه  َمـا َرـَاا إ لَّ َبَشـٌر م  ـْن قَـْوم  ُ أَلَنـْـَزَل قال تعاىل: )فَـَقاَل اْلَمأَلُ الَّا يَن َكَفُروا م  يَـْيُكْم َولَـْو َشـاَء اَّللَّ

ََاا يف  آاَبئ َنا اأْلَوَّل َن( )املؤمنون: ْعَنا هب   (.24َمالئ َكًة َما مسَ 

ـَن اْلَقـْريـَتَـْن  ، إذ رمبا اقرتحوا نزول القرآن عيى رجل بعينه، اهلوى واملزاجية –ج  قال تعـاىل: )َوقَـاُلوا لَـْول نـُـز  َل َرـَاا اْلُقـْرآُن َعيَـى َرُجـٍل م 
لـاي خيتـار مـن ورـو ا، وينسى أولئك اجلهية أبن هللا العييم احلكيم رو األدرى مبا حيقق مصيحة دينه وخيقه، (31َعظ يٍم( )الزخرف:

ُ َأْعَيُم َحْيُث جَيَْعُل ر َسالََتُه ()األنعام: من اآلية، يقوم بتحقيق املصيحة أحسن اختيار  (.124قال تعاىل: )اَّللَّ

إذ يبيـغ التخيــف الفكــري مــداه األقصــى عنــدما يايبــون مــن الرســول ، رفـض الربارــن العقييــة واعتمــاد اخلــوارق أدلــة إلثبــات النبــو  -د
وما يكون له أن أييت ابملعجزات مـن تيقـاء ، ورو الاي خياطبهم بيغة العقل والفار ، السالم اخلوارق واملعجزات احلسية عييه الصال 

قــال تعــاىل: )َوَقــاُلوا َمــال  َرــَاا الرَُّســول  أَيُْكــُل الاََّعــاَم ، ألن املعجــزات احلســية ل َتيت وفــق أرــواء البشــر ورغبــاهتم، نفســه عييــه الســالم
ي َهـا َوقَـاَل الظَـّال ُموَن إ ْن تـَتَّب ُعـوَن ، يف  اأْلَْسَواق  َلْول أُْنز َل إ لَْيه  َمَيٌك فَـَيُكوَن َمَعُه َنا يراً  َومَيْش  نـْ ٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة أَيُْكـُل م  َأْو يـُْيَقى إ لَْيه  َكنـْ

َن لَـَك ، (9-7َفَضيُّوا َفال َيْسَتا يُعوَن َسب ياًل( )الفرقان: اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأْلَْمثَالَ ، إ لَّ َرُجاًل َمْسُحوراً  وقـال أيضـا: )َوقَـاُلوا لَـْن نـُـْؤم 
ُبوعــاً  ــَن اأْلَْرض  يـَنـْ ــا م  ــرياً ، َحــىتَّ تـَْفُجــَر لََن ـَـا تـَْفج  الهَل ــَر اأْلَنـَْهــاَر خ  ــٍب فَـتُـَفج   ــْن خنَ يــٍل َوع َن ــَك َجنَّــٌة م  ــَماَء َكَمــا َأْو ُتْســق َط ، َأْو َتُكــوَن َل السَّ

َّللَّ  َواْلَمالئ َكـة  قَب ـيالً  َ اب  َنا ك َسفاً َأْو ََتْيت  َن ل رُق ي  ـَك َحـىتَّ تـُنَــز  َل ، َزَعْمَت َعَييـْ ـْن ُزْخـُرٍف َأْو تـَْرقَـى يف  السَّـَماء  َولَـْن نـُـْؤم  َأْو َيُكـوَن لَـَك بـَْيـٌت م 
َنا ك َتاابً نـَْقَرأُُه ُقْل ُسْبَحاَن َريب     (.93-91 َرْل ُكْنُت إ لَّ َبَشراً َرُسوًل( )السراء:َعَييـْ

ونشــري رنـــا إىل أن معجــز  الرســـول الكـــربى قائمــة بـــن أيـــديهم وإىل قيــام الســـاعة ورــي رـــاا الكتـــاب اخلالــد الـــاي تعجـــز 
ُتْم يف  َرْيٍب مم َّا نـَزَّْلَنا َعَيى، البشرية عيى أن َتيت بسور  من مثيه ـْن  قال تعاىل: )َوإ ْن ُكنـْ ْثي ـه  َواْدُعـوا ُشـَهَداءَُكْم م  ـْن م  َعْبد اَن َفْأتُوا ب ُسورٍَ  م  

ُتْم لَصاد ق نَ  (. 24-23يَن( )البقـر :َفإ ْن ملَْ تـَْفَعُيوا َوَلْن تـَْفَعُيوا فَـاتَـُّقوا النَّـاَر الَـّيت  َوُقوُدَرـا النَّـاُس َواحلْ َجـارَُ  أُع ـدَّْت ل ْيَكـاف ر  ، ُدون  اَّللَّ  إ ْن ُكنـْ
نْـُس َواجلْـ نُّ ، وهللا يعيم ذلك، إن أعناق البشر ل تستايع أن تتااول إىل مساء البالغة القرآنية فقال عز وجل: )قُـْل لَـئ ن  اْجَتَمَعـت  اأْل 

ومعجز  القرآن قـد جـاء معهـا العشـرات ، (88لسراء:َعَيى َأْن أَيْتُوا مب  ْثل  َرَاا اْلُقْرآن  ل أَيْتُوَن مب  ْثي ه  َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ل بَـْعٍض َظه رياً( )ا
ولكنهـا يبقـى القـرآن رـو املعجـز  ، من املعجزات احلسية األخرى اليت يقيمهـا هللا عـز وجـل عنـد الضـرور  أو الـدعاء يف مـواطن الشـد 

خاللــه أبن رجــال أميــا ل أن يــدرك مــن ، ويســتايع أي ابحــث منصــف، ألنــه املعجــز  الباقيــة إىل قيــام الســاعة، األعظــم لينــيب الكــرمي
ــَماَوات  ، وإمنــا رــو كتــاب رب األرابب، يتــأتى لــه أن يقــول القــرآن مــن تيقــاء نفســه ــرَّ يف  السَّ قــال تعــاىل: )قُــْل أَنـَْزلَــُه الَّــا ي يـَْعيَــُم الس  
يماً( )الفرقان:  ( 6َواأْلَْرض  إ نَُّه َكاَن َغُفوراً َرح 

بعضــهم رمبــا حــاول إذ ، ورــو مــنهج لــبعض املتخيفــن مــن أرــل الكتــاب، الرســل عيــيهم الســالمالنتقائيــة يف اإلميــان ابألنبيــاء و  -رـــ 
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قــال تعــاىل: )إ نَّ الَّــا يَن َيْكُفــُروَن ، وكـأن القضــية جمــرد رــوى أو مــزاج، التفرقـة بــن هللا ورســيه واإلميــان ببعضــهم والكفــر ببعضــهم اآلخــر
َّللَّ  َوُرُسي ه  َويُر يُدوَن َأْن يـَُفر  قُ  ُاوا بـَـْنَ َذلـ َك َسـاب  ُن ب بَـْعٍض َوَنْكُفُر ب بَـْعٍض َويُر يُدوَن َأْن يـَتَّخ  أُولَئ ـَك ُرـُم ، ب يالً وا بـَْنَ اَّللَّ  َوُرُسي ه  َويـَُقوُلوَن نـُْؤم 

يناً( )النساء:  . (151-151اْلَكاف ُروَن َحق اً َوَأْعَتْداَن ل ْيَكاف ر يَن َعَااابً ُمه 

 ميــة قــد حيــاولون إكــراه الرســل عيــيهم الســالم ليعــود  إىلإذ ، الرســل عيــيهم الســالم وإعــالن احلــرب عيــيهمرفــض التعــايش مــع  –و 
يَّت َنا فَـَأوْ ، الكفر عنو  حفاظا عيى حياهتم وممتيكاهتم َنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف  م  ْن أَْرض  ْم لَُنْخر َجنَُّكْم م  َحى قال تعاىل: )َوَقاَل الَّا يَن َكَفُروا ل ُرُسي ه 

ْم َربُـُّهــْم لَــنُـْهي َكنَّ الظَّــال م َن( ) وســعيهم إلخــراج نبــيهم والعصــبة املؤمنــة ، يــاكر مهــة قــوم شــعيب يف الشــر (. وقــال أيضــا13بــراريم:إإ لَــْيه 
ـه  لَُنْخر َجنَّـَك اَي ُشـَعْيُب َوالَـّا ينَ اليت التفت من حوله ـْن قَـْوم  يَّت نَـا  : )َقاَل اْلَمأَلُ الَـّا يَن اْسـَتْكبَـُروا م  ـْن قَـْريَت نَـا َأْو لَتَـُعـوُدنَّ يف  م  آَمنُـوا َمَعـَك م 
َهـا َوَمـا َيُكـوُن لَنَـ، َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكار ر نَ  نـْ ُ م  يَّـت ُكْم بـَْعـَد إ ْذ جَنَّـااَن اَّللَّ تَـَريـَْنا َعيَـى اَّللَّ  َكـا ابً إ ْن ُعـْداَن يف  م  ْن َيَشـاَء ا َأْن نـَُعـوَد ف يَهـا إ لَّ أَ َقد  افـْ

نَ  نَـَنا َوبـَْنَ قَـْوم  ْيَنا َربَـَّنا افـَْتْح بـَيـْ َع َربُـَّنا ُكلَّ َشْيٍء ع ْيماً َعَيى اَّللَّ  تـَوَكَّ ُ َربُـَّنا َوس  ُر اْلَفاحت  َن( )األعراف:اَّللَّ حلَْق   َوأَْنَت َخيـْ وكـم ، (89-88ا اب 
َـا ل قتل من األنبياء واملرسين عييهم السالم!؟ قال تعاىل: )لَ  ْم ُرُسـاًل ُكيََّمـا َجـاَءُرْم َرُسـوٌل مب  يثَاَق َبين  إ ْسرائيَل َوأَْرَسْيَنا إ لَْيه  َقْد َأَخْااَن م 

بُوا َوَفر يقاً يـَْقتُـُيوَن( )املائد :  (. 71تـَْهَوى أَنـُْفُسُهْم َفر يقاً َكاَّ
: )َوإ ْذ مَيُْكـُر بـ َك الَـّا يَن َكَفـُروا ل يُـْثب تُـوَك َأْو يـَْقتُـيُـوَك َأْو خُيْر ُجـوَك قـال تعـاىل، وقد حاول أعداء النيب دمحم عييه الصال  والسالم قتيـه مـرارا

ُر اْلَماك ر يَن( )األنفال: ُ َخيـْ ُ َواَّللَّ قـال السـهييي: ، (. كما لقي النيب عييه الصـال  والسـالم أذى شـديدا مـن قومـه31َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللَّ
ويارحـون رحـم الشـا  يف ، ومنها أهنم كانوا ينضدون الفـرث واألفحـاث والـدماء عيـى اببـه، الرتاب عيى رأسه "فمنها: حثو سفهائهم

ورـو سـاجد عنـد الكعبـة حـىت كـادت عينـاه ، ومنها وطء عقبة بن أيب معيط عيى رقبتـه، ومنها بصق أمية بن خيف يف وجهه، برمته
وقـام ، وزاد غـريه اخلـرب أهنـم خنقـوه خنقـا شـديدا، وقـد ذكـره ابـن إسـحاق، جرومنها أخارم مبخنقه حن اجتمعوا له عند احل، تربزان

فقـد ، وأما السب واهلجو والتيقيب وتعايب ألصحابه وأحبائه ورـو ينظـر، حىت سقط أكثر شعره، أبو بكر دونه فجباوا رأسه وحليته
، آمنـت مبحمـد إل ألنـك عشـقته جلمالـهوقد قـال أبـو جهـل لسـمية أم عمـار بـن ايسـر: مـا ، ذكر ابن إسحاق من ذلك يف الكتاب
 .1واألخبار يف راا املعىن كثري "، مث طعنها ابحلربة يف قبيها حىت قتيها

يبـالغ بعـض املتخيفـن يف ابطيهـم حـن يايبـون مـن اآلخـرين اتبـاعهم يف غـيهم وتـرك امليـة اإلبراريميـة إذ ، رفض احلنيفيـة املسـيمة–ز 
َن اْلُمْشر ك َن( )البقر :)َوَقاُلوا كُ قال تعاىل: ، املستقيمة يَم َحن يفاً َوَما َكاَن م  يََّة إ بـْرَار   (135ونُوا ُروداً َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل م 

، وذلـك بغيـة زرع الشـك يف قيـوب املـؤمنن، فرمبـا عمـدوا إىل إظهـار اإلميـان مبحمـد مث تراجعـوا عنـه، التشكيك ابلنبو  واألنبياء –ح 
لَـّا ي أُنْـز َل َعيَـى الَـّا يَن آَمنُـوا َوْجـَه النـََّهـار  وَ ، م عن دينهمومن مث ردهت ُنوا اب  ْن َأْرل  اْلك َتاب  آم  ـَرُه قال تعاىل: )َوَقاَلْت طَائ َفٌة م  اْكُفـُروا آخ 

ُعوَن( )آل عمران:  ( 72َلَعيَُّهْم يـَْرج 

نبيـاء والرسـل عيـيهم السـالم إىل مواجهـة احلقيقـة والـدعو  اجلـاد  إىل فقد يعمد املتخيفون من أعداء األ، املواقف العبثية واهلزلية –ط 
اإللصــالح والتوحيــد والتغيــري مبواقــف رزليــة كوميديــة ســاخر  تــدل عيــى فســاد الابقــة األرســتقراطية املرتفــة الــيت ل تكــرتث ابحلقــائق ول 
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، جبية الاغا  وعيى رأسهم الااغيـة املغـرور فرعـون الضحك من األنبياء عييهم السالمفمن ذلك جند ، تنتبه إل ساعة وقوع العااب
ه  فَـَقاَل إ ين   َرُسوُل َرب   اْلَعاَلم نَ  ايت َنا إ ىَل ف ْرَعْوَن َوَمأَل  َها َيْضَحُكوَن( ، قال تعاىل: )َوَلَقْد أَْرَسْيَنا ُموَسى ِب  نـْ ايت َنا إ َذا ُرْم م  فَـَيمَّا َجاَءُرْم ِب 

وقــد اســتهزأ ، 1وقــد يقــال ملــا رــو كــاملزح، واهلــزء يف اليغــة: مــزح يف خفيــة، ألنبيــاءالســتهزاء ابحك . وييــي الضــ(47-46)الزخــرف:
ــْن قَـْبي ــَك َفَحــاَق ، عيــيهم الســالممــن قبيــه أيضــا فــة الرســل وبكا، الكفــر  ابلنــيب دمحم عييــه الســالم قــال تعــاىل: )َوَلَقــد  اْســتُـْهز َئ ب ُرُســٍل م 

ُهْم  نـْ ُروا م  لَّا يَن َسخ   .(11َما َكانُوا ب ه  َيْستَـْهز ئُوَن( )األنعام:اب 

 

 خامسا: التخيف يف املوقف من اليوم اآلخر.  

قــال تعــاىل: ، ورــاا يــدل عيــى جهيهــم ابآلخــر ، يتصــور بعــض أرــل الكتــاب أن العــااب يف النــار ســيكون إىل أجــل حمــدود
مـــاً َمْعـــُدوَدً   ـــَنا النَّـــاُر إ لَّ َأايَّ ُ َعْهـــَدُه أَْم تـَُقولُـــوَن َعيَـــى اَّللَّ  َمـــا ل تـَْعَيُمـــوَن( )َوقَـــاُلوا لَـــْن مَتَسَّ َـــْاُُتْ ع ْنـــَد اَّللَّ  َعْهـــداً فَـيَـــْن خُيْي ـــَف اَّللَّ قُـــْل َأَّتَّ

 (.81)البقر :

َهــا الَّــا يَن قــال تعــاىل: )اَي أَيُـّ ، ول يرجــون هلــا قيامــا، فقــد يئســوا مــن اآلخــر ، أمــا املشــركون واملنــافقون ومهــا شــرحيتان كبــريَتن مــن العــرب
ْن َألْصَحا َر   َكَما يَئ َس اْلُكفَّاُر م  ْم َقْد يَئ ُسوا م َن اآْلخ  ُ َعَيْيه  َب اَّللَّ  (. 13ب  اْلُقُبور ( )املمتحنة:آَمُنوا ل تـَتَـَولَّْوا قَـْوماً َغض 

ـَي َخيْ ، ورم يستغربون إحياء العظام بعد فنائها ـيٌم( )يـ ـس:قال تعـاىل: )َوَضـَرَب لَنَـا َمـَثاًل َوَنس  ـَي َرم  ، (78َقـُه قَـاَل َمـْن حُيْي ـي اْلع ظَـاَم َور 
، وقد بن هللا تعاىل قصور عقول أرـل الكفـر وَّتيفهـم وعمـارم عـن إدراك احلقـائق، وراا الستغراب رو موقف مجاعي ليكفر قاطبة

ُعوثُـوَن َخْيقـاً َجد يـداً   فكيف يعجز الاي خيقهم أول مر  عن إعادهتم مر  أخرى!؟ قال تعاىل: )َوَقاُلوا أَإ َذا ، ُكنَّـا ع ظَامـاً َورُفَـاَتً أَإ انَّ َلَمبـْ
َجـــارًَ  َأْو َحد يـــداً  َّـــا َيْكبُــــُر يف  لُصـــُدور ُكْم َفَســيَـُقوُلوَن َمـــْن يُع يـــُداَن قُـــل  الَـّـا ي َفاَـــرَُكْم َأوََّل َمـــرٍَّ  َفَسيُـْنغ  ، قُــْل ُكونـُــوا ح  ُضـــوَن إ لَْيـــَك َأْو َخْيقــاً مم 

 (. 51-49ُهْم َويـَُقوُلوَن َمىَت ُرَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقر يباً( )السراء:ُرُؤوسَ 
 

 سادسا: التخيف فهم القدر وحركة احليا  
قـال تعـاىل: )َوقَـاَل ، وكأنه ليس هلم ْثة دخل فيها، الفرتاء عيى هللا نسبة جرائمهم إىل القدراجلهل والتخيف و ويدخل يف 

ـْن َشـْيٍء َكـَال  الَّا يَن َأْشـرَُكوا لَـ ـْن ُدونـ ه  م  ـْن َشـْيٍء حَنْـُن َول آاَبُؤاَن َول َحرَّْمنَـا م  ـْن ُدونـ ه  م  ُ َمـا َعبَـْداَن م  ْم ْو َشـاَء اَّللَّ ـْن قَــْبي ه  َك فَـَعـَل الَـّا يَن م 
وأعاـاه احلـواس والقـدر  ،  اإلنسـان العقـلفقد ورب هللا، ول حجة ألحد ابلقدر (.35فَـَهْل َعَيى الرُُّسل  إ لَّ اْلَبالُغ اْلُمب ُن( )النحل:

قـال ، وبعـث لـه الرسـل عيـيهم السـالم لريشـدوه، (3قال تعاىل: )إ انَّ َرَديـَْناُه السَّب يَل إ مَّا َشـاك راً َوإ مَّـا َكُفـوراً( )النسـان:، عيى الكسب
ـَـ ــه  َوَمــْن َضــلَّ َفإ منَّ ـَـا يـَْهَتــد ي ل نَـْفس  َعــَث َرُســوًل( تعــاىل: )َمــن  اْرَتــَدى َفإ منَّ َهــا َول تَــز ُر َواز رٌَ  و ْزَر ُأْخــَرى َوَمــا ُكنَّــا ُمَعــا  ب َن َحــىتَّ نـَبـْ ــلُّ َعَييـْ ا َيض 

 وإمنا من شأن العاجز أن حيمل وزره ليقدر فرارا من املسئولية وجتنبا لتحمل القرار. ، (15)السراء:
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كأن النيب عييه الصال  والسالم قد انتبـه إىل أن نفـرا مـن النـاس و ، ورو ل ينفي السعي والكسب، والقدر سر هللا يف خيقه
قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مــا ، ففــي احلــديث عــن عيــي هنع هللا يضر، فحــار مــن ذلــك، ســياربون إىل التواكــل وتــرك العمــل حبجــة الققــدر

اي رسـول هللا! أفـال نتكـل عيـى كتابنـا ونـدع العمـل؟. قـال: منكم من أحد إل وقد كتب مقعده مـن النـار ومقعـده مـن اجلنـة(. قـالوا: 
وأمــا إن كــان مــن أرــل الشــقاو  فسييســر ، أمــا مــن كــان مــن أرــل الســعاد  فسييســر لعمــل الســعاد ، )اعميــوا فكــل ميســر ملــا خيــق لــه

حْلُْسىَن( )الييل:، مث قرأ: )َفَأمَّا َمْن َأْعَاى َواتَـَّقى، لعمل الشقاو   .1آلية(( ا6-5َولَصدََّق اب 
 

 سابعا: التخيف يف منهجية التفكري وإعمال العقل

فمـا فائـد  العقـل ، إذ مـن شـأن العقـل السـييم أن يهـدي لصـاحبه إىل احلـق، رفض احلقيقة لصور  من لصور التخيـف العقيـي
 منها:، إذا رداان إىل احلق ومل نقر بااك احلق أو نتبعه؟ ويتجيى رفض احلقيقة أبمور كثري 

ــْوبـَتُـُهْم َوأُولَئ ــَك ،  ميــانالكفــر بعــد اإل -أ ــَل تـَ ــْن تـُْقَب ــالُّوَن( )آل كمــا قــال تعــاىل: )إ نَّ الَّــا يَن َكَفــُروا بـَْعــَد إ ميَــاهن  ْم مُثَّ اْزَداُدوا ُكْفــراً َل ُرــُم الضَّ
بكفـــررم مبحمـــد مث ازدادوا كفـــرا ، قـــال الزخمشـــري: )رـــم اليهـــود كفـــروا بعيســـى واإلجنيـــل بعـــد إميـــاهنم مبوســـى والتـــورا ، (91عمـــران:
 .2والقرآن(

ُغونـََهـا ع َوجـاً َوأَنـْـُتْم ، وقد يعينون الكفر ِبايت هللا والصد عنها َ َتُصدُّوَن َعْن َسب يل  اَّللَّ  َمـْن آَمـَن تـَبـْ قال تعاىل: ) ُقْل اَي َأْرَل اْلك َتاب  مل 
ُ ب َغاف ٍل َعمَّا تـَْعَمُيوَن( )آل عمران:  ( 99-98ُشَهَداُء َوَما اَّللَّ

ـَن الـرَّمْحَن  حُمْـَدٍث ،  وعدم املبال  هبا، ومن لصور رفض احلقيقة اإلعراض عنها -ب ـْن ذ ْكـٍر م  ْم م  كما قـال تعـاىل: اإلعـراض )َوَمـا أَيْتـ يه 
َن( )الشعراء:  (  5إ لَّ َكانُوا َعْنُه ُمْعر ض 

ورــو موقــف تقفـــه ، ولــو كــانوا عيــى ضــالل!ومــن لصــور رفــض احلقيقــة التشــبث ابلعقائــد الفاســد  والتقييــد األعمــى ليســابقن  -ج
، وترفض النعتاق مـن رق العبوديـة لفهـم اآلابء واألجـداد، حيث تفرتض يف آابئها وأجدادرا الصواب املايق، اجلاريية يف كل عصر

ا اَي لَصـال ُح قَـْد  حيـث: )قَـاُلو ، ورو موقف اَّتاته ْثود مع نبيها لصـاحل عييـه السـالم، وحتارب أي دعو  إلعمال العقل والتفكري السييم
َهـااَن َأْن نـَْعبُـَد َمـا يـَْعبُـُد آاَبُؤاَن َوإ نَـّنَـا َلف ـي َشـكٍ  مم َـّا تَـْدُعو  وكـالك اَّتـاه أرـل ، (62اَن إ لَْيـه  ُمر يـٍب( )رـود:ُكْنَت ف يَنا َمْرُجو اً قَـْبَل َرـَاا أَتـَنـْ

ـ، مدين ـيُد( حيث: )َقاُلوا اَي ُشَعْيُب َألَصالُتَك ََتُْمـُرَك َأْن نـَتـْ ُرَك َمـا يـَْعبُـُد آاَبُؤاَن َأْو َأْن نـَْفَعـَل يف  أَْمَوال نَـا َمـا َنَشـاُء إ نَـَّك أَلَنْـَت احْلَي ـيُم الرَّش 
ْم آاَيتـُنَـا بـَي  نَـاٍت قَـاُلوا َمـا َرـَاا إ لَّ َرُجـٌل يُر يـُد َأْن ، (87)رود: يَـى َعيَـْيه  ـا َكـاَن َيُصـدَّ وسارت عييه قريش كما قـال تعـاىل: )َوإ َذا تـُتـْ ُكْم َعمَّ

ْحٌر ُمب ٌن( )سـبأ:يـَْعُبُد آاَبؤُُكْم َوَقاُلوا َما َرَاا إ لَّ إ ْفٌك ُمْفرَتًى َوَقاَل الَّا يَن َكَفُروا ل ْيَحق   َلمَّا َجاَءُرْم إ ْن رَ   ( 43َاا إ لَّ س 
َقالَـْت ُرُسـُيُهْم َأيف  اَّللَّ  َشـكٌّ فَـاط ر  السَّـَماَوات  َواأْلَْرض  قال تعاىل: )، وراا املوقف اَّتاه كافة املنكرين ليرسل والبعث وعقيد  التوحيد
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ثْـ  ــُتْم إ لَّ َبَشــٌر م  رَُكْم إ ىَل َأَجــٍل ُمَســم ًى َقــاُلوا إ ْن أَنـْ ــْن ُذنُــوب ُكْم َويـُــَؤخ   ــَر َلُكــْم م  ــُد آابَ يَــْدُعوُكْم ل يَـْغف  ــا َكــاَن يـَْعُب ــا تُر يــُدوَن َأْن َتُصــدُّواَن َعمَّ ُؤاَن يَُن
)َوإ َذا ق يـَل هَلـُـُم وقــد اسـتنكر القــرآن رـاا التبــاع األعمـى لـآلابء بعــد نـزول اهلــدى يقـول تعــاىل: (. 11فَـْأتُواَن ب ُسـْياَاٍن ُمب ــٍن( )ابـراريم:

َنا َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَن آابَ  ُ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َما أَْلَفيـْ  ( 171ُؤُرْم ل يـَْعق ُيوَن َشْيئاً َول يـَْهَتُدوَن( )البقر :اتَّب ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَّ

فهــاا النــيب دمحم عييــه الســالم يالقــي التكــايب مــن قومــه كمــا لقيــه مــن قبيــه مــن الرســل ، ومــن لصــور رفــض احلقيقــة التكــايب هبــا -د
ــ، عيــيهم الســالم وســبب رــاا ، (4ْن قَـْبي ــَك َوإ ىَل اَّللَّ  تـُْرَجــُع اأْلُُمــوُر( )فــاطر:قــال تعــاىل مواســيا لــه: )َوإ ْن ُيَكــا  بُوَك فَـَقــْد ُكــا  َبْت ُرُســٌل م 

فـال يتورعـون عـن رمـي الصـادقن بـه كمـا قـال ، التكايب أن الكـافرين ألصـال حيبـون الفـرتاء والكـاب حـىت لصـار ديـدهنم وجبيـة فـيهم
ــُرُرْم ل يـَْعق ُيوَن()املائــد : مــن اآليــةتعــاىل: ) َوَلك ــنَّ الَّــا يَن َكَفــُروا يـَْفتَـــُروَن َعَيــى اَّللَّ  اْلَكــا َب وَ  ( وطاملــا كــاب حــزب الشــياان 113َأْكثـَ

ـْن َأْرـل  اْلك تَـاب  ، عييهم السالم ابلرسل فال عجب أبن جند لديه رغبة جاحمة يف رد  املؤمنن عـن ديـنهم كمـا قـال تعـاىل: )َودَّ َكث ـرٌي م 
ْن بـَْعد  إ ميَان ُكْم ُكفَّـ َ اَّللَُّ َلْو يـَُردُّوَنُكْم م  َ هَلُـُم احْلَـقُّ فَـاْعُفوا َوالْصـَفُحوا َحـىتَّ أَيْيت  ـْن بـَْعـد  َمـا تـَبَــنَّ ْم م  ـه  ـْن ع ْنـد  أَنـُْفس  َْمـر ه  إ نَّ اَّللََّ  اراً َحَسـداً م  أب 
 (. 119َعَيى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر( )البقر :

ُوَن( )الصافات:)إ نَـّ قال تعاىل: ، ومن لصور رفض احلقيقة الستكبار عن قبوهلا -رـ  ُ َيْسَتْكرب  ، (35ُهْم َكانُوا إ َذا ق يَل هَلُْم ل إ َلَه إ لَّ اَّللَّ
ــْن َقَســْت قـُُيــوبـُُهْم َوَزيَّــَن هَلـُـُم ، والســتكبار يســبب نبــا الــدعاء عنــد احملــن والشــدائد قــال تعــاىل: )فَـَيــْول إ ْذ َجــاَءُرْم أَبُْســَنا َتَضــرَُّعوا َوَلك 

ورـم مغـرورن بقـوهتم ، ألنـه يف تصـوررم سـالح الضـعفاء، (. فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء43َكانُوا يـَْعَمُيوَن( )األنعام:الشَّْياَاُن َما  
 وأعماهلم.

ـَن اقال تعاىل: ، ومن لصور رفض احلقيقة السخرية من ألصحاهبا ومحيتها -و  نـَْيا َوَيْسـَخُروَن م  لَـّا يَن آَمنُـوا )زُي  َن ل يَّا يَن َكَفُروا احْلَيَـاُ  الـدُّ
َساٍب( )البقر : ُ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ب َغرْي  ح   (.212َوالَّا يَن اتَـَّقْوا فَـْوقَـُهْم يـَْوَم اْلق َياَمة  َواَّللَّ

 

ل تقـوم ، ومنهجـه جـدال وابطـل، إن عقيية الكفر عقييـة ماديـة طاغيـة وتفكـريه سـقيم عقـيمويف هناية راا املبحث نقول: 
ففسـروا النبـو  أبهنـا ، وقد وقـف حـزب الشـياان موقفـا سـيبيا مـن األنبيـاء والرسـل عيـيهم السـالم وأتبـاعهم، برران وليس له، له حجة

ٌر َأْو جَمْنُـوٌن( )الـارايت:، ضرب من السحر أو اجلنون ـْن َرُسـوٍل إ لَّ قَـاُلوا َسـاح  ْم م  ـْن قَــْبي ه  ، (52قـال تعـاىل: )َكـَال َك َمـا أَتَـى الَـّا يَن م 
ـْحٌر ُمْسـَتم رٌّ( )القمـر:قـال تعـاىل: )، عن كل آية حىت مل تعد تـؤثر فـيهم أي آيـة وأعرضوا وعايـوا ، (2َوإ ْن يـَـَرْوا آيَـًة يـُْعر ُضـوا َويـَُقولُـوا س 

ََهنََّم َكث رياً م نَ ، فيم يروا احلق ومل يسمعوه ومل يفقهوه، حواسهم اليت وربهم هللا إايرا اجلْ ن   َواأْل ْنس  هَلُْم قـُُيوٌب  قال تعاىل: )َوَلَقْد َذرَْأاَن جل 
َــــا أُولَئ ــــَك َكاأْلَنـَْعــــام  بَــــلْ  َــــا َوهَلُــــْم آَذاٌن ل َيْســــَمُعوَن هب  ــــُروَن هب  َــــا َوهَلُــــْم َأْعــــُنٌ ل يـُْبص   ُرــــْم َأَضــــلُّ أُولَئ ــــَك ُرــــُم اْلَغـــــاف ُيوَن( ل يـَْفَقُهــــوَن هب 

أكــل واملشــرب واجلــنس كمــا تعــيش البهــائم الــيت مل تــزود حبــواس التأمــل وقــد عــاش رــؤلء عيــى األرض ميارســون امل، (179)ألعــراف:
وقد  ، ورم يرفضون احلق رفضا مايقا ،(22قال تعاىل: )إ نَّ َشرَّ الدََّواب   ع ْنَد اَّللَّ  الصُّمُّ اْلُبْكُم الَّا يَن ل يـَْعق ُيوَن( )ألنفال:، والتفكري

ـَن قال بعضهم من كفار قريش بيغة ل َّتيو من ال َجـارًَ  م  نَـا ح  ـْن ع ْنـد َك فَـَأْما ْر َعَييـْ تحـدي: )َوإ ْذ قَـاُلوا اليَُّهـمَّ إ ْن َكـاَن َرـَاا ُرـَو احْلَـقَّ م 
 (. نعوذ ابهلل من اخلالن.32السََّماء  َأو  اْئت َنا ب َعَااٍب أَل يٍم( )األنفال:
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 التخلف االجتماعي ثاينلااملبحث 
أو خميوقـا يَعبـد  ، ين جتويد العالقة مـع اآلخـر سـواء أكـان راب يُعبـد ورـو هللا العزيـز العيـيمأو د، اإلسالم دين مكارم اخلالق

قـال ، فهو ابملنظار احلضاري توالصل مـع اجملتمـع والبيئـة والكـون ومـا وراء البيئـة احملسوسـة مـن عـامل الغيـب، كالبشر وسائر املخيوقات
َّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَرُكمْ  ـر  َواْلَمالئ َكـة  َواْلك تَـاب  وَ  تعاىل: )لَْيَس اْلرب  َّللَّ  َواْليَــْوم  اآْلخ  َّ َمْن آَمـَن اب  النَّب ي  ـَن َوآتَـى ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نَّ اْلرب 

ْم إ َذا اْلَماَل َعَيى ُحب  ه  َذو ي اْلُقْرََّب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساك َن َواْبَن السَّب يل  َوالسَّائ ي َن َويف    الر  َقاب  َوأََقاَم الصَّالَ  َوآتَـى الزََّكـاَ  َواْلُموفُـوَن ب َعْهـد ر 
َن اْلَبْأس  أُولَئ َك الَّا يَن لَصَدُقوا َوأُولَئ َك ُرُم اْلمُ   (.177تـَُّقوَن( )البقر :َعاَرُدوا َوالصَّاب ر يَن يف  اْلَبْأَساء  َوالضَّرَّاء  َوح 

ـْنُكْم ، مة النظام الجتماعي عيى قيم اثبتة من اخلري والتكافل والتعاضد لهوقد حرص الدين عيى إقا قال تعاىل: )َوْلَتُكْن م 
َهــْوَن َعــن  اْلُمْنَكــر  َوأُولَئ ــَك ُرــُم اْلُمْفي ُحــوَن( ْلَمْعــُروف  َويـَنـْ ــٌة يَــْدُعوَن إ ىَل اخْلَــرْي  َوأَيُْمــُروَن اب   (. ويف مقابــل ذلــك نــدد114)آل عمــران: أُمَّ

قـــال تعـــاىل: ، والشـــر خـــريا، ألن اإلســـان إذا ُغيـــب عنـــه نـــور الـــوحي رأى اخلـــري شـــرا، الـــدين بقيـــام اجملتمعـــات عيـــى اهلـــوى والضـــالل
َهْوَن َعـن  اْلَمْعـُروف  َويـَْقب ُضـ ْلُمْنَكر  َويـَنـْ ْن بـَْعٍض أَيُْمُروَن اب  ـيَـُهْم إ نَّ اْلُمنَـاف ق َن وَن أَيْـد يـَُهْم )اْلُمَناف ُقوَن َواْلُمَناف َقاُت بـَْعُضُهْم م  َنُسـوا اَّللََّ فَـَنس 

ُقوَن( )التوبة:  (. 67ُرُم اْلَفاس 

 وبيان ملوقف اإلسالم منه. ، وفيما ييي أرم مظارر التخيف الجتماعي الاي يسود األمم والشعوب
 

 أول: النزاعات القبيية والاائفية

ولكن التخيف يف عميية فض النـزاع رـو عـدم الحتكـام إىل مرجعيـة اجملتمـع ، النزاع بن الناس لعارض ما أمر واقع يف كل اجملتمعات
ُ َوإ ىَل ، ول سيما إذا كان النيب عييـه الصـال  والسـالم رـو رأس تيـك املرجعيـة، لفضه قـال تعـاىل: )َوإ َذا ق يـَل هَلُـْم تـََعـاَلْوا إ ىَل َمـا أَنـْـَزَل اَّللَّ

 (.61دُّوَن َعْنَك لُصُدوداً( )النساء:الرَُّسول  رَأَْيَت اْلُمَناف ق َن َيصُ 
قـال تعـاىل ، فيهددون إبخراجهم من أوطاهنم إذا مل يغريوا سـيوكهم، ومن التخيف أن يعين أرل الضالل ولصايتهم عيى أرل الصالح

ــه  اَي لُــوُط لََتُكــوَننَّ  َت ــئ ْن ملَْ تـَنـْ ــاُلوا َل َن( )الشــعراء:حكايــة عــن قــوم لــوط الــاين كــانوا ميارســون أقــبح الفــواحش: )َق ــَن اْلُمْخــَرج  ، (167م 
قـال ، فيم ينغمسوا يف محى الشاوذ واإلابحية اليت انغمس فيها قومهم، والعجيب أن سبب اإلخراج رو طهار  آل لوط عييه السالم

ــْن قَـــْريَت ُكْم إ نَـُّهــمْ  ــه  إ لَّ َأْن قَــاُلوا َأْخر ُجــوا آَل لُــوٍط م  ــُروَن( )النمــل: تعــاىل: )َفَمــا َكــاَن َجــَواَب قَـْوم  (.وقــد كــان قــوم لــوط 56أاَُنٌس يـََتَاهَّ
وأيتـون يف انديهـم ـ ورـو جمـتمعهم وحمـل حـديثهم ، وخيونون الرفيق، فكانوا: "يقاعون الاريق، متيبسن بعد  من اآلفات الجتماعية

 1ومسررم املنكر من األقوال واألفعال عيى اختالف ألصنافه"
"قال ابن إسحاق: مث إهنـم عـدوا عيـى مـن أسـيم واتبـع رسـول هللا لصـيى ، النيب عييه السالم ومن ذلك ما فعيه كفار قريش أبلصحاب

، واجلـوع والعاـش، فجعيـوا حيبسـوهنم ويعـابوهنم ابلضـرب، فوثبت كل قبيية عيى من فيها مـن املسـيمن، هللا عييه وسيم من ألصحابه

                                                            
 (.211قصص األنبياء، لبن كثري، حتقيق سعيد اليحام، ص ) 11
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ومـنهم مــن ، فمـنهم مــن يفـنت مـن شـد  الــبالء الـاي يصـيبه، ممـن استضـعفوا مـنهم يفتنــوهنم عـن ديـنه، وبرمضـاء مكـة إذا اشـتد احلــر
 1َيصيب هلم وهللا يعصمه منهم"

فالعدل واملساوا  مها قاعد  ، ويتحكم بعضها برقاب بعض، والدين احلق يرفض تقسيم اجملتمع إىل طوائف يستعبد بعضها بعضا
ْلق ْسط  ُشَهَداَء َّلل َّ  قال تعاىل:  )اَي أَيُـَّها الَّا يَن ، البناءالجتماعي يف اإلسالم ُكْم َأو  اْلَوال َدْين  آَمُنوا ُكونُوا قَـوَّام َن اب   َوَلْو َعَيى أَنـُْفس 

ُ َأْوىَل هب  َما َفال تـَتَّب ُعوا اهْلََوى َأْن تـَْعد ُلو  َا تـَْعَمُيو ا َوإ ْن تـَْيُووا َأْو تـُْعر ُضوا َواأْلَقـَْرب َن إ ْن َيُكْن َغن ي اً َأْو َفق رياً َفاَّللَّ َن َخب رياً( َفإ نَّ اَّللََّ َكاَن مب 
(.135)النساء:  

حلَْق   َول قال تعاىل: )اَي َداُوُد إ انَّ َجَعْيَناَك َخي يَفًة يف  اأْلَْرض  ، ووظيفة احلاكم أن حيكم ابحلق ل أبرواء الناس  َفاْحُكْم بـَْنَ النَّاس  اب 
يََّك َعْن سَ  يُّوَن َعْن َسب يل  اَّللَّ  هَلُْم َعاَ تـَتَّب ع  اهْلََوى فَـُيض  :ب يل  اَّللَّ  إ نَّ الَّا يَن َيض  ( )ص  َا َنُسوا يـَْوَم احلْ َساب  (.26اٌب َشد يٌد مب   

تُ ، ويف حال العقوبة ينبغي الرتفع عن التشفي واحلقد والتمثيل ابآلخرين تُ قال تعاىل: )َوإ ْن َعاقَـبـْ لَئ ْن ْم ب ه  وَ ْم فَـَعاق ُبوا مب  ْثل  َما ُعوق بـْ
ٌر ل يصَّاب ر يَن( )النحل: (126لَصبَـْرُُتْ هَلَُو َخيـْ  

وأن يصربوا يف ، عيوا ذلكفعيى املسيمن أل يف، وإذا كانت الفئات اليت تعيش مع املسيمن غري راضية عنهم حىت يرتكوا دينهم
يَّتَـهُ قال تعاىل: )َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َول ال، تعايشهم مع اآلخر َت ْم ُقْل إ نَّ ُرَدى اَّللَّ  ُرَو اهْلَُدى َولَئ ن  اتَـّبَـعْ نََّصاَرى َحىتَّ تـَتَّب َع م 

رٍي( )البقر : ٍ  َول َنص  َن اْلع ْيم  َما َلَك م َن اَّللَّ  م ْن َويل  (121َأْرَواَءُرْم بـَْعَد الَّا ي َجاَءَك م   
عاىل: )َولَئ ْن أَتـَْيَت قال ت، يبقى كل عيى معتقده يف جو من احلوار ل الصراع ورنا، وقد يكون اآلخر ل يقبل ابحلجة والربران

َيتَـُهْم َوَما بـَْعضُ  َيَتَك َوَما أَْنَت ب َتاب ٍع ق بـْ َيَة بـَْعٍض َولَئ ن  اتَـّبَـْعَت َأْرَواءَ الَّا يَن أُوتُوا اْلك َتاَب ب ُكل   آيٍَة َما تَب ُعوا ق بـْ ْن بـَْعد  َما  ُرمْ ُهْم ب َتاب ٍع ق بـْ م 
َن الظَّال م َن( )البقر : َن اْلع ْيم  إ نََّك إ ذاً َلم  (.145َجاَءَك م   

نَـُهْم مب َ ، ووظيفة النيب عييه الصال  والسالم أن يقيم حكم هللا يف أتباعه ُ َول تـَتَّب ْع َأْرَواَءُرْم قال تعاىل: )َوَأن  اْحُكْم بـَيـْ ا أَنـَْزَل اَّللَّ
َا يُر يُد اَّللَُّ َواْحَاْرُرْم أَ  ُ إ لَْيَك َفإ ْن تـََولَّْوا َفاْعَيْم أمنَّ يبَـُهْم ب بَـْعض  ُذنُوهب  ْم َوإ نَّ َكث رياً م  ْن يـَْفت ُنوَك َعْن بـَْعض  َما أَنـَْزَل اَّللَّ َن النَّاس   َأْن ُيص 

ُقوَن( )املائد :  بن اجلميع يوم إىل أن حيكم هللا، رين واحلوار معهموالتعايش مع اآلخ، وعييه ابلستقامة عيى منهج هللا، (49َلَفاس 
َا أَ ، القيامة َنكُ قال تعاىل: )فَي َال َك َفادُْع َواْسَتق ْم َكَما أُم ْرَت َول تـَتَّب ْع َأْرَواَءُرْم َوُقْل آَمْنُت مب  َْعد َل بـَيـْ ُ م ْن ك َتاٍب َوأُم ْرُت أل  ُ نـَْزَل اَّللَّ ُم اَّللَّ

نَـَنا وَ َربُـَّنا َوَربُّكُ  ُ جَيَْمُع بـَيـْ َنُكُم اَّللَّ نَـَنا َوبـَيـْ َة بـَيـْ رُي( )الشورى:ْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ل ُحجَّ (. وعييه فاجملتمع 15إ لَْيه  اْلَمص 
جأ إليه السياسات رو ما تيويبتعد عن تكريس الاائفية والصراع  بن الناس و ، اإلسالمي جمتمع متقدم يستوعب اآلخرين وحياوررم

 املتخيفة عرب التاريخ.
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 اثنيا: توسع الابقات املسحوقة يف اجملتمع

ـْن َشـْيٍء فَـَأنَّ َّلل َّ  ، ومـن ذلـك الغنـائم، عمد التشريع الرابين إىل قسمة عادلة ملوارد الدولة َـا َغن ْمـُتْم م  قـال تعـاىل: )َواْعَيُمـوا أمنَّ
َّللَّ  َوَمــا أَنـَْزْلَنــا َعَيــى َعْبــد اَن يـَــمُخَُســُه َول يرَُّســول  َول ــا ي اْلُقــ ــُتْم اب  ــُتْم آَمنـْ ــب يل  إ ْن ُكنـْ ــْوَم اْلتَـَقــى ْرََّب َواْليَـَتــاَمى َواْلَمَســاك ن  َواْبــن  السَّ ْوَم اْلُفْرَقــان  يـَ

ُ َعَيى ُكل   َشْيٍء َقد يٌر( )ألنفال:  (.41اجلَْْمَعان  َواَّللَّ

()النحـل: مـن ، ابقات يف اجملتمعومع إقرار الشريعة ابلفوارق بن ال ُ َفضَّـَل بـَْعَضـُكْم َعيَـى بـَْعـٍض يف  الر  ْزق  حيـث قـال عـز وجـل: )َواَّللَّ
ـَــا الصَّــَدَقاُت ل ْيُفَقـــرَاء  ، ( بيــد أن هللا تعـــاىل شــرع الصـــدقات مــن أجــل تقريـــب الفجــو  بـــن األغنيــاء والفقــراء71اآليــة قـــال تعــاىل: )إ منَّ

ــب يل  َفر  َواْلَمَســاك ن  َواْلَعــا ــة  قـُيُــوبـُُهْم َويف  الر  قَــاب  َواْلغَــار م َن َويف  َســب يل  اَّللَّ  َوابْــن  السَّ َهــا َواْلُمَؤلََّف ي َن َعَييـْ ُ َعي ــيٌم َحك ــيٌم( م  ــَن اَّللَّ  َواَّللَّ يَضــًة م 
قـال تعـاىل: )َوآت  َذا  ، بنـاء اجملتمـعوأولصـى يف مواضـع متعـدد  مـن كتابـه الكـرمي ابلفقـراء واملسـاكن واملسـحوقن مـن أ، (61)التوبة:

 (26اْلُقْرََّب َحقَُّه َواْلم ْسك َن َواْبَن السَّب يل  َول تـَُبا  ْر تـَْبا يراً( )السراء:
فهــم يســتبيحون مجــع املــال مــن أي طريقــة ولــو كانــت لقمــة مــن أفــواه اليتــامى يغتصــبها أولئــك ، أمــا املتخيفــون مــن البشــر 

لاَّي  ـب  َول ََتُْكيُـوا أَْمـَواهَلُْم إ ىَل ، ه القرآن الكرميمما حار من، املتخيفون ُلوا اخْلَب يـَث اب  أَْمـَوال ُكْم قال تعاىل: )َوآتُوا اْليَـَتاَمى أَْمَواهَلُْم َول تـَتَـبَـدَّ
َا أَيُْكُيوَن يف   وبن عقوبة أكل أموال اليتامى فقال تعاىل: )إ نَّ الَّا ينَ ، (2إ نَُّه َكاَن ُحوابً َكب رياً( )النساء: أَيُْكُيوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْيماً إ منَّ

قـال ، (وندد عز وجل بسيوك تيك الاغمة اليت متسـك املـال ول متسـح بـه دمـوع احملتـاجن11بُاُوهن  ْم اَنراً َوَسَيْصَيْوَن َسع رياً( )النساء:
( )احلاقة ، وبن لوم أرل النار ألنفسهم ألهنم كـانوا ميسـكون رـاا املـال عـن مسـتحقيه، (34:تعاىل: )َول حَيُضُّ َعَيى َطَعام  اْلم ْسك ن 
ولـيس وسـيية ، فاملال ينبغي أن يكون سببا ليتوالصل وبناء العالقات الجتماعيـة، (44قال تعاىل: )َوملَْ َنُك نُْاع ُم اْلم ْسك َن( )املدثر:

وينـار بنشـوء احلـروب األرييـة يف األمـة الواحـد  والبيـد الواحـد يف ، تمعـاتليتااحن والعداوات والصراع الابقي الـاي يهـدد أمـن اجمل
 ظل الفيسفات الوضعية اليت ل تستند إىل الاكر احلكيم.

 

 اثلثا: التخيف يف دور املرأ  ووظيفتها الجتماعية

وسـبب ، أهنـا متـاع رخـيصوذلك بسبب الـرؤى اجلارييـة الـيت تنظـر إىل املـرأ  عيـى ، مل يكن ليمرأ  قبل اإلسالم شأن ياكر
أْلُنـْثَـى ظَـلَّ َوْجُهـُه ُمْسـَود اً َوُرـَو َكظ ـيٌم( )النحـل:، فهم ل يرحبون بولدهتا أساسا، ليعار ـَر َأَحـُدُرْم اب  وكـان ، (58قـال تعـاىل: )َوإ َذا ُبش  

ي   َذنْ ، قال تعاىل: ) َوإ َذا اْلَمْوُؤوَدُ  ُسئ َيت، منهم  من يئد البنت وري وليد   (9-8ٍب قُت َيْت( )التكوير:أبَ 

ــنْبَ َلُكــْم َعــْن ، وقــد هنــى هللا عــن ذلــك، .وكــان رنالــك مــن أيكــل مهررــا َْيــًة فَــإ ْن ط  قــال تعــاىل: ) َوآتُــوا الن  َســاَء لَصــُدَقاهت  نَّ حن 
ْنُه نـَْفساً َفُكُيوُه َرن يئاً َمر يئاً( )النساء:  (.4َشْيٍء م 

قـال تعـاىل: )اَي أَيُـَّهـا الَـّا يَن آَمنُـوا ل حيَ ـلُّ َلُكـْم َأْن ، أو فعـل مـا يـؤدي إىل ذلـك، صـور  حمرمـةوهنى هللا عز وجل عـن أكـل مـال املـرأ  ب
َشــٍة مُ  ُتُمــوُرنَّ إ لَّ َأْن أَيْتـ ـَن ب َفاح  ــُروُرنَّ اب  َتر ثُــوا الن  َســاَء َكْررــاً َول تـَْعُضــُيوُرنَّ ل تَــْاَرُبوا بـ ـبَـْعض  َمــا آتـَيـْ ْلَمْعــُروف  فَــإ ْن َكر ْرُتُمــوُرنَّ بَـي  نَــٍة َوَعاش 
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ُ ف يــه  َخــرْياً َكث ــرياً( )النســاء: (. قــال الزخمشــري: "أي أن َتخــاورن عيــى ســبيل اإلرث كمــا حتــاز 19فَـَعَســى َأْن َتْكَرُرــوا َشــْيئاً َوجَيَْعــَل اَّللَّ
لكــم أن متســكورن حــىت ترثــوا مــنهن فقيــل: ل حيــل ، وقيــل: كــان ميســكها حــىت متــوت، ورــن كاررــات لــالك. أو مكررــات، املواريــث

لتفتـدي منـه مباهلـا ، ورن غري راضيات إبمساككم. وكان الرجـل إذا تـزوج امـرأ  ومل تكـن مـن حاجتـه حبسـها مـع سـوء العشـر  والقهـر
 1وَّتتيع"

جــل عــن ذلــك ملــا وقـد هنــى هللا عــز و ، وكثـريا مــا تتبــال النســاء ويتحــدثن إىل الرجــال بيغــة فيهـا تــالل وانكســار ممــا يامــع هبــن الرجــال
ْلَقــْول  فَـَيْاَمــ، ييحــق ابملــرأ  مــن األذى ــنُتَّ فَــال ََّتَْضــْعَن اب  ــَن الن  َســاء  إ ن  اتَـَّقيـْ َع الَّــا ي يف  قَـْيب ــه  قــال تعــاىل: )اَي ن َســاَء النَّــيب    َلْســنُتَّ َكَأَحــٍد م 

 (.32َمَرٌض َوقـُْيَن قَـْوًل َمْعُروفاً( )األحزاب:
قال تعاىل: )َوقَـْرَن يف  بـُُيوت ُكنَّ  ، اظا عيى املرأ  وتنزيها هلا عن خبيثة التربج الاي كانت عييه املرأ  يف اجلارييةوأمر هللا ابحلجاب حف

ي يَّة  اأْلُوىَل()األحزاب: من اآلية  (. 33َول تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اجْلَار 
ٍد ،   واجملتمعودفعا لكل أسباب تفكك األسر ، وشرع عقوبة الزان حفاظا عيى األعراض قال تعاىل: )الزَّان َيُة َوالزَّاين  َفاْجي ُدوا ُكلَّ َواح 

َّللَّ  َواْليَـوْ  ُنوَن اب  ُتْم تـُْؤم  اَئَة َجْيَدٍ  َول ََتُْخْاُكْم هب  َما رَْأَفٌة يف  د ين  اَّللَّ  إ ْن ُكنـْ ُهَما م  نـْ َن الْ م  ر  َوْلَيْشَهْد َعَاابـَُهَما طَائ َفٌة م  ن َن( م  اآْلخ  ُمْؤم 
 (. 2)النور:

قال تعاىل  ، ورفض اإلابحية اجلنسية والشاوذ وكل ما من شأنه أن يصرف الرجل عن العالقة السوية مع املرأ  ضمن نااق الزوجية
 (.79يُد( )رود:منددا بقوم لوط املتخيفن: )َقاُلوا َلَقْد َعي ْمَت َما لََنا يف  بـََنات َك م ْن َحقٍ  َوإ نََّك لَتَـْعَيُم َما نُر  

قال تعاىل: )َورَاَوَدْتُه الَّيت  ُرَو يف  ، منبها وحمارا ليرجال من الندفاع معها يف عاطفتها املدمر ، وأشار القرآن إىل فتنة املرأ  وكيدرا
ه  َوَغيََّقت  اأْلَبـَْواَب َوَقاَلْت َرْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اَّللَّ  إ نَُّه َريب     (.23 َأْحَسَن َمثْـَواَي إ نَُّه ل يـُْفي ُح الظَّال ُموَن( )يوسف:بـَْيت َها َعْن نـَْفس 

 وأساس اخليل يف التعامل مع املرأ  يعود إىل أمرين:

 األول: جحدرا حقوقها والتعامل معها عيى أهنا دون الرجل يف اإلنسانية.

 ورو ما فعيه املعالصرون.  ،والثاين: اإلسراف يف إعاائها حقوقها وتفضييها عيى الرجل حىت لصار عبدا هلا

َن ، والصواب رو ما عييه الشريعة من العدل واحرتام اجلنسن، وكال املوقفن متخيفان قال تعاىل: )َوَمْن يـَْعَمْل م 
ٌن َفُأولَئ َك َيْدُخُيوَن اجْلَنََّة َول يُْظَيُموَن نَق رياً( )النس َات  م ْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُرَو ُمْؤم   (. 124اء:الصَّاحل 

 

 رابعا: التخيف يف اخلااب اإلعالمي
ورـو عنـد أرـل اجلارييـة ومـن اتـبعهم خاـاب مشـوه متخيـف يقـوم عيـى ، اخلااب اإلعالمي جزء أساسي يف حيا  األمة الجتماعية

 ما ييي:

ُتْم تـَْفَرُحوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  ا، احليا  عندرم هلو ومرح َا ُكنـْ ُتْم مَتَْرُحوَن( )غافر:قال تعاىل: )َذل ُكْم مب  َا ُكنـْ  (75حلَْق   َومب 
ــَن النَّــاس  َمــْن جُيَــاد ُل يف  اَّللَّ  ب َغــرْي  ع ْيــٍم َويـَتَّب ــُع ُكــلَّ َشــْياَاٍن َمر يــٍد( )احلــج: ، اجلــدل ورــاا اجلــدل ل يســتند إىل أي ، (3قــال تعــاىل: )َوم 
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َن النَّاس  َمْن جُيَاد ُل يف  اَّللَّ  ب َغرْي  ع ْيـٍم َول ُرـدًى َول ك تَـاٍب  قال ، أو حقيقة اثبتة، ول إىل منهج قومي، مصدر عيمي رلصن تعاىل: )َوم 
 (8ُمن رٍي( )احلج:

ــلَّ َعــْن َســب يل  اَّللَّ  ب َغــرْي  ع ْيــٍم وَ  ــَن النَّــاس  َمــْن َيْشــرَت ي هَلـْـَو احْلَــد يث  ل ُيض  ــَاَرا ُرــُزواً الــرتويج ليباطــل قــال تعــاىل: )َوم  أُولَئ ــَك هَلـُـْم َعــَااٌب يـَتَّخ 
 (6ُمه ٌن( )لقمان:

ـُتْم قال تعاىل: )َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ لَّ َمْن َكاَن ُرـوداً َأْو َنَصـاَرى ت ْيـَك أََمـان يـُُّهْم قُـْل َرـاتُوا بـُرْ ، مصادر  اآلخر وتشويهه َرـاَنُكْم إ ْن ُكنـْ
 (111لَصاد ق َن( )البقر :

ًَة ُقْل َراتُوا بـُْرَراَنُكْم َرَاا ذ ْكُر َمْن َمع َي َوذ ْكُر َمْن قَـْبي ي بَ ، ام الفاسد اإلشاعات واألور  ْل َأْكثـَـُرُرْم قال تعاىل: )أَم  اَّتََُّاوا م ْن ُدون ه  آهل 
ـَن السَّـَماء  َواأْلَْرض  أَإ لَـٌه َمـَع  و قـال تعـاىل: )أَمَّـْن يـَْبـدأُ اخْلَْيـَق مُثَّ ، (24ل يـَْعَيُموَن احلَْقَّ فَـُهْم ُمْعر ُضوَن( )النبياء: يُع يـُدُه َوَمـْن يـَـْرزُُقُكْم م 

ُتْم لَصاد ق َن( )النمل:  (64اَّللَّ  ُقْل َراتُوا بـُْرَراَنُكْم إ ْن ُكنـْ
ْم نـََبَأ ا، ورو بيعام بن ابعوراء، كما رو شأن أحد عيماء بين إسرائيل،  خيانة املعرفة َناُه آاَيت َنا َفاْنَسـَيَخ قال تعاىل: )َواْتُل َعَيْيه  لَّا ي آتـَيـْ

ــَن اْلَغــاو ينَ  ــْياَاُن َفَكــاَن م  َهــا َفأَتْـبَـَعــُه الشَّ نـْ ـَـا َوَلك نَّــُه َأْخَيــَد إ ىَل اأْلَْرض  َواتَـَّبــَع َرــَواُه َفَمثـَيُــُه َكَمثَــل  اْلَكْيــب  إ نْ ، م  َنا َلَرفَـْعَنــاُه هب  ــئـْ ــْل  َولَــْو ش  حَتْم 
ـُروَن( )أل َعَيْيه  يـَْيَهْث َأوْ  ايت نَـا َفاْقُصـص  اْلَقَصـَص َلَعيَُّهـْم يـَتَـَفكَّ بُوا ِب  رُْكُه يـَْيَهْثَال َك َمَثُل اْلَقْوم  الَّا يَن َكـاَّ ( جـاء يف 176-175عـراف:تـَتـْ

ديناركان من عيمـاء بـين وقال مالك بن ، آَته هللا آايته فرتكها، التفسري: "قال ابن عباس هنع هللا يضر: رو رجل من أرل اليمن يقال له بيعم
، فأقاعـه وأعاـاه، بعثه نيب هللا موسى عييه السالم إىل ميك مـدين يـدعوه إىل هللا، وكان جماب الدعو  يقدمونه يف الشدائد، إسرائيل

 1فتبع دينه وترك دين موسى عييه السالم"

 
 خامسا: التخيف األخالقي والقيمي

مل التخيـف فيهـا أمـور كثـري  ويشـ، لتخيـف فيهـا موجـب لـزوال األمـم واحلضـاراتوا، وأسـاس قيـام احلضـارات، األخالق عماد األمـم
 منها:

 أمهات اجلرائم -أ

قـال ، فمـن ذلـك الشـرك والقتـل والـزان والفـواحش والبغـي، وري أساس لكل احنراف ابلقول والسيوك، رنالك جرائم مدمر 
ـــَق َأاَثمـــاً( تعـــاىل: )َوالَّـــا يَن ل يَـــْدُعوَن َمـــَع اَّللَّ  إ هَلـــاً آَخـــَر وَ  حْلَـــق   َول يـَْزنُـــوَن َوَمـــْن يـَْفَعـــْل َذل ـــَك يـَْي ُ إ لَّ اب  ل يـَْقتُـُيـــوَن الـــنـَّْفَس الَّـــيت  َحـــرََّم اَّللَّ

ْلَوال ــَدْين  68)الفرقــان: ــْيُكْم َألَّ ُتْشــر ُكوا ب ــه  َشــْيئاً َواب  ــُل َمــا َحــرََّم َربُُّكــْم َعَي ــْن (. وقــال تعــاىل: )قُــْل تـََعــاَلْوا أَْت إ ْحَســاانً َول تـَْقتُـُيــوا َأْولدَُكــْم م 
َهـا َوَمـا َباَـَن َول تـَْقتُـيُـوا الـنـَّفْ  نـْ َش َمـا َظَهـَر م  ُرـْم َول تـَْقَربُـوا اْلَفـَواح  حْلَـق   َذل ُكـْم َولصَّـاُكْم بـ ه  إ ْمالٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوإ ايَّ ُ إ لَّ اب  َس الَـّيت  َحـرََّم اَّللَّ

مْثَ َواْلبَـْغــَي ب َغــرْي  احْلَــ، (151ق ُيــوَن( )األنعــام:َلَعيَُّكــْم تـَعْ  َهــا َوَمــا َباَــَن َواأْل  نـْ َش َمــا َظَهــَر م  َ اْلَفــَواح  ـَـا َحــرََّم َريب   ق   َوَأْن و قــال تعــاىل: )قُــْل إ منَّ
َّللَّ  َما ملَْ يـُنَـز  ْل ب ه  ُسْياَاانً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَيى اَّللَّ  َما ل  (33تـَْعَيُموَن( )ألعراف: ُتْشر ُكوا اب 

                                                            
 (.2/65خمتصر تفسري ابن كثري، ) -1

 



 

269 
 

ــُر َواأْلَْنَصــاُب َواأْلَْزلُم ، ومــن أمهــات اجلــرائم: اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزلم َــا اخلَْْمــُر َواْلَمْيس  ــوا إ منَّ قــال تعــاىل: )اَي أَيُـَّهــا الَّــا يَن آَمُن
ـر  َوَيُصـدَُّكْم إ  ، ر ْجٌس م ْن َعَمل  الشَّْياَان  َفاْجَتن ُبوُه َلَعيَُّكْم تـُْفي ُحونَ  َنُكُم اْلَعَداَوَ  َواْلبَـْغَضـاَء يف  اخلَْْمـر  َواْلَمْيس  َا يُر يُد الشَّْياَاُن َأْن يُوق َع بـَيـْ منَّ

تَـُهوَن( )املائد :  (.91-91َعْن ذ ْكر  اَّللَّ  َوَعن  الصَّال   فَـَهْل أَنـُْتْم ُمنـْ
قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّا يَن آَمُنوا إ َذا َلق يُتُم الَّا يَن َكَفُروا َزْحفـاً فَـال تـَُولُـّوُرُم  ،وطنوترك الدفاع عن العقيد  وال، ومنها الفرار عند الزحف

 (15اأْلَْداَبَر( )ألنفال:
 

 التشبث ابلقيم والتقاليد البالية -ب 
رافضــن أي دعــو  ، الفاســد واجلمــود عنــد العقائــد واألورــام ، إن مــن عــاد  أرــل الضــالل التشــبث ابلقــيم والتقاليــد الباليــة

ُ َوإ ىَل الرَُّسـول  ، أو لتحريك راا املستنقع الساكن الاي يغولصون يف وحيه، لإللصالح قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُْم تـََعاَلْوا إ ىَل َما أَنـَْزَل اَّللَّ
 (. 114ْعَيُموَن َشْيئاً َول يـَْهَتُدوَن( )املائد :َقاُلوا َحْسبُـَنا َما َوَجْداَن َعَيْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُرْم ل يَـ 

ورــم ينظــرون إىل طالئــع املــؤمنن مــن املهــاجرين ، والــتهكم ابلصــاحلن، يــدفعهم مجــودرم رــاا إىل الســخرية مــن املــؤمننو 
ـــَن الَّـــا يَن آمَ ، واألنصـــار نظـــر  ل َّتيـــو مـــن اســـتهزاء َوإ َذا َمـــرُّوا هب  ـــْم يـَتَـَغـــاَمُزوَن( ، نُـــوا َيْضـــَحُكونَ قـــال تعـــاىل: )إ نَّ الَّـــا يَن َأْجَرُمـــوا َكـــانُوا م 

 . ففهم يف حالةرفض مزمن لإللصالحات العقدية واألخالقية والسيوكية اليت يقودرا األنبياء عييهم السالم.(31-29)املاففن:

 

 شيوع القيم الجتماعية الفاسد  -ج 

كــالتكرب الــاي يامــس عيــون ألصــحابه فــال ،  ســد  يف النفــوسمــن مهــازل جمتمعــات الضــالل ودلئــل َّتيفهــا شــيوع قــيم ففا
ــَرْوا ُكــلَّ آيَــٍة ل يُـ ، يهتــدون إىل احلــق ــُروَن يف  اأْلَْرض  ب َغــرْي  احْلَــق   َوإ ْن يـَ َ الَّــا يَن يـََتَكبـَّ ــَرْوا قــال تعــاىل: )َسَألْصــر ُف َعــْن آاَييت  َــا َوإ ْن يـَ ُنــوا هب  ْؤم 

ُاوُه  َهـا َغـاف  َسب يَل الرُّْشد  ل يـَتَّخ  ايت نَـا وََكـانُوا َعنـْ بُوا ِب  َنَـُّهْم َكـاَّ ُاوُه َسب ياًل َذل َك أب  (. 146ي َن( )ألعـراف:َسب ياًل َوإ ْن يـََرْوا َسب يَل اْلَغي   يـَتَّخ 
أن عاد وقد يكون املتكربون ألصحاب قو  وسياان يف األرض حىت إهنم ليتحدون أنبياء هللا ويرفضون النقياد له سبحانه كما رو ش

نَّــا قـُــوَّ ً  َأَوملَْ يـَــَرْوا َأنَّ اَّللََّ الَّــا ي َخَيَقُهــْم ُرــَو  حيــث قــال تعــاىل يف شــأهنم: )َفَأمَّــا َعــاٌد َفاْســَتْكبَـُروا يف  اأْلَْرض  ب َغــرْي  احْلَــق   َوقَــاُلوا َمــْن َأَشــدُّ م 
ايت َنا جَيَْحُدوَن( )فصيت: ُهْم قـُوًَّ  وََكانُوا ِب  نـْ  . (15َأَشدُّ م 

بُوا َواتَـّبَـُعـوا َأْرـَواَءُرْم وَُكـلُّ أَْمـٍر ، ورـو عمييـة متخيفـة لـرفض سـياان احلـق، ومن القـيم الفاسـد : التكـايب قـال تعـاىل: )وََكـاَّ
قــال تعــاىل: ، كمــا ل يضــري ضــوء الشــمس جحــود األعمــى،  ول يضــري احلقيقــة أن يكــاب هبــا أرــل الباطــل  ، (3ُمْســَتق رٌّ( )القمــر:

 (. 66ه  قَـْوُمَك َوُرَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَيْيُكْم ب وَك يٍل( )األنعام:)وََكاََّب ب  

فقـد زعمـوا أن هللا تعـاىل ، فاجلهـل حمـور العقيـد   الـيت يتشـبث هبـا املتخيفـون مـن أرـل اجلارييـة، ومن القيم الفاسد  اجلهل
ـــه املالئكـــة ـــوا بَـ ، تـــزوج اجلـــن فولـــدت ل ـــْد َعي َمـــت  اجلْ نَّـــُة إ نَـُّهـــْم َلُمْحَضـــُروَن( فاملالئكـــة بناتـــه ســـبحانه )َوَجَعُي ـــْنَ اجلْ نَّـــة  َنَســـباً َوَلَق ـــُه َوبـَ َن يـْ



 

271 
 

"قال جمارد: قال املشركون: املالئكـة بنـات هللا تعـاىل. فقـال أبـو بكـر هنع هللا يضر: فمـن أمهـاهتن؟ قـالوا: بنـات سـروات ، (158)الصافات:
قــال تعــاىل: )َوَجَعيُــوا َّلل َّ  ُشــرََكاَء اجلْـ ـنَّ َوَخَيَقُهــْم َوَخَرقُــوا لَــُه بَن ــَن ، م شــركاء لــه ســبحانهوقــد نــدد هللا بعبــادهتم ليجــن واَّتــاذر 1اجلــن".

ُفوَن( )األنعام:  (. 111َوبـََناٍت ب َغرْي  ع ْيٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا َيص 

ورفـض القـرآن ، م عنـد التعامـل معهـم ومـع آهلـتهم املزيفـةفقد حار القرآن من رد  فعيه، وألن اجلهل متغيغل يف أعماق أرل اجلاريية
قـال تعـاىل: )َول ، ولكـن لكـي ل يقـوم املشـركون ابلشـتم املتبـادل فيسـبوا هللا العزيـز العيـيم، لـيس ألهنـا ل تسـتحق الشـتم، شتم آهلتهم

ــ ــْن ُدون  اَّللَّ  فَـَيُســبُّوا اَّللََّ َعــْدواً ب َغ َــا َكــانُوا َتُســبُّوا الَّــا يَن يَــْدُعوَن م  ُعُهْم فَـيُـنَـب  ــئُـُهْم مب  ــْرج  ــْم مُثَّ إ ىَل َرهب   ــْم َم ــٍة َعَمَيُه ــٍم َكــَال َك َزيَـّنَّــا ل ُكــل   أُمَّ رْي  ع ْي
 ( 118يـَْعَمُيوَن( )األنعام:

ْرـَواَءُرْم ب غَـرْي  ع ْيـٍم قـال تعـاىل: )بَـل  اتَـّبَـَع الَـّا يَن ظََيُمـوا أَ ، ورو مـن خصـائص أرـل اجلارييـة، ومن القيم الفاسد  اتباع اهلوى
ـر يَن( )الـروم: ـْن اَنلص  ُ َوَمـا هَلُـْم م  قـال ، واألسـوأ مـن ذلـك أن يكـون اهلـوى إهلـا يعبـد مـن دون هللا تعـاىل، (29َفَمْن يـَْهد ي َمْن َأَضـلَّ اَّللَّ

وإعـراض ميـة اجلارييـة عـن اهلـدى القـرآين والتفاعـل معـه ، (43)الفرقـان:تعاىل: )أَرَأَْيَت َمن  اَّتَََّا إ هَلَُه َرَواُه أََفأَنْـَت َتُكـوُن َعَيْيـه  وَك ـياًل( 
ُتْم لَصاد ق نَ  ، رو بسبب اهلوى ُهَما أَتَّب ْعُه إ ْن ُكنـْ نـْ يُبوا لَـَك فَـاْعَيْم ، قال تعاىل: )ُقْل َفْأتُوا ب ك َتاٍب م ْن ع ْند  اَّللَّ  ُرَو َأْرَدى م  فَـإ ْن ملَْ َيْسـَتج 

َا يـَتَّب عُ   (.51-49ال م َن( )القصص:وَن َأْرَواَءُرْم َوَمْن َأَضلُّ مم َّن  اتَـَّبَع َرَواُه ب َغرْي  ُردًى م َن اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهد ي اْلَقْوَم الظَّ أمنَّ

عيــة قــال تعــاىل بشــأن املنــافقن الــاين يرفضــون العــود  إىل املرج، ومــن القــيم الفاسد الصــد واإلعــراض عــن ســبيل هللا تعــاىل
ُوَن( )املنـافقون: النبوية وقت األزمات: )َوإ َذا ق يَل هَلُْم تـََعاَلْوا َيْستَـْغف ْر َلُكْم َرُسوُل اَّللَّ  َلوَّْوا ُرُؤوَسُهْم َورَأَيـْتَـُهمْ   ،،(5َيُصـدُّوَن َوُرـْم ُمْسـَتْكرب 
ــــــا ُروا قــــــال تعــــــاىل: ) ، واإلعــــــراض يف األلصــــــل لصــــــفة مــــــن لصــــــفات أرــــــل الكفــــــر أخــــــارا عــــــنهم املنــــــافقون ــــــا أُْن َوالَّــــــا يَن َكَفــــــُروا َعمَّ

 (.3ُمْعر ُضوَن()الحقاف: من اآلية
 
 اقرتاف اآلاثم واملوبقات -د 

حيـث قـال: ، أو الكبائر اليت حرمها هللا يف القرآن الكرمي، من خصائص اجملتمع اجلاريي املتخيف اقرتاف اآلاثم واملوبقات
َهـــْونَ  ْيُكْم ُمـــْدَخاًل َكر ميـــاً( )النســاء: )إ ْن جَتَْتن بُــوا َكَبـــائ َر َمـــا تـُنـْ ورـــاه الكبـــائر هلـــا أمهـــات ســـبق ، (31َعْنـــُه ُنَكف  ــْر َعـــْنُكْم َســـي  َئات ُكْم َونـُــْدخ 

ورــي يف جمموعهــا تــزري ابإلنســان العاقــل واجملتمــع ، وهلــا عنالصــر أخــرى ممــا يتفــرع عنهــا مــن تضــيع حقــق هللا أو حــق العبــاد، ذكررــا
 ة الفرد واألسر  واجملتمع.وهتدد أمن وسالم، املتمدن

قال تعاىل: )َوالَّا ي قَـاَل ل َوال َديْـه  ، ورو أمر مقيت ول سيما إذا كاان يدعوانه إىل احلق ورو يرفض ذلك، فمن ذلك: عقوق الوالدين
ْن قَـْبي ي َومُهَا َيْسَتغ يثَان   ـْن إ نَّ َوْعـَد اَّللَّ  َحـقٌّ فَـيَـُقـوُل َمـا َرـَاا إ لَّ َأَسـاط رُي  ُأفٍ  َلُكَما أََتع َدان ين  َأْن ُأْخرََج َوَقْد َخَيت  اْلُقُروُن م  اَّللََّ َويـَْيَك آم 

 (. 17اأْلَوَّل َن( )الحقاف:
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ــْم ُشــرََكاُؤُرْم ل يُـــرْ ، ومــن ذلــك قتــل األولد خوفــا مــن الفقــر ــَن اْلُمْشــر ك َن قَـْتــَل َأْولد ر  ُدوُرْم قــال تعــاىل: )وََكــَال َك َزيَّــَن ل َكث ــرٍي م 
ُ َما فَـَعُيوُه َفَاْرُرْم َوَما يـَْفتَـُروَن( )األنعام: ْم د ينَـُهْم َوَلْو َشاَء اَّللَّ  (.137َول يَـْيب ُسوا َعَيْيه 

ــَن الظَّـــن   إ نَّ بـَْعــَض الظَّـــن   إ  ، ومــن ذلـــك الظــن والتجســـس والغيبــة  مْثٌ َول قـــال تعــاىل: )اَي أَيُـَّهـــا الَـّـا يَن آَمنُـــوا اْجَتن بُــوا َكث ـــرياً م 
يه  َمْيتاً َفَكر ْرُتُموُه َواتَـّ  يٌم( )احلجرات:جَتَسَُّسوا َول يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َأحيُ بُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأخ   (12ُقوا اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ تـَوَّاٌب َرح 

ــْد يف  َمْشــ ــْن لَصــْوت َك إ نَّ أَْنَكــَر اأْلَلْصــَوات  َلَصــْوُت ومــن ذلــك رفــع الصــوت أثنــاء الكــالم: قــال تعــاىل: )َواْقص  ي َك َواْغُضــْض م 
قـال تعـاىل: )اَي أَيُـَّهـا ، ممـا يوجـب إحبـاط العمـل والعيـاذ ابهلل تعـاىل، وأسوأ حالت رفع الصوت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، (19احلَْم ري ( )لقمان:

ـُكْم لـ بَـْعٍض َأْن حَتْـَبَط َأْعَمـاُلُكْم َوأَنـْـُتْم لالَّا يَن آَمُنوا ل تـَْرفَـُعوا َألْصَواَتُكْم فَـ  ْلَقـْول  َكَجْهـر  بـَْعض   َتْشـُعُروَن( ْوَق لَصْوت  النَّيب    َول جَتَْهُروا لَـُه اب 
 (2)احلجرات:

ٍف َمه نٍ ، والغيبة والنميمة، ومن ذلك احليف كااب يٍم( )القيم:مَهَّاٍز َمشَّاٍء ، قال تعاىل: )َول ُتا ْع ُكلَّ َحالَّ  (. 11-11ب َنم 

ُ ، ومن ذلك: البخل وعدم دفع الزكا  الشرعية والصدقات ملستحقيها َـا آََتُرـُم اَّللَّ قال تعاىل: )َول حَيَْسـنَبَّ الَـّا يَن يـَْبَخيُـوَن مب 
ْن َفْضي ه  ُرَو َخرْياً هَلُْم َبْل ُرَو َشرٌّ هَلُْم َسُيَاوَُّقوَن َما خبَ ُيوا ب ه  يـَْومَ  َـا تـَْعَميُـوَن َخب ـرٌي( )آل  م  ُ مب  ـريَاُث السَّـَماَوات  َواأْلَْرض  َواَّللَّ اْلق َياَمة  َوَّلل َّ  م 

 (. 181عمران:

قـال تعـاىل: ) َمـا َسـَيَكُكْم ، ممـا يوجـب أشـد العقوبـة يف اآلخـر ، كالصال  واحلـج مـثال،  ومن ذلك: ترك الواجبات الشرعية
ــ، يف  َســَقرَ  ــجُّ اْلبَـْيــت  َمــن  اْســَتاَاَع إ لَْيــه  َســب ياًل َوَمــْن  ، (43-42َن اْلُمَصــي  َن( )املــدثر:قَــاُلوا ملَْ نَــُك م  و قــال تعــاىل: )َوَّلل َّ  َعَيــى النَّــاس  ح 

ٌّ َعن  اْلَعاَلم َن()آل عمران: من اآلية  (.  97َكَفَر َفإ نَّ اَّللََّ َغين 

َن النَّ ، ومن ذلك الغناء واملزامري ـَاَرا ُرـُزواً قال تعاىل: )َوم  ـلَّ َعـْن َسـب يل  اَّللَّ  ب غَـرْي  ع ْيـٍم َويـَتَّخ  اس  َمْن َيْشرَت ي هَلَْو احْلَـد يث  ل ُيض 
، يرددرـا ثـالث مـرات، وهللا الـاي ل إلـه إل رـو، ( ورد عـن ابـن مسـعود يف تفسـري اآليـة:"الغناء6أُولَئ َك هَلُْم َعَااٌب ُمه ٌن( )لقمـان:

لَّ َعْن َسب يل  اَّللَّ  ب َغرْي  ع ْيٍم( يف الغناء واوقال احلسن البصري: ن َن النَّاس  َمْن َيْشرَت ي هَلَْو احلَْد يث  ل ُيض   1ملزامري"زلت راه اآلية: )َوم 
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 التخلف االقتصادي املبحث الثالث
ــَواَلُكُم الَّــيت  َجَعــلَ ، املــال قــوام احليــا  ــَفَهاَء أَْم ُ َلُكــْم ق َياماً()النســاء: مــن اآليــة قــال تعــاىل: )َول تـُْؤتُــوا السُّ ورــو زينتهــا ، (5اَّللَّ

نـَْيا ()الكهف: من اآلية  (. 46أيضا: قال تعاىل: )اْلَماُل َواْلبَـُنوَن ز يَنُة احْلََيا   الدُّ

ـَن الن  َسـاء  َواْلَبن ـ، وحب املال مركـوز يف جبيـة اإلنسـان ـَن قـال تعـاىل: )زُي ـ َن ل ينَّـاس  ُحـبُّ الشَّـَهَوات  م  َن َواْلَقنَـاط ري  اْلُمَقْناَـَر   م 
ُ ع   نـَْيا َواَّللَّ ( )آل عمـران:الاََّرب  َواْلف ضَّة  َواخْلَْيل  اْلُمَسوََّمة  َواأْلَنـَْعام  َواحْلَْرث  َذل َك َمتَـاُع احْلَيَـا   الـدُّ (. ورـو شـديد 14ْنـَدُه ُحْسـُن اْلَمـآب 

ُــب   اخْلَــرْي  َلَشــد يٌد( )العــادايت:قــال تعــاىل: )َوإ نَّــ، ضــنن بــه، احلــرص عييــه ــَرَك ، (. واملــراد ابخلــري: "املــال8ُه حل  مــن قولــه تعــاىل: ) إ ْن تـَ
 1والشديد البخيل املمسك"، (181َخرْيا()البقر : من اآلية

يقـرَّب والزلفـى ورـو أيضـا وسـيية ل، ولبتم التعـاون والتبـادل مـن خاللـه، وخلدمة مصاحل الناس، راا املال جعيه هللا لعمار  األرض
أو ينشـر مـن خاللـه نـور احلـق املبـن حينمـا ينفـق ، فتمسح به دموع احملتـاجن، وذلك عندما ينفق ابتغاء وجهه تعاىل، عند هللا تعاىل

َكَمثَــل  َحبَّــٍة أَنـْبَـَتــْت َســْبَع قــال تعــاىل: )َمثَــُل الَّــا يَن يـُْنف ُقــوَن أَْمــَواهَلُْم يف  َســب يل  اَّللَّ   ، يف أبــواب العيــم واجلهــاد وحنــو ذلــك مــن أعمــال الــرب
ٌع َعي يٌم( )البقر : ُ َواس  ُ ُيَضاع ُف ل َمْن َيَشاُء َواَّللَّ اَئُة َحبٍَّة َواَّللَّ بُـَيٍة م   (.261َسَناب َل يف  ُكل   ُسنـْ

مليحـدين رـو وسـيية ليغـي ومن تبعهم من سـائر املـادين والاغـا  وا، واملتخيفن من أتباعهم يف عصران، ولكن املال عند أرل اجلاريية
، ويسـعون ليمـه ولـو ابحلـروب واملشـاحنات، جيمعونه من أي وسـيية ولـو بتجـار  اخلمـر واملمنوعـات، والغارسة والتعايل عيى اآلخرين

الل وتعـد قيمـة اإلنسـان مـن خـ، ويفسدون من أجيه البيئة بقاع غاابهتا ورمي النفـاايت النوويـة يف حباررـا، وينفقونه ليتباري والتعايل
حـىت لصـار ، بل لصار العيم وسيية ليمال وليس العكس يف الوضع العاملي املنكوس املقيوب عيى عقبيـه، ما مييكه ل ما يعقيه ويعيمه

 السفية من البشر يتحكمون مبصائر األمم والشعوب.

 :فمن ذلك، وقد تكيم القرآن عن التخيف يف النظر  إىل املال والفساد القتصادي أبشكاله املختيفة

 

 أول: التنافس احلر مبعزل عن األخالق 
ألن اليــد الــيت ، ولــالك جعــل هللا تعــاىل عقوبــة الســارق قاــع يــده، يعمــد عبيــد املــال إىل مجعــه مــن كــل وســيية ولــو ابلســرقة

، يـهوحتـرم املالـك األلصـيي مـن مالـه الـاي تعـب يف حتصـييه ورـو يف حاجـة إل، فهي تـدمر اقتصـاد األمـة، تسرق ل تستحق إل القاع
ُ َعز ي َا َكَسَبا َنَكاًل م َن اَّللَّ  َواَّللَّ  (. 38ٌز َحك يٌم( )املائد :قال تعاىل: )َوالسَّار ُق َوالسَّار َقُة َفاْقَاُعوا أَْيد يـَُهَما َجزَاًء مب 

خيــف ورــاا أســيوب مت، أو بواســاة الرشــو ، ورنالــك مــن جيمعــه عــن طريــق التالعــب ابلقــانون ومبســاعد  احملــامن املــزيفن
ـ ، ليكسب غري املشـروع ـام  ل تَـْأُكُيوا َفر يقـاً م  َـا إ ىَل احْلُكَّ ْلَباط ـل  َوتُـْدُلوا هب  ـَنُكْم اب  أْل مثْ  قـال تعـاىل: )َول ََتُْكيُـوا أَْمـَواَلُكْم بـَيـْ ْن أَْمـَوال  النَّـاس  اب 

                                                            
 (.4/788تفسري الكشاف، ) -1
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ــُتْم تـَْعَيُمــوَن( )البقــر : فيهــا إىل احلكام)لتــأكيوا( ابلتحــاكم )فريقــا( طائفــة )مــن أمــوال (. واملعــىن: "ول تيقــوا أمررــا واحلكومــة 188َوأَنـْ
مع العيم أبن املقضي لـه ظـامل... وقيـل: )وتـدلوا هبـا( وتيقـوا بعضـها إىل ، أو ابلصيح، الناس ابإلمث( بشهاد  الزور أو ابليمن الكاذبة

 . 1حكام السوء عيى وجه الرشو "

أو ابملماطيـة ، أو جبحـد الـديون، فتار  ابلشيكات الـيت ل رلصـيد هلـا، كنةورنالك من يريد أكل مال اآلخرين أبية لصور  مم
وكــل رــاا مــن األســاليب املتخيفــة املقيتــة يف مجــع املــال ، أو ابلحتكــار وحنــوه، أو أكــل حقــوق العمــال واملستضــعفن، يف أداء الــدين

ْلَباط ــل  إ لَّ َأْن َتُكــوَن جت َــارًَ  َعــْن  قــال تعــاىل: )اَي أَيُـَّهــا الَّــا ينَ ، والــيت تولــد احلقــد والكراريــة بــن النــاس ــَنُكْم اب  آَمنُــوا ل ََتُْكيُــوا أَْمــَواَلُكْم بـَيـْ
يماً( )النساء: ْنُكْم َول تـَْقتُـُيوا أَنـُْفَسُكْم إ نَّ اَّللََّ َكاَن ب ُكْم َرح   (. 29تـَرَاٍض م 

قال تعاىل: )إ نَّ الَـّا يَن أَيُْكيُـوَن ، من يربيهم ويرعارم ورنالك فئة ل تتورع حىت عن أكل أموال األيتام الاين رم حباجة إىل
َا أَيُْكُيوَن يف  بُاُوهن  ْم اَنراً َوَسَيْصَيْوَن َسـع رياً( )النسـاء: ويـدخل يف رـاا الوعيـد أيضـا الـاين أيكيـون أمـوال ، (11أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْيماً إ منَّ

 امى واملساكن وحنورم من املعوزين. اجلمعيات اخلريية  اليت جتمع أمواهلا لييت

قــال تعــاىل: )الَّــا يَن أَيُْكيُــوَن الــر  اب ل ، ورــو عمييــة اســتغاللية مقيتــة حلاجــات النــاس، ورنالــك مــن جيمــع املــال بواســاة الــراب
َنَـُّهْم قَ  َن اْلَمس   َذل َك أب  ُ اْلبَـْيـَع َوَحـرََّم الـر  اب َفَمـْن َجـاَءُه يـَُقوُموَن إ لَّ َكَما يـَُقوُم الَّا ي يـََتَخبَّاُُه الشَّْياَاُن م  ثْـُل الـر  اب َوَأَحـلَّ اَّللَّ َا اْلبَـْيـُع م  اُلوا إ منَّ

ْن َرب  ه  َفانـْتَـَهى فَـَيُه َما َسَيَف َوأَْمرُُه إ ىَل اَّللَّ  َوَمْن َعاَد َفُأولَئ َك َألْصَحاُب النَّار  ُرمْ   ( .275 ف يَها َخال ُدوَن( )البقر :َمْوع َظٌة م 

قـال تعـاىل عيـى لسـان نبيـه شـعيب ، كمـا رـو حـال قـوم شـعيب،  ورنالك من يريد مجع املال عـن طريـق التالعـب ابملـوازين
ر ينَ  َن اْلُمْخس  ْلق ْساَاس  اْلُمْسَتق يم  ، عييه السالم: )َأْوُفوا اْلَكْيَل َول َتُكونُوا م  َول تـَْعثـَـْوا يف  اأْلَْرض   َول تـَْبَخُسـوا النَّـاَس َأْشـَياَءُرمْ ، َوز نُوا اب 

د يَن( )الشعراء: ورـي ، ويعبـدون األيكـة، (. قال ابن كثري: "وكـان أرـل مـدين كفـارا يقاعـون السـبيل وخييفـون املـار 183-181ُمْفس 
عون ويــدف، وياففــون فيهمــا، يبخســون املكيــال وامليــزان، وكــانوا مــن أســوأ النــاس معاميــة، شــجر  مــن األيــك حوهلــا غيضــة ميتفــة هبــا

 . 2ابلناقص"
 

 اثنيا: املال ردف حبد ذاته
وقــد مــدح هللا ، املــال يف يــد املــؤمن وســيية لتضــميد جــراح النــاس وَّتفيــف معــاانهتم عنــدما ينفــق يف وجــوه الــرب والااعــات

َيْـد يُكْم إ ىَل ، وذم اإلمساك، عباده املنفقن ـن َن( فقال تعاىل: )َوأَْنف ُقوا يف  َسـب يل  اَّللَّ  َول تـُْيُقـوا أب  ـُنوا إ نَّ اَّللََّ حيُ ـبُّ اْلُمْحس   التـَّْهُيَكـة  َوَأْحس 
 (. 195)البقر :

                                                            
 (.1/233تفسري الكشاف، ) -1
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ول ترغـب ، ولكن طغمة الكفر املتخيفة ل ترى يف املال إل البدايـة والنهايـة والوسـيية والغايـة فـال تايـب مـن هللا إل الـدنيا
َن النَّاس  َمْن يـَُقولُ ، يف شيء مثل املال َر   م ْن َخالٍق()البقر : من اآلية قال تعاىل: )َفم  نـَْيا َوَما َلُه يف  اآْلخ   (.211َربَـَّنا آت َنا يف  الدُّ

إنه البخل الاي سيقيب ، فال يربحها إىل وجوه اخلري أبدا، ورؤلء املتخيفون إذا دخل الدررم خزائنهم أمسكوه هبا
ْن َفْضي ه  ُرَو َخرْيًا هَلُْم َبْل ُرَو َشرٌّ هَلُْم قال تعاىل: )َول حَيَْسنَبَّ ، أمواهلم عييهم عاااب يوم القيامة َا آََتُرُم اَّللَُّ م   الَّا يَن يـَْبَخُيوَن مب 

َا تـَْعَمُيونَ  ُ مب   . (181َخب رٌي( )آل عمران: َسُيَاوَُّقوَن َما خبَ ُيوا ب ه  يـَْوَم اْلق َياَمة  َوَّلل َّ  م ريَاُث السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواَّللَّ

قال تعاىل: ، وكأنه قد خيق هلاه الغاية، وأيمر اآلخرين هبا، بل جتعيه يبشر هبا، وفيسفة البخل ل تقتصر عيى لصاحبها
ْن َفْضي ه  َوَأْعَتْداَن ل يْ  ُ م  ْلُبْخل  َوَيْكُتُموَن َما آََتُرُم اَّللَّ يناً( )النساء: َكاف ر يَن َعَااابً )الَّا يَن يـَْبَخُيوَن َوأَيُْمُروَن النَّاَس اب   (. 37ُمه 

فاملال ، (28وعشاق املال رؤلء سيصرخ أحدرم أبعيى لصوته قائال كما  قال تعاىل: )َما َأْغىَن َعين   َمال َيْه( )احلاقة:
 سيكون وابل عيى لصاحبه يوم القيامة إذا جنده ليباطل أو حرم منه مستحقيه.

ُروا يف  َسب يل  اَّللَّ  ل َيْسَتا يُعوَن َضْرابً ، ويكره السؤال يف غري ضرور ، واإلسالم حيب العفة قال تعاىل: )ل ْيُفَقرَاء  الَّا يَن ُأْحص 
يَماُرْم ل َيْسأَلوَن النَّاَس إ حْلَاف َن التـََّعفُّف  تـَْعر فـُُهْم ب س  ُل َأْغن َياَء م  اَّللََّ ب ه  َعي يٌم(  ًا َوَما تـُْنف ُقوا م ْن َخرْيٍ َفإ نَّ يف  اأْلَْرض  حَيَْسبُـُهُم اجْلَار 

وإمنا مدحت الفقراء ، وريهات أن تكون رنالك آية متدح الفقر لااته، ورو مع الغىن وتاوير اجملتمعات اقتصاداي، (273)البقر :
فالفقر يف راه احلال عارض كاملوت واجلراحات واألذى اليت تصيب ، الصابرين الاين كان فقررم بسبب اهلجر  وترك أمواهلم مبكة

قال ، وذلك ألهنا كانت يف سبيل العيي القدير، وإمنا لثواهبا اجلزيل عند الصرب عييها، فهي حممود  ل  لااهتا، ملؤمن يف حياتها
تَـُغوَن َفْضاًل م َن اَّللَّ   ْم َوأَْمَواهل  ْم يـَبـْ ر يَن الَّا يَن ُأْخر ُجوا م ْن د اَير ر  َويـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُولَئ َك ُرُم  َور ْضَواانً تعاىل: )ل ْيُفَقرَاء  اْلُمَهاج 

 ( 8الصَّاد ُقوَن( )احلشر:
 

 اثلثا: عدم رعاية حقوق األمة يف املال 
وجييــب الفقــر ، واإلنفــاق عنــدرم يبــدد املــال وياربــه، املــال عنــد املتخيفــن مــن املشــركن واملرتــدين كنــز جيــب احلفــا  عييــه

اه الرؤيـة الشـياانية لإلنفـاق ومبينـا أنـه سـيجود عيـى املنفقـن: )الشَّـْياَاُن يَع ـدُُكُم اْلَفْقـَر َوأَيُْمـرُُكْم رـ وقد قـال تعـاىل داحضـاً ، والتعاسة
ٌع َعي يٌم( )البقر : ُ َواس  ْنُه َوَفْضاًل َواَّللَّ ُ يَع دُُكْم َمْغف َرً  م  ْلَفْحَشاء  َواَّللَّ  (.268اب 

ـَر   ُرـْم َكـاف ُروَن( وقد دأب أرل الشرك والتخيف عيى منع زكا  أمـو  آْلخ  اهلم كمـا قـال تعـاىل: )الَـّا يَن ل يـُْؤتُـوَن الزََّكـاَ  َوُرـْم اب 
(. وأَّن هلـم أن 34قال تعاىل: )َول حَيُضُّ َعَيى َطَعـام  اْلم ْسـك ن ( )احلاقـة:، ورم ل ياعمون مسكينا ول يغيثون ميهوفا، (7)فصيت:

 وجوع الفقراء واملستضعفن.، اهلم من عرق الكادحنياعموا املساكن ورم الاين جيمعون أمو 

قـال تعـاىل: )َوإ َذا ق يـَل هَلُـْم ، وأن هللا لـو شـاء ألطعـم اجلميـع، ويربر رؤلء الفقر أبنه قضاء وقدر من السـماء ل يـد هلـم فيـه
ُ َقاَل الَّا يَن َكَفُروا ل يَّا يَن آَمُنوا أَنُاْ  ُ َأْطَعَمُه إ ْن أَنـُْتْم إ لَّ يف  َضالٍل ُمب ٍن( )يـ س:أَْنف ُقوا مم َّا َرَزَقُكُم اَّللَّ ول حجـة ، (47ع ُم َمْن َلْو َيَشاُء اَّللَّ
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وليبيــورم وخيتــربرم مــن ، فــإن هللا تعــاىل ابتيــى عبــاده يف الــدنيا ورفــع بعضــهم فــوق بعــض لتعــاونوا ويتكــاميوا فيمــا بيــنهم، ألحــد ابلقــدر
نـَْيا َوَرفَـْعنَــا بـَْعَضـــُهْم فَـــْوَق بَـ قــال تعـــاىل: )َأُرــْم يـَقْ ، خــالل ذلـــك ــنَـُهْم َمع يَشـــتَـُهْم يف  احْلَيَــا   الـــدُّ ـــُموَن َرمْحَــَت َرب  ـــَك حَنْــُن َقَســـْمَنا بـَيـْ ْعـــٍض س 

ــٌر مم َّــا جَيَْمُعــوَن( )الزخــرف: ً َوَرمْحَــُت َرب  ــَك َخيـْ ــَا بـَْعُضــُهْم بـَْعضــاً ُســْخر اي  َو الَّــا ي َجَعَيُكــْم َخالئ ــَف وقــال أيضــا: )َوُرــ، (32َدَرَجــاٍت ل يَـتَّخ 
ُيوَُكْم يف  َما آََتُكْم إ نَّ َربََّك َسر يُع اْلع َقاب  َوإ نَّ  يٌم( )األنعام:اأْلَْرض  َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ل يَـبـْ  (. 165ُه َلَغُفوٌر َرح 

أن ترتكز الثروات كيها أبيـدي ثيـة قيييـة بينمـا ل مييـك  فال ينبغي، وقد حرص القرآن عيى توزيع الثروات اإلنسانية ابلعدل
ويف راا الصدد جـاءت آيـة توزيـع الفـيء َّتصـه ابلفئـات الفقـري  أو ذات الـدخل احملـدود دون ، اآلخرون من أفراد اجملتمع إل الفتات

ـْن َأْرـل  اْلُقـَرى فَي يَّـ، األغنياء ُ َعيَـى َرُسـول ه  م  ه  َول يرَُّسـول  َولـ ا ي اْلُقـْرََّب َواْليَـتَـاَمى َواْلَمَسـاك ن  َوابْـن  السَّـب يل  َكـْي ل قال تعاىل: )َما أَفَـاَء اَّللَّ
ْنُكْم َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُاوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا َواتَـّقُ  ( )احلشر:وا اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ َشد يُد الْ َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنَ اأْلَْغن َياء  م  قال ، (7ع َقاب 

أو كــيال ، الزخمشـري: "كــيال يكـون الفــيء الـاي حقــه أن يعاــى الفقـراء ليكــون هلـم بيغــة يعيشـون هبــا جــدا بـن األغنيــاء يتكـاثرون بــه
، لغيبـةألهنـم أرـل الرايسـة والدولـة وا، ومعـىن الدولـة اجلارييـة: أن الرؤسـاء مـنهم كـانوا يسـتأخرون ابلغنيمـة، يكون دولـة جارييـة بيـنهم

، ومـال هللا دول، ومنـه قـول احلسـن: اَّتـاوا عبـاد هللا خـول، وكانوا يقولون: من عز بز. واملعىن: كيال يكـون أخـاه غيبـة وأثـر  جارييـة
 1يري من غيب منهم أخاه واستأثر به"

 

 رابعا: رفض القيم اإلنسانية والضوابط الشرعية
، ن مــنهم إىل املــال وكأنــه روح اخليــود يف أيــديهم أو إكســري احليــا ينظــر كثــري مــن ألصــحاب األمــوال مــن اجلــارين واملتخيفــ

َدهُ ، قال تعاىل: )َوْيٌل ل ُكل   مهََُزٍ  ُلَمَز ٍ   ( 3-1حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَيَدُه( )اهلمز :، الَّا ي مَجََع َماًل َوَعدَّ
قـال تعـاىل: )َكـالَّ ، جتـربا بسـبب رـاا املـال الـاي يف أيـديهمويتيهـون عيـى العبـاد فسـقا و ، وجتدرم ميارسون الاغيان يف أفظع أشكاله

ْنَساَن لََيْاَغى  (.7-6َأْن َرآُه اْستَـْغىَن( )العيق:، إ نَّ اأْل 

وكثـريا مـا يسـتخدمون املـال وسـيية ليضـغط عيـى ، أو تبديـد وإسـراف، وهلؤلء أسيوب متخيف يف استخدام املال بن كنـز
قـال تعـاىل: )ُرـُم الَـّا يَن يـَُقولُـوَن ل تـُْنف ُقـوا َعيَـى َمـْن ع ْنـَد َرُسـول  اَّللَّ  ، ن نبـيهم عييـه الصـال  والسـالمالدعو  ولبتزاز الناس ولصـرفهم عـ

 (. 7َحىتَّ يـَنـَْفضُّوا َوَّلل َّ  َخزَائ ُن السََّماَوات  َواأْلَْرض  َوَلك نَّ اْلُمَناف ق َن ل يـَْفَقُهوَن( )املنافقون:

ت العامــــة واألعيــــاد خيتيــــون كــــالاواويس يف زينــــتهم وحيــــيهم ورــــم يشــــمخون أنفــــة واســــتكبارا عيــــى وجتــــدرم يف املناســــبا
ــاَ  ، ومثــال ذلــك مــا فعيــه قــارون أمــام قومــه، املستضــعفن يف األرض ــه  يف  ز يَنت ــه  َقــاَل الَّــا يَن يُر يــُدوَن احْلََي قــال تعــاىل: )َفَخــرََج َعَيــى قَـْوم 

نـَْيا اَي لَْيَت لََنا م   َ َقاُروُن إ نَُّه َلُاو َحظٍ  َعظ يٍم( )القصص:الدُّ  (.79ْثَل َما أُويت 
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، فهاه عـاد تعمـر أبمواهلـا األرض، واستخدام املال يف اخليالء والستعالء الكاذب شأن األقوام أيضا كما رو شأن األفراد
نُــوَن ، التســييم ابلبعــث واملعــادويقودرــا رــاا إىل العبثيــة والــباش والــروح النتقاميــة ورفــض الغيــب و ، وتسـتثمر وتتبــارى قــال تعــاىل: )أَتـَبـْ

ـــُاوَن َمَصـــان َع َلَعيَُّكـــْم ََّتْيُـــُدونَ ، ب ُكـــل   ر يـــٍع آيَـــًة تـَْعبَـثُـــونَ  ( والريـــع: املكـــان 131-128َوإ َذا َبَاْشـــُتْم َبَاْشـــُتْم َجبَّـــار يَن( )الشـــعراء:، َوتـَتَّخ 
 1د  واحلصون.واملصانع: مآخا املاء. وقيل: القصور املشي، املرتفع

فهــاا فرعــون مثــال ليقائــد الفاســد الــاي يبــدد أمــوال ، وكثــريا مــا تبــدد ثــروات األمــم يف الفســاد والصــد عــن ســبيل هللا تعــاىل
قال تعاىل: ) )َوقَـاَل ُموَسـى َربَـّنَـا إ نَـَّك ، وحماربة موسى عييه السالم ومن معه، وتعبيد اجلمارري له من دون هللا، شعبه يف تزين املنكر

يُّوا َعْن َسب يي َك َربَـَّنا اطْ  نـَْيا َربَـَّنا ل ُيض  نُـوا َحـىتَّ آتـَْيَت ف ْرَعْوَن َوَمأَلَُه ز يَنًة َوأَْمَواًل يف  احْلََيا   الدُّ م ْس َعَيى أَْمَواهل  ْم َواْشُدْد َعَيى قـُُيوهب  ْم َفال يـُْؤم 
قـال تعــاىل: ، بـه الســحر  عنـدما سـألوه عـن مكافـأهتم لـو انتصـروا عيـى موسـى (. مـن ذلـك مـا وعـد88يـَـَرُوا اْلَعـَااَب اأْلَلـ يَم( )يـونس:

ــا أَلَْجــراً إ ْن ُكنَّــا حَنْــُن اْلَغــال ب َن( )ألعــراف: ــاُلوا إ نَّ لََن ــَحَرُ  ف ْرَعــْوَن َق (. وكــان جــواب فرعــون أنــه وعــدرم ابملــال والزلفــى 113)َوَجــاَء السَّ
َن اْلُمَقرَّب َن( )ألعراف:، الفرعوين حيث سيتقربون من حضر  لصاحب البالط، عنده  (. 114قال تعاىل: )َقاَل نـََعْم َوإ نَُّكْم َلم 

قـال تعـاىل: )َوإ َذا أََرْداَن َأْن نـُْهي ـَك قَـْريَـًة ، وراا الرتف والفساد يف تبديد الثـروات يقـود إىل رـالك األمـم والشـعوب يف الـدنيا
َرف يَها فَـَفَسُقوا ف يَها  َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَرا تَـْدم رياً( )السـراء:أََمْراَن ُمتـْ ، ( ويقـود ألصـحاب الـرتف إىل العقـاب اخلالـد يف اآلخـر 16َفَحقَّ َعَييـْ

ـــَرف َن( )الواقعـــة: ، (. فـــاملرتفن واملبـــارين ل يســـتحقون إل الفنـــاء والرحيـــل عـــن رـــاه احليـــا 45قـــال تعـــاىل: )إ نَـُّهـــْم َكـــانُوا قَـْبـــَل َذل ـــَك ُمتـْ
 قاب اخلالد يوم الدين.والع

 
 خامسا: عدم تاوير البيئة واستثمار خريات األرض

َن اأْلَْرض  َواْستَـْعَمرَُكْم ف يَهـا()رود: مـن اآليـة، خيق هللا اإلنسان ليعمر األرض وسـخر لـه ، (61قال تعاىل: ) ُرَو أَْنَشَأُكْم م 
قـال تعـاىل: )َوَسـخََّر َلُكـْم َمـا يف  السَّـَماَوات  َوَمـا يف  اأْلَْرض  ، دمتـهاملاء والثروات املعدنية والشمس والقمر والسـحاب والـرايح كيهـا خل

ْنُه إ نَّ يف  َذل َك آَلايٍت ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )اجلاثـية: يعاً م   (. 13مجَ 
ييـــه قـــال تعـــاىل عيـــى لســـان نـــوح ع، وبـــن ســـبحانه لإلنســـان أبنـــه سيســـاعده عيـــى عمارهتـــا إذا َتب إليـــه ووحـــده ســـبحانه

ْدرَاراً ، السالم: )فَـُقْيُت اْستَـْغف ُروا َربَُّكْم إ نَُّه َكاَن َغفَّاراً  ل  السََّماَء َعَيْيُكْم م  َْمـَواٍل َوبَن ـَن َوجَيَْعـْل َلُكـْم َجنَّـاٍت َوجَيَْعـْل َلُكـْم ، يـُْرس  َومُيْـد دُْكْم أب 
 (. 12-11أَنـَْهاراً( )نوح:

ـــا َمَعُهـــُم ، احلديـــد لينتفـــع هبـــا النـــاسوجعـــل هللا تعـــاىل يف األرض املعـــادن و  ْلبَـي  َنـــات  َوأَنـَْزْلَن قـــال تعـــاىل: )َلَقـــْد أَْرَســـْيَنا ُرُســـَيَنا اب 
ْلق ْسط  َوأَنـَْزْلَنا احلَْد يَد ف يه  أَبٌْس َشد يٌد َوَمَناف ُع ل ينَّاس  وَ  يزَاَن ل يَـُقوَم النَّاُس اب  ُ َمْن يَـ اْلك َتاَب َواْلم  ْلَغْيـب  إ نَّ اَّللََّ قَـو يٌّ ل يَـْعَيَم اَّللَّ ْنُصرُُه َوُرُسـَيُه اب 

 (.ز25َعز يٌز( )احلديد:
ـَر  ،وقد عيم هللا تعاىل نبيه داود عييه السالم لصنعة الدروع َباُل َأو  يب  َمَعـُه َوالاَّيـْ نَّا َفْضاًل اَي ج  َنا َداُوَد م  قال تعاىل: )َوَلَقْد آتـَيـْ

رٌي( )سـبأ: َأن  ، َوأَلَنَّا َلُه احلَْد يدَ  َا تـَْعَمُيوَن َبص  اً إ ين   مب  وبن احلكمة مـن تعييمـه ، (11-11اْعَمْل َساب َغاٍت َوَقد  ْر يف  السَّْرد  َواْعَمُيوا لَصاحل 
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ـُكمْ ، الدروع وري حفظ الدم اإلنساين عند احلـرب ـْن أَبْس  ـَنُكْم م  َعَة لَبُـوٍس َلُكـْم ل ُتْحص  ـُتْم َشـاك ُروَن(  قـال تعـاىل: )َوَعيَّْمنَـاُه لَصـنـْ فَـَهـْل أَنـْ
 (.81)النبياء:

ــَرْيشٍ ، ملــا يف التبــادل مــن املنــافع، ومــن هللا عيــى عبــاده ابلتجــار  يــالف  قـُ ( ، قــال تعــاىل: )إل   ــْيف  ــَتاء  َوالصَّ ــْم ر ْحَيــَة الش   إ يالف ه 
ـَيت  ال، وأمر ابلسعي لايب الرزق عقب لصال  اجلمعة، (2-1)قريش: ـْن َفْضـل  فقال: )فَـإ َذا ُقض  ـُروا يف  اأْلَْرض  َوابـْتَـغُـوا م  صَّـالُ  َفانـَْتش 

 (. 11اَّللَّ  َواذُْكُروا اَّللََّ َكث رياً َلَعيَُّكْم تـُْفي ُحوَن( )اجلمعة:
وعييــه فــإن أي تقصــري يف األنشــاة والســتثمار ملــوارد البيئــة الابيعيــة خيــالف الغايــة الــيت وضــع اإلنســان ألجيهــا يف األرض 

وما عييه واقع األمة اليوم مـن التخيـف الزراعـي والصـناعي والتجـاري أمـر منـاف متامـا لـروح اإلسـالم الـاي حيـث دومـا ، اوري عمراهن
َهــْوَن َعــن  اْلُمنْ ، عيــى التاــوير واإلبــداع وقيــاد  ركــب احليــا  ْلَمْعــُروف  َوتـَنـْ ــَر أُمَّــٍة ُأْخر َجــْت ل ينَّــاس  ََتُْمــُروَن اب  ــُتْم َخيـْ َكــر  قــال تعــاىل: )ُكنـْ

ـ ُنوَن َوَأْكثـَُرُرُم اْلَفاس  ُهُم اْلُمْؤم  نـْ َّللَّ  َوَلْو آَمَن َأْرُل اْلك َتاب  َلَكاَن َخرْياً هَلُْم م  ُنوَن اب  (. ول ينبغـي خلـري أمـة أن 111ُقوَن( )آل عمـران:َوتـُْؤم 
وقـد ، ومـن لعـب األطفـال إىل الاـائرات، عتعتمد عيى غريرا يف الزراعة والصناعة والتجار  حىت ألصبحت تستورد من اإلبر  إىل املـدف

وذلــك ألهنــا ل متيــك التكنولوجيــا ول اخلــرب  ول ، فألصــبحت دول مدينــة فقــري ، أررــق رــاا العتمــاد عيــى اآلخــرين ميزانيــات الــدول
اإلسـالم  ورـاا كيـه نتيجـة التخيـف الـاي ينبـاه، ولصارت بعض الـدول تتكـئ عيـى املسـاعدات اخلارجيـة إلطعـام شـعوهبا، املعيومات
ول يريـد أمـة حمامـة متقاعسـة يرمـي هلـا النـاس ، فاإلسالم يريد أمة قوية منفقة يف وجوه الرب تقود العامل حنـو اخلـري والسـالم، بل حياربه

 وبزجاجة املاء والدواء يف أحيان كثري . ، بفتات أمواهلم
كــن هلــا أن حتمــل رســالة اإلســالم بشــكل حضــاري ول مي، إن األمــة املتخيفــة اقتصــاداي ل ميكــن هلــا أن تقــود ســفينة احليــا 

، ورــو أمــر ل ميكــن لإلســالم أن يقــره، لقــد ألصــبح الفقــر واملســيمن قــرانء، جيعــل اآلخــرين يقــدروهنا ويــدخيون يف رــاا الــدين أفواجــا
ـــَن  قـــال تعـــاىل: )، تكـــون حمـــل القـــدو  لينخبـــة فمـــا أدراك مبـــن ســـوارا، فاإلســـالم يريـــد أمـــة قويـــة رائـــد  يف رـــاه احليـــا  َواْجَعْيَنـــا ل ْيُمتَّق 
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 التخلف السياسي املبحث الرابع
واسـتمرار وجـودرم ، األساس يف العميية السياسية ري تنظيم شئون الناس مبا حيقق  غايتهم من الوجود ومصاحلهم احلياتية

، بعبـار  أخـرى بسـياد  الشـرع اإلهلـي الـاي ل يتحيـز إىل فئـة ضـد أخـرى أو، ول يكون راا إل ابتباع احلـق الـاي أنزلـه هللا، وبقائهم
قـال ، وبـالك تكـون شـريعته رـي احلـق الكامـل والعـدل الكامـل، ول تغيب عن منزله عـز وجـل أيـة معيومـة يف األرض ول يف السـماء

ـيُّوَن َعـْن تعاىل: )اَي َداُوُد إ انَّ َجَعْيَناَك َخي يَفًة يف  اأْلَْرض  َفاْحُكْم بـَْنَ  يََّك َعـْن َسـب يل  اَّللَّ  إ نَّ الَـّا يَن َيض  حلَْق   َول تـَتَّب ع  اهْلََوى فَـُيض  النَّاس  اب 
: ( )ص  َا َنُسوا يـَْوَم احلْ َساب   (.26َسب يل  اَّللَّ  هَلُْم َعَااٌب َشد يٌد مب 

ْحَســان  َوإ يَتــاء  ذ ي اْلُقــْرََّب قــال تعــاىل: ، مــن وجهــة نظــر الــدينوقســااس احليــا  والعــدل رــو جــورر السياســة  ْلَعــْدل  َواأْل  )إ نَّ اَّللََّ أَيُْمــُر اب 
َهى َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَكر  َواْلبَـْغي  يَع ُظُكْم َلَعيَُّكْم َتاَكَُّروَن( )النحل:  ( 91َويـَنـْ
مـن ممارسـة مقتضـيات الشـعار اإلسـالمي يف الواقـع  بـل ل بـد، مبعىن آخر إن الدين ل يعنيه رفع رايـة إسـالمية ل رلصـيد هلـا يف الواقـع

ورـي ، وري رنا تعين تنفيا حكم هللا بن النـاس سواسـية، والعدالة يف فحوارا تعين تنفيا القانون دون حتيز، من خالل حكم العدالة
فشــرع هلــم مــا يتــواءم مــع ، مألن التشــريع اإلهلــي ابأللصــل قــائم عيــى معرفــة هللا حبقيقــة خيقــه ومــا يضــررم ومــا يــنفعه، عدالــة متكاميــة

بعكـس القـانون الوضــعي فهـو متفـاوت ومتقيــب مـن مكـان آلخــر ومـن زمـن آلخــر ، فاـرهتم وحقيقـتهم وواقعهــم وغـايتهم مـن الوجــود
مث إن اخليــق سواســية ، أو قالصــرا مقصــرا حبقــوق العبــاد، وقــد يكــون القــانون الوضــعي جمحفــا ظاملــا، بســبب ارتكــازه عيــى أرــواء البشــر

بينما يراعي التشريع البشـري يف أعـرق التجـارب الدميقراطيـة ، فهو مل حياب ابلتشريع طائفة من عباده عيى حساب األخرى، أمام هللا
 املعالصر  مصيحة األكثرية دون األقيية.

نَّ اَّللََّ قــال تعــاىل: )إ  ، وكثــريا مــا يولصــي الــدين احلنيــف أتباعــه ابلتــزام العــدل واجتنــاب الظيــم، وحيــث كــان الظيــم ل يكــون اإلســالم
ْلَعــْدل  إ نَّ  ــرياً( أَيُْمــرُُكْم َأْن تـُــَؤدُّوا اأْلََمــااَنت  إ ىَل َأْري َهــا َوإ َذا َحَكْمــُتْم بـَــْنَ النَّــاس  َأْن حَتُْكُمــوا اب  يعــاً َبص  ــا يَع ُظُكــْم ب ــه  إ نَّ اَّللََّ َكــاَن مسَ   اَّللََّ ن ع مَّ

 (58)النساء:

تكــرس الفســاد قــد ويف ســبيل تيــك املصــاحل ، ي ل تضــع رــدفا هلــا إل مصــاحلها اآلنيــة العاجيــةوأمــا السياســة اجملــرد  عــن الــدين فهــ
 وقد كان ليقرآن موقف عظيم يف جمارد  التخيف السياسي من خالل أمور عد  سنتناوهلا يف راا املبحث.، وتستبيح احملرمات
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 أول: التنديد ابلقيم السياسية الفاسد 

 رواء أن احليا  ل تصيح إل مبجموعة من القيم الفاسد  منها:الساسة وأرل األ بعض  يظن

 الظيم -أ
والظيـم يقـال يف … وإمـا بعـدول عـن وقتـه أو مكانـه ، الظيم رو: "وضع الشيء  يف  غري موضعه املختص به إما بنقصان أو بزايد 

ولالك يستعمل يف الـانب الكبـري ويف الـانب ، زويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاو ، جماوز  احلق الاي جيري جمرى نقاة الدائر 
 1الصغري"

فعـدم النصـياع ليشـرع ، ومـن رنـا يبـدأ الظيـم، والظيم وسيية أساسـية لسياسـة الاغيـان الـيت تـرفض آايت هللا تعـاىل والنصـياع ألمـره 
َـا )مُثَّ بـََعثْـَنا م ْن :قالتعاىل، اإلهلي رو اخلاو  األوىل لستباحة أموال الناس وأعراضهم ه  َفظََيُمـوا هب  ايت َنا إ ىَل ف ْرَعْوَن َوَمـأَل  ْم ُموَسى ِب  بـَْعد ر 

د يَن( )األعراف:  (113َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاق َبُة اْلُمْفس 

حـىت لـو كـان املنهـوب ، حقـا إن عيـوهنم ل تشـبع مـن حاـام الـدنيا، إىل ظيـم الضـعفاء وهنـب أمـواهلم ييجأ الظيمـة واجلبـارونوكثريا ما
قالتعاىل يف قصة موسـى واخلضـر عييهمـا السـالم:)أَمَّا السَّـف يَنُة َفَكانَـْت ل َمَسـاك َن يـَْعَميُـوَن يف  ، فينة لصغري  ملساكن يتكسبون منهاس

 (79اْلَبْحر  َفَأَرْدُت َأْن َأع يبَـَها وََكاَن َورَاَءُرْم َمي ٌك أَيُْخُا ُكلَّ َسف يَنٍة َغْصباً( )الكهف:

قالتعاىل عيـى ، وكأن نشو  النصر حتيل هلم فعل ما يريدون ابآلخر، استباحة القرى واألعراض عند النصر مة من الول ومن سنة الظي
(ورــاا 34النمــل:( ))َقاَلــْت إ نَّ اْلُمُيــوَك إ َذا َدَخُيــوا قَـْريَــًة أَْفَســُدوَرا َوَجَعُيــوا َأع ــزََّ  َأْري َهــا أَذ لَّــًة وََكــَال َك يـَْفَعُيــونَ :لســان بيقــيس ميكــة ســبأ

وافتقــد املرجعيــة التشــريعية ، وأمــا مــن جعــل منهجــه رــواه، احلكــم عــام ل يســتثىن منــه إل الصــاحلن مــنهم الــاين يتبعــون املــنهج اإلهلــي
 ألن السيوك الواقعي لصدى ليرؤى والعقائد اليت يؤمن هبا اإلنسان.، فإن سيوكه سيكون سيوكا ظاملا فاتكا مدمرا، اإلهلية

 

 نالاغيا -ب 
( فاستعري الاغيان فيه لتجاوز املـاء 11ورو "جتاوز احلد يف العصيان... وقوله تعاىل: )إ انَّ َلمَّا َطَغا اْلَماُء مَحَْيَناُكْم يف  اجْلَار يَة ( )احلاقة:

 2احلد"
ويتاـامنون إىل مـا اَّتـاوه ، مفهـؤلء تغـررم قـوهت، ويف امليوك املستكربين مثل فرعـون، والاغيان سنة يف األمم املستكرب  مثل عاد وْثود

بيــد أن ســيوكهم رـــاا جيعيهــم يف مرمــى الغضــب اإلهلــي كـــي ، ول يكرتثـــون لنشــررم الفســاد يف األرض، مــن أســباب امليــك الدنيويــة
ــَر َكْيــَف فَـَعــَل َربُّــَك ب َعــادٍ ، يغســل األرض مــن رجســهم ويستألصــيهم عــن بكــر  أبــيهم الَّــيت  ملَْ خُيَْيــْق ، اد  إ َرَم َذات  اْلع َمــ، قــال تعــاىل: )أملَْ تـَ

                                                            
 املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين ، ماد  )ظيم(.  - 1
   )طغى(.املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين ، ماد  - 2
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ثْـُيَها يف  اْلب الد   ْلَواد  ، م  ْم ، فَـَأْكثـَُروا ف يَهـا اْلَفَسـادَ ، الَـّا يَن َطغَـْوا يف  الْـب الد  ، َوف ْرَعـْوَن ذ ي اأْلَْوََتد  ، َوَْثُوَد الَّا يَن َجابُوا الصَّْخَر اب  َفَصـبَّ َعيَـْيه 
ْرلَصاد ( )الفجر:إ نَّ َربََّك ، َربَُّك َسْوَط َعَاابٍ   ( 14-6لَب اْلم 

ولكـن أَّن ، (24قال تعاىل خماطبا موسى عييه السالم: )اْذَرْب إ ىَل ف ْرَعـْوَن إ نَـُّه َطغَـى( )طــه:، ول يكون العااب إل بعد تنبيه ووعظ
 ( 23:ليااغية الفاسد أن يعترب ورو يسأل بغرور: )َقاَل ف ْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلم َن( )الشعراء

 

 التكايب -ج 

وذلك ألن أعداء ، ولتعبيد الناس لألواثن احلجرية أو البشرية، ورو أسيوب متخيف رخيص ييجأ إليه الساسة لرفض دعو  هللا تعاىل
قـــال تعـــاىل: ، لـــاا فهـــم ييجـــؤون إىل التكـــايب ابآلايت الســـاطعة والربارـــن الصـــادقة بغيـــة بقـــائهم يف الســـياة، الرســـل ل حجـــة هلـــم

ُ ب ــُانُوهب  ْم إ نَّ اَّللََّ َقــو يٌّ )َكــَدأْ  ايت  اَّللَّ  َفَأَخــَاُرُم اَّللَّ ْم َكَفــُروا ِب  ــْبي ه  ــْن قَـ ( )األنفــال:ب  آل  ف ْرَعــْوَن َوالَّــا يَن م  (. ورــؤلء 52 َشــد يُد اْلع َقــاب 
حكم برقـاب العبـاد ومصـري الـبالد ولكنـه العنـاد مـن أجـل البقـاء عيـى الـت، الاغا  الدجالون يعيمون أن ما يقوله األنبياء حـق ولصـدق

ــَماَوات  َواأْلَْرض  َبَصــائ َر َوإ ين   أَلَظُنُّــكَ ، وفــق أرــوائهم دون مرجعيــة دينيــة ــَزَل َرــُؤلء  إ لَّ َربُّ السَّ اَي  قــال تعــاىل: )َقــاَل َلَقــْد َعي ْمــَت َمــا أَنـْ
 (112ف ْرَعْوُن َمثْـُبوراً( )السراء:

 

 العيو والتكرب -د 

ولكـــن ، وأمـــا البشـــر فهـــم حباجـــة إىل التواضـــع أمـــام اخلـــالق املتكـــرب، كـــرب ل يييـــق إل مبـــن خيـــق األرض والســـماوات العـــالالعيـــو والت
قال تعاىل بشأن العيـو الفرعـوين املزيـف ، املتخيفن من الساسة يظنون السياة جيباب عظمة مينحهم حق التااول عيى رقاب العباد

ــْم َأْن  الــاي دفعــه إىل اضــاهاد املستضــعفن مــن ــْن ف ْرَعــْوَن َوَمأَل ر  ــه  َعَيــى َخــْوٍف م  ــْن قَـْوم  بــين إســرائيل: )َفَمــا آَمــَن ل ُموَســى إ لَّ ُذر  يَّــٌة م 
َن اْلُمْسر ف َن( )يونس:  (83يـَْفت نَـُهْم َوإ نَّ ف ْرَعْوَن َلَعاٍل يف  اأْلَْرض  َوإ نَُّه َلم 

ايت َنا َفاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قَـْوماً جُمْر م   قال تعاىل: )مُثَّ ، والستكبار يقود إىل اجلرمية ه  ِب  ْم ُموَسى َوَراُروَن إ ىَل ف ْرَعْوَن َوَمأَل  ْن بـَْعد ر  َن( بـََعثْـَنا م 
 (75)يونس:

ورمبـــا لصـــنع ، ويكـــون الســـتكبار يف الســـياة السياســـية كمـــا يكـــون يف أرابب األمـــوال ألصـــحاب الســـياة القتصـــادية يف اجملتمعـــات
ولعل راا رو السبب يف تقدمي اسم رارون لصاحب املال عيى فرعون لصـاحب السـياة يف قولـه تعـاىل: )َوقَـاُروَن ، تصاد السياسةالق

ْلبَـي  َنات  َفاْسَتْكبَـُروا يف  اأْلَْرض  َوَما َكانُوا َساب ق َن( )ال  (39عنكبوت:َوف ْرَعْوَن َوَراَماَن َوَلَقْد َجاَءُرْم ُموَسى اب 
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قــال تعــاىل يف لصــفة قــوم ، فــإذا هبــا ل تنصــاع لرســول كــرمي مثــل رــود عييــه الســالم، ر قــد ييــف شــعبا بعينــه أو أمــة أبكميهــاوالســتكبا
نَّــا قـُــوًَّ  َأَوملَْ يـَــَرْوا أَ  ُهْم قـُــوًَّ  وََكــانُوا نَّ اَّللََّ الَّــا ي َخيَ رــود: )َفَأمَّــا َعــاٌد َفاْســَتْكبَـُروا يف  اأْلَْرض  ب َغــرْي  احْلَــق   َوقَــاُلوا َمــْن َأَشــدُّ م  ــنـْ َقُهــْم ُرــَو َأَشــدُّ م 

ايت َنا جَيَْحُدوَن( )فصيت:  ((15ِب 

 اإلسراف -رـ 

فيبــددون ، وكثــريا مــا ييجــأ الساســة إليــه، 1وإن كــان ذلــك يف اإلنفــاق أشــهر"، الســرف: "رــو جتــاوز احلــد يف كــل فعــل يفعيــه اإلنســان
وذلـك أن شـقاء الشـعب ليـنعم السـياان أمـر ، وراا منتهـى التخيـف السياسـي، والباخ والرتف، املال العام يف  مصاحلهم الشخصية

ـْن ف ْرَعـْوَن إ نَـُّه َكـاَن َعال يـاً ، ألن األلصل رو أن يكون السياان يف خدمة األمة وليس العكس، ترفضه الشرائع السماوية قال تعـاىل: )م 
َن اْلُمْسر ف َن( )الدخان:  ((31م 

 

 التضييل -و 

ومـا رـو إل اخلاـأ ، ورـي تومهـه أبن مـا تفعيـه رـو الصـواب، فتفسـد عييـه دينـه ودنيـاه، لسـياة شـعبها ابلجتـاه اخلـاطئورو أن تقود ا
والعـااب ، وكـان الغـرق عاقبـة اجلميـع، ورـو مـا فعيـه فرعـون بقومـه حيـث قـادرم إىل اهلـالك، مما يسـبب زوال امليـك يف النهايـة، املبن

 (.79عاىل: )َوَأَضلَّ ف ْرَعْوُن قَـْوَمُه َوَما َرَدى( )طـه:قال ت، اخلالد ابنتظاررم يف اآلخر 

 

 الباانة الفاسد  -ز 

ولكـن كثـريا مـا يبتيـى السـياان بباانـة فاسـد  ، وعاد  ما يبحث السياان عن الباانة اليت تواليه وتنصحه، الباانة من أعمد  احلكم
، وتدفعـه إىل اإلجـرام دفعـا، له أن عميه راا رـو ملصـيحة األمـةوتزين ، وري تدعوه إىل سفك الدماء بغري حق، تغشه وتكاب عييه

ــُدوا يف  اأْلَْرض  َويَــَاَرَك َوآهل َ  ــْن قَـــْوم  ف ْرَعــْوَن أَتَــَاُر ُموَســى َوقَـْوَمــُه ل يُـْفس  تَــَك قَــاَل َســنُـَقت  ُل أَبـْنَــاَءُرْم َوَنْســَتْحي ي قــال تعــاىل: )َوقَــاَل اْلَمــأَلُ م 
وقـد تـرك ، أي أتـاره وقومـه يفسـدون يف األرض، (. جاء يف التفسري: "الواو رنـا حاليـة127ْوقَـُهْم َقار ُروَن( )ألعراف:ن َساَءُرْم َوإ انَّ فَـ 

أي ، أي أتـدعهم يصـنعون مـن الفسـاد مـا قـد أقـررهتم عييـه وعيـى تركـك آهلتـك؟وقرأ بعضـهم: إلرتـك، عبادتك؟ وقيل: رـي عاطفـة
. وعيى أي من الوجهن فإن موسـى سـواء عـدل عـن عبـاد  فرعـون 2له يعبده يف السر"عبادتك. قال احلسن البصري: كان لفرعون إ

ورـي حتـث فرعـون ليتخـا قـرارا استئصـاليا حبـق موسـى ، فـإن رـاا أمـر تعتـربه الباانـة فسـادا يف األرض، أو الصنم الـاي يعبـده فرعـون
 وقومه.

                                                            
 املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين ، ماد  )سرف(.  - 1
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ففي املشهد السابق تظهر الباانة رغبتهـا يف ، عيى أكثر من وجهواليعبة الفاسد  بن السياان املتخيف والباانة الفاسد  قد تتكرر 
وكأنه يريد أن ينتزع قرارا من الباانة الفاسد  لكـي ، ويف املشهد التايل يظهر فرعون رغبته يف ذلك، القضاء عيى موسى عييه السالم

لقرار لعبة شد ورخـي بـن السـياة واحلاشـية ورنا يبدو املشهد السياسي يف البالط الفرعوين وكأن عميية ا، لصل موسى ومن معهأيست
قال تعاىل: )َوقَـاَل ف ْرَعـْوُن َذُروين  أَقـْتُـْل ُموَسـى َوْليَـْدُع َربَـُّه ، إلبرام قرار سياسي متفق عييه بن الارفن يف راه اليعبة الربملانية الساذجة

 (.26ْرض  اْلَفَساَد( )غافر:إ ين   َأَخاُف َأْن يـَُبد  َل د يَنُكْم َأْو َأْن يُْظه َر يف  اأْلَ 

ول ريــب أن عمييــة تصــفية نــيب كــرمي مثــل موســى عييــه الســالم تكــون موضــوع حــوار طويــل بــن فرعــون وحاشــيته يف أزمنــة وأمكنــة 
، ليعيم اإلنسان كيف تدير السـياة الفرعونيـة املسـتبد  أموررـا، وقد نقل القرآن لنا جوانب من ذلك احلوار مبا يفي ابلغرض، متعدد 

 وكيف تتخا قراراهتا التعسفية املتخيفة يف دولة الرعب.

 

 الرعباهلواجس و  -ح 

ومــن رــاا املنايــق كانــت مميكــة ، فهــي يف حالــة حــار وخــوف مــن رعيتهــا قبــل أي شــيء آخــر، تعــيش الســياة الااغيــة برعــب دائــم
وانتهـاء ابجلنـود الـاين ميثيـون ، زير اآلمـرومـرورا هبامـان الـو ، ابتـداء مـن فرعـون رأس السـياة، فرعون يف حالة رعب دائم وحـار شـديد

ُهْم َما َكانُوا حَيَْاُروَن( ، أدوات القمع والتنفيا نـْ  (.6)القصص:قال تعاىل: )َومُنَك  َن هَلُْم يف  اأْلَْرض  َونُر َي ف ْرَعْوَن َوَراَماَن َوُجُنوَدمُهَا م 

قــال تعــاىل يصــف ، هللا الغــالبن عبــادصــفر بقصــد منازلــة القيــة مــن ول تبــايل الســياة املتخيفــة مــن أن حتشــد كــل إمكاانهتــا لســاعة ال
 (61ى( )طـه:استعداد فرعون ملنازلة موسى أمام الشعب يف يوم الزينة ورو من أعيادرم آنااك: )فَـتَـَوىلَّ ف ْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه مُثَّ أَتَ 

 

 اخلروج عيى قوانن الفار  -ط 

ــْل يَــَدَك يف  َجْيب ــَك ، وأمــا موســى عييــه الســالم فقــد أرســل بتســعة آايت، أو معجــز  مل يرســل هللا نبيــا إل ومعــه آيــة قــال تعــاىل: )َوأَْدخ 
ـق َن( )الن ـه  إ نَـُّهـْم َكـانُوا قَـْومـاً َفاس  ـْن َغـرْي  ُسـوٍء يف  ت ْسـع  آاَيٍت إ ىَل ف ْرَعـْوَن َوقَـْوم   ،واليـد، واآلايت رـي: "العصـا، (12مـل:ََّتْرُْج بـَْيَضـاَء م 

 1قاله ابن عباس"، آايت مفصالت، والدم، والضفادع، والقمل، واجلراد، والاوفان، والبحر، والسنن

وألن مهمـة موسـى كانـت ، فـال يـدع هلـم جمـال ليشـك أبـدا، ويبدو أن كثـر  اآلايت كانـت بقصـد قاـع الاريـق عيـى فرعـون وحاشـيته
قـال تعـاىل: )قَـاَل َلَقـْد َعي ْمـَت َمـا أَنـْـَزَل ، جتعيـه يواجـه فرعـون بكـل ثقـةفال بد له من جمموعـة مـن الربارـن الصـادقة الـيت ، لصعبة جدا

ولكن فرعون أَّب وتـوىل شـأن كـل سـياان ، (112َرُؤلء  إ لَّ َربُّ السََّماَوات  َواأْلَْرض  َبَصائ َر َوإ ين   أَلَظُنَُّك اَي ف ْرَعْوُن َمثْـُبوراً( )السراء:
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ورــاا بســبب الفســق الــاي رــو يف ، وإمنــا ييجــأ إىل الســيف ليحــاكم خصــومه، ق ول يعبــأ ابلربرــانغشــوم ظــامل مســتبد ل يقبــل احلــ
ل أن يغمــض عينيــه ، وذلــك أن مــن شــأن العاقــل البصــري إذا رأى الضــوء أن ينتفــع هبــا ويهتــدي، حقيقتــه خــروج عــن مناــق الفاــر 

قـال تعـاىل: )أملَْ جَنَْعـْل لَـُه ، واس الـيت تولصـل إىل احلقيقـةفهاا رو منتهى التخيف يف تعايل احلـ، ويايب من اآلخرين إغماض عيوهنم
( )البيد: نَـْن   ( 8َعيـْ

 
 اثنيا: التنديد بسياسة الاائفية

، وقـد طبقهـا فرعـون عيـى رعيتـه، ميكن تابيقها عيى األعداء واأللصـدقاء يف آن واحـد، إن سياسة )فرقد تسد( سياسة فرعونية قدمية
ـَيعاً ، ياوق بعضها أبس اآلخر، ئف متصارعةفإذا رو يقسم الشعب إىل طوا قـال تعـاىل: )إ نَّ ف ْرَعـْوَن َعـال يف  اأْلَْرض  َوَجَعـَل َأْرَيَهـا ش 

د يَن( )القصص: َن اْلُمْفس  ُهْم يَُاب  ُح أَبـَْناَءُرْم َوَيْسَتْحي ي ن َساَءُرْم إ نَُّه َكاَن م  نـْ  (.4َيْسَتْضع ُف طَائ َفًة م 

، وتشـيع جـوا مـن الكآبـة وحـب النتقـام لـدى الشـعب الواحـد، تولـد احلقـد والكراريـة بـن النـاس، بة سياسية غبيـةواليعبة الاائفية لع
 وكم من احلروب واملاابح يف التاريخ كان سببها الصراع الاائفي ؟!.، فإذا به فئات متصارعة ترتبص كل فئة ابألخرى

 
ُ
الاائفيـة الـيت  وليست سياسـةُ ، وسياد  القانون وتابيقه عيى اجلميع، دل بن الناسرو إشاعة العوالبالَد والعباَد كَ يْ إن الاي يؤمن امل

ََمــان ي  ُكْم َول أََمــاين    َأْرــل  ، وتعصــف ابملمالــك وأريهــا يف أقــرب أزمــة، تــدفن النــار حتــت الرمــادفهــي ، ســنها فرعــون قــال تعــاىل: )لَــْيَس أب 
رياً( )النساء:اْلك َتاب  َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ب ه  وَ  ْد َلُه م ْن ُدون  اَّللَّ  َول ي اً َول َنص   (. 123ل جيَ 

إن السياســة الاائفيــة تــدمر الغــرض مــن اجملتمــع املــدين ورــو التعــارف وبنــاء احلضــار  اإلنســانية الراشــد  الــيت تقــوم عيــى اإلميــان ابهلل 
يٌم َخب ـرٌي( َوأُنـَْثى َوَجَعْيَناُكْم ُشُعوابً َوقَـَبائـ َل ل تَـَعـاَرُفوا إ نَّ َأْكـَرَمُكْم ع ْنـَد اَّللَّ  أَتْـَقـاُكْم إ نَّ اَّللََّ َعي ـ تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّاُس إ انَّ َخَيْقَناُكْم م ْن ذََكرٍ 

 ( 13)احلجرات:
، ه لوقـت مـاقـد حتفـظ ليسـياان كرسـي، إن إذكاء انر الصراعات الاائفية لدى الرعية واليت استخدمها فرعون سياسة متخيفة فاسد 

 مما جيعل األمن الجتماعي مهددا ابلنفجار يف أي حلظة.، ولكنها تزرع الكرارية والصراع بن الرعية

 

 اثلثا: رفض اآلخر وتصفيته

وتنتهـي بتصـفيته جسـداي أو إخراجـه ، نـاقض بعضـها بعضـابـاه وولصـفه ابلـتهم الكثـري  الـيت يرفض اآلخر وتصفيته تبدأ ابلتهكم به ون
قـال تعـاىل: ، فكـم هتكـم أعـداء هللا ابألنبيـاء والرسـل عيـيهم السـالم وابلصـاحلن مـن أتبـاعهم، رـو ديـدن أعـداء هللا مجيعـاو ، من وطنه

ٌر َأْو جَمُْنوٌن( )الارايت: ْم م ْن َرُسوٍل إ لَّ َقاُلوا َساح  ْن قَـْبي ه   ( 52)َكَال َك َما أََتى الَّا يَن م 
قال تعاىل: )إ نَّ الَّا يَن َيْكُفُروَن ِباَيت  اَّللَّ  َويـَْقتُـُيوَن النَّب ي  َن ب غَـرْي  َحـقٍ  َويـَْقتُـيُـوَن ، نبياء والصاحلنوكم امتدت األيدي اآلْثة لتباش ابأل

ْرُرْم ب َعَااٍب أَل يٍم( )آل عمران: َن النَّاس  فَـَبش   ْلق ْسط  م   ( 21الَّا يَن أَيُْمُروَن اب 
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ْم لَُنْخـر َجنَُّكْم ، السالم لينفي والتهجـري القسـري مـن أوطـاهنم وكم تعرض األنبياء والرسل عييهم قـال تعـاىل: )َوقَـاَل الَـّا يَن َكَفـُروا ل ُرُسـي ه 
ْم َربُـُّهْم لَنُـْهي َكنَّ الظَّال م َن( )ابراريم: يَّت َنا َفَأْوَحى إ لَْيه  َنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف  م  ْن أَْرض   ( 13م 

وحترمهـا مـن طاقـات مجيـع ، به أو إقصائه أو قتيه سياسة جارية متخيفة تبدد طاقات أبناء األمـة الواحـد وسياسة رفض اآلخر وإررا
ورــي سياســة يرفضــها الــدين احلــق الــاي يســمح لينــاس ابحلريــة ويــدعورم إىل ، وتولــد اجلمــود العقيــي والفكــري لــدى النــاس، أبنائهــا

ـَن اْلغَـي   ()البقـر : مـن اآليـةقـال تعـاىل مشـرعا ليحريـة الدينيـة: )ل، التعايش السيمي َ الرُّْشـُد م  وقـال ، (256 إ ْكـرَاَه يف  الـد  ين  قَـْد تـَبَــنَّ
ُء ()البقــر : مــن تعــاىل حمــددا وظيفــة النــيب عييــه الســالم ورــي التــاكري ولــيس اإللــزام: )َلــْيَس َعَيْيــَك ُرــَداُرْم َوَلك ــنَّ اَّللََّ يـَْهــد ي َمــْن َيَشــا

مقــررا حقــوق اآلخــرين مــن املتعايشــن مــن أرــل األداين األخــرى مــع أرــل الــدعو  ول يرفعــون الســيف يف وقــال تعــاىل ، (272اآليــة
ُ َعن  الَّا يَن ملَْ يـَُقات ُيوُكْم يف  الد  ين  َوملَْ خُيْر ُجوُكْم م ْن د اَير ُكْم َأْن تـَبَـ  َهاُكُم اَّللَّ ْم إ نَّ اَّللََّ وجهها: )ل يـَنـْ اُوا إ لَْيه  ـا َن( رُّوُرْم َوتـُْقس   حيُ ـبُّ اْلُمْقس 

 ( 8)املمتحنة:

 املتخيفة لنرى بعض النماذج من رعونتها ورفضها لآلخر: ضرب من السياسة ونعود إىل

وراح يايـــق خمتيـــف ، فـــرفض فرعــون قبـــول احلــق، فقــد أرســـل هللا تعــاىل نبيـــه موســى عييـــه الســالم مؤيـــدا ابآلايت البينـــات إىل فرعــون
اقضــة فيمــا بينهــا حــول شخصــية موســى عييــه الســالم وذلــك بغــرض تشــويه تيــك الشخصــية وجعــل النــاس الــدعاايت الرخيصــة واملتن

ٌر َعي ـيٌم( ، فمر  يقول عن موسى عييه السالم رو سـاحر عيـيم، ينفضون عنها ـْن قَــْوم  ف ْرَعـْوَن إ نَّ َرـَاا َلَسـاح  قـال تعـاىل: )قَـاَل اْلَمـأَلُ م 
نَـا ُموَسـى ت ْسـَع آاَيٍت بـَي  نَـاٍت َفاْسـَأْل بَـين  إ ْسـرائيَل إ ْذ َجـاَءُرْم فَـَقـاَل ق، (. ومر  رو رجل مسحور119)األعراف: ال تعاىل: )َوَلَقـْد آتـَيـْ

وَن قـال تعـاىل: )إ ىَل ف ْرَعـْوَن َوَراَمـاَن َوقَــارُ ، ومـر  اثلثـة رـو سـاحر كـااب، (111لَـُه ف ْرَعـْوُن إ ين   أَلَظُنُّـَك اَي ُموَسـى َمْسـُحوراً( )السـراء:
ٌر َكاَّاٌب( )غافر:  ((24فَـَقاُلوا َساح 

ـْن آل  ف ْرَعـْوَن َيُسـوُموَنُكْم ، وقد عمـد فرعـون إىل تصـفية قـوم موسـى عييـه السـالم مـن قبـل ولدتـه وبعـدرا نَـاُكْم م  قـال تعـاىل: )َوإ ْذ جَنَّيـْ
ُوَن أَبـْنَـاءَُكْم َوَيْسـَتْحُيوَن ن َسـاءَُكْم َويف   ـْن َرب  ُكـْم َعظ ـيٌم( )البقـر : ُسوَء اْلَعَااب  يُـَاحب   قـال ابـن كثـري: "وكـان احلامـل لـه ، (49َذل ُكـْم بَـالٌء م 

مـن أنـه سـيخرج مـن ذريتـه ، عيى راا الصنيع القبيح أن بـين إسـرائيل كـانوا يتدارسـون فيمـا بيـنهم مـا أيثرونـه عـن إبـراريم عييـه السـالم
مـن إرادتـه إايرـا عيـى ، كـان جـرئ عيـى سـار  امـرأ  اخلييـل ميـُك مصـر  غالم يكون رالك مصر عيى يديه. وذلك ـ وهللا أعيم ـ حـن

فـاكررا لـه ، وولصيت إىل فرعون، فتحدث هبا القبط فيما بينهم، السوء وعصمة هللا هلا. وكانت راه البشار  مشهور  يف بين إسرائيل
ولن يغين حار مـن ، را من وجود راا الغالمحا، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بين إسرائيل، ورم يسمرون عنده، بعض أمرائه وأساورته

 .1قدر"

َفَعنَـا ، وقد حاول فرعون قتل موسى ورو طفل يف املهد  قال تعاىل: )َوَقاَلت  اْمَرَأُت ف ْرَعْوَن قـُرَُّت َعْنٍ يل  َوَلَك ل تـَْقتُـُيوُه َعَسـى َأْن يـَنـْ
َاُه َوَلداً َوُرْم ل َيْشُعُروَن( )القصص:  (. 9َأْو نـَتَّخ 
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حيث جند السياة املتخيفة تنقيـب عيـى أتباعهـا مـن السـحر  عنـدما يتبعـون ، وحاول فرعون تصفية كل من يتبع موسى عييه السالم
ـْحَر فَـيَ ، وهتددرم أبقصى العقوابت، احلق ُتْم َلُه قَـْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إ نَـُّه َلَكب ـريُُكُم الَـّا ي َعيََّمُكـُم الس   َسـْوَف تـَْعَيُمـوَن قال تعاىل: )َقاَل آَمنـْ

الٍف َوأَلُلَصي  بَـنَُّكْم َأمْجَع َن( )الشعراء:  (49أَلَُقا  َعنَّ أَْيد َيُكْم َوأَْرُجَيُكْم م ْن خ 
قـال تعـاىل: )فَـأَتْـبَـَعُهْم ف ْرَعـْوُن ، كما حاول تصفية موسى عييه السـالم ومـن معـه يف اجلولـة األخـري  مـن املاـارد  اجلماعيـة عنـد البحـر

ُُنو  يَـُهْم( )طـه:جب  َن اْلَيم   َما َغش  يَـُهْم م   (78د ه  فَـَغش 

ُ بـ ُانُوهب  ْم َواَّللَُّ ، ومن شأن الاغا  تكـايب الرسـل اَيت نَـا َفَأَخـَاُرُم اَّللَّ بُوا ِب  ْم َكـاَّ ـْن قَــْبي ه   َشـد يُد قـال تعـاىل: )َكـَدْأب  آل  ف ْرَعـْوَن َوالَـّا يَن م 
( )آل عمــران: ــاَل ، ســخرون مــن دعــو  الرســل وحيــاولون دحضــها عــن طريــق الشــبه والفــرتاءاتورــم ي، (11اْلع َقــاب  قــال تعــاىل: )َوَق

َن ل ف ْرَعـْوَن َأْسَباَب السََّماَوات  َفَأطَّي َع إ ىَل إ َله  ُموَسـى َوإ ين   أَلَظُنُّـُه َكـاذ ابً وََكـَال َك زُي ـ ، ف ْرَعْوُن اَي َراَماُن اْبن  يل  لَصْرحاً َلَعي  ي أَبـُْيُغ اأْلَْسَبابَ 
 (37-36ُسوُء َعَمي ه  َولُصدَّ َعن  السَّب يل  َوَما َكْيُد ف ْرَعْوَن إ لَّ يف  تـََباٍب( )غافر:

كمـا حصـل مـع يوسـف عييـه السـالم الـاي زج بـه يف السـجن بسـبب جرميـة مل ،  ويتخا الساسـة مـن السـجون وسـيية لتغايـة عـوراهتم
ٍن( )يوسف:قال تعاىل: )مُثَّ َبَدا هلَُ ، يرتكبها ْن بـَْعد  َما رََأُوا اآْلايت  لََيْسُجنُـنَُّه َحىتَّ ح   ( 35ْم م 

وذلــك بعــد مــا عرفــوا براءتــه وظهــرت ، جــاء يف التفســري: "مث ظهــر هلــم مــن املصــيحة فيمــا رأوه أهنــم يســجنونه إىل حــن أي إىل مــد 
وأهنم ، منا سجنوه ملا شاع احلديث إيهاما أنه راودرا عن نفسهاوكأهنم وهللا أعيم إ، وري األدلة عيى لصدقه يف عفته ونزارته، اآلايت

فيمـا ، حـىت تتبـن براءتـه ممـا نسـب إليـه مـن اخليانـة، وهلـاا ملـا طيبـه امليـك الكبـري يف آخـر املـد  امتنـع مـن اخلـروج، سجنوه عيـى ذلـك
 .1تقرر ذلك خرج ورو نقي العرض لصيوات هللا عييه وسالمه"

، كما رـو حـال لصـاحيب يوسـف عييـه السـالم،  تشاريهم أو أعواهنم يف السجون بسبب شبهة أو ظن سيئوكثريا ما يودع الساسة مس
ــْن رَ قــال تعــاىل: ) ــُر م  ــْجن  أَمَّــا َأَحــدُُكَما فَـَيْســق ي َربَّــُه مَخْــراً َوأَمَّــا اآْلَخــُر فَـُيْصــَيُب فَـَتْأُكــُل الاَّيـْ يبَ  الس   ــَي اأْلَْمــُر الَّــا ي ف  اَي لَصــاح  ــه  ُقض  يــه  ْأس 

( )يوسف:  (41َتْستَـْفت َيان 
قـال السـدي كـان سـبب حـبس امليـك إايمهـا أنـه تـورم أهنمـا متـاآل عيـى مسـه يف ، "قال قتاد : كان أحدمها ساقي امليك واآلخر خبـازه

 2طعامه وشرابه"

 رابعا: الستبداد السياسي

فيصـرخ ، فهـو الدولـة والدولـة رـو، رته حيـث نظـرفـال يـرى إل لصـو ، من أسوأ لصفات التخيف السياسي أن تصبح الدولة ميكا ليفرد
ْصـَر َوَرـا ه  ا ـه  قَـاَل اَي قَــْوم  أَلَـْيَس يل  ُمْيـُك م  ـْن حَتْـيت  متشدقا كما قال تعاىل حكاية عن فرعـون: )َواَنَدى ف ْرَعـْوُن يف  قَـْوم  أْلَنـَْهـاُر جَتْـر ي م 

ُروَن( )الزخرف:  ( 51أََفال تـُْبص 
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قــال ، ويريــد أن يثبـت ليعـامل أبنــه إلـه هلـم عــن طريـق التجربـة الفاشــية والسـتدلل اخلـادع، ألوريـة هللا تعـاىل املسـتبد ينكــر فرعـون ورـاا
ْن إ َلٍه َغرْي ي َفَأْوق ْد يل  اَي َراَماُن َعَيى ا َلَعي  ـي َأطَّي ـُع إ ىَل إ لَـه  لا  ن  َفاْجَعـْل يل  لَصـْرحاً تعاىل: )َوَقاَل ف ْرَعْوُن اَي أَيُـَّها اْلَمأَلُ َما َعي ْمُت َلُكْم م 

َن اْلَكاذ ب َن( )القصص:  (.38ُموَسى َوإ ين   أَلَظُنُُّه م 

ورـو القصـر املنيـف ، جاء يف التفسـري: "يعـين أمـر وزيـره رامـان مـدير رعيتـه أن يوقـد لـه عيـى الاـن يعـين يتخـا لـه آجـرا لبنـاء الصـرح
وأنــه لــو تســيق أعيــى جبــل يف الــدنيا لــن ، ال الــدنيا مــا رــو أعيــى مــن لصــرحهوكأنــه قــد غــاب عــن ذاك الااغيــة أن يف جبــ، 1العــايل"

 وإمنا ابلعقل والستدلل.، وذلك أن الاريق إىل معرفة هللا ل تكون ابلرؤية واملشارد ، يستايع أن يرى هللا

قـال تعـاىل يف ولصـف ، ي الكبـريوقد بيغ راا املستبد الااغية الاي ادعـى األلوريـة مبيغـا لصـار النـاس يقسـمون بـه وينسـون رهبـم العيـ
ـيـَُّهْم َوقَـاُلوا ب ع ـزَّ   ف ْرَعـْوَن إ انَّ لَـَنْحُن  بَـاهَلُْم َوع ص  (. ولكـن هللا 44اْلغَـال ُبوَن( )الشـعراء:املبارز  بن موسى عييه السالم والسحر : )فَـأَْلَقْوا ح 

ورنـا يفسـر ، وآمنـوا مـع موسـى عييـه السـالم، عـاملنفخـروا سـاجدين لـرب ال، نصر رسوله موسى عييه السـالم عيـى السـحر  وإفكهـم
قــال ، مفــاده أن ْثــة مــؤامر  بــن موســى والســحر  لعمــل انقــالب سياســي، فرعــون املســتبد إميــان الســحر  ابهلل تفســريا دنيــواي رخيصــا

ـُـــ ــــَاا َلَمْكــــٌر َمَكْرمُت ــــْم إ نَّ َر ــــَل َأْن آَذَن َلُك ــــُتْم ب ــــه  قَـْب ــــْوُن آَمنـْ ــــاَل ف ْرَع ــــوَن( تعــــاىل: )َق ــــا َفَســــْوَف تـَْعَيُم ــــا َأْرَيَه َه نـْ ــــة  ل ُتْخر ُجــــوا م  وُه يف  اْلَمد يَن
وتكـون الدولـة والصـولة ، وَّترجوا منهـا األكـابر والرؤسـاء، وتكون لكم دولة ولصولة، (واملعىن: "أي جتتمعوا أنتم ورو123)األعراف:

ــــالٍف مُثَّ أَلُلَصــــي  بَـنَُّكْم َأمْجَع ــــَن( قــــال تعــــاىل: )أَلَُقا  َعــــ، ويتوعــــد املســــتبد الســــحر  أبشــــد العقــــاب، 2لكــــم" ــــْن خ  نَّ أَيْــــد َيُكْم َوأَْرُجَيُكــــْم م 
 (. 124)ألعراف:

فقـال: "ورـاا الـاي قـال مـن البهتـان الـاي يعيـم كـل فـرد ، وقد فند العالمة ابن كثـري التهمـة الفرعونيـة ليسـحر  وموسـى عييـه السـالم
فــإن النــاس كيهــم مــن أرــل دولتــه وغــريرم يعيمــون أن ، ل يَــروج مثيــه عيــى الصــبيانبــل ، عاقــل مــا فيــه مــن الكفــر والكــاب واهلــااين

حـىت كـان ، فكيـف يكـون كبـريرم الـاي عيمهـم السـحر؟ مث رـو مل جيمعهـم ول عيـم ابجتمـاعهم، موسى مل يَره رؤلء يوما مـن الـدرر
 3ومن املدن واألرايف"، د مصر واألطرافومن حواضر بال، وواد سحيق، واجتبارم من كل فج عميق، فرعون رو الاي استدعارم

حياول أن يصحح املسري  وأن مينـع املواجهـة بـن احلـق والباطـل وأن يتـدارك ، ول تعدم أن جتد يف البالط الفرعوين الفاسد رجال مؤمنا
مسـتخفا بقومـه ، همسـتبدا برأيـ، ويصـر عيـى الكفـر والسـتكبار، ولكـن الااغيـة يـرفض كـل حـوار ومناقشـة، األمور قبل فـوات األوان
َ اَّللَُّ ، وبكـــل األعـــراف والقـــيم ـــْن آل  ف ْرَعـــْوَن َيْكـــُتُم إ ميَانَـــُه أَتـَْقتُـيُـــوَن َرُجـــاًل َأْن يـَُقـــوَل َريب    َوقَـــْد َجـــاءَُكْم قـــال تعـــاىل: )َوقَـــاَل َرُجـــٌل ُمـــْؤم ٌن م 

ْن َرب  ُكْم َوإ ْن َيُك َكاذ ابً فَـَعَيْيه  َكا بُُه َوإ   ْلبَـي  َنات  م  ْبُكْم بـَْعُض الَّا ي يَع دُُكْم إ نَّ اَّللََّ ل يـَْهد ي َمْن ُرَو ُمْسـر ٌف َكـاَّابٌ اب  ، ْن َيُك لَصاد قاً ُيص 
ـْن أَبْس  اَّللَّ  إ ْن َجـاَءاَن قَـاَل ف رْ  إ لَّ َمـا أََرى َوَمـا َأْرـد يُكْم إ لَّ َعـْوُن َمـا أُر يُكـْم اَي قَـْوم  َلُكـُم اْلُمْيـُك اْليَــْوَم ظَـار ر يَن يف  اأْلَْرض  َفَمـْن يـَْنُصـُراَن م 

وكــان يكــتم إميانــه مــن قومــه خوفــا مــنهم عيــى ، قــال ابــن كثــري: "ورــاا الرجــل رــو ابــن عــم فرعــون، (29-28َســب يَل الرََّشــاد ( )غــافر:
                                                            

 (.2/14خمتصر تفسري ابن كثري ليصابوين، )  - 1
 (.2/43خمتصر تفسري ابن كثري ليصابوين، )  - 2
 (.335قصص األنبياء، حتقيق سعيد اليحام، ص ) 31
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، عيــى موســى خــاف رــاا املــؤمن، وعــزم عيــى ذلــك وشــاور مــأله فيــه، نفســه... فيمــا رــم فرعــون لعنــه هللا بقتــل موســى عييــه الســالم
 1فقال عيى وجه املشور  والرأي".، بكالم مجع فيه الرتغيب والرتريب، فتياف يف رد فرعون

 خامسا التشريع حق هلل تعاىل

ُ الَـّا ي َخيَـَق السَّـَماَوات  َواأْلَْرضَ ، إن هللا تعاىل الاي خيـق اخليـق رـو الـاي يشـرع هلـم مـا يصـيح أمـررم يف   قـال تعـاىل: )إ نَّ َربَُّكـُم اَّللَّ
ي اليَّْيَل النـََّهاَر َيْايُُبُه َحث يثاً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوال ٍم مُثَّ اْستَـَوى َعَيى اْلَعْرش  يـُْغش  تَّة  َأايَّ َْمر ه  َأل َلُه اخْلَْيـُق َواأْلَْمـُر تـَبَـاَرَك س  نُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت أب 

ُ َربُّ اْلَعاَلم َن( )  ( 54ف:ألعراااَّللَّ
فينــازعون هللا يف ربوبيتــه مــن أجــل أن تنقــاد لــه ، الظــاملن يامحــون إىل تعبيــد النــاس هلــم مــن دون هللا ض الاغــا  مــن الرعــا ولكــن بعــ

ــَر إ ىَل الَّــا ي َحــاجَّ ، الــاي ادعــى القــدر  عيــى اإلحيــاء واإلماتــة ذومــن النمــاذج الرديئــة يف رــاا الصــدد منــرو ، البشــر قــال تعــاىل: )أملَْ تـَ
يَم يف   يإ بـْرَار  َ الَّا ي حُيْي ي َوميُ يُت َقاَل َأاَن ُأْحي ي َوأُم  يُم َريب   ُ اْلُمْيَك إ ْذ َقاَل إ بـْرَار  ـَن  َرب  ه  َأْن آََتُه اَّللَّ لشَّْمس  م  يُم َفإ نَّ اَّللََّ أَيْيت  اب  ُت َقاَل إ بـْرَار 

َن اْلَمْغر ب  فَـُبه َت الَّا ي َكَفَر وَ  َا م  ُ ل يـَْهد ي اْلَقْوَم الظَّال م َن( )البقر :اْلَمْشر ق  َفْأت  هب   ((258اَّللَّ

ــاَل َأاَن َربُُّكــُم اأْلَْعيَــى( )النازعـــات:، ورــاا فرعــون يــدعي األلوريــة مث الربوبيــة "قــال ابــن عبــاس وجمارــد: ورــاه ، (24قــال تعــاىل: )فَـَق
ْن إ َلٍه َغرْي    2( أبربعن سنة"38ي( )القصص: من اآلية الكيمة قاهلا فرعون بعد قوله: )َما َعي ْمُت َلُكْم م 

ــْوم  ف ْرَعــْوَن أَتَــاَ  ــْن قَـ ُر ُموَســى ويبــدو أن فرعــون كــان يعبــد إهلــا ابلســر كمــا ذكــر احلســن البصــري يف تفســري قولــه تعــاىل: )َوَقــاَل اْلَمــأَلُ م 
َتَـَك قَـاَل َسـنُـَقت  ُل أَبْـ  ـُدوا يف  اأْلَْرض  َويَـَاَرَك َوآهل  (. جـاء يف 127نَـاَءُرْم َوَنْسـَتْحي ي ن َسـاَءُرْم َوإ انَّ فَــْوقَـُهْم قَـار ُروَن( )ألعـراف:َوقَـْوَمُه ل يُـْفس 

 .3التفسري: " قال احلسن البصري: كان لفرعون إله يعبده يف السر"

ُ َنَكـاَل قـال تعـاىل: " )فَ ، وقـد عاقبـه هللا عيـى ذلـك، مث ترقـى إىل ادعـاء مقـام الربوبيـة، وقد ادعى فرعون األلوريـة بعـد ذلـك َأَخـَاُه اَّللَّ
ــَر   َواأْلُوىَل( )النازعـــات: واألوىل ورــي قولــه: )َمــا ، "وعــن ابــن عبــاس: نكــال كيمتيــه اآلخــر  ورــي قولــه )َأاَن َربُُّكــُم اأْلَْعَيــى( ،(25اآْلخ 
ْن إ َلٍه َغرْي ي("  4َعي ْمُت َلُكْم م 

يقـال: ، الرتبيـة ورـو إنشـاء الشـيء حـال فحـال إىل حـد التمـام أمـا "الـرب يف األلصـل، ورنا حيسن أن نفرق بن مصـايحي رب وإلـه
ه وربَـَّبه، ربَّه ول يقـال ، وقيل: ألن يربين رجل من قريش أحب إيلَّ من أن يربين رجل من روازن. فالرب مصدر مسـتعار ليفاعـل، ورابَّ

 5ه"الرب مايقا إل هلل تعاىل املتكفل مبصيحة املوجودات... وابإلضافة يقال له ولغري 

                                                            
 (.341قصص األنبياء، حتقيق سعيد اليحام، ص ) 11
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 1ويف القاموس: "ورب كل شيء: مالكه أو مستحقه أو لصاحبه"

، وقيــل: َتلــه، عبــد :وألَــَه فــالٌن ايلَــه، ومســوا الشــمس إلرــة لَّتــاذرم إايرــا معبــودا، وكــاا الــاات، "وإلــه جعيــوه امســا لكــل معبــود هلــم
 2فاإلله عيى راا رو املعبود"

وقــد اتفـق معظــم البشـر عيــى أن هللا ، وأمـا اإللــه فهـو املعبـود، فعـال العظيمــةوعييـه فـالرب رــو لصـاحب اخليــق واإلماتـة وحنورـا مــن األ
ولكـن البشـر وقعـوا ، فـال يصـح أن يكـون رنالـك رب ومعبـود يف الوجـود غـري هللا، ولكنهم أشركوا يف األلورية فعبـدوا معـه غـريه، رهبم

، رؤسـائهم وقبيـوا مـنهم أن يشـرعوا هلـم مـا مل أيذن بـه هللاوذلك عندما اسـتجابوا ل، يف شرك األلورية كما أشرك بعضهم ابلربوبية أيضا
ـُروا ـيَح ابْـَن َمـْرمَيَ َوَمـا أُم  ـْن ُدون  اَّللَّ  َواْلَمس  َـُاوا َأْحبَـاَرُرْم َورُْربَـانـَُهْم أَْراَبابً م  ـداً ل إ لَـَه إ لَّ ُرـَو ُسـْبَحانَُه  قال تعاىل: )اَّتَّ إ لَّ ل يَـْعبُـُدوا إ هَلـاً َواح 

فقـال: ، قـال: "انتهيـت إىل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويف عنقـي لصـييب مـن ذرـب، (. ورد عـن عـدي بـن حـاُت هنع هللا يضر31ا ُيْشـر ُكوَن( )التوبـة:َعمَّ 
 .3وحييون ما حرمه فتحيونه؟(. قيت: بيى. قال: فتيك عبادهتم"، )أليسوا حيرمون ما أحل هللا فتحرمونه

فـراب بعـد ذلـك ليـدعي أبن ، مث يتوق ليكون إهلـا معبـودا بـدل مـن الـوثن، يبدأ وثنيا، سياة إىل أخرى وعييه  جند فرعون قد تنقل من
ول يـرى يف الوجـود غـري ذاتـه ، والغرض اخلبيث من راه السياسة الفرعونية الاائشة أن حيتكر كل السـياات بيـده، له أمر كل شيء

بـل يـدعي الربوبيـة ، وأن يكون إهلهم، فهو ل يكتفي بتعبيد الناس له، لتمجيدويكون له التسبيح وا، فيشرع ليناس ما يريد، وسياانه
قـال تعـاىل: )قَـاَل ، حـىت إنـه لينكـر وجـود رب ليوجـود سـواه، ورو مصـدر بقـائهم ووجـودرم، فهو الاي حييي ومييت يف زعمه، أيضا

 (. 23ف ْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلم َن( )الشعراء:

وأنــه لــيس ليعــامل لصــانعان ، وذلــك "كــاإلقرار أبنــه خــالق كــل شــيء، يــد الربوبيــة حــق عنــد ســائر األمــم والشــعوبومــن املعيــوم أبن توح
، ورـو الغايـة عنـد كثـري مـن أرـل النظـر والكـالم وطائفـة مـن الصـوفية، وراا التوحيد حق ل ريب فيه، متكافئان يف الصفات والفعال

بــل القيــوب مفاــور  عيــى اإلقــرار بــه أعظــم مــن كوهنــا مفاــور  عيــى ، ن بــين آدمورــاا التوحيــد مل يــارب إىل نقيضــه طائفــة معروفــة مــ
ــــــَماَوات  ،  اإلقــــــرار بغــــــريه مــــــن املوجــــــودات كمــــــا قالــــــت الرســــــل فيمــــــا حكــــــى هللا عــــــنهم: )َقالَــــــْت ُرُســــــُيُهْم َأيف  اَّللَّ  َشــــــكٌّ َفــــــاط ر  السَّ

كمــا ،  وقــد كــان مســتيقنا بــه يف البــاطن، إبنكــار الصــانع فرعــون(. وأشــهر مــن ُعــرف جتاريــه وتظــارره 11َواأْلَْرض()ابــراريم: مــن اآليــة
ــَماَوات  َواأْلَْرض  َبَصــائ َر ()الســراء: مــن اآليــ ــَزَل َرــُؤلء  إ لَّ َربُّ السَّ (. وقــال تعــاىل عنــه 112ةقــال لــه موســى: )قَــاَل َلَقــْد َعي ْمــَت َمــا أَنـْ

َها أَنـُْفسُ  َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ  4("14ُهْم ظُْيماً َوُعُيو اً ()النمل: من اآليةوعن قومه: )َوَجَحُدوا هب 

                                                            
 القاموس احمليط، ماد  )ربب(.  - 1
 املفردات يف غريب القرآن، ليراغب األلصفهاين ، ماد  )أله(.  - 2
ن أيب شـــيبة والاـــرباين والاـــربي والبيهقـــي وغـــريرم. انظـــر: تفســـري الكشـــاف )َّتـــريج ابـــن حجـــر يف احلاشـــية( ، رواه الرتمـــاي وابـــ -3
(2/264.) 
 (.79شرح العقيد  الاحاوية، ص ) -4
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وســيوكه األرــوج ، بــل رــي يف استســالم كامــل لسياســته امليعونــة، وأمــا الرعيــة فقــد كانــت مهــزوز  جبانــة ل تســتايع أن تواجــه فرعــون
ق َن( )، الاائش  ( 54الزخرف:قال تعاىل: )َفاْسَتَخفَّ قَـْوَمُه َفَأطَاُعوُه إ نَـُّهْم َكانُوا قَـْوماً َفاس 

 

 سادسا التنديد ابلفساد الرستقراطي

ورــاا مـن اجلهــل والتخيــف الـاي يقــع بــه ، وتكــون املـرأ  أداتــه األوىل، القصـور احلاكمــةبعــض كثـريا مــا يعشـش الفســاد يف 
َورَاَوَدْتُه الَّيت  )قال تعاىل حكاية عن واقع بيت العزيز: ، فكيف يؤدب رؤلء رعاايرم ويهابون شعوهبم وبيوهتم مرتع ليفساد، الساسة

ــــاَذ اَّللَّ  إ نَّــــُه َريب   َأْحَســــنَ  ــــاَل َمَع ــــَك َق ــــَت َل ــــْت َرْي ــــَواَب َوَقاَل ــــت  اأْلَبـْ ــــه  َوَغيََّق ــــا َعــــْن نـَْفس  ــــَواَي إ نَّــــُه ل يـُْفي ــــُح الظَّــــال ُموَن(  ُرــــَو يف  بـَْيت َه َمثْـ
 .(23)يوسف:

ـه  قَـْد َشـَغَفَها ُحب ـاً إ انَّ قال تعاىل: )وَ ، وسرعان ما شاع خرب املراود  يف الرعية َقاَل ن ْسَوٌ  يف  اْلَمد يَنة  اْمـَرَأُت اْلَعز يـز  تـُـرَاو ُد فَـَتاَرـا َعـْن نـَْفس 
 ( 31لَنَـرَاَرا يف  َضالٍل ُمب ٍن( )يوسف:

َعــْت قــال تعــاىل، وحتــاول امــرأ  العزيــز تربئــة نفســها أبن جتعــل تيقــي الســبب عيــى يوســف ومــا آَته هللا مــن حســن ومجــال ــا مسَ  : )فَـَيمَّ
ـك  يناً َوَقالَـت  اْخـ ُهنَّ س  ـنـْ ـَدٍ  م  َْكـر ر نَّ أَْرَسـَيْت إ لَـْيه نَّ َوَأْعتَـَدْت هَلُـنَّ ُمتََّكـًأ َوآتَـْت ُكـلَّ َواح  ـا رَأَيـْنَـُه َأْكبَـْرنَـُه َوَقاَّْعـَن أَيْــد يـَُهنَّ مب  رُْج َعيَـْيه نَّ فَـَيمَّ

( . مث تعيــن قراررــا القــاطع ابلســتمرار يف طريــق اهلــوى والغــي: 31َشــراً إ ْن َرــَاا إ لَّ َميَــٌك َكــر مٌي( )يوســف:َوقـُْيــَن َحــاَش َّلل َّ  َمــا َرــَاا بَ 
ـــه  َفاْستَـْعَصـــَم َولَـــئ ْن ملَْ يـَْفَعـــْل َمـــا آ ـــَن الصَّـــاغ ر يَن( ُمـــرُُه لَُيْســـَجَننَّ َول  )َقالَـــْت فَـــَال ُكنَّ الَـّــا ي ُلْمتُـنَّـــين  ف يـــه  َوَلَقـــْد رَاَوْدتُـــُه َعـــْن نـَْفس  َيُكـــوانً م 

ُت تيبـيس التهمـة ، وظهـر كيـدرا ورـي جتـاب يوسـف مـن قميصـه ورـو يـدفعها، ( . وعندما انكشـف األمـر أمـام العزيـز32)يوسف:
ـْن بـَْعـد  َمـا رََأُوا اآْلايت  ، وذلك حرلصا عيى مسعة األسر  املالكة، ليوسف ووضعه يف السجن لََيْسـُجنُـنَُّه َحـىتَّ  قال تعـاىل: )مُثَّ بَـَدا هَلُـْم م 

ٍن( )يوسف:  ( 35ح 
قـال ، فالرتف ألصـل كـل بـالء، وذلك بسبب الفراغ والنعمة اليت يرتع هبا آل السياان، إنه الفساد الاي ينتشر يف القصور منا القدم

ــَرف َن( )الواقعــة: و الــاي يوقــع الســياة ابلفســاد فينكشــف (. ورــاا الــرتف رــ45تعــاىل يف لصــفة أرــل النــار: )إ نَـُّهــْم َكــانُوا قَـْبــَل َذل ــَك ُمتـْ
 أمررا أمام رعيتها ولو بعد حن. 
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 اخلامتة
 تكون راا البحث )معركة القرآن مع اجلمود والتخيف( من مقدمة و متهيد وأربعة مباحث وخامتة.

كافـة أوجـه النشـاط   ولتاوير احليـا  اإلنسـانية يف، أشرت يف املقدمة إىل أن القرآن جاء ليقضاء عيى التخيف بكافة أبعاده
 ومن عقيد  وعباد  واقتصاد وسياسة وغري ذلك.، من فكر وحركة وسيوك وشعور، فيها

، لنثبـت مـن خاللـه أن القـرآن كتـاب لكـل عصـر ومصـر، وراا البحث أييت لتأكيد فكر  حـرب القـرآن ليجمـود والتخيـف
 م ومشكالت.وينقارم مما رم فيه من آل، ورو الاي يقود البشر إىل احلضار  الراشد 

 وري كالتايل:، ويف التمهيــد تناولت بعض األمور ذات الصية ابلبحث

والتخيــف الــاي تعيشــه البشــرية يف ، وحمــاور حــرب القــرآن عيــى اجلمــود التخيــف، واإلســالم ديــن احلضــار  الشــامية، حقيقــة اإلســالم
 وماذا يريد القرآن من البشر، العصر احلديث

التخيـف يف معرفـة الـاات وحتـدثت فيـه عـن  ، أسـوأ أنـواع التخيـفوأنـه ، لتخيف الفكري والعقـديحتدثت عن ا، ويف املبحث األول
والتخيــف يف املوقــف مــن ، والتخيــف يف املوقــف مــن الكتــب الســماوية ،والتخيــف يف معرفــة املالئكــة عيــيهم الســالم، اإلهليــة العظمــى
التخيـف يف منهجيــة التفكـري وإعمــال و  ،هـم القــدر وحركـة احليــا والتخيـف ف، والتخيــف يف املوقـف مــن اليـوم اآلخــر، الرسـل وأتبـاعهم

 العقل

وبيان ، وذكرت أرم مظارر التخيف الجتماعي الاي يسود األمم والشعوب، التخيف الجتماعيحتدثت عن ، ثاينلااملبحثوفي
والتخيف يف دور املرأ  ، تمعوتوسع الابقات املسحوقة يف اجمل، فتحدثت عن النزاعات القبيية والاائفية، ملوقف اإلسالم منه.
 والتخيف األخالقي والقيمي.، والتخيف يف اخلااب اإلعالمي، ووظيفتها الجتماعية

وقد تكيم القرآن عن التخيف يف النظر  إىل املال والفساد القتصادي ، ويف املبحث الثالث حتدثت عن التخيف القتصادي
، وعدم رعاية حقوق األمة يف املال، وأن  املال ردف حبد ذاته ،زل عن األخالقفمن ذلك: التنافس احلر مبع، أبشكاله املختيفة

 وعدم تاوير البيئة واستثمار خريات األرض، ورفض القيم اإلنسانية والضوابط الشرعية
آلنيــة وذكــرت أن السياســة اجملــرد  عــن الــدين ل تضــع رــدفا هلــا إل مصــاحلها ا، التخيــف السياســيحتــدثت عــن ، وفياملبحــث الرابــع

وقد كان ليقرآن موقف عظـيم يف جمارـد  التخيـف السياسـي ، تكرس الفساد وتستبيح احملرماترمبا ويف سبيل تيك املصاحل ، العاجية
، والتضـييل ، واإلسـراف، كـالظيم والاغيـان والتكـايب والعيـو والتكـرب،  من خالل أمور عد  منها:  التنديد ابلقيم السياسية الفاسـد 

ورفضــه لفكــر  تصــفية ، وذكــرت تنديــد القــرآن بسياســة الاائفيــة، واخلــروج عيــى قــوانن الفاــر ، ةرعبــملواهلــواجس ا، باانــة الفاســد وال
 والتنديد ابلفساد الرستقراطي.، وأن التشريع حق هلل تعاىل ،اآلخر والستبداد السياسي
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 وقد تولصيت من خالل البحث إىل النتائج التالية:

أو ، أو اجتماعيــا، فقــد يكــون التخيــف عقــداي، وهلــا لصــور خمتيفــة، يف حيــا  البشــر مجيعــا إن التخيــف رــو ظــارر  موجــود  -1
 أو شامال كما رو احلال يف اجلاريية. ، أو سياسيا، اقتصاداي

ــاُلوا، إن قــوانن التخيــف واحــد  يف اجملتمعــات -2 ــْن َرُســوٍل إ لَّ َق ْم م  ــْبي ه  ــْن قَـ ــى الَّــا يَن م  ٌر َأْو  قــال تعــاىل: )َكــَال َك َمــا أََت َســاح 
ومجيعها من سـنن هللا ، (. كما أن قوانن الرقي والتقدم واحد 53-52أَتـََوالَصْوا ب ه  َبْل ُرْم قَـْوٌم طَاُغوَن( )الاارايت:، جَمُْنونٌ 

ْن قَـْبُل َوَلْن جتَ َد ل ُسنَّة  اَّللَّ  تـَْبد ياًل( )، عز وجل  (.23الفتح:قال تعاىل: )ُسنََّة اَّللَّ  الَّيت  َقْد َخَيْت م 
ونبهنــا إىل ضــرور  جتنــب أســباب ، ودلنــا عيــى أســباب الرقــي والتقــدم، إن القــرآن الكــرمي قــد حــارب مجيــع أنــواع التخيــف -3

قال تعاىل: )إ نَّ َرَاا ، فهو كتاب قائد ليحضار  والرشد واحلق واخلري يف كل زمان ومكان إىل قيام الساعة، اهلالك والتأخر
َي أَقـَْوُم ()السراء: من اآليةاْلُقْرآَن يـَْهد ي ل يَّيت    (9 ر 

إن أســباب َتخــر املســيمن يف رــاا العصـــر يف جانــب العيــم واحليــا  والتكنولوجيــا وبنـــاء اجملتمعــات املتحضــر  رــو بســـبب  -4
وُت ، فقــد كــان رنالــك قصــور معــريف يف فهــم القــرآن، البتعــاد عــن مضــمون فهــم مقالصــد القــرآن الكــرمي ومنهجــه ومدرســته

 ته ليربكة ولآلخر  وليس لتوجيه دفة احليا  الدنيا وتقومي مساررا.تداوله وقراء
إن أعداء املسيمن الاين يرمون القرآن الكرمي مبفرتايهتم وجيعيونـه سـببا لتـأخر األمـة رـم إمـا جهيـة ل يعرفـون مـا يف القـرآن  -5

يريدون من املسـيمن البتعـاد  أو يعيمون ذلك ولكنهم، من قو  وقدر  ومشول وآفاق وسعة ومعارف تستوعب احليا  كيها
 وكسر ضيوعهم.، وتشتيت مجوعهم، عن مدرسة القرآن حىت يبقوا فريسة سهية لكل كاسر أو مفرتس يريد هنب ثرواهتم

وتــداركت مــا فيهــا مــن ، إن احلضــار  املعالصــر  ميكــن هلــا أن تقــدم لينــاس الســعاد  واخلــري لــو ارتــدت مبــنهج القــرآن الكــرمي  -6
 اتباعها هلداه. خيل وثغرات من خالل

 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملن

 

* * * 
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 يف الدعـــــوة اإلسالمية القيم احلضـــــــــــارية العلــــيا البحث السابع:
 )دراسة يف ضوء الكتاب والسنة(

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 سبحانك  ل عيم لنا إل ما عيمتنا إنك أنت العييم احلكيم
 

 (.32اآلية )، قر سور  الب
 مقـــــدمة:

 والتابعن له إبحسان إىل يوم الدين.، والصال  والسالم عيى نبيه الكرمي، احلمد هلل وحده

ورــاري ، وقــد هتيــأت األمــم والشــعوب ليــدخول إىل املرحيــة القادمــة، وبعــد: تعــيش البشــرية اليــوم عيــى أعتــاب األلفيــة الثالثــة ليمــيالد
وإبـراز لصـورهتا احلضـارية بصـور  تكـون ، جمالت العيم واملعرفة واإلبداع من أجل حتقيق غد أفضـل ألبنائهـاتتسابق فيما بينها يف شىت 

 أقرب ليكمال لكي تنال الرايد  يف راا العامل.

 

 :األمة اإلسالمية أمة احلضار 

وأمجــل مــا يف ، املســتقبلوجتــارب َترخييــة طوييــة تســاعدرا يف الســري حنــو ، واألمــة اإلســالمية هلــا مــرياث عريــق مــن احلضــار 
ويرسـم هلـا ، حيـث كـان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعيـم األمـة طريـق العـز  والكرامـة، َترخينا كيه رو تيك الفرت  الاربية من عمر الرسـالة احملمديـة

. فــال فصــام بــن الفكــر وميــارس تابيــق تيــك املبــادئ الــيت يــدعو إليهــا وينــادي هبــا خــري ممارســة يف حياتــه اليوميــة ملسو هيلع هللا ىلص، طريــق احليــا 
 والسيوك أو بن املبدأ والواقع أو بن النظرية والتابيق يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 متيز احلضار  اإلسالمية:

مــع التابيــق العميــي هلــا عيــى أرض ، والقــيم العييــا، ول عجــب وقــد وجــدت املبــادئ الصــاحلة املســتمد  مــن وحــي الســماء
أن تتحول أمة مل تكن متيك من مقومات احلضار  شيئا إىل خري أمة أخرجـت لينـاس. ألن رـاه املبـادئ والقـيم الـيت اندى  يف، الواقع

ورـي الـيت يسـعى إليهـا العقـالء مـن كـل ، هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ري املبادئ املتفـق عييهـا بـن األنبيـاء واملصـيحن مجيعـا يف شـىت العصـور
 وري:، رو يف ثالثة أمور، تابيقها يف جمتمعاهتم. والفرق بن حضار  املسيمن وغريرم يف راا الصدداألمم حماولن 
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بينما جاءت انقصة برتاء  عند األمم ، إن راه املبادئ والقيم احلضارية اليت اندى هبا اإلسالم جاءت كامية شامية يف تعاليمه -1
، بينما جند يف املقابل النصرانية تتارف ابجتاه املاالب الروحية، املادية لإلنسان فاليهودية مثال تتارف يف اجتاه املاالب، األخرى

 ومنها ما يغرقه يف اإلابحية والحنالل.، فمنها ما حيرم اجلسد من حقوقه الابيعية، وكالك احلال ابلنسبة لبقية األداين واملاارب

بينمـا رـي ، يت لصافية نقية مل متتزج بقيم أخرى من قيم اجلارييـة فتشـورهاإن راه املبادئ والقيم العييا اليت اندى هبا اإلسالم بق -2
 تيوثت ابلفيسفات املادية والتفسريات األرضية عند األمم األخرى فأفسدهتا.

كـامال   بينما ري مل تابق تابيقـا لصـحيحا، لقد طبقت راه املبادئ بشكل لصحيح كامل يف حيا  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما تاله من عهود -3
وسـرعان مـا كـان األتبـاع يشـورون تيـك املبـادئ أو حيرفوهنـا ، اليهم إل يف فرتات حمدد  من حيـا  ألصـحاهبا فقـط، عند األمم األخرى

فــاليهود مــثال اَّتــاوا العجــل يف حيــا  موســى عييــه الســالم ورــو ينــاجي ربــه ! وأخــوه رــارون عييــه ، أو يســتبدلوهنا يف حيــا  ألصــحاهبا
وإذا كــان رــاا قــد حصــل لييهوديــة ، والنصــارى قــالوا مــا قــالوا حبــق املســيح وأشــركوا ابهلل مــا مل ينــزل بــه ســيااان، الســالم ماثــل بيــنهم

 فما ابلك ببقية املاارب واألداين!؟.، 1والنصرانية ومها من الشرائع السماوية الثالث

 

 دعو  إىل البناء احلضاري من جديد:

لسـتااعوا أن ، والقيم اليت اندى هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تابيقا واعيا لصـحيحا كـامالواملسيمون اليوم لو مارسوا تابيق املبادئ 
، ولعــادوا أســاتا  الــدنيا كمــا كــانوا يف يــوم مــا مــن َترخيهــم، يقــدموا النمــوذج األمثــل الــاي تتايــع إليــه عيــون النــاس يف كافــة القــارات

والتمسك ابلقـيم ، وإدراك عنالصر القو  فيه، م بعثا حيا يف سيوكهم وواقعهمولالك فهم مدعوون قبل األمم األخرى إىل بعث اإلسال
وألنقــاوا العــامل مــن ، ألهنــم لــو فعيــوا ذلــك ألنقــاوا أنفســهم مــن املعــاان  الاوييــة الــيت يــاوقون مرارهتــا، احلضــارية الــيت اندى هبــا ديــنهم

 وأاننية الفرد أو ظيم اجلماعة يف الشرق والغرب عيى حد سواء. ورائهم راا العامل الاي نكبته احلروب والويالت والفيسفات املادية

 مساوئ اإلحلاد واإلابحية: 

ورــي ل ميكــن أن تــؤدي إل ، إن اإلحلـاد والفســق واإلابحيــة الـيت متــأل العــامل اليــوم مل تصـنع حضــار  تييــق ابلكرامــة اإلنسـانية
بل كثري من عيماء العيوم البحتـة وعيمـاء الـنفس ، جال الدين وحدرمل يقول راا ر ، إىل مزيد من الفوضى والدمار لإلنسانية قاطبة

وعيــى ســبيل املثــال نــاكر رنــا مــا قالــه األســتاذ كريســي موريســون رئــيس أكادمييــة العيــوم يف نيويــورك ســابقا: "إن تقــدم ، والجتمــاع
وإن غـزار  التـدين لتنكشـف عـن ، عتقـاد ابخليـودوال، اإلنسان من الوجهة اخليقية وشعوره ابلواجب إمنا مهـا أثـر مـن آاثر اإلميـان ابهلل

، رو أمـر طبيعـي، وإن دعاء اإلنسان الغريزي هلل أبن يكون يف عونه، حىت يشعر ابلتصال ابهلل، وترفعه خاو  خاو ، روح اإلنسان
ل تنبعـث ، لصفات اإلهليـةوكل ما يسمى اب، وإن أبسط لصال  تسمو به لتقربه من خالقه. إن الوقار والكرم والنبل والفضيية واإلهلام

                                                            
عة ل ينبغي أن يقال أداين مساوية ألن الدين واحد جلميع األنبياء واملرسين ورـو اإلسـالم، وإمنـا الشـرائع خمتيفـة، فيكـل أمـة شـر  - 1

 ومنهاج خاص هبا.
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، يضع اإلنسان يف مكان هللا. وبدون اإلميان كانـت املدنيـة تفيـس، عن اإلحلاد أو اإلنكار الاي رو مظهر مدرش من مظارر الفرد
وكان الشر يسود العامل. فعيينا إذا أن نثبت عيـى اعتقـادان بوجـود ، وكان كل ضابط وكل كبح يضيع، وكان النظام ينقيب إىل فوضى

ونقبــل تبعــة اعتقــادان أبننــا ، فــإن ذلــك يســمو بنــا حنــوه تعــاىل. إذ ننفــا مشــيئته كمــا نعرفهــا، . وعيــى حمبتــه وعيــى األخــو  اإلنســانيةهللا
 1جديرون بعنايته اإلهلية"، بولصفنا خيقه

 

 وحد  الدين والعيم:

اقــة رــاا اإلميــان وســحره ومجالــه ل فــإن ط، ولســتمرار رــاه احلضــار  وتقــومي عوجهــا، إذا كــان اإلميــان ضــروراي هلــاه احليــا 
يقـول مـوريس بوكـاي: ، راا الدين الاي يبارك العقل ويتفق مع العيم ومعاياتـه، تكون كامية إل حتت لواء الدين اإلسالمي احلنيف

كثـري    ففـي الوسـط املسـيحي وعـرب قـرون، "عيينا أن نعرتف أبن العيماء قد لقوا مصاعب مجـة مـن السـياات الدينيـة لـبعض األداين
اَّتــات رــاه الســياات ، ابدرت ســياات مســئولة ودون العتمــاد عيــى أي نصــوص حقيقيــة ليكتــب املقدســة مبعارضــة تاــور العيــوم

تيك اليت دفعت بعض العيماء إىل املنفـى تالفيـا ليمـوت حرقـا ، ضد العيماء الاين كانوا حياولون تاوير العيوم اإلجراءات اليت نعرفها
إذ لـيس رنـاك أوضـح ، أما يف اإلسالم فعموما كـان املوقـف إزاء العيـم خمتيفـا…ديل مواقفهم وابلتماس العفوأو إىل طيب املغفر  بتع

 من ذلك احلديث الشهري لينيب ملسو هيلع هللا ىلص الاي يقول: اطيب العيم ولو يف الصـن. أو ذلـك احلـديث الـاي يقـول: إن طيـب العيـم فريضـة
يســي: القــرآن كمــا ســنرى فيمــا بعــد يف رــاا اجلــزء مــن الكتــاب إىل جانــب أنــه يــدعو إىل عيــى كــل مســيم وكــل مســيمة. رنــاك أمــر رئ

فإنه حيتوي أيضا عيى َتمالت عديد  خالصة ابلظاررات الابيعية وبتفالصيل توضيحية تتفـق متامـا مـع ، املواظبة عيى الشتغال ابلعيم
 .2"وليس رناك ما يعادل ذلك يف التورا  واإلجنيل، معايات العيم احلديث

 

 اإلسالم دين حضار  املستقبل:

ورــاه األمــور رــي: احلــق ، لقــد اجتمعــت يف الــدين اإلســالمي ثالثــة أمــور تؤريــه لالســتمرار وإنقــاذ مركــب اإلنســانية التائــه
ورـو ، دومصـدر العيـم والـدين واحـ، ألن العيم يقود لإلميان، فهو دين يتفق مع العقل ويؤمن ابحلقائق العيمية الثابتة، واخلري واجلمال

، وأكرم البشرية ابلرسالت السماوية من أجل ردايتها. ورو دين اخلري الاي يسعى ملصـيحة اإلنسـان أاي كـان، هللا الاي عيم ابلقيم
فكــل مــا فيــه مــن تشــريع ، بغــض النظــر عــن رويــة رــاا اإلنســان أو دينــه أو بيــده أو قبييتــه. ورــو ديــن اجلمــال، ويف أي موقــع كــان

كمـا أنـه يـدعوان إىل اكتشـاف أسـرار اجلمـال واإلبـداع يف رـاا الكـون ،  وأخالق تفـيض مجـال عنـد التأمـل هبـاوعبادات وأحكام وقيم 
لكــي نــزداد مجــال وإعجــااب يف رــاا الكــون ممــا يــؤدي إىل زايد  إمياننــا ابخلــالق العظــيم. ، الــاي أتقــن لصــنعه بــديع الســماوات واألرض

                                                            
 (.215العيم يدعو لإلميان، ص )   -1
 (.141دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 2
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ون اإلســالم رــو املرشــح الوحيــد إلجيــاد احلضــار  البدييــة عــن حضــارتنا املاديــة يكــ، وهبــاه الصــفات الــيت اكتميــت يف اإلســالم وحــده
 اليوم.

 القيم احلضارية يف اإلسالم:

 ويبقى السؤال: ما ري راه القيم احلضارية اليت اندى هبا اإلسالم؟

، ققهــا يف العاجــل أو اآلجــلواملتأمــل لتعــاليم رــاا الــدين جيــد أن كــل املبــادئ والقــيم الــيت اندى هبــا تتفــق مــع مصــيحة اإلنســان وحت
وسـخر هللا لـه مـا يف ، فقـد سـجدت لـه املالئكـة، وجتعيه سيدا يف راا الكـون، وتسمو به وحترره من أغالل اهلوى والشياان والرذائل

كـل رـاا مـن أجـل أن يكـون رـاا اإلنسـان متحضـرا يف سـيوكه وأخالقـه ،  وأسبغ عييه نعمه ظارر  وابطنة، السماوات وما يف األرض
أي ابتبــاع ، والعبوديــة هلل ل تتحقــق إل بتنفيــا مــا أمــر هللا بــه عيــى وجــه األرض، ورــاا ل يــتم إل حتــت لــواء العبوديــة هلل، شــاعرهوم

ألن اإلنســان ، فاتبــاع رــاه القــوانن رــو احلضــار ، ففــي القــرآن جنــد كافــة القــوانن الــيت أمــر هللا هبــا، الدسـتور القــرآين الــاي أمــر هللا بــه
، الاي يعيش مع اجلماعة ويتبـع القـوانن الـيت حتكـم تيـك اجلماعـة. واجلماعـة رنـا اجملتمـع املسـيم يف أي مكـان أو زمـان املتحضر رو

فاتبــاع أي جمموعــة مســيمة هلــي دينهــا يف شــرق األرض وغرهبــا رــو ، والقــانون شــريعة هللا الــيت تنزرــت عــن اهلــوى والــنقص والضــالل
 فراد راه اجملموعة بال استثناء.احلضار  الكامية اليت حتقق السعاد  أل

ولكننا يف راا البحث سنختار أرم القيم واملبادئ اليت تقوم عييها احلضار  اإلسالمية من بن مجية تعاليم اإلسالم اليت تسـهم مجيعـا 
نـه مـن خـالل رـاا رـاا مـا حنـاول اإلجابـة ع، فمـا رـي رـاه القـيم؟!، يف إجياد احلضـار  الفاعيـة الكاميـة الـيت حتقـق السـعاد  لإلنسـان

 البحث.

 القيمة األوىل: العــــــدالة

فهــي أرــم خصــائص  1وقــد أمــر هللا هبــا يف قولــه تعــاىل: )إن هللا أيمــر ابلعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القــرَّب(، العدالــة شــعار اإلســالم
 :والعدالة ثالثة أقسام، ألن توحيد هللا تعاىل رو جزء من العدالة اإلسالمية الشامية، اإلسالم

وأســبغ عييــه نعمــه ، وعيــم اإلنســان مــا مل يعيــم، فــاهلل الــاي خيــق اخليــق، ورــاه أعيــى لصــور العدالــة، عدالــة يف التصــور والعتقــاد -1
، وســخر لـه كـل مـا يف الكـون، وطيـب مـن املالئكـة أن تسـجد لإلنسـان األول ورـو آدم، وأمـد اإلنسـان ابحليـا ، ظارر  وابطنة

ومنتهى ، رو غاية الظيم، وذلك ألن لصرف العباد  لغري املستحق هلا، أو يعبد إل هللا، بهأَّب من راا املخيوق أن يسجد إل لر 
 :وقــد اســتدل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص هبــاه اآليــة عيــى أن الظيــم املقصــود يف قولــه تعــاىل، 2قــال تعــاىل:}إن الشــرك لظيــم عظــيم إل، الفجــور

شــق ذلــك عيــى ألصــحاب ، ( اآليــة…حــن نزلــت )الــاين آمنــوا ومل ييبســواف، رــو الشــرك3)الــاين آمنــوا ومل ييبســوا إميــاهنم بظيــم(

                                                            
 (.91سور  النحل، اآلية ) - 1
 (.13سور  لقمان، اآلية ) - 2
 (.82سور  األنعام، اآلية ) - 3
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أل تسـمع إىل قـول لقمـان لبنـه: إن الشـرك لظيـم ، )إنه لـيس بـااك :النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: أينا مل ييبس إميانه بظيم؟ فقال رسول هللا
وأضـاف يف حديثـه  2لظيـم أعيـى أنواعـه ورـو الشـرك(. وقد عقب احلافظ ابن حجر عيى رـاا احلـديث بقولـه: )املـراد اب1عظيم(

وإن مــن مل يشــرك ابهلل شــيئا فيــه ، وإن املعالصــي ل تســمى شــركا، عــن فوائــد احلــديث: )درجــات الظيــم تتفــاوت كمــا تــرجم لــه
 تنكــر وأمــا املــاارب املاديــة املعالصــر  الــيت، . ورــاا القســم مــن العدالــة خــاص ابإلســالم واألداين الســماوية3فهــو مهتــد(، األمــن

حن قاعت أوالصـر الصـية بـن ، األداين وتؤمن ابحملسوس واملاد  فقد ارتكبت أكرب جناية حبق الفار  واإلنسان واخلالق العظيم
فكانــت كــل أنشــاتها وأنظمتهــا ، وأقامــت كــل تصــوراهتا بعــد ذلــك عيــى األرــواء والشــهوات واملصــاحل اآلنيــة البحتــة، هللا وعبــاده

ومـن ضـيع حـق ، راا الظيم الاي ضيع حق هللا يف العباد  اخلالصة لـه مـن عبـاده، عيى الظيم أساسا مصابة ابخليل ألهنا قائمة
 فهو حلق أخيه اإلنسان أضيع.، اخلالق

ول يزرـق روحـه أبي لصـور  مـن لصـور القتـل بايئـا  ، فينبغي لإلنسان أن ييـيب ماالـب جسـده وروحـه ابلقسـط، عدالة مع النفس -2
قــال تعــاىل: )ول تقتيــوا أنفســكم إن هللا كــان بكــم ، أو ســريعا ابلنتحــار وحنــوه، األغايــة الضــار كــان بتنــاول الســموم واخلمــور و 

وحـق روحـه مـن العبـاد  والعيـم ، كالك ينبغي أن يعاي حق جسمه من الاعام والشـراب والراحـة والتسـيية والرايضـة،  4رحيما (
ول ، فـال يسـرف يف الاعـام مـثال ألنـه ضـار ليبـدن، ريطويكـون ذلـك كيـه بتـوازن دقيـق دون إسـراف ول تفـ، والفكر وغري ذلـك

وإن لعينــك ، ويف رــاا الصــدد نــاكر قــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إن جلســدك عييــك حقــا، يقــل منــه دون احلاجــة املألوفــة ألنــه ضــار أيضــا
نـاكر أن اإلسـالم وكمثال عيى رـاا ، 5أعط كل ذي حق حقه(، وإن لزورك عييك حقا، وإن لزوجك عييك حقا، عييك حقا

فـــأابح ليصـــائم اإلفاـــار يف الســـفر حـــىت ل جيمـــع عييـــه ، قـــدم  مصـــيحة اجلســـم عيـــى ركـــن مـــن أركانـــه ورـــو الصـــيام عنـــد الســـفر
ألنــه  . وكــالك منــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص قيــام الييــل كيــه6يقــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )لــيس مــن الــرب الصــيام يف الســفر(، مشــقتن: الســفر والصــيام

وكـالك احلـال ، ويـؤدي لـه حقوقـه كاميـة، وركاا ينبغـي لإلنسـان أن حيفـظ رـاا اجلسـد مـن كـل مـا يؤذيـه ويضـره، مررق ليبدن
بل عييه أن يتخا العـدل ، أو ظيمهم، وينبغي أيضا أن ل يدفعه حبه لااته إىل إيثار مصيحته عيى اآلخرين، مع ماالب الروح

قال تعاىل:  )اي أيها الاين آمنوا كونوا قوامن ابلقسط شهداء هلل ولو عيى أنفسكم ،  إليهوأقرب املقربن، شعارا حىت مع نفسه
فـيظيم ، . وراا النوع من العدالة ل تعرفه األمم اإلابحية اليت جتعل مصيحة الفرد فوق مصيحة اجملتمـع7أو الوالدين أو األقربن(

تبيح تيك األمم ألبنائها تنـاول الكحـول واملخـدرات وحلـم اخلنــزير وفعـل و ، اإلنسان أخاه ابسم القانون وحتت شعار الدميقراطية
 الدعار  وغري ذلك من األشياء اليت تدمر لصحة الفرد النفسية واجلسمية حتت ظل القانون.  

                                                            
 (.1/191(. وانظر أيضا )8/372رواه البخاري، انظر: فتح الباري )  - 1
 (. 1/111فتح الباري، ) - 2
 (.1/111فتح الباري، ) - 3
 (.29سور  النساء، اآلية ) - 4
(، 2/697رواه البخاري عن عبد هللا بن عمرو بـن العـاص، انظـر: لصـحيح البخـاري ، ضـباه الـدكتور مصـافى أديـب البغـا، ) - 5

 وأخرجه الرتماي أيضا.…( ) إن لربك عييك حقا، ( عن أيب الدرداء، وفيه : 2/24ولصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، )
 (. عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة والارباين أيضا.8/317لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 6
 (.36سور  النساء، اآلية ) - 7
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ولـه وقـد أرشـدت إىل ذلـك عـدد مـن اآلايت الكرميـة منهـا ق، قريبـا أو بعيـدا، سواء كان ذاك لصديقا أو عـدوا، عدالة مع اآلخر  -3
وقولـــه: )واعبـــدوا هللا ول تشـــركوا بـــه شـــيئا وابلوالـــدين إحســـاان وبـــاي القـــرَّب  واليتـــامى ، 1تعـــاىل: )اعـــدلوا رـــو أقـــرب ليتقـــوى (

، 2واملســاكن واجلــار ذي القــرَّب واجلــار اجلنــب والصــاحب ابجلنــب ومــا ميكــت أميــانكم إن هللا ل حيــب مــن كــان خمتــال فخــورا (
. ويشـمل رـاا القسـم مـن العدالـة ألصـنافا كثـري  مـن 3م أن لصدوكم عن املسجد احلرام أن تعتـدوا (وقوله: )ول جيرمنكم شنآن قو 

 اجملتمع منها:
يقـول النـيب ملسو هيلع هللا ىلص مولصـيا ، حيب أن تكون العاااي واملعامية لألولد مجيعا ابلعدل دون حمـااب  لواحـد عيـى حسـاب اآلخـر، األسر  -أ

 4هللا واعدلوا بن أولدكم ( ابلعدل يف راا الصدد:  )فاتقوا
ويف احلــديث: )والــاي ، 5أولصــت اآلايت القرآنيــة برعايــة اجلــار منهــا قولــه تعــاىل: )واجلــار ذي القــرَّب واجلــار اجلنــب(، اجلــريان  -ب

 فاإلميان الكامل ل يكون يف قيب رجل يظيم جريانه أو يؤذيهم.، 6ل أيمن جاره بوائقه (، ل يدخل اجلنة عبد، نفسي بيده
وليصــداقة يف اإلســالم حقــوق ، 7منهــا قولــه تعــاىل: )والصــاحب ابجلنــب(، أولصــت اآلايت القرآنيــة برعايــة الصــديق، األلصــدقاء  -ت

وإمنـا ، وأن تسـمو عالقـة الصـداقة عـن املنفعـة املاديـة والسـتغالل، وعيى الصديق أن يقف مع لصديقه عند األزمات، وواجبات
فــال ينبغــي حتاــيم الصــداقة مــن أجــل املصــيحة ، ويف غــري رــاه احلالــة، هــاا أمــر حممــودإذا توافقــت املصــاحل املاديــة مــع الصــداقة ف

 الزائية.
عامــة أفــراد اجملتمــع. أولصــت اآلايت القرآنيــة ابلعــدل املايــق بــن النــاس مجيعــا منهــا قولــه تعــاىل: )وإذا حكمــتم بــن النــاس أن   -ث

اجلـنس أو القبييـة أو غـري ذلـك مـن األمـور الـيت تـدفع النـاس  دون تفرقة يف احلكم بسبب الدين أو اليون أو، 8حتكموا ابلعدل (
 إىل الظيم بسببها أحياان.

مثل قوله تعاىل: )وإن عاقبتم فعـاقبوا مبثـل مـا عـوقبتم بـه ولـئن لصـربُت هلـو خـري ، أولصت اآلايت القرآنية ابلعدالة معهم، األعداء  -ج
وأما حضار  اليوم فهي تقـوم ، ه أمة من األمم كما عرفه اإلسالمورو أمر مل تعرف، وراه قمة األخالق اإلسالمية، 9ليصابرين ( 

، وعـــرق العمـــال والفالحـــن يف كـــل مكـــان، فـــنحن نيمـــس جـــوع األفارقـــة وكـــدح األســـيوين، عيـــى اضـــاهاد الشـــعوب وإذلهلـــا
م الـدنيا. وميـز  واحلروب والـدماء الـيت تـراق رنـا ورنـاك ظيمـا وعـدواان مـن أجـل حفنـة مـن الرأمسـالين ل يشـبعون مـن مجـع حاـا

فهـو ل يعامـل الشـعوب األخـرى إل ابلتسـامح والعـدل ولـيس ابألسـاليب الدبيوماسـية اخلبيثـة أو ، اإلسالم رنا واضحة ومتفرد 
ويعــزز الديكتاتوريــة واإلررــاب ، حيــث جنــده يكــرس احلريــة واألمــن يف بــالده، ابلــدراء السياســي الــاي يتعامــل بــه الغــرب اليــوم

                                                            
 (.8سور  املائد ، اآلية )1
 (36سور  النساء، اآلية )- 2
 (.2سور  املائد ، اآلية ) 3
 (.5/251اه البخاري  عن النعمان بن بشري، انظر : فتح الباري )من حديث رو  - 4
 (36سور  النساء، اآلية ) - 5
 (. وأخرجه أمحد واحلاكم أيضا.2/364لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان،  ) - 6
 (.36سور  النساء، اآلية ) - 7
 (.58سور  النساء، اآلية ) - 8
 (.126سور  النحل، اآلية ) - 9
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ويتبــاكى عيــى حقــوق اإلنســان ورــو الــاي يصــنع األســيحة الــيت تبيــد املــدن وتزيــل ، رــاا حيقــق مصــاحله خــارج حــدوده إذا كــان
 املمالك.

لظـــروف أخـــريا: ل بـــد أن نتأمـــل رـــاه الصـــور  الرائعـــة مـــن لصـــور العدالـــة الـــيت غرســـها النـــيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف عالقاتـــه مـــع النـــاس يف شـــىت ا
إل ، ول ضـرب بيـده شـيئا قـط، ول ضـرب امـرأ  لـه قـط،  قالت: ) ما رأيت رسول هللا ضرب خادمـا قـطفعن عائشة ا، واألحوال

إل ، ول عـرض لـه أمـران، فإن كان هلل انتقم له، إل أن يكون هلل، ول نيل منه شيء قط فينتقمه من لصاحبه، أن جيارد يف سبيل هللا
رـاا رـو اخليـق الكـرمي يف املعاميـة مـع اآلخـرين الـيت  1إْثـا كـان أبعـد النـاس عنـه (.فـإذا كـان ، حـىت يكـون إْثـا، أخا ابلاي رـو أيسـر

فــال ضــرب ول أذى ول ، تقــوم عيــى الرعايــة التامــة والحــرتام الكامــل مــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل النــاس مجيعــا عيــى اخــتالف منــازهلم ومــراتبهم
فيكـون عقابـه وفقـا ملـا شـرع هللا ، اوز أحدرم القـانون اإلسـالمي الـاي شـرعه هللااليهم إل إذا جت، تعايل ول إجحاف حبقوق اآلخرين

 بال زايد  أو نقصان.

 

                                                            
رواه …( (. وأخرجـه أمحـد، والبيهقـي والرتمـاي. وقولـه: )ول عـرض لـه أمـران 2/241بـن حبـان برتتيـب ابـن بيبـان، )لصحيح ا - 1

 (.15/82مسيم بيفظ آخر، انظر: لصحيح مسيم بشرح النووي، حتقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، )
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 الرحـــــمة :القيمة الثانية

وليسـت رسـالة الرمحــة إل ، 1قـال تعــاىل: )ومـا أرسـيناك إل رمحـة ليعــاملن(، ورـي رمحـة كونيـة شــامية ألرـل األرض والسـماء 
 . وراه الرمحة عيى أنواع كثري  منها:2قال تعاىل: )ربنا وسعت كل شيء رمحة وعيما (، وسعت كل شيءجزء من رمحة هللا اليت 

رمحة اإلنسانية: بكافة ألواهنا وأعماررا وأدايهنا وأحواهلا من حرب وسيم وجماعة وغـري ذلـك. ويف رـاا الصـدد يقـول النـيب لصـيى  -1
وعن أيب رريـر  قـال: قـال رسـول هللا  ،3ن يف األرض يرمحكم من يف السماء(ارمحوا م، هللا عييه وسيم:  )الرامحون يرمحهم الرمحن
أبصــر األقـرع بــن حـابس التميمــي النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يقبــل احلسـن بــن  :قـال ،وعـن أيب رريــر ، 4ملسو هيلع هللا ىلص: )إن الرمحـة ل تنـــزع إل مـن شــقي (

فقـد ، 5)مـن ل يـرحم النـاس ل يرمحـه هللا عـز وجـل ( :فقـال نـيب هللا، مفقـال: إن يل عشـر  مـن الولـد مـا قبيـت أحـدا مـنه، عيي
وأهنـا متتـد حـىت تشـمل كـل شـيء ابتـداء بعـامل الاهـر ، بن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث السابقة أن الرمحة شعار املسـيم وجبيـة فيـه

عتــدين الــاين يســتحقون القصــاص العــادل عيــى مــا اقرتفــت ومتتــد رــاه الرمحــة حــىت تســع األعــداء امل، والــرباء  ورــو عــامل الافولــة
، فكـم مـر  حـاول أعـداؤه قتيـه ورـو يعفـو ويصـفح عـنهم؟!، وقد كان رسول هللا قدو  يف عفوه مع اقتـداره عيـى العقوبـة، أيديهم

ركنــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف واد كثــري فأد، مــن ذلــك عيــى ســبيل املثــال مــا رواه جــابر قــال: غــزوان مــع رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غــزو  قبــل جنــد
، قال: وتفرق الناس يف الوادي يسـتظيون ابلشـجر، فعيق سيفه بغصن من أغصاهنا، فنـزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتت شجر ، 6العضاه

فيـم أشـعر إل والسـيف ، ورـو قـائم عيـى رأسـيفاسـتيقظت ، فأخا السـيف، قال: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن رجال أَتين وأان انئم
فشـام  :هللا. مث قـال يف الثانيـة مـن مينعـك مـين؟. قـال: قيـت: هللا. قـال :مـن مينعـك مـين ؟. قـال: قيـت :فقـال يل، لصيتا يف يـده

ريا عنـد غـري النـيب  لصـيى ومثل راه الرمحة ل جند هلا نظـ، 8مث مل يعرض له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.، فها رو ذا جالس، وجيس 7السيف
 هللا عييه وسيم.

 وري:، رمحة احليوان واحملافظة عييه ومساعدته عيى البقاء. ويف راا الصدد ناكر بعض التشريعات اإلسالمية  -2

                                                            
 (.117سور  األنبياء، اآلية ) - 1
 (.7سور  غافر، اآلية ) - 2
وقــال: حــديث حســن لصــحيح، وأخرجــه أبــو داود وأمحــد واحلــاكم، انظــر: حتفــة األحــوذي بشــرح جــامع الرتمــاي،  رواه الرتمــاي - 3

 (.6/51ليمباركفوري، )
 ( وأخرجه أبو داود وأمحد والرتماي.2/213لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 4
( ولصـــحيح ابـــن حبـــان برتتيـــب ابـــن 15/76رواه مســيم، لصـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، حتقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 5

 (. وأخرجه الرتماي وأبو داود أيضا.2/212بيبان، )
 العضاه : كل شجر  ذات شوك . - 6
 شام السيف : أغمده ، ولفظ شام من األضداد، يقل شام السيف إذا سيه، وشام السيف : إذا أغمده. - 7
(، ورـو يف البخـاري 15/46حتقيـق الشـيخ خييـل مـأمون شـيحا، ) رواه مسيم واليفـظ لـه، انظـر: لصـحيح مسـيم بشـرح النـووي، - 8

(، ورــو أيضــا يف لصــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن 4/1515أيضــا انظــر: لصــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا )
 (.411-11/399بيبان )
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فيعـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد روى جابر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه مر عييه حبمار قد كوي عيى وجهـه، النهي عن تشويه احليواانت أو إيالمها -أ  
 .1ل تضربورا عيى وجورها(، مث قال: )سبحان هللا، من فعل ذلك

قال: )ل تتخاوا شيئا فيه الروح غرضا ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روى ابن عباس رضي هللا عنهما، النهي عن اَّتاذرا غرضا يرمى -ب  
)2. 

قــال: ، فقــد روى أبــو رريــر  عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ذلــك يــؤدي إىل غضــب اخلــالق عــز وجــلألن ، النهــي عــن حبســها حــىت املــوت -ج
 . 3فال ري أطعمتها ول ري أرسيتها َتكل من خشاش األرض حىت ماتت رزل(، )دخيت امرأ  النار يف رر  رباتها

اي رب! إن فـالان قتيـين  :يقـول، تل عصفورا عبثا عج إىل هللا يوم القيامةفقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  )من ق، النهي عن قتيها بال سبب –د 
 4عبثا ومل يقتيين منفعة(

مرت بكيب عيى رأس ركـي ـ ، )غفر لمرأ  مومسة :فعن أيب ررير  عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال، مساعد  احليوان وتقدمي اخلدمة له –رـ 
 .5فغفر هلا بالك (، فنزعت له من املاء، فأوثقته خبماررا، فنـزعت خفها، عاشقال: كاد يقتيه ال، بئر ـ ييهث :أي

، فغـرف لـه فسـقاه، فنـزع إحـدى خفيـه، فرمحـه، وعيـى البئـر كيـب ييهـث، ويف رواية ابن حبان: )دان رجـل إىل بئـر فنـزل فشـرب منهـا
 .6فأدخيه اجلنة(، فشكر هللا له

د احليوان ورعايته واستخدامه ملصيحة اإلنسان ل ليعبث به وتعايبه كما حيصـل ومن راه التشريعات جند حرص اإلسالم عيى تعار
 يف رايضة مصارعة الثريان اليت ترعارا الدول الغربية.

فعييــه أن حيــافظ عيــى مقــدراهتا وينتفــع هبــا ول ، ألهنــا مســخر  لإلنســان، ونعــين بــالك اســتخدام الابيعــة برفــق، رمحــة الابيعــة  -3
قالـت: قـال رسـول ، ورنا ناكر ما روته عائشة، أو مبا يسمونه أسيوب قهر الابيعة، ا ابستعالء كاذبيفسدرا ول يتعامل معه

 ويتمثل راا فيما ييي:، والرفق ل بد أن يشمل البيئة اليت نعيش فيها، 7هللا )إن هللا تعاىل حيب الرفق ابألمر كيه(

                                                            
 (.12/438لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان ) - 1
(. لصــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن 13/119وي، حتقيــق الشــيخ خييــل مــأمون شــيحا، )رواه مســيم، لصــحيح مســيم بشــرح النــو  - 2

 ( وأخرجه أمحد والنسائي وغريرم.12/422بيبان )
(. لصـــحيح ابـــن حبـــان برتتيـــب ابـــن 17/75رواه مســـيم، لصـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، حتقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 3

 أيضا.(. وأخرجه أمحد وابن ماجه 439-12/438بيبان، )
 ( واحلديث عند أمحد والارباين أيضا.13/214لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان ) - 4
 (.3/126لصحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 5
 (.2/311لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 6
 ن ماجه أيضا.( وأخرجه أمحد والارباين واب2/317لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 7
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قـال تعـاىل: )وجعينـا ، وعدم تيويثه حـىت ينتفـع منـه اآلخـرون، لهوعدم اإلسراف يف استعما، اإلبقاء عيى املاء ورو أساس احليا  -أ
وروى أبــو رريــر  عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )ل ، 2وقــال تعــاىل: )ول تســرفوا إنــه ل حيــب املســرفن (، 1مــن املــاء كــل شــيء حــي(

ولـالك وجـب ، يها اإلنسان يف الصـحراء أو غريرـافقار  ماء واحد  قد حيتاج إل، 3يـبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه(
 احملافظة عيى نظافة املاء.

والرتمــام ابلــزرع والــدعو  إىل اإلكثــار منــه. ، واحملافظــة عيــى األشــجار وظيهــا والنتفــاع بــه، زايد  الرقعــة اخلضــراء فــوق األرض -ب 
وتغيـري التسـمية رنـا تفـاؤل ، 4فسـمارا خضـر ،  مـر أبرض تسـمى غـدر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعن عائشة، وقد رويت آاثر كثري  هباا الصدد
ويف حـديث آخـر: )إن قامـت السـاعة وبيـد أحـدكم فسـيية فـإن اسـتااع أن ل يقـوم حـىت يغرسـها ، أبن ينعكس السم عيى املسـمى

 عيـى زراعـة األرض ولـو يف ذلـك ورو يوم مـا عـاد ينفـع فيـه العمـل حيـث الرسـول الكـرمي ملسو هيلع هللا ىلص، فمع شد  كرب يوم القيامة، 5فييفعل(
والكتفـاء الـاايت لتكـون أمـة اإلســالم ، ومــا رـاا يف حقيقتـه إل حـث عيـى العمـل الصــاحل، وأن ل نـرتك تيـك الفسـيية متـوت، الوقـت

 ري اليت تاعم األمم األخرى وتتصدق عييها وليس العكس.

قـال تعـاىل:)ول تعثـوا يف األرض ، م عن اإلفساد يف األرض بكل أشكاله وألوانهاحملافظة عيى الابيعة من التيوث. هنى اإلسال  -ج 
قــال تعــاىل:  )وإذا تــوىل ســعى يف ، وولصــف ســيوك أحــد املنحــرفن عــن مــنهج هللا أبنــه يفســد يف األرض ويــدمر احليــا ، 6مفســدين(

ظـة عيـى البيئـة الرتمـام بنظافتهـا وقـد روى أبـو ومـن لصـور احملاف، 7األرض ليفسد فيها ويهيك احلرث والنسـل وهللا ل حيـب الفسـاد(
. 8يف ظيهــم(رريــر  أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )اتقــوا اليعــانن( . قــالوا ومــا اليعــاانن اي رســول هللا؟ قــال: )الــاي يتخيــى يف طريــق النــاس أو 

ض. ومثل راه التشريعات اليت أوجبهـا الـدين لكي تبقى املدن نظيفة بعيد  عن التيوث ومسببات األمرا، فالدين يريد طرقات نظيفة
ورـاه غايـة الرمحـة يف رـاا الـدين الـيت ، فـال يشـورها اإلنسـان بسـوء اسـتخدامه، إمنا ري من أجـل احلفـا  عيـى الابيعـة مجييـة نظيفـة

سـوء اسـتخدام  امتدت ليحفا  عيى البيئة الصامتة بعيـد  عـن كـل مسـببات األذى الـيت قـد تيحـق ابآلخـرين ممـن ينتفعـون هبـا نتيجـة
 هلا من بعض الناس.

                                                            
 (.31سور  األنبياء، اآلية ) - 1
 (.141سور  األنعام، اآلية ) - 2
(، خمتصـــر لصـــحيح مســـيم ليمنـــاري، بتحقيـــق 3/178لصـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، حتقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 3

رجـه أيضـا: أمحـد وابـن ماجـة ( وقـد روى معنـاه عـن جـابر، وأخ4/61(، ولصحيح ابن حبـان برتتيـب ابـن بيبـان، )39األلباين، ص )
 وغريرم.

 (.13/136لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 4
 (.3/181(. و )3/191رواه أمحد، عن أنس، انظر: املسند ) - 5
 (.85(، ورود، اآلية )61سور  البقر ، اآلية ) - 6
 (.215سور  البقر ، اآلية ) - 7
(، خمتصر لصحيح مسيم ليمنـاري، بتحقيـق األلبـاين 3/154مأمون شيحا، )لصحيح مسيم بشرح النووي، حتقيق الشيخ خييل  - 8

 (وأخرجه أمحد أيضا.263-4/262(، ولصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، )38، ص )
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 القيمة الثالثة: التكافل الجتمـاعي

واجملتمع الرشـيد رـو اجملتمـع ، ولكل فرد من أفراده دور يؤديه ل غىن عنه، ينظر اإلسالم ليمجتمع عيى أنه وحد  متكامية
احلــاكم بتايعــات الرعيــة فيسوســها ابلعــدل ويشــعر ، فيشــعر الغــين أبمل الفقــري فيواســيه مبالــه، الــاي يتماســك أبنــاؤه كاجلســد الواحــد

ورـم يتبـادلون ، 1قال تعاىل: )إمنا املؤمنـون إخـو  فألصـيحوا بـن أخـويكم(، وأبناء اجملتمع املسيم إخو  توحدرم أخو  اإلميان، واحلكمة
وأيمـر ابملعـروف وينهـى عـن ، ويـرحم الصـغري، روى ابن عباس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) ليس منا من مل يـوقر الكبـري، الحرتام فيما بينهم

أن رسـول هللا ، روى أنس، وأساس اإلسالم معايشة اآلخرين ابحلسىن والتعاون معهم فيما حيقق مصاحلهم الدينية والدنيوية، 2املنكر(
والـاي نفسـي بيــده ل ، رـاجر الســوءواملهــاجر مـن ، واملسـيم مــن سـيم املسـيمون مــن لسـانه ويـده، ملسو هيلع هللا ىلص قـال: )املـؤمن مـن أمنــه النـاس

يقـول النـيب ، . وينبغي عيى اإلنسان أن يؤدي دوره يف خدمة اجلماعة اإلنسانية ومساندهتا3يدخل اجلنة عبد حىت أيمن جاره بوائقه(
هلل واليــوم اآلخــر فييكــرم مــن كــان يــؤمن اب، ملسو هيلع هللا ىلص مولصــيا ابجلــار والضــيف وحنــورم: )مــن كــان يــؤمن ابهلل واليــوم اآلخــر فــال يــؤذ جــاره

والبتسـامة ، ففـي الكيمـة الايبـة، . فـإذا مل جيـد مـا يكـرم بـه النـاس4من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فييقل خـريا أو ليصـمت(، ضيفه
، بعضـها رقـاب بعـضولـيس أمـة متجهمـة متنـافر  يضـرب ، فالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يريـد مـن املسـيمن أمـة متحابـة متماسـكة، املشرقة ما يغنيـه

 .5فإن مل جتد فالين الناس ووجهك إليهم منبسط(، )ل حتقرن من املعروف شيئا:روى أبو ذر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 قــال تعــاىل: )ل ينهــاكم هللا، واملســيمون يعيشــون مــع إخــواهنم يف اإلنســانية مــن أبنــاء الــدايانت الســماوية األخــرى متعــاونن مرتاباــن
وجيـــوز لنـــا مواســـاهتم وزايرهتـــم عنـــد املـــرض ، 6عـــن الـــاين مل يقـــاتيوكم يف الـــدين ومل خيرجـــوكم مـــن دايركـــم أن تـــربورم وتقســـاوا إلـــيهم (

ولنــا أن نتبـــادل معهــم الاعـــام فيــأكيون طعامنــا وأنكـــل طعــامهم ول ســـيما يف ، 7روى أنــس قـــال: عــاد النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يهــوداي، والشــدائد
 .8قال تعاىل: )وطعام الاين أوتوا الكتاب حل هلم وطعامكم حل هلم (، السعيد  املناسبات

بــل ، ول نيحــق هبــم أي ضــرر، فــإن أبــوا فــالك شــأهنم، ول جيــوز إيــااء اليهــود والنصــارى يف ديــنهم وإمنــا نــدعورم ابحلســىن إىل ديننــا
فيحـرم تسـميعهم حـول ، 9ل: )مـن ســمَّع يهـوداي أو نصـرانيا دخـل النـار (روى أبـو موسـى عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـا، يتمتعون حبقوقهم كامية

                                                            
 (.11سور  احلجرات، اآلية ) - 1
 (.2/214لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان،  ) - 2
 وأخرجه أمحد واحلاكم أيضا.(. 2/364لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان،  ) - 3
 (. وأخرجه أمحد وأبو داود والرتماي.274-2/273لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان،  ) - 4
 (. وأخرجه أمحد والرتماي أيضا.2/214لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 5
 (.8سور  املمتحنة، اآلية ) - 6
 (.11/242لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 7
 (.5سور  املائد ، اآلية )  - 8
(، وقد أورد ابن حبان راا احلديث حتـت ابب بعنـوان: ذكـر إجيـاب النـار ملـن 11/238لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 9

 أمسع أرل الكتاب ما يكررونه.
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وإذا كــان إيــااؤرم ابلكــالم حيــرم لصــاحبه مــن دخــول  ، وإمنــا يكــون احلــوار معهــم ابلعيــم واملناــق واحلكمــة ل غــري، ديــنهم مــا يكررــون
مل يـرح رائحـة ،  قـال:  )مـن قتـل نفسـا معارـداروى أبـو بكـر  عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ابب أوىل العتـداء عيـيهم ابلقتـل ومـا سـواه، اجلنة
ولــيس عيــى املقــت والكراريــة والفــنت والاائفيــة ، . رــاا رــو خيــق اإلســالم ورــو خيــق يقــوم عيــى التســامح واحملبــة بــن النــاس1اجلنــة(

يــق مكاســب ماديــة رخيصــة عيــى وغريرــا مــن األســاليب الدنيئــة الــيت تيجــأ إليهــا قــوى الســتعمار يف عاملنــا املتحضــر مــن أجــل حتق
، حساب كل القيم السماوية واملثل العييا اليت تعارف عييها النـاس. لقـد تعـايش املسـيمون مـع غـريرم مـن النـاس مـن خمتيـف القـارات

 وبقيـت كنـائس اليهـود والنصـارى يف احلواضـر اإلسـالمية أكــرب، وفتحـوا بيـداان بعيـد  مثـل جـزر جـاو  والفيبـن أبخالقهـم ل بسـيوفهم
بينمــا عجــزت األمــم األخــرى عــن حتقيــق رــاا التعــايش بــن أفــراد شــعوهبا ول ســيما إذا كــانوا مــن األقييــات الدينيــة ، شــارد عيــى رــاا

فحيث نظران جند الدم اإلسالمي ينـزف بـال ْثـن. ممـا يؤكـد أن التعـايش مل يتحقـق بشـكيه الكامـل إل يف ظـل اإلسـالم ورـو ، والعرقية
يف قوهلـا: "إن التسـامح العـريب العريـق رـو الـاي محـل فـاتح مصـر القائـد عمـرو بـن العـاص عيـى حتاشـي أي  ما أكدته زيغريـد رونكـة

كمــا جــاء يف ،  بــل آىل عيــى نفســه احملافظــة عيــى ضــمان ممارســة حضــارهتم املتوارثــة، أعمــال ســيب أو هنــب أو تــدمري ليمــدن املفتوحــة
رمبـا جييـوه رـاا الـنص املـأخوذ مـن ، قيقي هلـاا التسـامح غـري املعهـود يف أوروابوليوقوف عيى البعد احل، وثيقة الستسالم املربمة حرفيا

وراربــات. إهنــا متــنحهم األمــن ، رربــاان، إحــدى عقــود الســالم العربيــة نصــا: رــاه التفاقيــة تشــمل مجيــع الرعــااي املســيحين: قساوســة
، أريوســين، يعقــوبين، جــورجين :ون بزايرهتــا مــنوأمــاكن احلــج. كمــا يشــمل أولئــك الــاين يقومــ، ومســاكنهم، واحلمايــة لكنائســهم

مجــيعهم يســتحق الرعايــة ألهنــم يف وقــت مضــى كرمــوا بوثيقــة مــن قبــل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص مهررــا ، وســائر الــاين يعرتفــون بنبــو  املســيح، أحبــاش
 2وأن نضمن هلم األمن."، وفيها يولصينا أبن نكون رمحاء معهم، خبامته

ولكــن يبقــى ، رــي قريبــة إىل حــد مــا مــن النظــام اإلســالمي يف رــاا الشــأن :ن مــا يســمى ابلــنظم الدميقراطيــة اليــومبقــي أن ننبــه عيــى أ
وأما مضمون العدالة والتعـاون فـال جنـده ، فهي ليست إل لصور  شكيية ليعدالة، رنالك حتيز وتالعب عيى القانون ملصيحة األكثرية

دي والنصــراين الــاي يعــيش حتــت العيــم اإلســالمي حيــرم لصــاحبه مــن اجلنــة! فيــم تعــد إل يف اإلســالم الــاي جعــل العــدوان عيــى اليهــو 
 ول ميكن املساس به.، رنالك فرلصة ليتحايل عيى القانون يف ظل اإلسالم ألن حرية غري املسيمن أمر تفرضه العقيد  اإلسالمية

ورـاا ،  أهنـم مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـةوأن رـاا قـد يعـين، وننبه عيى ما يثريه البعض من حساسـية جتـاه لفـظ أرـل الامـة
وبيــان أن هلــم عهــدا مشــروعا مــن املســيمن حبمــايتهم ، ألن الامــة والعهــد ومــا ســوارا مــن ألفــا  أطيقــت حلمايــة رــؤلء، غــري لصــحيح

ل يـراد منـه انتبـاذ ، أو العرقية، ورو لفظ يشبه يف استعمالنا اليوم لفظ: األقييات الدينية، فال يتجرأ أحد عيى املساس هبم، ورعايتهم
وأمــا مــا يثــار عــن ، وإمنــا احملافظــة عيــيهم ورعايــة حقــوقهم كــي حيــافظوا عيــى رــويتهم القوميــة أمــام اجلمهــور الكبــري مــن اجملتمــع، رــؤلء

ـــة الدولـــة هلـــم ورعايتهـــا لشـــؤوهنم، اجلزيـــة املضـــروبة عيـــيهم ومل يقصـــد مـــن رـــاه ، فهـــي ليســـت أكثـــر مـــن ضـــريبة يؤدوهنـــا مقابـــل محاي
 ايحات امتهاهنم أو اإلساء  إليهم.املص

                                                            
 ( وأخرجه النسائي واحلاكم أيضا. 11/239لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 1
 (.117واملعرفة، ص )العقيد   - 2



 

314 
 

 القيمة الرابعة: احلــــريــة

حـىت لـو كـان ذلـك اتبـاع دينـه الـاي فيـه ، ومل جيـربرم عيـى شـيء، وقد خيقهم أحـرارا، احلرية من أعظم نعم هللا عيى عباده
خاـاب رـود عييـه السـالم إىل قومـه  ويف، 1قال تعـاىل: )ل إكـراه يف الـدين قـد تبـن الرشـد مـن الغـي (، مصيحتهم يف الدنيا واآلخر 

وأن اتبـــاعهم ليـــدين جيـــب أن يكـــون انبعـــا عـــن رغبـــة مـــنهم ولـــيس عـــن قهـــر خـــارجي مـــن قبـــل ، تنويـــه ابحلريـــة الـــيت وربهـــا هللا لعبـــاده
قــال تعــاىل عيــى لســان نبيــه رــود: )قــال اي قــوم أرأيــتم إن كنــت عيــى بينــة مــن ريب وآَتين رمحــة مــن عنــده فعميــت عيــيكم ، خــالقهم

ورــاه اآليــة تبــن أن العقــل البشــري مــن شــأنه أن يكــون حــرا طييقــا ل ييــزم بشــيء ول يقهــر عيــى ، 2يزمكمورــا وأنــتم هلــا كــاررون(أن
ولـيس ليجـربرم ، وهللا خيـق النـاس ليبيـورم فيعـرف مـن يـؤمن مـنهم ومـن يـرفض، ألن إلزامه بشيء ل يتقبيـه يعـين إلغـاء حريتـه، شيء

لسـت ، قال تعاىل: )فاكر إمنا أنـت مـاكر، ما دام األمر كالك فييس لنبيه أن جيرب أحدا عيى اإلميانعيى اإلميان سبحانه وتعاىل. و 
تقســررم عيــى اإلميــان ، )أي ومــا أنــت مســيط عيــيهم، 4وقــال: )حنــن أعيــم مبــا يقولــون ومــا أنــت عيــيهم جببــار (، 3عيــيهم مبصــيار (

قــال تعــاىل: )اعميــوا مــا شــئتم إنــه مبــا ، فالنــاس أحــرار فيمــا يعميــون، ومــادام األمــر كــالك، 5وتفعــل هبــم مــا تريــد وإمنــا أنــت منــار (
قــال األلوســي يف تفســري اآليــة: )ذررــم: ، 7وقــال أيضــا: )ذررــم أيكيــوا ويتمتعــوا وييههــم األمــل فســوف يعيمــون (، 6تعميــون بصــري(

فالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ل مييـك إل أن ياـل  ،8شارب(ويف تقدمي األكل إياان أبن متتعهم إمنا رو من قبيل متتع البهائم ابملآكل وامل …اتركهم
من عل عيى راه البشرية الضالة ويتأمل ألحوال السـائمة يف أروائهـا ورـي تبحـث عـن ماالبهـا احليوانيـة وشـهواهتا البهيميـة ول تنفـك 

 من أغالهلا لتتايع حنو السماء وتتأمل يف األفق األعيى.

فقــد دعــا إىل التســوية بــن كافــة ، لبشــرية ضــد الظيــم والتعســف واإلكــراه واســتعباد اآلخــرينواإلســالم أكــرب ثــور  يف َتريــخ ا
فكانت أول آيـة يف سـور  الفاحتـة: ) ، ألن الناس عبيد لرهبم دون سواه، ودعا إىل حترير العبيد من أول يوم بدأ، الناس أسيادا وعبيدا

د  املايقة هلل وحده دون سـواه!. ولـالك وجـد العبيـد يف رـاا الـدين ضـالتهم ايوالس األبدي احلمد هلل رب العيمن ( فالربوبية وامليك
 ورو يوم فتح مكة.، فكانوا أسرع إىل اإلسالم من سادهتم الاين قاموا راا الدين حىت يوم الفتح األكرب، اليت ينشدوهنا

فاحلريـة يف اإلسـالم حـدودرا ، ابب أوىلفهـي فيمـا سـوى ذلـك مـن ، وإذا كانت احلرية يف العتقاد والسيوك مصونة يف ظل اإلسالم
فقــد كــان اجلــارييون يســمون أنفســهم ، ولنأخــا مــثال قضــية األمســاء، وشــىت الشــعوب واجلماعــات، تشــمل كافــة أطــر احليــا ، واســعة

                                                            
 (.256سور  البقر ، اآلية ) - 1
 (.28سور  رود، اآلية ) - 2
 (.22-21سور  الغاشية، اآليتان ) - 3
 (.45سور  ق، اآلية ) - 4
 (.26/95روح املعاين، لأللوسي ) - 5
 (.41سور  فصيت، اآلية ) - 6
 (.3سور  احلجر، اآلية ) - 7
 (.14/19روح املعاين، لأللوسي، ) 8
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معـاين حسـنة فيسـمي هبـا  وأييت أبمسـاء تـدل عيـى، والرسـول املـريب ملسو هيلع هللا ىلص كـان يغـري تيـك األمسـاء، أبمسـاء احليـواانت واجلمـادات وحنورـا
وإمنــا تــرك لــه حريــة ، فيــم يغضــب منــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل ييزمــه بتغيــري امســه، ويف إحــدى احلــالت رفــض أحــدرم أن يغــري امســه، ألصــحابه

 قال جلـده أن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،روى سعيد بن املسيب عن أبيه، وراا منتهى التقدير حلرية اإلنسان، الحتفا  ابلسم األلصيي كما يشاء
 1قال سعيد: فما زالت فينا حزونة بعد، قال: ل أغري امسا مسانيه أيب، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )بل أنت سهل (، )ما امسك؟(. قال: حزن

رض الفسـاد حتـت شـعار وأل تـروج يف األ، وخاللصة األمـر: إن احلريـة مصـونة يف اإلسـالم شـرياة أن ل تيحـق الضـرر ابلعبـاد والـبالد
حـىت وه فيهــا كــل الفئــات ، وعجــزت عنــه حضـار  اليــوم الــيت فتحــت أبـواب احلريــة عيــى مصــراعيها، ورــو أمــر حققـه اإلســالم، احلريـة

 فراجت املخدرات واإلابحية واجلرائم حتت شعار احلرية اجلميل.، الدنيا من اجملتمع

 

 القيمة اخلامسة: العيـــم

فأول ما أنزل هللا عيى نبيه قوله تعاىل: )ا قرأ ابسم ربـك الـاي ، وراه حقيقة ل مراء فيها، كتشافاإلسالم دين العيم وال 
وبـن أن ، 3فقال تعاىل: )وقل رب زدين عيمـا(، وطيب من النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو ربه أبن يزيده عيما، 2خيق اإلنسان من عيق(، خيق

قــــال تعــــاىل حمــــددا وظــــائف النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )يتيــــو عيــــيهم آايتــــه ويــــزكيهم ويعيمهــــم الكتــــاب ، أن يعيــــم ألصــــحابهمــــن مهمــــات النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فــال يســتوي العيمــاء مــع مــن ، والكتــاب الــاي يتيــوه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص رــو القــرآن الــاي جنــد فيــه تنويهــا بشــأن العيــم والعيمــاء، 4واحلكمــة(

ومــا ذلــك إل ألن العيــم رــو الاريــق ملعرفــة اخلــالق ، 5: )قــل رــل يســتوي الــاين يعيمــون والــاين ل يعيمــون (قــال تعــاىل، ســوارم أبــدا
وقـد دعـا هللا يف القـرآن الكـرمي إىل النظـر والتأمـل يف السـماوات ، 6قال تعاىل: )إمنا خيشـى هللا مـن عبـاده العيمـاء(، وخشيته عز وجل

كمـــا ولصـــف عبـــاده املـــؤمنن أبهنـــم ،  7تعـــاىل: )قـــل انظـــروا مـــاذا يف الســـماوات واألرض(قـــال ، واألرض ومـــا فيهمـــا مـــن اآلايت والعـــرب
فاملسيمون ماـالبون ابلبحـث والتعـرف ، 8قال تعاىل )ويتفكرون يف خيق السماوات واألرض(، يتفكرون يف خيق السماوات واألرض
 الدينية والدنيوية. وأن يكونوا سباقن يف ميادين املعرفة، عيى آايت هللا يف اآلفاق ويف أنفسهم

 وتتميز الدعو  إىل العيم يف اإلسالم عن سواه مبيزتن:

                                                            
 (ورواه أمحد وأبو داود والارباين وغريرم.13/137لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، ) - 1
 (.2-1سور  العيق، اآليتان ) - 2
 (.114سور  طه، اآلية ) - 3
 (.164سور  آل عمران، اآلية ) - 4
 (.9سور  الزمر، اآلية ) - 5
 (.28سور  فاطر، اآلية ) - 6
 (.111سور  يونس، اآلية ) - 7
 (.191سور  آل عمران، اآلية ) - 8
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، فهــي ليســت دعــو  خالصــة مبعرفــة الــدين وحــده دون الــدنيا كمــا يف املســيحية، األوىل: أبهنــا متكاميــة تشــمل العيــم الــديين والــدنيوي 
اقتصروا يف عيومهم وحبوثهم عيى ما يتعيق ابلـدنيا وحـدرا وليست معرفة دنيوية حمدود  كما رو احلال عند املادين وامليحدين الاين 

. ويف رـاا الصـدد تقـول زيغريـد 1دون سوارا فهم كما ولصفهم القرآن  )يعيمون ظاررا من احليا  الدنيا ورم عـن اآلخـر  رـم غـافيون(
و: "اســتعداد النــيب لصــيى هللا ورــ، رونكــة يف حــديثها عــن الســبب الثــاين مــن أســباب تاــور العيــم العــريب يف عصــر احلضــار  اإلســالمية

حـىت إن مـداد ، بـل واحلـث عييهـا، ل لقبـول املعرفـة البشـرية العقالنيـة فقـط، وعرب اهلداية الدينية اخلالصة والعاملية، عييه وسيم ابلوحي
بعيـدا عـن  راا بـدل مـن حشـر املـؤمنن يف حيـز عقائـدي ضـيق، وألصبح مبثابة دماء الشهداء، طالب العيم ارتفع إىل درجة التقديس

 2املتنفس كما فعيت املسيحية"

والثانيـــة: أبهنـــا تشـــمل العيـــوم الـــيت َّتـــدم اإلنســـانية دون ســـوارا مـــن العيـــوم الضـــار  كالســـحر مـــثال الـــاي يســـتخدم يف إيقـــاع األذى 
 .3قال تعاىل: )ولكن الشياطن كفروا يعيمون الناس السحر (، ابآلخرين

ممـا حلـق ، كما أهنا تشمل العيوم النافعة والضار  عيى حد سواء،   غاية هلا من دين أو خيقوالعيوم احلديثة يف ظل حضارتنا املادية ل
 بسببها أذى كثري ابإلنسانية ومصاحلها األساسية.

 

                                                            
 (.7سور  الروم، اآلية ) - 1
 (.117العقيد  واملعرفة، ص ) - 2
 (.112سور  البقر ، اآلية ) - 3
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 القيمة السادسة: العمــل واإلنتاج

الرسـل كيـوا مـن قـال تعـاىل )اي أيهـا ، واإلسـالم يشـرتط يف العمـل لصـالحه، والعمل ضرب من اجلهاد، اإلسالم دين العمل
قــــال تعــــاىل: )وقــــل اعميــــوا فســــريى هللا عميكــــم ورســــوله ، وأمــــر نبيــــه أن حيــــض املــــؤمنن عيــــى العمــــل  ،1الايبــــات واعميــــوا لصــــاحلا(

 .2واملؤمنون(

، وقـد أمـر هللا نبيـه داود أن يعمـل يف نسـج الـدروع مـن أجـل محايـة احليـا  اإلنسـانية عنـد احلـروب، والعمل يشمل أمور الـدين والـدنيا
 حيــث تكامــل يف دولــتهم: اإلميــان وامليــك، وأثــىن عيــى داود وآلــه، 3قــال تعــاىل: )أن اعمــل ســابغات وقــدر يف الســرد واعميــوا لصــاحلا(

 .4قال تعاىل: )اعميوا آل داود شكرا وقييل من عبادي الشكور (، فأمررم أن يستمروا عيى راا املنوال، والعدل الرشيد

ومــن يعمــل مثقــال ذر  شــرا ، قــال تعــاىل: )فمــن يعمــل مثقــال ذر  خــريا يــره، ء مــن جــنس العمــلواجلــزا، والعمــل يف اإلســالم مســئولية
 .5يره(

قــال ، فــال خــري يف عمــل يصــدر عــن غــري عقيــد ، إل أهنــا بــال مغــزى يف النهايــة، وقــد تبــدو أعمــال الكفــار أمــام أعيــنهم مغريــة براقــة
وكثـريا مـا تصـد أعمـال الكـافرين ألصـحاهبا عـن اهلـدى بتـأثري مـن ، 6مـاء(تعاىل: )والاين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسـبه الظمـآن 

 .7قال تعاىل: )وزين هلم الشياان أعماهلم فصدرم عن السبيل (، الشياان الرجيم

ورـو مـا ل ، والـاي حيقـق الفائـد  ليفـرد واألسـر  واجملتمـع، واخلاللصة أن اإلسالم يريـد العمـل النـافع الـاي يـراد بـه وجـه هللا
فهــي ل تبحــث إل عــن العمــل الــاي يــؤدى أبقــل جهــد ويرجــع أبعظــم عائــد ، القــيم املاديــة الســائد  عيــى وجــه األرض اليــوم تشــرتطه
ألهنـا ، كما أهنا تستبعد أي عمـل يرجـى بـه وجـه هللا والـدار اآلخـر ،  دون النظر إىل نوعية راا العمل وآاثره السيبية واإلجيابية، مادي

 فقط. ل تؤمن إل ابلعاجل احملسوس

فابتعـد عـن مسـاوئ الشـيوعية ، فال استغالل ول شحناء بينهمـا، يبقى أن نشري إىل أن اإلسالم نظم العالقة بن رب العمل والعمال
وابتعــد عــن مســاوئ الرأمساليــة الــيت تســمح ليفــرد أن أيكــل عــرق اآلخــرين ، الــيت تــؤجج انر العــداو  يف لصــدور الفقــراء ضــد األغنيــاء

                                                            
 (.51سور  املؤمنون، اآلية ) - 1
 (.115سور  التوبة، اآلية ) - 2
 (.11سور  سبأ، اآلية ) - 3
 (.13سور  سبأ، اآلية ) - 4
 (.8-7)سور  الزلزلة، اآليتان  - 5
 (.39سور  النور، اآلية ) - 6
 (.38سور  العنكبوت، اآلية ) - 7
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فيمــا ، يــؤدي لــه العمــل إبخــالص، فالعامــل أخ لــرب العمــل يف الــدين، والايــب وأحــوال الســوق القتصــادية ويســتغيهم تبعــا ليعــرض
 .1يؤدي إليه رب العمل أجره غري منقوص قبل أن جيف عرقه

 

                                                            
 (.1146( احلديث : )1/563انظر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري ليمناوي، ) - 1
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 يمة السابعة: احملافظة عيى الوقتالق

مث لتــأريخ ، هــار والراحــة يف الييــلوقــد جعــل هللا تعاقــب الييــل والنهــار لغــرض عظــيم ورــو الســعي يف الن، الوقــت رــو احليــا 
قـال تعـاىل: )وجعينـا الييـل والنهـار آيتـن فمحـوان آيـة الييـل وجعينـا آيـة النهـار مبصـر  ، ومعرفة احلساب مـن خالهلـا، احلوادث واألايم

 . 1لتبتغوا فضال من ربكم ولتعيموا عدد السنن واحلساب(

، فالصال  اليت ري عماد الدين حمدد  أبوقات معيومة يف اليـوم واليييـة، بناء عييهوقد ارتم اإلسالم بعنصر الزمان فأقام عباداته كيها 
)أقــم ، وقــال أيضــا، 2قــال تعــاىل: )وأقــم الصــال  طــريف النهــار وزلفــا مــن الييــل إن احلســنات يــارنب الســيئات ذلــك ذكــرى ليــااكرين(

قــال تعــاىل: )شــهر رمضــان ، وكــالك الصــيام، احلــول والزكــا  تكــون مــر  يف، 3الصــال  لــدلوك الشــمس إىل غســق الييــل وقــرآن الفجــر(
ورنالـك ، 5قال تعاىل: )احلـج أشـهر معيومـات(، واحلج مر  يف العمر ويكون يف أشهر معينة، 4الاي أنزل فيه القرآن ردى ليناس  (

ورنالــك لييــة ، 6هللا(قــال تعــاىل: )إن عــد  الشــهور عنــد هللا اثنــا عشــر شــهرا يف كتــاب ، أربعــة أشــهر يف العــام تســمى األشــهر احلــرم
كمــا أن رنالــك أايمــا وليــايل خمصولصــة ،  7قــال تعــاىل: )لييــة القــدر خــري مــن ألــف شــهر (، ورــي لييــة القــدر، خمصصــة بعينهــا ابلفضــل

ورــاه العنايــة مــن الشــارع احلكــيم ابلوقــت حــن ، 8قــال تعــاىل: )والفجــر وليــال عشــر(، ابلفضــل ورــي العشــر األوائــل مــن ذي احلجــة
قـال ، ترشدان إىل ضرور  اغتنام الوقت ومعرفته بشكل جيد ألن شعائر الدين مررونة بـه، دات حمدد  يف أوقات معينةجعل أرم العبا

 . 9تعاىل: )وسارعوا إىل مغفر  من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت ليمتقن(

)ابدروا ابألعمـال فتنـا كقاـع الييـل  :فقـال ملسو هيلع هللا ىلص، األعمـال الصـاحلة ويف السياق ذاتـه أرشـد  النـيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ضـرور  اغتنـام الوقـت بفعـل
. وبــن النــيب لصــيى هللا عييــه 11يبيــع دينــه بعــرض مــن الــدنيا (، وميســي مؤمنــا ويصــبح كــافرا، يصــبح الرجــل مؤمنــا وميســي كــافرا، املظيــم

                                                            
 (.12سور  اإلسراء، اآلية ) - 1
 (.114سور  رود، اآلية ) - 2
 (.78سور  اإلسراء، اآلية )  - 3
 (.185سور  البقر ، اآلية ) - 4
 (.197سور  البقر ، اآلية ) - 5
 (.36سور  التوبة، اآلية )  - 6
 (.3سور  القدر، اآلية ) - 7
 (.2-1سور  الفجر، اآليتان ) - 8
 (.133سور  آل عمران، اآلية ) - 9

(، خمتصـــر لصـــحيح مســـيم ليمنـــاري، بتحقيـــق 2/314لصـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، حتقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 11
 (. وأخرجه أمحد  والرتماي وغريرم.9/96( ولصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان، )335، ص )األلباين
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. ودعـا إىل اسـتغالل كـل 1متان مغبون فيهمـا كثـري مـن النـاس: الصـحة والفـراغ(فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )نع، وسيم أن الفراغ نعمة جيب استغالهلا
ولصـــحتك قبـــل ، فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: )اغتـــنم مخســـا قبـــل مخـــس: حياتـــك قبـــل موتـــك، حلظـــات العمـــر وطاقـــات اإلنســـان قبـــل فـــوات األوان

عيــى توجيـــه القـــرآن والســنة لـــه ماالـــب فاملســـيم بنـــاء ، 2وغنـــاك قبـــل فقــرك(، وشـــبابك قبـــل ررمــك، وفراغـــك قبـــل شــغيك، ســقمك
حـىت ينـال جنـة عرضـها السـماوات واألرض. واإلسـالم حـريص عيـى الوقـت وميزتـه ، بتحقيق أعظـم الجنـازات يف رـاا العمـر القصـري

 عيى ما سواه من العقائد والفيسفات البشرية مبا ييي:

 راا من وساية اإلسالم.و ، فيم جيعيه ألحدمها دون اآلخر، أنه وزع الوقت بن الدين والدنيا -1
 كالنوم الاويل واليعب الكثري.،  أنه هنى عن تضييع الوقت من دون فائد   -2
 أن وقت الراحة والتسيية جيب أن يكون يف أمور مباحة من اليهو وليست حمرمة.  -3

إذا كانـت احلـرب أو اجلـد كـانوا رـم فـ، ويرتكـون فسـحة مـن أوقـاهتم ليمـرح واليهـو الـربيء، وقد كان الصـحابة   ميزحـون فيمـا بيـنهم
ورـو مـا مل حتققـه ، منها نشر اإلسالم خـالل زمـن وجيـز بعـد وفـا  النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حققوا من اإلجنازات القياسية أشياء كثري ، الرجال

 األمة جمتمعة عرب القرون اليت جاءت بعدرم.

 

                                                            
( ورواه أيضــا : 6/2357رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس، انظــر: لصــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا، )  - 1

 (.6/288لصغري ليمناوي )الرتماي وابن ماجة والنسائي  عن ابن عباس، انظر: فيض القدير شرح اجلامع ا
رواه احلـاكم والبيهقــي يف شــعب اإلميــان عــن ابــن عبــاس، وأمحــد يف الزرـد وأبــو نعــيم يف احلييــة، وكــاا النســائي ورمــز لــه الســيوطي  - 2

 (.2/16ابحلسن، انظر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري ليمناوي، )
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 ثامنة: املساوا  وسياد  القانون القيمة ال

، يف ميـــزان اإلســـالم مجيعـــا ســـواء ل فضـــل ألحـــد عيـــى اآلخـــر بســـبب عرقـــه أو لونـــه أو قبييتـــه أو قارتـــه أو جنســـيته النـــاس
وراه املساوا  فرضها اإلسالم قبل أن تعرفهـا املنظمـات الدوليـة الـيت ، 1فشعار اإلسالم قول هللا تعاىل: )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(

يف وقـت كانـت فيـه العصـبية القبييـة رـي الـيت تـدير سـفينة اجملتمـع وتـتحكم ، ر أبربعة عشر قرانتعىن حبقوق اإلنسان يف عصران احلاض
 فيه.

يقــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )وامي هللا لــو أن فاطمــة بنــت دمحم ، ول قــراابت تنفــع، فــال وســاطات ول رشــاوى، والنــاس مجيعــا أمــام الشــريعة ســواء
 . 2سرقت لقاعت يدرا (

وإذا التـبس األمـر عيـى احلـاكم يف ، وإذا وقـع شـيء مـن ذلـك فـال بـد ليعدالـة أن َتخـا جمرارـا، أن يظيم معاردا أو غريهوليس ملسيم 
يف تربئـة يهـودي ، وقـد أنـزل هللا عـز وجـل عـددا مـن اآلايت، فإن يد  السماء سرعان ما تتدخل ملصيحة املظيوم ضد الظـامل، األرض

وراه اآلايت ري من قولـه تعـاىل: )إان أنزلنـا إليـك الكتـاب ابحلـق لـتحكم بـن النـاس مبـا ، ااناهتمه أحد األنصار ابلسرقة ظيما وعدو 
ولـول فضـل ، أراك هللا ول تكن ليخائنن خصيما( إىل قوله: )ومن يكسب خايئة أو إْثا مث يرم به بريئا فقد احتمل هبتاان وإْثـا مبينـا

وأنـــزل هللا عييـــك الكتـــاب ، ومـــا يضـــرونك مـــن شـــيء، ضـــيون إل أنفســـهمهللا عييـــك ورمحتـــه هلمـــت طائفـــة مـــنهم أن يضـــيوك ومـــا ي
قتاد  بـن النعمـان وعمـه  :والقصة ابختصار أن نفرا من األنصار، 3وعيمك ما مل تكن تعيم وكان فضل هللا عييك عظيما(، واحلكمة

فحامــت الشــبهة حــول رجــل مــن األنصــار مــن أرــل ، رفاعــة:فســرقت درع ألحــدرم، رفاعــة غــزوا مــع رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بعــض غزواتــه
إن طعمة بن أبريق سرق درعـي. فيمـا رأى السـارق ذلـك عمـد إىل  :فقال، فأتى لصاحب الدرع رسول هللا، بيت يقال هلم بنو أبريق

وسـتوجد ، نوقال لنفر من عشريته: إين غيبت الدرع وألقيتها يف بيت فـال، الدرع فألقارا يف بيت رجل يهودي امسه زيد بن السمن
فاعــار ، وقــد أحانــا بــالك عيمــا، وإن الــاي ســرق الــدرع فــالن، فــانايقوا إىل رســول هللا فقــالوا: اي نــيب هللا إن لصــاحبنا بــريء، عنــده

، وجادل عنه فإنه إن مل يعصمه هللا بك يهيك. وملا عرف رسول هللا أن الدرع وجدت يف بيـت اليهـودي، لصاحبنا عيى رؤوس الناس
وكان أريه قد قالوا لينيب قبل ظهور الدرع يف بيت اليهودي إن قتاد  بن النعمـان وعمـه ، ريق وعاره عيى رؤوس الناسقام فربأ ابن أب

عمدا إىل أرل بيـت منـا أرـل إسـالم ولصـالح يرمـوهنم ابلسـرقة مـن غـري بينـة ول ثبـت. قـال قتـاد : فأتيـت رسـول هللا فكيمتـه. فقـال: 
ولوددت أين خرجـت ، لصالح وترميهم ابلسرقة عيى غري ثبت ول بينة ؟". قال: فرجعت"عمدت إىل أرل بيت ياكر منهم إسالم و 

فقـال: اي ابـن أخـي مـا لصـنعت؟. فأخربتـه مبـا قـال يل رسـول هللا . ، من بعض مايل ومل أكيـم رسـول هللا يف ذلـك. فـأَتين عمـي رفاعـة

                                                            
 (.13سور  احلجرات، اآلية ) - 1
(، ورواه مسـيم : انظـر: 3/1282، انظر: لصحيح البخاري ، ضـباه الـدكتور مصـافى أديـب البغـا، )رواه البخاري عن عائشة - 2

(، ولصـــــحيح ابـــــن حبـــــان برتتيـــــب ابـــــن بيبـــــان، 11/186لصـــــحيح مســـــيم بشـــــرح النـــــووي، حتقيـــــق الشـــــيخ خييـــــل مـــــأمون شـــــيحا، )
 (. ورواه أبو داود والرتماي والنسائي أيضا.11/248-249)
 (.113-116سور  النساء، اآلايت ) - 3
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)يف  رــاه اآلايت تــدل عيــى عــدل الشــريعة وإنصــافها حيــثو . 1فقــال: هللا املســتعان. فيــم نيبــث أن نزلــت: )إان أنزلنــا إليــك ( اآلايت
كانت راه اآلايت كيها تتنـزل عيى رسـول هللا وعيـى اجلماعـة اإلسـالمية لتنصـف رجـال ،  الشديد اخلاور ، اخلار، راا الوقت احلرج

واألنصار يومئا رـم عـد  الرسـول  ،ورم أرل بيت من األنصار يف املدينة، ولتدين الاين  مروا عيى اهتامه، اهتم ظيما بسرقة، يهوداي
إن املسـألة مل تكـن جمـرد تربئـة …ومـن حـول الرسـالة والـدين والعقيـد  اجلديـد ، ملسو هيلع هللا ىلص وجنده يف مقاومة راا الكيد النالصـب مـن حولـه

كانـت رـي ،  أكـرب مـن ذلـك إمنـا كانـت، وإن كانـت تربئـة بـريء أمـرا رـائال يف ميـزان هللا،  مرت عييه عصبة لتوقعه يف الهتام، بريء
 .2ول يتأرجح مع املود  والشنآن أاي كانت املالبسات واألحوال(، ول مع العصبية، إقامة امليزان الاي ل مييل مع اهلوى

وأمـــا شـــرائع األرض اليـــوم الـــيت تيـــبس مســـوح الرربـــان وتتســـرت ، رـــاه شـــريعة هللا الـــيت ل حتـــايب أحـــدا عيـــى حســـاب اآلخـــر
وقـد رأينـا املالكـم العـاملي دمحم عيـي يعتنـق ، فهي الـيت تسـمح لإلنسـان مبمارسـة التمييـز ضـد أخيـه اإلنسـان، نسانابلعدالة وحقوق اإل

ورو األمـر الـاي مل حتققـه حضـار  الرجـل األبـيض يف رـاا العـامل بشـكل ، اإلسالم بعد أن وجد فيه املساوا  احلقيقية بن الناس مجيعا
 فعيي حىت اليوم.

 

                                                            
 (، دار املعرفة، بريوت.219-2/215انظر: الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، ليسيوطي، ) - 1
 (.752-2/751يف ظالل القرآن، ) - 2
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 الشورى ومقاومة الستبدادالقيمة التاسعة: 

واحلاكم رو أجري عند األمة يرعـى مصـاحلها ، فال استبداد ول قمع ول سياة فردية مايقة ليحاكم، اإلسالم دين الشورى
م وذلــك يف قولــه تعــاىل: )فــاعف عــنهم واســتغفر هلــ، وقــد أمــر هللا نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص أبن ميــارس الشــورى فعييــا مــع ألصــحابه، ولــيس العكــس

وقــد ، 2قــال تعــاىل: )وأمــررم شــورى بيــنهم (، وولصــف ألصــحاب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أبهنــم يتخــاون قــراراهتم ابلشــورى، 1وشــاوررم يف األمــر (
 يقــول األلوســي: )وقــد كانــت الشــورى بــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، مــارس ألصــحاب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص الشــورى فيمــا بيــنهم يف أمــوررم الدينيــة والدنيويــة

وكانـت بيـنهم أيضـا يف ، وكاا بن الصحابة رضـي هللا تعـاىل عـنهم بعـده عييـه الصـال  والسـالم، وألصحابه فيما يتعيق مبصاحل احلروب
. وحنـن 3واملراد ابألحكام: ما مل يكن هلم فيه نص شـرعي(، وغري ذلك، وعدد حد اخلمر، ومرياث اجلد، كقتال أرل الرد ،  األحكام

وقد حصـل ألول مـر  يف َتريـخ اإلنسـانية تـداول ، ى ما قاله املفسر أبن الشورى كانت أيضا يف انتخاب اخليفاء الراشديننضيف عي
مث إىل ، مث إىل عمـر، وإمنـا انتقيـت اخلالفـة إىل أيب بكـر، فبعـد وفـا  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مل أيت أحـد مـن أقرابئـه، ليسياة يف عهـد الراشـدين

  عيي   أمجعن.مث إىل، عثمان

والشـورى رــي ، خيتـار املسـيمون حكـامهم الـاين يريــدون ابلاريقـة الـيت يريـدوهنا، واإلسـالم تـرك ابب الشـورى مفتوحـا إىل يـوم القيامــة
ميــز عـــن وكــان اإلســالم أول مــن ســـبق إليهــا نظــراي وعمييــا يف التــاريخ. بيــد أهنــا تت، شــبيهة ابلعمييــة الدميقراطيــة يف العصــر احلــديث

 منها:، الدميقراطية أبمور كثري 

 وأما يف الشورى فالقرار يكون ليرأي األفضل ولو كان رأي األقيية.، الدميقراطية يكون فيها القرار لألكثرية -1
 وأمـا الشـورى، إن ممارسة العميية الدميقراطية يكون بواساة األحزاب السياسية اليت تزرع الشقاق والعداوات بن األمة الواحد   -2

 فيمكن تقدميها مباشر  ليحاكم.
فهـي ليسـت شـكال حمـددا ، يف حن أن الشورى تسمح ابَّتاذ أشكال متعـدد  مـن احلكـم، ليدميوقراطية شكل حمدد يف احلكم  -3

 ولكنها مضمون وجورر قبل كل شيء.
عمييــة نظيفــة مــن رــاا بينمــا تبقــى الشــورى ، َّتضــع النتخــاابت واأللصــوات إىل ابتــزاز مــن قبــل النــاخبن واألحــزاب السياســية  -4

 الستغالل السياسي.
وراا الـرأي يتوافـق ، فمنهم من نص عيى أن الشورى ميزمة، وقد اختيف العيماء يف الشورى رل ري ميزمة ليحاكم أم ل

 فمصري األمة ل ميكن أن يكون بيد فرد وحده أاي كان.، مع ما تقتضيه ظروف عصران وتاوره

  

                                                            
 (.159سور  آل عمران، اآلية ) - 1
 (.38سور  الشورى، اآلية ) - 2
 (.25/46روح املعاين، لأللوسي، ) - 3
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 رى وسار ابألمة يف طريق الستبداد؟ولكن ماذا إذا رفض احلاكم الشو 

فييس ْثة شيء أكرم مـن ، ولو أدى راا إىل إحلاق األذى بصاحبها، رنا يايب اإلسالم من األمة أن تقول كيمة احلق عالية مدوية
ون يف قــال تعــاىل: )جيارــد، وقــد ولصــف هللا جنــده أبهنــم مــع احلــق ل أيهبــون لتأنيــب ول خيــافون مــن وعيــد، شــهيد يقــول كيمــة احلــق

. فاإلسـالم ل يريـد أمـة 2ويقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إن من أعظم اجلهاد كيمة عدل عنـد سـياان جـائر(، 1سبيل هللا ول خيافون لومة لئم (
أنه  فإذا أخاأ حبكم، يقوم احلاكم خبدمتها وحتقيق مصاحلها، وإمنا يريد أمة قوية حر ، مسحوقة مستعبد  ييعب هبا احلاكم كما يريد

شـرياة أل يتعـدى األمـر إىل العنـف السياسـي والقتتـال الـداخيي الـاي ، أو بكيمة احلـق املدويـة، رده الناس إىل احلق ابحلسىن، بشر
فالنهي عـن املنكـر جيـب أن ل تـؤدي إىل منكـر ، وفها وجيعيها ضعيفة أمام اآلخرينيرفضه اإلسالم ألنه يدمر قوى األمة ويشرخ لصف

ويبتعـــد عـــن الشـــد  واخلشـــونة يف القـــول ، اآلمـــر ابملعـــروف والنـــاري عـــن املنكـــر أن يتحيـــى ابلرفـــق يف أمـــره وهنيـــه وينبغـــي عيـــى، أكـــرب
 والعمل.

 

                                                            
 (.54سور  املائد ، اآلية ) - 1
(. وزاد املعــاد لبــن القــيم،  6/296أخرجــه أمحــد والرتمــاي وأبــو داود واحلــاكم، انظــر: حتفــة األحــوذي بشــرح جــامع الرتمــاي، ) - 2
(3/94.) 
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 العمــــران :القيمة العاشر 

قـــال تعـــاىل: )رـــو ، اإلســـالم مـــع عمـــار  األرض ألن هللا رـــو الـــاي أســـكن آدم األرض وطيـــب منـــه ومـــن ذريتـــه إعماررـــا
يقـال: أعمرتـه األرض ، فالسـتفعال مبعـىن اإلفعـال، )أي رو الاي جعيكم عماررا وسـكاهنا، 1مركم فيها(أنشأكم من األرض واستع

قال األلوسي: )واستدل ابآليـة عيـى أن عمـار  ، وليعمار  أحكامها يف الشريعة، 2واستعمرته إذا جعيته عامررا وفوضت إليه عمارهتا(
، ومنـدوب كعمـار  املسـاجد، كعمار  القناطر الالزمـة واملسـجد اجلـامع،  واجبوقسمها يف الكشاف إىل ، األرض واجبة هلاا الايب

 .3وحرام كعمار  احلاانت وما يبىن ليمبارا  أو من مال حرام كأبنية كثري من الظيمة(، ومباح كعمار  املنازل

 ومن ذلك:، اإلنسانية والنشاطات اإلنسانية كافة اليت تسهم يف تاوير احليا ، والعمران يف اإلسالم يشمل األرض كيها

ومـــن أجـــل ذلـــك أابح اإلســـالم متييـــك األرض ملـــن يعمررـــا ، الــدعو  إىل اســـتثمار األرض اخلـــراب بتحوييهـــا إىل أرض ينتفـــع هبـــا -1
 4ففي احلديث: )من أحيا أرضا ميتة فهي له (، ويستثمررا

ض مبــا فيهــا مــن معــادن مســخر  مــن أجــل رــاا فــاألر ، الــدعو  إىل الســتفاد  مــن معــادن األرض وتســخريرا يف خدمــة اإلنســانية -2
ويسـتثمر مـا فيهـا ، وعيـى اإلنسـان أن يعمـل يف رـاه األرض، 5قـال تعـاىل: )وأنزلنـا احلديـد فيـه أبس شـديد ومنـافع لينـاس(، اإلعمار

ويف رــــاا حــــض عيــــى العمــــل ، وقــــد اعتــــرب الــــدين احلنيــــف أن خــــري الكســــب مــــا كــــان مكتســــبا بســــعي اليــــد، مــــن خــــريات ومعــــادن
وإن نـيب هللا داود كـان أيكـل مـن عمـل يـده ، ففي احلديث: )ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن أيكـل مـن عمـل يـده، ستثماروال
.)6 

ففـي احلـديث: ) إن هللا تعـاىل يـدخل ، والصناعة قد تكون سبيال ليجنة كما يف لصناعة السالح الاي حيمـي األمـة مـن كيـد أعـدائها
كمــا أهنــا ميكــن أن تكــون ســبيال ليشــقاء ،  7ومنبيــه (، والرامــي بــه، لصــانعه حيتســب يف لصــنعته اخلــريابلســهم الواحــد ثالثــة نفــر اجلنــة: 

 وكل ما ييحق األذى ابإلنسان أو احليوان أو البيئة احلية.، األبدي كما يف لصناعة املسكرات واملخدرات

قــال ، 1ديث: )مــن ســكن الباديــة فقــد جفــا(ففــي احلــ، دعــو  اإلســالم ليتحضــر ملــا يف الجتمــاع مــن فوائــد ل جنــدرا يف الباديــة -3
قال تعاىل: )األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أل يعيموا حدود ما أنزل ، أي: جهل، املباركفوري: "قوله: من سكن البادية فقد جفا

                                                            
 (.61سور  رود، اآلية ) - 1
 (.12/88روح املعاين، لأللوسي، ) - 2
 (.12/88روح املعاين، لأللوسي، ) - 3
 (.6/39له السيوطي ابلصحة، انظر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري ليمناوي، ) رواه أبو داود والرتماي وأمحد، ورمز - 4
 (.25سور  احلديد، اآلية ) - 5
 (.2/731رواه البخاري ، انظر: لصحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 6
 (.2/1137زي، )رواه الرتماي وابن ماجة وأبو داود والدارمي، انظر: مشكا  املصابيح، ليتربي - 7
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لغالـب عيـى سـكان ورـو ا، ومل يـرق لـرب ولصـية رحـم، وقسـا، وقال القاضي: جفا الرجل إذا غيـظ قيبـه، قاله القاري 2هللا عيى رسوله(
 .3وألصل الرتكيب لينبو عن الشيء"، فصارت طباعهم كاباع الوحوش، لبعدرم عن أرل العيم وقية اختالطهم ابلناس، البوادي

وقد أمر هللا بعمار  املساجد حيث قال: )إمنا يعمر مسـاجد هللا مـن آمـن ابهلل ، الدعو  إىل بناء املساجد ليجتمع فيها املسيمون -4
وكـان أول ، 5)ومن أظيم ممن منع مساجد هللا أن ياكر فيها امسه وسعى يف خراهبـا( ، وهنى عن ردمها بعد عمارهتا، 4ر(واليوم اآلخ

فهـم خيتاـون املسـجد اجلـامع ، وعيى راا درج املسيمون يف بنـائهم ليمـدن، ما فعيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة رو بناء مسجده الشريف
 ة مث يضعون املخااات حوله ملباين احلكومة وغريرا.أول يف وسط املدين

قـال ، وقـد نعـى هللا عيـى قـوم عـاد ارتمـامهم ابلعمـران املـادي دون الروحـي، والعمران يف التصـور اإلسـالمي يكـون مـاداي وروحيـا -5
خيقهــم رــو أشــد مــنهم قــو  وكــانوا تعــاىل: )فأمــا عــاد فاســتكربوا يف األرض  بغــري احلــق وقــالوا مــن أشــد منــا قــو  أومل يــروا أن هللا الــاي 

الـيت مل ، إرم ذات العمـاد، قـال تعـاىل: )أمل تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد، وكانت النتيجـة دمـار دولـتهم وذرـاب قـوهتم، 6ِبايتنا جيحدون(
ولكــنهم ، هتمبــل كــان ســيزيدرم قــو  ماديــة وروحيــة إضــافة إىل قــو ، ومــا كــان هللا ليــدمر قــوم عــاد لــو أانبــوا لــه، 7خييــق مثيهــا يف الــبالد(

قال تعاىل عيى لسان نبيه رود عييه السالم: )واي قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عييكم مـدرارا ويـزدكم ، ضيوا السبيل
فيـم ينفعهـا ذلـك مـن ، وعبـدت دنيارـا، وليست عاد إل منوذجا واحدا من أمم كثري  نسيت رهبـا، 8قو  إىل قوتكم ول تتولوا جمرمن(

قال تعاىل: )أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الاين من قبيهم كانوا أشد مـنهم قـو  وأاثروا األرض ، قاية من أبس هللاالو 
فاإلسـالم لـيس حبـال مـن ، 9وعمرورا أكثر مما عمرورا وجاءهتم رسيهم ابلبينات فما كان هللا ليظيمهم ولكن كانوا أنفسهم يظيمون(

وإمنــا رــو يــرفض أن يكــون رــاا النمــو عيــى ، بــل رــو يــدعو إليــه ويشــجعه، والنمــو املــادي ليحيــا  اإلنســانية األحــوال ضــد العمــران
خبـالف ، وتتحقـق احلضـار  املثيـى الـيت يـدعو هلـا، لتبقـى احليـا  سـييمة، ثنن معاومنو ال، فال بد من التكامل، وحيحساب النمو الر 

ممـا ولـد فجـو  كبـري  بـن ، وتتناسـى ماالبـه الروحيـة، نسـان عيـى أنـه جسـد خـالصحضارتنا املادية اليوم فهـي حضـار  تتعامـل مـع اإل
وجند رـاا السـخط واضـحا فيمـا كتبـه العيمـاء واألدابء والشـعراء يف ، طموحات اإلنسان وبن راه احلضار  اليت مل تف بكل تايعاته

مــن ذلــك مــا قالــه مــوريس بوكــاي: "ازدادت احلجــج ، وانتمــاءاهتم الدينيــة، هتم الفكريــةاتشخيصــهم هلــاه احلضــار  عيــى خمتيــف اجتارــ
                                                                                                                                                                                          

-6/532رواه الرتمــاي وقــال: حــديث حســن غريــب، ورواه أبــو داود أيضــا، انظــر: حتفــة األحــوذي بشــرح جــامع الرتمــاي ، )- 1
533 .) 

 (.97سور  التوبة، اآلية ) - 2
 (. 6/532حتفة األحوذي بشرح جامع الرتماي ، ) - 3
 (.18سور  التوبة، اآلية ) - 4
 (.411سور  البقر ، اآلية ) - 5
 (.15سور  فصيت، اآلية ) 6
 (.8-5سور  الفجر، اآلايت ) - 7
 (.52سور  رود، اآلية ) - 8
 (.9سور  الروم، اآلية ) - 9
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رـو يعتقـد أن مـن سـياانه ، ولكـن اإلنسـان بـدل مـن أن ميتيـئ ابلتواضـع أمـام رـاه الوقـائع ينـتفخ تكـربا، القائية بوجود اخلالق بالغـة
ذلــك رــو ، ليتمتــعالســخرية مــن فكــر  هللا كمــا يســخر بكــل مــا جيــد عيــى طريقــه إذا حــدث أن شــكل رــاا عقبــة أمــام متعتــه وشــهيته 

 1اجملتمع املادي يف متام توسعه اآلن يف الغرب"

 

                                                            
 (.142دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 1
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 : حقوق املرأ القيمة احلادية عشر 

قال تعاىل: )وولصينا ، وقد ولصى هبا اإلسالم سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا، املرأ  يف اإلسالم ري أساس اجملتمع الصاحل
وعـن أيب  2ضا: )ومن آايته أن خيـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا (وقال أي، 1اإلنسان بوالديه محيته أمه ورنا عيى ورن(

مث مـــن؟ قـــال:  :مـــن أحـــق النـــاس حبســـن الصـــحبة؟ قـــال: )أمـــك(. قـــال، رريـــر  قـــال: جـــاء رجـــل إىل النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  فقـــال: اي رســـول هللا
وأان خـــريكم ، وقـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص:  )خـــريكم خـــريكم ألريـــه، 3مث مـــن؟ قـــال: ) أبـــوك (. قـــال: فـــريون أن لـــألم ثيثـــي الـــرب. :)أمـــك(. قـــال

يقــول: ) إلم ، واســتهجن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ضــرب املــرأ  واســتنكره يف جمتمــع مل يكــن يعــرف وســيية ليتفــارم غــري الضــرب واألذى، 4ألريــي(
بيـغ مـن حـرص اإلسـالم عيـى املـرأ  ورمحتـه هبـا أن هنـى عـن  وقـد  5جييد أحدكم امرأته جيد العبد ولعيه يضاجعها من آخر يومـه ؟!(

وهنـــــى عـــــن قتـــــل النســـــاء ، فـــــأنكر ذلـــــك، عـــــن ابـــــن عمـــــر ) أن رســـــول هللا رأى يف بعـــــض غزواتـــــه امـــــرأ  مقتولـــــة، قتيهـــــا يف احلـــــرب
 .فاملرأ  أساس األسر  والعناية هبا رو من أجل بناء اجملتمع الصاحل الرشيد.6والصبيان(

ومل ، ومينعهـا أريهـا مـن املـرياث، وقد يزوجها مكررة وري شابة، رمبا يئدرا أبورا طفية، ة مل تكن هلا كرامةواملرأ  يف اجلاريي
ونظــم حياهتــا ، فجــاء اإلســالم وأعاارــا كامــل حقوقهــا، تكــن حاهلــا يف الشــعوب اجملــاور  أبحســن حــال ممــا رــي عييــه يف بــالد العــرب

وليس ْثة فضـل وتكـرمي بعـد رـاا مينحـه ديـن مثـل ، 7)اجلنة حتت أقدام األمهات( ففي احلديث:، وجعل اجلنة حتت أقدامها، وكرمها
 اإلسالم ليمرأ .

، فأمــا يف مســألة املــرياث، والاــالق، واحلجــاب، ورــي تتعيــق ابملــرياث، بقيــت موضــوعات تثــار حــول املــرأ  يف رــاا العصــر
ورـي ، ويتحمل نفقتها ري وأولدرا، ملرأ  يدفع هلا الرجل املهرورو أن ا، والسبب بسيط، فيقال ملاذا ل َتخا املرأ  مثل الرجل متاما

فهـو إذا أخـا ، وهبـاا يتحمـل الرجـل أعبـاء إنشـاء األسـر  واسـتمراررا ،ولـيس عييهـا أن تعمـل لتأكـل، ليست ميزمة بشيء مـن النفقـة

                                                            
 (.14سور  لقمان، اآلية ) - 1
 (.21سور  الروم، اآلية ) - 2
( وأخــرج حنــوه أيضـا مســيم وفيــه كــرر اجلـواب )أمــك( ثــالاث، ولــيس فيــه 176-2/175بــان، )لصـحيح ابــن حبــان برتتيــب ابـن بي - 3

(، ورواه ابــن ماجــه 16/318انظــر: لصــحيح مســيم بشــرح النــووي، حتقيــق الشــيخ خييــل مــأمون شــيحا، )… الــزايد  : فــريون لــألم
 وأمحد أيضا.

(. واحلديث أيضا يف لصحيح ابن حبـان برتتيـب ابـن 1/152يم )رواه الرتماي وابن حبان وابن ماجة، انظر: زاد املعاد لبن الق - 4
 (.4177( رقم )9/485بيبان، )

 (. 17/186رواه مسيم، لصحيح مسيم بشرح النووي، حتقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، ) - 5
 (. ورواه مالك، وأمحد وابن ماجة أيضا.1/344لصحيح ابن حبان برتتيب ابن بيبان ) - 6
(: "أخرجــه النســائي وابــن ماجــة، وكــاا أمحــد واحلــاكم 3/362يض القــدير شــرح اجلــامع الصــغري ليمنــاوي  )قــال املنــاوي يف فــ - 7

 ولصححه".
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، ســوف َتخــا مهــرا مــن رجــل آخــرف، فهــي إذا أخــات مــن املــرياث أقــل، وكــالك املــرأ ، مــن املــرياث أكثــر فســينفق عيــى امــرأ  أخــرى
 وإهنا لقسمة عادلة من لدن حكيم عييم.، ثنان يف احملصيةوهباا يتساوى ال

فالتشــريع ، وأمــا الســتثناءات فــال اعتبــار هلــا يف احلكــم كــأن يقــال: مــاذا لــو مل تتــزوج املــرأ ؟ فنقــول: ل عــرب  يف احلالــة الفرديــة والشــاذ 
 األعظم من أبناء اجملتمع.يراعي عاد  مصيحة الغالبية والسواد 

فييس ْثة رجل عاقل يرضـى أن يعـيش مـع امـرأ  ، ليس من أجل أن يقهر املرأ  ويتحكم فيها، وأما الاالق فهو بيد الرجل
ولو كـان الاـالق بيـدرا فرمبـا طيقـت نفسـها ، فهي أكثر عاطفة من الرجل، ولكنه جعل بيد الرجل من أجل مصيحة املرأ ، ابإلكراه

ويف ذلــك ، ولــالك جعــل هللا الاــالق بيــد الرجــل ألنــه أكثــر ضــباا لنفعالتــه مــن املــرأ ، ذلــك حــن ل ينفــع النــدم مث نــدمت عيــى
عيــى أنــه ينبغــي أن ننــوه رنــا أن ليمــرأ  عنــد كتابــة عقــد النكــاح أن تايــب أن تكــون ، مصــيحة عامــة لألســر  واألطفــال واملــرأ  نفســها
 .1لصرحوا أن ليزوج أن يفوض زوجته يف أن تايق نفسهاو ، العصمة بيدرا وقد أقر بعض الفقهاء بالك

ولــيس بقصــد تشــويهها وإرانتهــا  ، وأمــا احلجــاب فهــو ملصــيحة املــرأ  أيضــا ومحايتهــا مــن لصــوص األعــراض وأذى املغرضــن
ن َّتيــع وإذا كانــت يف مؤسســة نســائية فيهــا أ، واملــرأ  احملجبــة ميكــن أن متــارس العمــل مــن دون نــزع احلجــاب، كمــا يــدعي املغرضــون

فقـد لصـرح ابـن ، كما أن هلا كشف وجهها عند أمن الفتنة وقد أفىت الفقهـاء بـالك،  احلجاب وتعمل بدونه إذا مل يكن رنالك رجال
 .2عباس ومالك واألوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن الوجه والكفن ليسا بعور 

وسـخرهتا ليدعايـة ، املادية احلديثـة فقـد أرانـت املـرأ  وأما احلضار ، 3إن اإلسالم رو  الاي أعاى املرأ  حقوقها واعتباراهتا
وحرمتها مـن كثـري مـن حقوقهـا الشـرعية ، ومل تسو ابألجور بينها وبن الرجل، وتعاميت معها كأهنا دمية ييعب هبا الرجال، واإلعالن

ج وتنجـب مـن غـري عقـد شـرعي وقـد تتـزو ، ول ينفق عييها زوجها، وري تعمل لتأكل، فهي شريكة ليرجل يف العمل من أجل البقاء
ولـالك لصـاروا يتزوجـون ، فهـم خيشـون تبعـات الاـالق املاديـة، ملا يرتتب عيى العقد من حقوق وواجبات يفر منها الرجال يف الغرب

 وضياع اجملتمع!.، وكانت النتيجة تفكك نظام األسر ، من غري عقود

 

                                                            
 (.299-8/287انظر: املغين، لبن قدامة،  ) - 1
 (.1/637: املغين، لبن قدامة، ) - 2
جــامع مــانع كمــا يقــال، يســتايع مــن يريــد ننــوه رنــا بكتــاب الــدكتور عبــد الكــرمي زيــدان، املفصــل يف أحكــام املــرأ ، ورــو كتــاب   - 3

( جميدا، ونشرت الابعة األوىل مؤسسة الرسالة، 11التعرف عيى مزيد من أحكام املرأ  يف اإلسالم أن يعود إليه، ويقع الكتاب يف )
 م.1993رـ / 1413
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 القيمة الثانية عشر : الســـالم

وم بعد أن أرعبتها أشباح احلـرب النوويـة القادمـة.  حيـث جنـد معظـم الـدول بـدأت تنفـق كثـريا السالم رو أمل الشعوب الي
 من مقدراهتا من أجل لصناعة األسيحة الارية خوفا من املستقبل اجملهول.

سـتقبيها إن وذلك ألن اإلسالم رو دين السالم الاي سـتجد فيـه البشـرية أمنهـا ومسـتقررا وم ، والسالم يف اإلسالم له شأنه وأمهيته
ويقـيم أوالصـر املـود  ، وخييصـها مـن جالديهـا وظامليهـا وسـفاحيها، ورو الاي سيكفيها شرور احلروب وسـفك الـدماء، ري لذت به

 وتنقيه إىل شاطئ األمان. ، ملا فيه من مبادئ خالد  تصب كيها يف مصيحة اإلنسان، والقرَّب بن كافة شعوب األرض

فقـد جـاء يف معجـم لسـان العـرب حـول ، ناـالع بعـض معـاين السـالم يف لغـة العـرب، وقبـل أن نعـرض ليسـالم يف اإلسـالم
 راه املاد :

 سالم: أي أمري وأمرك املبارأ  واملتاركة. :ومنهم من يقول …السالم والسالمة: الرباء 

 اسم من أمسائه لسالمته من النقص والعيب والفناء.، والسالم: هللا عز وجل

 احلرب.وضد ، والسالم: الستسالم

 واإلسالم والستسالم: النقياد.

 واإلسالم من الشريعة: إظهار اخلضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبالك حيقن الدم ويستدفع املكروه.

 1والسيم: اإلسالم.

ورـو اخلـالص مـن كـل ، ستسـالم هللفاإلسـالم رـو ال، وهلما نفس املعـىن، نيحظ رنا أن السالم واإلسالم من ماد  واحد 
 وياربون جبماهلا.، ويعكرون أمنها، فيفسدون لصفو احليا ، ألوان احلروب واآلاثم واجلرائم اليت يقوم هبا شياطن اإلنس واجلن

، رـو السـالم ودينـه، .2)رو هللا الاي ل إله إل رـو امليـك القـدوس السـالم(، فاهلل ورو السالم، والسالم يف اإلسالم له شأنه العظيم
قــال تعــاىل: )وهللا يــدعوا إىل دار ، وجنتــه رــي دار الســالم، 3قــال تعــاىل: قــال تعــاىل: )يهــدي بــه هللا مــن اتبــع رضــوانه ســبل الســالم(

والســالم مــن هللا عيــى عبــاده يف ، 5قــال تعــاىل:  )ادخيورــا بســالم ذلــك يــوم اخليــود(، ودخوهلــا يكــون مصــحواب ابلســالم، 4الســالم(

                                                            
 لسان العرب، ماد  )سيم(. - 1
 (.23سور  احلشر، اآلية ) - 2
 (.16سور  املائد ، اآلية )- 3
 (. 25سور  يونس، اآلية )- 4
 (.24سور  ق، اآلية ) - 5
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قال تعاىل: )سالم عييكم ل نبتغي ، والسالم رو أساس العالقة بن املؤمنن وغريرم، 1اىل: )سالم قول من رب رحيم(قال تع، اجلنة
 راه بعض معاين السالم يف اليغة والشرع.، 2اجلارين(

، 3اخليـق إىل هللا مـن أحسـن إىل عيالـه( فأحـب، )اخليـق عيـال هللا :يقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، إن اإلسالم يريد الناس مجيعا أحـرارا متعـاونن
ورـو مـن أجـل حتقيـق السـالم الجتمـاعي والـدويل قـدم تضـحيات  ، 4ويقول عمر: )مىت اسـتعبدُت النـاس وقـد ولـدهتم أمهـاهتم أحـرارا(

رســول هللا  فقــريش رــي الــيت انبــات، ومــا دعوتــه ليجهــاد وحروبــه الــيت أقامهــا أو اســتجر إليهــا إل مــن أجــل الســالم، كبــري  يف َترخيــه
وقــد نعـى أبــو بكـر عيــى أرـل اجلارييــة إيـاائهم لينــيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ورــي الـيت قاتيتــه وأخرجتـه، ملسو هيلع هللا ىلص ومنعتـه مــن دعوتـه مــن أول يـوم لصــدع هبـا

 . 5ذات مر  وقال هلم مستنكرا: )أتقتيون رجال يقول ريب هللا(

ويف ظل ، وأمام راا العدوان القبيي السافر لرجل كان يقول ريب هللا، عة يوم اخلندقوقد ساندت قريشا يف بغيها أحزاب العرب جمتم
وجارـد النـيب ، ُشـرع اجلهـاد مـن لـدن حكـيم خبـري، جمتمع جاريي ظامل مل تكن ْثة لغة يفقهها القرشيون ومن والرـم إل لغـة السـيف

حــىت أغمــدت ، فمــن شــاء فييـؤمن ومــن شــاء فييكفــر، وحتققــت احلريــة لينــاس ،ومــا أن انتصــرت العدالـة، ملسو هيلع هللا ىلص مـد  عشــر ســنن تقريبــا
فقـال هلـم: )أل أنبـئكم خبـري ، وعاد احلق إىل أريه. ودل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصـحابه عيـى مـا رـو خـري هلـم مـن اجلهـاد ورـو ذكـر هللا، السيوف
وخــري لكــم مــن أن تيقــوا عــدوكم ، إنفــاق الــارب والــورق؟ وخــري لكــم مــن، وأرفعهــا يف درجــاتكم، وأزكارــا عنــد ميــيككم، أعمــالكم

 .6فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟(. قالوا: بيى. قال: )ذكر هللا(

وعيـى مسـجد مـن أقـدس مقدسـاته ورـو املسـجد األقصـى ، واليوم وقد تكالبت كل قوى الشر يف األرض عيى راا الـدين
ول يعــين رــاا ، ة ســبيل أمــام املســيمن إل القــو  مــن أجــل حتريــر مقدســاهتم وبالدرــمفيــيس ْثــ، أوىل القبيتــن واثلــث احلــرمن الشــريفن

ويـــرد عنهـــا كيـــد الغـــزا  ، ويعيـــد أريهـــا إليهـــا، بـــل رـــم مـــع الســـالم العـــادل والشـــامل الـــاي يعيـــد فيســـان ألريهـــا، أهنـــم ضـــد الســـالم
 الاامعن.

                                                            
 (.58سور  يس، اآلية ) - 1
 (.55سور  القصص، اآلية ) - 2
 (. 3/1392رواه البيهقي يف شعب اإلميان، ورو ضعيف كما ذكر األلباين، انظر: مشكا  املصابيح ليتربيزي، )- 3
رو بــن العــاص أمــري مصــر، فســبقه، فمــا كــان مــن ولــد عمــرو إل أن ذكــر ذلــك يف قصــة الولــد القباــي الــاي تســابق مــع ولــد عمــ - 4

ضــرب القباــي قــائال: أتســبقين وأان ابــن األكــرمن؟ فســافر القباــي إىل عمــر يف املدينــة شــاكيا لــه، فأنصــفه عمــر، والقصــة يف كتــاب 
 أخبار عمر ليشيخ عيي الانااوي وغريه من الكتب التارخيية.

 (، دار احلكمة، دمشق.1/291قيق مصافى السقا، وإبراريم األبياري، وعبد احلفيظ شييب، )السري  النبوية لبن رشام، حت- 5
رواه مالــك وأمحــد والرتمــاي وابــن ماجــة، إل أن مالكــا وقفــه عيــى أيب الــدرداء، قــال األلبــاين: وإســناده لصــحيح مرفــوع، انظــر:   - 6

 (.2/712مشكا  املصابيح ليتربيزي، )
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ق السـالم الشـامل مـع الـنفس والكـون واحليـا  وكافـة األمـم وإذا أرادت البشرية لنفسها األمن فسبييها رو اإلسالم فهو حيق
فاإلســالم يقــيم ســالمه عيــى ، ورــو خبــالف الســالم الــاي ينــادي بــه الغــرب مــن أجــل أن يــاعن لــه العــامل وينهــب مقدراتــه، والشــعوب

 1.كرمكم عند هللا أتقاكم (العقيد  اليت تقول: )اي أيها الناس إان خيقناكم من ذكر وأنثى وجعيناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أ

وقـد أكـد رـاه احلقيقـة رسـول ، ول سـالم هلـم إل ابإلسـالم، واإلسالم أيضا رو السبيل أمام امليـوك والقـاد  لسـتقرار ميكهـم ودوامـه
 2ن (فإن توليت فإن عييك إمث األريسي، يؤتك هللا أجرك مرتن، )أسيم تسيم :حيث كتب له، هللا يف خاابه إىل ررقل عظيم الروم

)أسـيموا  :ففي احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعشر يهود، ورو السبيل أمام بين إسرائيل لكي يسيموا من غضب الرب وانتقام الشعوب
 .3فييبعه( فمن جيد منكم مباله شيئاً ، وإين أريد أن أجييكم من راه األرض، واعيموا أن األرض هلل ورسوله، تسيموا

 4قال تعاىل: )إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم(، م األمة العربية لكي تستعيد لصحتها وعافيتهاورو السبيل أما

 .5)من كان يريد ثواب الدنيا فعند هللا ثواب الدنيا واآلخر  (، ورو السبيل أمام البشرية كيها حىت تنال ثواب الدنيا واآلخر 

 

                                                            
 (.13سور  احلجرات، اآلية ) - 1
( ، ولصــحيح مســيم بشــرح 1/9متفــق عييــه عــن أيب رريــر ، انظــر: لصــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا، ) - 2

 (.2/1149(، ومشكا  املصابيح ليتربيزي،  )12/311النووي، حتقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، )
(، ولصحيح مسيم بشرح النووي، حتقيـق الشـيخ 3/115متفق عييه، لصحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 3

 (.2/1186(، ومشكا  املصابيح ليتربيزي، )12/322خييل مأمون شيحا، )
 (.7سور  دمحم، اآلية ) - 4
 (.134سور  النساء، اآلية ) - 5
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 خاتــــمة:
ورـــاه القـــيم عييهـــا قامـــت ، ض القـــيم احلضـــارية العييـــا يف الـــدعو  اإلســـالميةقـــدمت مـــن خـــالل رـــاا البحـــث املـــوجز بعـــ

فــإذا أراد املســيمون اليــوم إنقــاذ أنفســهم ، ورــي موجــود  يف اإلســالم عيــى أُت وجــه وأكمــل لصــور ، احلضــارات اإلنســانية عــرب العصــور
فـإن عيـيهم الحتـااء مبـا ، ه من إرراب وظيـم وطغيـانوإنقاذ العامل الاي يعيشون فيه مما يعرتي، أول مما رم فيه من َّتيف وجوع وفقر

فــإن يف اإلســالم مــا رــو أفضــل وأقــوم هلــم ، وأن يكفــوا عــن الدعايــة لينمــوذج الغــريب الــاي افتــنت بــه كثــريون مــنهم، ميييــه عيــيهم ديــنهم
ورـو ديـن املسـتقبل يف عصـر ، ضفاإلسالم رو دين احلضار  اإلنسانية الرشيد  اليت يتساوى يف ظالهلا كافة شعوب األر ، وليعامل كيه

 وما ذلك عيى هللا بعزيز.، العيم واملعرفة عندما جيد اجملتمعات الصاحلة اليت تتمثل به ويشكل قوام شخصيتها

 

* * * 

 

  



 

324 
 

 دراسات يف اإلعجاز اخلالد البحث الثامن:

 

 املقدمــــــــة

ولصحبه الغر امليامن ، وعيى آله األطهار الكرام، بدر التماموالصال  والسالم عيى النيب دمحم ، احلمد هلل العيي األعيى العالم
 يوم يقوم الناس لرب العاملن!.، وعيى من دعا بدعوته إىل يوم الشد  والزحام، العظام

وخبالصة عيم ، وذلك خبدمة عيومهما، رو: خدمة الكتاب والسنة، وبعد: فإن من أشرف ما شغيين هللا به يف سنن غربيت األخري 
 وعيم األسيوب املتعيق ببيان سيدي احلبيب املصافى لصيوات هللا وسالمه عييه.، ز املتعيق ابلكتاب العزيزاإلعجا

 وأن يعفو عين يوم النشور.، وأسأله القبول والرضا، وأمحد هللا أنين قدمت بعض الصوى يف راا امليدان

يف راا رأيت أن أمجع بعضها ، راا املوضوعومضاء عيى طريق خدمة اإلعجاز... كنت قد نشرت مقالت متفرقة عد  حول 
وكان غرضي من ذلك اجلمع تسهيل ولصول الباحثن والقراء األعزاء إىل راه ، املوسوم بـ: )دراسات يف اإلعجاز اخلالد( البحث
مت بتنقيح وقد ق، لعل دعو  تسعدين يوم اخليود، أن يدعو يل راجيًا ممن يصيه حبثي، ما ينفعهملعيهم جيدون فيها ، املقالت

 املقالت واإلضافة عييها ضمن املباحث اآلتية:

 املبحث األول: اإلعجاز احلضاري يف القرآن الكرمي

 املبحث الثاين:نظرية العكس يف إثبات اإلعجاز

 معجز  املكان مكمية ملعجز  الزمان والرسالة والرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .، املبحث الثالث: من خصائص البيد األمن

 لصور من اإلعجاز العيمــــــي، املبحث الرابع:الـمجرات تشهد بعظمة اخلالق
 وأكدرا العيماء املسيمون يف حبوثهم اجلغرافية ، املبحث اخلامس:كروية األرض حقيقة عيمية أشار إليها القرآن الكرمي

 املبحث السادس: ضوابط رامة يف دراسة إعجاز القرآن الكرمي
 املصادر واملراجعبقائمة  مث ذييت البحث

فإن ، وأن يسدد خااان ملا حيب ويرضا، وخدمة دينه وكتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، أسأل هللا تعاىل أن يوفقنا ليمزيد من طاعته
 خري ما نقضي به األعمار رو ذكر هللا والتفكر يف كتاب هللا عز وجل.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب ، كتابه وأمة رسوله وخيقه أمجعنوأسأل هللا أيضاً أن يوفق كل ابحث مؤمن خلدمة دينه و 
 العاملن.
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 اإلعجاز احلضاري يف القرآن الكرمي املبحث األول: 
امتدت إىل ، فال نعيم كتااب لصنع حضار  فوق الصحراء، 1راا الوجه من اإلعجاز قد يكون رو اإلعجاز األعظم ليقرآن الكرمي

 ويتجيى اإلعجاز احلضاري يف ما ييي:، غري القرآن الكرمي، من عدم  وأوجد أمة، شىت أرجاء العامل

 أوًل: اإلعجاز يف لصناعة النيب الاي كان خيقه القرآن

 اثنياً: اإلعجاز يف لصناعة اإلنسان. 

 اثلثاً: اإلعجاز يف لصناعة أمة .

 رابعاً: اإلعجاز يف النظم اإلسالمية. 

 راهتاخامساً: اإلعجاز يف فهم جتارب األمم وحضا

 سادساً: اإلعجاز يف إدراك سنن التاريخ وحركة احليا 

 سابعاً: قيم احلضار  اإلسالمية

 وسندرس راه املوضوعات إبجياز يتناسب مع حجم البحث.

 أول: اإلعجاز يف لصناعة النيب الاي كان خيقه القرآن

ولكن يف معظم أحواله  ، م ابلصدق واألمانة ومكارم األخالقمتيز عنه، كان النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل النبو  فردا من قومه
ُ َما تـََيْوتُُه َعَيْيُكْم َول أَْدرَاُكْم ب ه  فَـَقْد لَب ْثُت ف يُكْم ، ليس معه شيء من راا القرآن، كان بشرا مثيهم قال تعاىل: )ُقْل َلْو َشاَء اَّللَّ

ْن قَـْبي ه  أََفال تـَْعق ُيوَن( )يونس:  . (16ُعُمراً م 

قال تعاىل: ، فإذا به عامل ابلتوحيد والدين واخلري والشر والدنيا واآلخر ، فيما أنزل هللا الوحي عيى نبيه أنشأه خيقا آخر
(. وقال 113اء: من اآليةظ يماً()النس)َوأَنـَْزَل اَّللَُّ َعَيْيَك اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوَعيََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَيُم وََكاَن َفْضُل اَّللَّ  َعَيْيَك عَ 

ميَاُن َوَلك ْن َجعَ  ْن أَْمر اَن َما ُكْنَت َتْدر ي َما اْلك َتاُب َول اأْل  َنا إ لَْيَك ُروحًا م  ْن أيضا: )وََكَال َك َأْوَحيـْ ْيَناُه نُورًا نـَْهد ي ب ه  َمْن َنَشاُء م 
َراٍط ُمْسَتق يٍم( )الش  (. 52ورى:ع َباد اَن َوإ نََّك لَتَـْهد ي إ ىَل لص 

                                                            
، نوفمربوديسمرب 24و 23نشر راا البحث يف جمية العربية اليت تصدر عن  مجعية محاية اليغة العربية، الشارقة، العددان  - 1

 م2117
. 
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وملا  ، إنسان متميز حيمل اخلري ألريه وقومه والناس أمجعن، لقد حتول النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بن عشية وضحارا إىل إنسان آخر
َلَعَيى ُخُيٍق َعظ يٍم(  قال تعاىل: )َوإ نَّكَ ، أويت النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حماسن األخالق، كان الداعية إىل هللا جيب أن يسع الناس أبخالقه

 1(. وعندما سئيت عائشة عن خيق النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قالت: )كان خيُقه القرآن(4)القيم:

 

 وما كان حملمد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن يكون معيما ومربيا وقائدا وسيدا يف األرض والسماء لول النبو !

  ـ بعد الرسالة إىل: لقد حتول النيب دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص

 شارد -1
 مبشر -2
 ناير -3
 داع إىل هللا -4
رًا َوَنا يراً ، سراج منري -5 ُّ إ انَّ َأْرَسْيَناَك َشار دًا َوُمَبش   رَاجًا ُمن رياً( ، قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّيب  َوَداع يًا إ ىَل اَّللَّ  إب  ْذن ه  َوس 

 ( 46-45)األحزاب:
َجَعْيَناُكْم أُمًَّة َوَساًا ل َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَيى النَّاس  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَيْيُكْم َشه يداً()البقر : من  قال تعاىل: )وََكَال كَ ، شهيد -6

 (.143اآلية
ْم َحف يظاً( قال تعاىل: )َمْن يُا ع  الرَُّسوَل فَـَقْد َأطَاَع اَّللََّ َوَمْن تـََوىلَّ َفَما أَْرَسْيَناَك َعَيْيه  ، ولصارت طاعته طاعة هلل -7

 (.81)النساء:
ياًل( )الفتح:، ووجب اإلميان به وتوقريه ونصرته -8 َّللَّ  َوَرُسول ه  َوتـَُعز  ُروُه َوتـَُوق  ُروُه َوُتَسب  ُحوُه ُبْكَرً  َوَألص  ُنوا اب   (.9قال تعاىل: )ل تُـْؤم 

يتحول إىل معيم ليناس ومرشد هلم يف بيئة  وما كان لرجل أن، قدمنا طرفا منها، وخصائص النيب اليت حتدث عنها القرآن كثري 
قال تعاىل: ، فإذا كان موسى قد لصنع عيى عن هللا، ل متيك من مقومات العيوم والتكنولوجيا شيئا لول أن معجز  حصيت

()طـه: من اآلية حوله إىل سيد ومبعجز  راا القرآن الاي ، فإن دمحما لصنع عيى عينه أيضا سبحانه، (39)َول ُتْصَنَع َعَيى َعْيين 
 األولن واآلخرين ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

  

                                                            
 (، نشر دار الفكر.5/1271رواه مسيم وأمحد وأبو داود، انظر: اجلامع الصغري، ليسيوطي، )  - 1
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 اثنيا: اإلعجاز يف لصناعة اإلنسان

لقد أحيا هللا ، وإمنا كان أثررا يف اإلنسان حيث كان!، مل تكن معجز  القرآن ذات أثر يف النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وحده وحسب 
ي ب ه  يف  النَّاس  َكَمْن َمثـَُيُه يف  الظُُّيَمات  قال تعاىل: )َأَومَ ، هباا الدين إنسانية اإلنسان َناُه َوَجَعْيَنا َلُه نُورًا مَيْش  ْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحيَـيـْ

َها َكَال َك زُي  َن ل ْيَكاف ر يَن َما َكانُوا يـَْعَمُيوَن( )األنعام: نـْ َار ٍج م   (. 122لَْيَس خب 

فمر  يعبد مظارر الابيعة من حجر وشجر ومشس وانر ، ـ ذر  َتئهة يعيش عيى األرض كان اإلنسان قبل دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص
 فالعالقة الرأسية مع هللا منقاعة.، ومر  ل يعبد شيئا، وغري ذلك

 :1يقول، فهاا حكيم العرب زرري، ويعيش بعقيية الغابة

 ومن ل ياد عن حوضه بسالحه

 يهدم ومن ل يظيم الناس يظيم    

 

 :2قال عمرو بن كيثوم، وكره لآلخر، ضةأاننية بغي

 وأان الشاربون املاء لصفوا

 ويشــــرب غريان كدراً وطينا    

 فالعالقة األفقية مع الناس منقاعة أو متكسر .

 :3جيسدرا قول طرفة، فكان حموررا عشق الياات الرخيصة، وأما عالقته بنفسه

 فيول ثالث رن من عيشة الفىت

 قام ُعوَّديوجدك مل أحفْل مىت     

 فمنهنَّ سبق العاذلت بشربةٍ 

                                                            
(، دار اآلفاق اجلديد ، بريوت، الابعة الرابعة، 196شرح القصائد العشر، ليتربيزي، حتقيق د. فخر الدين قباو ، ص )  -1

 م.1981رـ/1411
 (.361العشر، ليتربيزي، حتقيق د. فخر الدين قباو ، ص ) شرح القصائد  -2
 (.135-133شرح القصائد العشر، ليتربيزي، حتقيق د. فخر الدين قباو ، ص )  -3
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 كميٍت مىت ما تُعل ابملاء تُزبد    

 وكري إذا اندى املضاُف حُمنباً 

 كسيد  الغضى نبهته املتـــــور  د    

 وتقصرُي يوم الدَّجن  والدجُن معجبٌ 

 كٍة حتــــت الاراف املعمد  نببه    

قال تعاىل: )اَي ، فأما ربه فهو رب كرمي سيالقيه، ونفسه، والناس، ر يعرف ربهفقد لصا، ولكن اإلنسان بعد القرآن لصار شيئا آخر
ْنَساُن إ نََّك َكاد ٌح إ ىَل َرب  َك َكْدحاً َفُمالق يه ( )النشقاق:  (. 6أَيُـَّها اأْل 

ْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْيَناُكْم ُشُعواًب َوقَـَبائ َل ل تَـَعاَرُفوا قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها النَّاُس إ انَّ َخَيْقَناُكْم ، وأما الناس فإخوانه يف اجلنس واإلنسانية م 
 (.13إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اَّللَّ  أَتْـَقاُكْم إ نَّ اَّللََّ َعي يٌم َخب رٌي( )احلجرات:

 

، َخاَف َمَقاَم َرب  ه  َونـََهى النـَّْفَس َعن  اهْلََوىقال تعاىل: )َوأَمَّا َمْن ، لينال دار اخليود، فقد بدأ معها رحية التخيية والتزكية، وأما نفسه
َي اْلَمْأَوى( )النازعـات:  (.41-41َفإ نَّ اجْلَنََّة ر 

قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها ، ليعانق النداء اإلهلي الاي يدعوه ملا فيه خريه وسعادته من غري قهر ول إجبار، ركاا ولد اإلنسان من جديد
ُنوا َخرْيًا َلُكْم َوإ ْن َتْكُفُروا َفإ نَّ َّلل َّ  َما يف  السََّماَوات  َواأْلَ النَّاُس َقْد َجاءَكُ  ْن َرب  ُكْم َفآم  حلَْق   م  ْرض  وََكاَن اَّللَُّ َعي يمًا َحك يماً( ُم الرَُّسوُل اب 

 ( 171)النساء:

 

قال تعاىل: )إ نَّ اْلُمْسي م َن َواْلُمْسي َمات  ، عة احليا ليعيم أن املرأ  شريكة له يف لصنا، ولد اإلنسان الاي كان ابألمس يئد البنات 
َنات  َواْلَقان ت َن َواْلَقان َتات  َوالصَّاد ق َن َوالصَّاد َقات  َوالصَّاب ر يَن َوالصَّاب رَ  ن َن َواْلُمْؤم  َعات  َواْلُمَتَصد  ق َن َواْلُمْؤم  ع َن َواخْلَاش  ات  َواخْلَاش 

َرات  َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُْم َمْغف َرً  َوَأْجراً َقات  َوالصَّائ م َن َوالصَّائ َمات  َواحْلَاف ظ َن فـُُروَجُهْم َواحْلَاف ظَات  َوالاَّاك ر يَن اَّللََّ َكث ريًا َوالاَّاك  َواْلُمَتَصد   
 ( 35َعظ يماً( )األحزاب:

حيث راح حيمل قيم اإلميان والسمو واخلري واحملبة ، ولد من جديدفكأنه قد ، ركاا تغري كل شيء يف كينونة اإلنسان بعد القرآن
 أليست راه أكرب معجز  تربوية يف لصناعة اإلنسان املتحضر اإلجيايب ـ والاي يستحق نعت اإلنسان ـ عرب التاريخ كيه؟!، لآلخرين
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ولسنا رنا ، ق أن تنعت بولصف املالئكةوجد مناذج إنسانية تستح، والسيف عيى وجه العموم، ومن َتمل حيا  الصحابة والتابعن 
 فالك منثور يف كتب الراجم والسري.، بصدد سردرا

 

 اثلثا: اإلعجاز يف لصناعة أمة  )ميالد أمة( كان نواهتا جيل الصحابة.

ون األروال يف ويكابد، يعانون شظف العيش، كان معظمها من احلفا  العرا  األجالف،  جاء الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل أمة بسياة
 حياهتم الجتماعية.

 وأما حياهتم الدينية فكانت مزجيا من الوثنية والدايانت األخرى.

وقد ، ييفها اجلهل ويغشارا الظالم، فيم تكن هلم دولة ول جيش وإمنا رم ثية من القبائل املتناحر ، وأما حياهتم السياسية
 فهم:، لصورت كثري من اآلايت حالة العرب يف اجلاريية

ْم َويـَُعي  ُمهُ ، أميون عيى ضالل -أ ْم آاَيت ه  َويـُزَك  يه  ُيو َعَيْيه  ُهْم يـَتـْ نـْ ي  َن َرُسوًل م  ُم قال تعاىل: )ُرَو الَّا ي بـََعَث يف  اأْلُم  
ْن قَـْبُل َلف ي َضالٍل ُمب ٍن( )اجلمعة:  (.2اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوإ ْن َكانُوا م 

يعًا َول تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا ن ْعَمَت اَّللَّ  َعَيْيُكْم إ ْذ  ، ك اهلالكورم أعداء متناحرون عيى وش -ب َْبل  اَّللَّ  مجَ  ُموا حب  قال تعاىل: )َواْعَتص 
َن ا ُتْم َعَيى َشَفا ُحْفَرٍ  م  ُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف بـَْنَ قـُُيوب ُكْم َفَألْصَبْحُتْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوااًن وَُكنـْ ُ  لنَّار  ُكنـْ ُ اَّللَّ َها َكَال َك يـُبَـن   نـْ َفأَنـَْقاَُكْم م 

 (.113َلُكْم آاَيت ه  َلَعيَُّكْم تـَْهَتُدوَن( )آل عمران:
 

أْلُنـَْثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود اً َوُرَو َكظ يٌم( )النحل:، ورم جمتمع ذكوري يكره اإلانث -ت َر َأَحُدُرْم اب   (.58قال تعاىل: )َوإ َذا ُبش  
 

ُموَن( ، ام وجدل وعنادورم أرل خص  -ث ٌر أَْم ُرَو َما َضَربُوُه َلَك إ لَّ َجَدًل َبْل ُرْم قـَْوٌم َخص  َتُـَنا َخيـْ قال تعاىل: )َوَقاُلوا أَآهل 
 (.58)الزخرف:

 

َن السََّماء  َأو  اْئت َنا قال تعاىل: )َوإ ْذ َقاُلوا اليَُّهمَّ إ ْن َكاَن َرَاا ُرَو احلَْقَّ م ْن ع ْند َك َفَأْما ْر عَ ، ورم يرفضون احلق -ج َجاَرً  م  َنا ح  َييـْ
 (.32ب َعَااٍب أَل يٍم( )ألنفال:

 

قال تعاىل: )َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّب ُعوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل نـَتَّب ُع َما ، ورم أمة كالسيكية درجت عيى تقييد اآلابء واألجداد -ح
َنا َعَيْيه  آاَبَءاَن َأوَ   (.171َلْو َكاَن آاَبُؤُرْم ل يـَْعق ُيوَن َشْيئاً َول يـَْهَتُدوَن( )البقر :أَْلَفيـْ
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وقد عرضوا عيى النيب مشروع اإلميان مقابل أن يارد بعض ، حيتقر العبيد والابقات الدنيا يف اجملتمع، ورم جمتمع طبقي -خ
ي   يُر يُدوَن َوْجَهُه َما قال تعاىل: )َول َتْاُرد  الَّ ، ألصحابه من العبيد واملستضعفن يف األرض ْلَغَدا   َواْلَعش  ا يَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم اب 

َن الظَّال م نَ  ْم م ْن َشْيٍء فَـَتْاُرَدُرْم فَـَتُكوَن م  َساب َك َعَيْيه  َساهب  ْم م ْن َشْيٍء َوَما م ْن ح   (.52( )األنعام:َعَيْيَك م ْن ح 
 

وإكرام ، وحفظ اجلوار، من لصدق الوعد، بعض القيم اإلجيابية يف اجملتمع كانت رناك،  ولكن مع راه الصفات السيبية
 الضيف وحنو ذلك

أو ، وردم القيم السيبية، فثبت ما كان سائدا من قيم إجيابية، أعاد بناء األمة ممثية جبيل الصحابة  ، فيما جاء القرآن
 أمة أخرجت ليناس!.  وأقام عيى أنقاض راا اجملتمع اجلاريي كيه خري، لصححها

 يتساوى فيها الناس مجيعا أمام دين هللا تعاىل.، ومنهجها العدل، أمة شعاررا التوحيد 

 وأطاحت بظيم كسرى وطغيان قيصر.، أمة قامت عيى ضعف إمكاانهتا املادية فنشرت نور هللا يف مشارق األرض ومغارهبا

 أمة كان رجاهلا ررباان يف الييل فرساان يف النهار!

َهْوَن َعن  اْلُمْنَكر  وَ أ ْلَمْعُروف  َوتـَنـْ َر أُمٍَّة ُأْخر َجْت ل ينَّاس  ََتُْمُروَن اب  ُتْم َخيـْ َّللَّ  َوَلْو آَمَن َأْرُل مة نعتها هللا بقوله: )ُكنـْ ُنوَن اب  تـُْؤم 
ُقوَن(  ُنوَن َوَأْكثـَُرُرُم اْلَفاس  ُهُم اْلُمْؤم  نـْ  ( 111)آل عمران:اْلك َتاب  َلَكاَن َخرْياً هَلُْم م 

 أليست راه معجز  كربى ليقرآن الكرمي؟! ورل ْثة كتاب عرب التاريخ كيه لصنع مثل راا؟ 

 

 من خالل موقفن:، تعالوا نوازهنا بغريرا، وحىت نعرف فضل القرآن عيى راه األمة

فكان ليمقداد بن عمرو الكندي موقف ، تالحن استشار ألصحابه يف الق، يف غزو  بدر، املوقف األول: يف حياته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
أتى ، ألن أكون أان لصاحبه أحبَّ إيل مما عدل به، قال عبد هللا بن مسعود: "لقد شهدت من املقداد مشهدا، ساره التاريخ

رائيل ملوسى: }اذرب فقال: وهللا اي رسول هللا! ل نقول لك كما قالت بنو إس، رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ورو يدعو عيى املشركن
أنت وربك فقاتال إان رهنا قاعدونإل ولكنا نقاتل عن ميينك وعن يسارك ومن بن يديك ومن خيفك. فرأيت وجه رسول هللا 

 . 1وسره ذلك"، ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أشرق لالك

ويسارون مالحم اجملد واخليود غري عابئن هباه ، عسر وينصرونه ساعة ال، فييه قوم يبايعون نبيهم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عيى اجلهاد والشهاد 
 احليا  القييية الفانية.
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، فهؤلء قوم موسى عييه السالم، املوقف الثاين: بعد وفاته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مقاران مبوقف بين إسرائيل يف حيا  موسى عييه السالم
ويرتك فيهم أخاه رارون النيب ، يرتكهم رسوهلم ليناجي ربه، ويغرق طاغية العصور فرعون أمام أعينهم، يشاردون معجزاته

ومل تنفعهم  ، وكادوا أن يقتيوا رارون، فماذا حصل؟ لقد احنرفت مجهرهتم لعباد  األواثن مر  أخرى، الرسول قائدا هلم يف غيابه
قال تعاىل: )َواَّتَََّا قـَْوُم ُموَسى ، وذلك حن اَّتاوا العجل معبودا هلم من دون هللا، كل املعجزات احلية اليت رأورا أبم أعينهم

ْم َسب يالً  ْم ع ْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَواٌر أملَْ يـََرْوا أَنَُّه ل ُيَكي  ُمُهْم َول يـَْهد يه  ْن بـَْعد ه  م ْن ُحي ي  ه  اَّتََُّاوُه وََكانُوا ظَال م َن(  م 
 (.148)األعراف:

ومن  ، وقف أبو بكر يقوهلا مدوية: "أيها الناس! من كان يعبد دمحمًا فإن دمحمًا قد مات،  مات نبيهاأما أمة دمحم  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فحن
ْن قَـْبي ه  الرُُّسلُ  أََفإ ْن َماَت أَْو قُت َل  كان يعبد هللا فإن هللا حي ل ميوت. قال: مث تال راه اآلية: )َوَما حُمَمٌَّد إ لَّ َرُسوٌل َقْد َخَيْت م 

َقي ْب َعَيى َعق بَـْيه  فَـَيْن َيُضرَّ اَّللََّ َشْيئًا َوَسَيْجز ي اَّللَُّ الشَّاك ر يَن(انـَْقَيبْـ  (. قال: فوهللا 144)آل عمران: ُتْم َعَيى َأْعَقاب ُكْم َوَمْن يـَنـْ
 1لكأن الناس مل يعيموا أن راه اآلية نزلت حىت تالرا أبو بكر يومئٍا"

وبن من ، شتان شتان بن من يتبع شخصا يكفر إذا ُغي  َب عنه راا الشخصو ، فالتباع ليمنهج وليس لشخص الرسول 
 يتبع دعو  ل ينكص عنها حىت ميوت!

ندرك أن القرآن املعجز لصنع أمة ، ومن آلف املواقف األخرى اليت ل نستايع استعراض بعضها اآلن، من راين املوقفن  
فبفضيها قامت حضار  ، إىل ما ولصل إليه من تقدم عيمي ومعريف وتكنولوجيولول راه األمة ملا ولصل العامل اليوم ، املعجزات

 أليست راه أم املعجزات اليت لصنعها القرآن الكرمي؟! ، العصر احلديث

 

 رابعا: اإلعجاز يف النظم اإلسالمية: الجتماعية والقتصادية والسياسية.

يُت َلُكُم اأْل ْسالَم د ينا()املائد :  قال تعاىل: )اْليَـْوَم َأْكَمْيُت َلُكمْ ، اإلسالم دين كامل د يَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَيْيُكْم ن ْعَميت  َوَرض 
 (3من اآلية

كل ذلك حتدث ،  فاملعامالت، فالعادات، إىل مسائل العبادات، فمن قضااي اإلميان، وقد مشيت تعاليمه جانيب الدين والدنيا
 عنه الدين احلنيف.
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، وكان ليمحدثن تصنيف خيتيف عن تصنيف الفقهاء، الدين والدنيا حسب املوضوعات وقد لصنف عيماء السيف مسائل
 وأما كتب الفقه فتبدأ أبحكام الاهار  ألهنا مفتاح الصال .، فعاد  تبدأ كتب احلديث بكتاب اإلميان أو العيم أو بدء الوحي

، وزعها عيى العبادات والعادات واملهيكات، يف القرن اخلامس جاء اإلمام الغزايل فجعل كتابه اإلحياء أربعة أقسام
 واملنجيات.

 

فنظر  ، كما اختيفت منهجية الفهم والتعامل مع النصوص،  من حيث الشكل واملوضوع، وركاا اختيفت منارج التأليف
ت واآلراء ري فكثر  التأليف والجتهادا، وأدى راا إىل إثراء املعرفة اإلسالمية، املعتزيل لينص أحياان َّتتيف عن نظر  السين

 من مظارر الثراء الفكر ي والنشاط العيمي عيى العموم.

  

فبدأت دراسة اإلسالم ، ووجد من سار إبطار خمتيف، فكان رنالك من سار عيى منارج القدماء، أما يف العصر احلديث
 وغري ذلك... ،فيها جوانب روحية وتعبدية واجتماعية واقتصادية وسياسية ورايضية ولصحية، عيى أنه رسالة حيا 

عيى وجه ، وغاته السنة، فمن املؤكد أن القرآن غاى مجيع جوانب احليا  عيى وجه العموم، وأاي كانت املنارج املتبعة
لعدم وجود نص حيرمها ، فاملخدرات تقاس عيى اخلمر مثال يف احلرمة، وما استجد مما ليس فيهما يقاس عيى نظريه، التفصيل
وما ليوجد له قياس يستنبط حكمه ابلنظر إىل مقالصد الشريعة ومصاحل ، جمتمع مكة أو املدينةإذ مل تكن معروفة يف ، ألصال

 الناس... وركاا جند أنه ليس ْثة شيء من أمور الدين والدنيا إل ونص عييه الدين احلنيف.

 

بل يضاف إىل ، نة وحسبوليست مزية التشريع اإلسالمي يف مشوله ومرونته اليت سببت توافقه مع خمتيف البيئات واألزم 
 أو يؤذي النفس والضمري. ، فييس ْثة شيء يف الشريعة جيايف املناق والعقل، ذلك مالئمة الفار 

  

كيف نظمها قوله ،  انظر إىل لصال  احلرب مثال، واحلرب والسالم، ومزية أخرى ري التوازن بن شئون الفرد واجلماعة
ْم َفَأَقْمتَ  ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُاوا َأْسي َحتَـُهْم َفإ َذا َسَجُدوا فَـْيَيُكونُوا م ْن َورَا تعاىل: )َوإ َذا ُكْنَت ف يه  نـْ ئ ُكْم هَلُُم الصَّالَ  فَـْيتَـُقْم طَائ َفٌة م 

ْاَرُرْم َوَأْسي َحتَـُهْم َودَّ الَّا ينَ  َكَفُروا َلْو تـَْغُفُيوَن َعْن َأْسي َحت ُكْم َوأَْمت َعت ُكْم   َوْلَتْأت  طَائ َفٌة ُأْخَرى ملَْ ُيَصيُّوا فَـْيُيَصيُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُاوا ح 
ُتْم َمْرَضى  ْن َمَاٍر َأْو ُكنـْ َدً  َول ُجَناَح َعَيْيُكْم إ ْن َكاَن ب ُكْم أَذًى م  َيًة َواح  يُيوَن َعَيْيُكْم َميـْ ْارَُكْم فَـَيم  َأْن َتَضُعوا َأْسي َحَتُكْم َوُخُاوا ح 

يناً( )النساء:إ نَّ اَّللََّ َأعَ  كما أن احلرب ل ،  فال تسقط الصال  يف احلرب اليت تتااير هبا الرؤوس ،(112دَّ ل ْيَكاف ر يَن َعَاااًب ُمه 
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فقد قال النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ "يوم بين قريظة حن جهز إليهم اجليش:) ل يصين أحد منكم العصر إل يف بين  ،تسقط بسبب الصال 
ومل يرد منا َتخري  ،فقال منهم قائيون: مل يرد منا رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إل تعجيل املسري ،كتهم الصال  يف أثناء الاريقفأدر  ،قريظة(

ومل  ،وأخر آخرون منهم لصال  العصر فصيورا يف بين قريظة بعد الغروب ،فصيوا الصال  لوقتها يف الاريق ،الصال  عن وقتها
 1 ـ أحداً من الفريقن"يعنف رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص

ومل يرتك لصغري  ول  ، لقد تكيم القرآن عن الوضوء والصال  واخلشوع والزكا  ومصارفها واملرياث والشورى والعدل والظيم
 فمن أين لكتاب مجع نظم احليا  كيها بكافة، مباشر  أو بشكل ضمين، كبري  من أمهات املسائل إل وعاجلها ضمن آايته

 لدنيوية لو مل يكن من عند هللا؟!جوانبها الدينية وا

فكيما اقرتبت البشرية من ، والتاريخ خري شارد عيى راا، مث إن راه النظم واملنارج ري جميبة اخلري لإلنسان يف الدنيا واآلخر 
وما كان هلاا الكتاب أن ، فراوكيما تباعدت عنه كيما ازدادت طغياان وك، راا الكتاب كيما اقرتبت من الرمحة والرب والتوالصل

إذ مل يتحقق لكتاب قبل ، جيمع مجيع جوانب التشريع اليت حتقق السعاد  لإلنسان إل ألنه من لدن الاي يعيم السر وأخفى
 التشريعي العظيم: القرآن الكرمي.القرآن ول بعده أن يفعل معشار ما فعيه راا الكتاب 

والتفصيل حيتاج ، وإمنا راه لفتة دالة، من إعجاز وإجناز ممكنة يف راا املوضعوليست دراسة التشريع اإلسالمي وما فيه 
ومن  افضل ما كتب يف راا الصدد: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ، وقد كتب كثريون عن عظمة راا التشريع، جميدات

 وهللا املستعان.، ابلقانون الوضعي

 

 اراهتخامسا: اإلعجاز يف فهم جتارب األمم وحضا

وقد ، وحديث آخر عن أسباب تراجعها وتقهقررا، يف القرآن الكرمي حديث عن أسباب لصعود األمم وتسنمها قمة اجملد
أو من  خالل جتارب ، حتدث القرآن عن راه األسباب من خالل عرضه ألحوال األمم السابقة من العرب البائد  كعاد وْثود

أو من خالل ، والسري به حنو اإلسالم، ع اجملتمع العريب يف اجلارييةأو من خالل تصحيح واق، أرل الكتاب مع أنبيائهم
 ليمسيمن إابن البعثة احملمدية. جتارب األمم املعالصر 

أمر حيتاج إىل ، وحتييل أسباب ذلك بدقة فائقة، ولصعود احلضارات أو انداثررا، واحلديث عن جتارب األمم والشعوب
من أجل أن يعاوان  نتائج دقيقة ميكن حتيييها والعتماد عييها يف وضع وذلك ، معارد وجامعات ودارسن ومتخصصن

 اخلاط املستقبيية.
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وأسباب تقدم ، أن يقدم تفسريا دقيقا لسري احلضارات وجتارب األمم، فكيف ميكن حملمد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ورو فرد من قومه
 كتب ومل يعيمه أحد من البشر؟!يقدم راا كيه ورو الاي مل يقرأ ومل ي، اإلنسانية وَّتيفها

  راا املوضوع يف األمور اآلتية:وميكن حتديد أرم معامل

وعاد وْثود وفراعنة مصر ، وذلك من خالل جتربة قوم سبأ، أ ـ  التفسري العيمي ألسباب لصعود األمم واحلضارات وانداثررا
 وغريرم. 

ألنه يهب اإلنسانية ، وأساس التمكن رو توحيد هللا، ب ـ حتدث القرآن عن عوامل البقاء والنصر والتمكن يف األرض
 عمار  األرض وفق منهج هللا فيهاو ، ويهبهم القو  النفسية اخلارقة يف مواجهة أحداثها، التفسري القومي ليحيا  وحركتهم فيها

رو فوضى  يف مقدمتها سبب الشرك الاي، ويكون أبسباب عد ، ت ـ حتدث عن عوامل الفناء وذراب األمم واملمالك
 لزال احلضاري والدمار الجتماعي.تنار ابلز ، نفسية وفكرية داخل اإلنسان تتحول إىل فوضى اجتماعية يف سيوكه

ْم َمْوع ًداقال تعاىل: )، ث ـ العدل رو أساس امليك والبقاء ور  الكهف: ( )سَوت ْيَك اْلُقَرى َأْرَيْكَناُرْم َلمَّا ظََيُموا َوَجَعْيَنا ل َمْهي ك ه 
 (.59اآلية

قال تعاىل:  ، واملنهج النبوي الكرمي، والنيب سييمان عييه السالم، كمنهج ذي القرنن،  ج ـ أشار إىل املنارج السوية يف احلكم
َر َوذََكَر اَّللََّ )  (.21( )سور  األحزاب: اآليةث ريًاكَ   َلَقْد َكاَن َلُكْم يف  َرُسول  اَّللَّ  ُأْسَوٌ  َحَسَنٌة ل َمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلَخ 

ودعا احلكام إىل أخا العرب  والعظة من مصري الاغا  السابقن الاي ، ح ـ أشار إىل املنارج املنحرفة املستبد  كاملنهج الفرعوين
ثْـُيَها يف  اْلب اَلد  ، د  إ َرَم َذات  اْلع َما، )أملَْ تـََر َكْيَف فَـَعَل َربَُّك ب َعادٍ قال تعاىل: ، قصمهم هللا عز وجل بقدرته ، َوَْثُودَ ، الَّيت  ملَْ خُيَْيْق م 
ْلَواد   ْم َربَُّك َسْوَط َعَاابٍ ، الَّا يَن َطَغْوا يف  اْلب اَلد  َفَأْكثـَُروا ف يَها اْلَفَسادَ ، َوف ْرَعْوَن ذ ي اأْلَْوََتد  ، الَّا يَن َجابُوا الصَّْخَر اب  ، َفَصبَّ َعَيْيه 

ْرلَصاد ( )سور  الفجر: اآلايتإ نَّ َربََّك   (.14-6لَب اْلم 

وحيافظوا عيى البقاء يف القمة بال تغيري ، فيكونوا دائما خري أمة، خ ـ طيب من املسيمن أن يتعظوا بتجارب األمم والشعوب
ُقونَ َوَل َتُكونُوا َكالَّا يَن َنُسوا اَّللََّ َفأَْنَساُرْم أَ لكي ل يصيبهم ما ألصاب غريرم )، ول تبديل ( )سور  نـُْفَسُهْم أُولَئ َك ُرُم اْلَفاس 

 . ولصار لسان حال املسيمن يقول: (19احلشر: اآلية

   ميكنا فكان العدل منا سجية

 فيما ميكتم سال ابلدم أباح 

 

 والتفصيل حيتاج إىل دراسات مستفيضة.، تيك ري أرم مالمح اإلعجاز يف فهم جتارب األمم وحضاراهتا 
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 إدراك سنن التاريخ وحركة احليا  ز يفسادساً: اإلعجا

ول رو لصراع بن الشيء ، ول لصراعا عيى لقمة العيش كما ظن ماركس، ليس التاريخ لصراعا عيى البقاء كما يقول املاديون 
يقع  وقد، ولكنه لصراع بن احلق والباطل واخلري والشر يف إطاره العام، ول رو لصراع حضارات أو وفاقها، ونقيضه كما ظن ريجل

كما يف لصراع الروم ،  لصراعات جانبية كالصراع الداخيي بن أرل احلق بسبب رأي أو مصيحة أو لصراع داخيي بن أرل الباطل
 والفرس قبل اإلسالم.

ومتر حالت سالم يتحول فيها الصراع من شكيه العسكري إىل شكل اقتصادي أو اجتماعي أو فكري... وعوامل لصعود األمم 
 متسكها ابلقيم اإلنسانية وربوطها رو بقدر 

وتنتكس احلضارات وتارب األمم ملا تفرط ابلقيم ، فالقيم تكتسب أمهيتها كيما كانت أقرب إىل ردي السماء، واألسباب املادية
 أو ملا ترتك أسباب القو  املادية من زاوية أخرى، اإلجيابية من زاوية

 

وحمال أن يصدر ركاا تصور يف عمقه ومشوليته وإدراكه حلقائق ، يا لقد قدم القرآن تصورًا عامًا لسنن التاريخ وحركة احل
 عامل راا التصور ابألمور اآلتية:ونستايع تيخيص أرم م، وإمنا رو كالم خالق القوى والقدر، األمور من بشر

قال ، مع أقوامهم كما ري حال الرسل واألنبياء ـ عييهم السالم ـ،  أ ـ  حركة التاريخ بشكل عام ري لصراع بن احلق والباطل
أملَْ أَيْت ُكْم نـََبُأ الَّا يَن م ْن وحزب الشياان: ) ألصحاب الصراط املستقيمو ، تعاىل حيكي قصة الصراع األبدي بن احلق والباطل

ْم َل يـَْعَيُمُهْم إ لَّ اَّللَُّ َجاَءتْـُهْم  ْن بـَْعد ر  ْم َوقَاُلوا إ انَّ  قَـْبي ُكْم قـَْوم  نُوٍح َوَعاٍد َوَْثُوَد َوالَّا يَن م  ْلبَـي  َنات  فَـَردُّوا أَْيد يـَُهْم يف  أَفـَْوار ه  ُرُسُيُهْم اب 
ْيُتْم ب ه  َوإ انَّ َلف ي َشكٍ  مم َّا َتْدُعونـََنا إ لَْيه  ُمر يبٍ  َا أُْرس  وُكْم ل يَـْغف َر َقاَلْت ُرُسُيُهْم َأيف  اَّللَّ  َشكٌّ َفاط ر  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َيْدعُ ، َكَفْراَن مب 

ثْـُيَنا تُر يُدوَن َأْن تَ  رَُكْم إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّى َقاُلوا إ ْن أَنـُْتْم إ لَّ َبَشٌر م  ْن ُذنُوب ُكْم َويـَُؤخ   ُصدُّواَن َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد َآاَبُؤاَن َفْأتُواَن ب ُسْياَاٍن َلُكْم م 
ثْـُيُكْم َوَلك نَّ اَّللََّ مَيُنُّ َعَيى َمْن َيَشاُء م ْن ع َباد ه  َوَما َكاَن لََنا َأْن أَنْت َيُكْم ب سُ  َقاَلْت هَلُْم ُرُسُيُهْم إ ْن حَنْنُ ، ُمب نٍ  ْياَاٍن إ لَّ إ لَّ َبَشٌر م 

ُنونَ  َنَّ َعَيى َما َآَذيـُْتُمواَن َوَعَيى اَّللَّ   َوَما لََنا َألَّ نـَتَـوَكََّل َعَيى اَّللَّ  َوَقدْ ، إب  ْذن  اَّللَّ  َوَعَيى اَّللَّ  فَـْييَـتَـوَكَّل  اْلُمْؤم  َرَدااَن ُسبُـَيَنا َولََنْصرب 
يَّت َنا َفَأْوَحى إ لَْيه مْ ، فَـْييَـتَـوَكَّل  اْلُمتَـوَك  ُيونَ  َنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ يف  م  ْن أَْرض  ْم لَُنْخر َجنَُّكْم م   ، ي َكنَّ الظَّال م نَ  رَبُـُّهْم لَنُـهْ َوَقاَل الَّا يَن َكَفُروا ل ُرُسي ه 

ْم َذل َك ل َمْن َخاَف َمَقام ي َوَخاَف َوع يد ( )سور  إبراريم: اآلايت ْن بـَْعد ر   (.14-9َولَُنْسك نَـنَُّكُم اأْلَْرَض م 

وقد وردت إشار  إىل ذلك يف سور  الروم ولصراعهم مع ، ب ـ وقد تكون لصراعا بن ابطين أحدمها أقل شرا من لصاحبه
ْم َسيَـْغي ُبونَ ، ُغي َبت  الرُّومُ ، ل تعاىل: )املقا الفرس. ْن بـَْعد  َغَيب ه  ْن قَـْبُل َوم ْن ، يف  أَْدََّن اأْلَْرض  َوُرْم م  ن َن َّلل َّ  اأْلَْمُر م  يف  ب ْضع  س 

ُنوَن( )سور  املؤمنون:   (.4-1بـَْعُد َويـَْوَمئ ٍا يـَْفرَُح اْلُمْؤم 
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وََكَال َك نـَُويل   بـَْعَض )قال تعاىل: ، وينتقم هللا منهم مجيعاً ، فيضرب بعضهم رقاب بعض، مت ـ وقد يكون بن الظاملن أنفسه
ُبونَ  َا َكانُوا َيْكس   (129(. )سور  األنعام: اآليةالظَّال م َن بـَْعًضا مب 

 

 سبحانه ابلصيح بن ولالك أمر هللا، ث ـ وقد يكون بن املؤمنن يف حالت استثنائية: إذ قد يقع اخلالف داخل أرل احلق
تَـتَـُيوا َفَألْصي ُحوا )قال تعاىل: ، فإذا تعثر وجب قتال الفئة الباغية حىت تعود إىل احلق، املؤمنن ن َن اقـْ َن اْلُمْؤم  َوإ ْن طَائ َفَتان  م 

نَـُهَما َفإ ْن بـََغْت إ ْحَدامُهَا َعَيى اأْلُْخَرى فَـَقات ُيوا الَّيت  تـَْبغ ي َحىتَّ َتف يءَ  اُوا  بـَيـْ ْلَعْدل  َوأَْقس  نَـُهَما اب  إ ىَل أَْمر  اَّللَّ  َفإ ْن َفاَءْت َفَألْصي ُحوا بـَيـْ
ا نَ   (.9( )سور  احلجرات: اآليةإ نَّ اَّللََّ حيُ بُّ اْلُمْقس 

بشرية فال، كي ل يتكرر معهم ما حصل مع من سبقهم من األمم السالفة،  وقد هنى هللا تعاىل املؤمنن عن الفرقة والختالف
َوَل َتُكونُوا َكالَّا يَن تـََفرَُّقوا )قال تعاىل: ، ولالك ينبغي الحرتاز من تكرار جتارب السابقن، يشبه بعضها بعضاً ، ماد  واحد 

ْن بـَْعد  َما َجاَءُرُم اْلبَـي  َناُت َوأُولَئ َك هَلُْم َعَااٌب َعظ يمٌ   (.115( )سور  آل عمران: اآليةَواْختَـَيُفوا م 

 

َن السََّماء  َماًء َفَساَلْت َأْود يٌَة ب َقَدر َرا َفاْحَتَمَل السَّْيُل َزَبًدا رَاب ًيا َومم َّا يُوق ُدوَن عَ قال تعاىل: )، البقاء لأللصيح دائماً ج ـ  َيْيه  أَنـَْزَل م 
ثْـُيُه َكَال َك َيْضر ُب اَّللَُّ احلَْ  ْيَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد م  َفُع النَّاَس فَـَيْمُكُث قَّ َواْلَباط َل يف  النَّار  ابْت َغاَء ح  َفَأمَّا الزََّبُد فَـَيْاَرُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يـَنـْ

(. وليس لألقوى كما يتورم دينالصورات املال واألعمال مثل 17( )سور  الرعد: اآليةَكَال َك َيْضر ُب اَّللَُّ اأْلَْمثَالَ   يف  اأْلَْرض  
 قارون وحزبه!.

 

ُوا َما قال تعاىل: لجتماعي يبدأ من النفس أول: ح ـ التغيري ا ًا ن ْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَيى قَـْوٍم َحىتَّ يـَُغري   نَّ اَّللََّ ملَْ َيُك ُمَغري   )َذل َك أبَ 
يٌع َعي يٌم( )سور  األنفال: اآلية ْم َوَأنَّ اَّللََّ مسَ  ه  َنـُْفس   (.53أب 

 

ْد َلُه م ْن ُدون  اَّللَّ  قال تعاىل: ، خ ـ سنن هللا ل حتايب أحداً  ََمان ي  ُكْم َول أََماين    َأْرل  اْلك َتاب  َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ب ه  َول جيَ   )لَْيَس أب 
رياً( )النساء:  (. 123َول ي اً َول َنص 

 

، التاريخ وحركة احليا وري دليل واقعي عيى اإلعجاز يف إدراك سنن ، د ـ مسري  األمة خري شارد عيى لصدق القرآن الكرمي
 فهناك ثالث معجزات حضارية يف مسري  األمة!.
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ة حماات يف َترخيها كانت لعل أبرز ثالث، ولصعود وربوط عيى مدى مخسة عشر قران، ففي مسري  راه األمة انتصارات ورزائم
 اآلتية:

 مرحية فجر الدعو  وظهوررا إىل القرن السادس اهلجري -1
 رـ حىت هناية القرن الثالث عشر اهلجري.656دخول التتار بغداد سنة  مرحية النكسار احلضاري منا -2
 وبدأت من القرن الرابع عشر اهلجري حىت اليوم.، مرحية حماولة لصعود مر  أخرى -3

وري يف واد غري ذي زرع ول ، بدأت من ولد  راه األمة من مكة املكرمة، ثالثة معجزات حضارية يف َتريخ األمة
فكان خروج راا الدين العظيم من ذلك املكان ، أي مقومات حضارية هلاا املكان يف عمق الصحراء ومل تكن ْثة، حيا 

 روج انقة لصاحل من لصخر  يف اجلبل!الصحراوي معجزا كخ

فكان ل بد هلاه األرض الساكنة من أن ، وركن العرب واملسيمون إىل الدعة والسكون، وعم العامل، انتشر نور الدعو 
فسنن ، وبدأ عصر الحندار، صييبيون ومن بعدرم التتار الاين استألصيوا جاور اخلالفة اإلسالمية من بغدادفجاء ال، تتحرك

فاحلالة اليت ، وراا رو إعجاز القدر  اإلهلية، وهللا الاي خيرج احلي من امليت خيرج امليت من احلي أيضا، هللا ل حتايب أحدا
وفرار أرل الصالح من مواجهة املنكر وإيثاررم العزلة كل ، كالب عيى الشهواتآلت إليها األمة من الركون والسرتخاء والت

ََمان ي  ُكْم َول أََماين    َأْرل  اْلك َتاب  َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ب ه  َول ، وسنن هللا ل تتغري، ذلك سبب ضعفا حضاراي قال تعاىل: )لَْيَس أب 
ْد َلُه م ْن ُدون  اَّللَّ  َول ي   رياً( )النساء:جيَ  ُوا 123اً َول َنص  اً ن ْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَيى قَـْوٍم َحىتَّ يـَُغري   نَّ اَّللََّ ملَْ َيُك ُمَغري   (. وقال أيضا: )َذل َك أبَ 

يٌع َعي يٌم( )األنفال: ْم َوَأنَّ اَّللََّ مسَ  ه  َنـُْفس  ْن َشَكْرُُتْ أَلَز يَدنَُّكْم َولَئ ْن َكَفْرُُتْ إ نَّ وقال جل من قائل: )َوإ ْذ ََتَذََّن َربُُّكْم لَئ  ، (53َما أب 
ويف احلديث عن زينب بنت جحش زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قالت: استيقظ النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من نومه ورو ، (7َعَاايب  َلَشد يٌد( )ابراريم:

قد اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل راا( وحيق  حممر وجهه ورو يقول: )ل إله إل هللا ويل ليعرب من شر
. فكثر  اخلبث جعل طوفان 1قيت اي رسول هللا أهنيك وفينا الصاحلون ؟ قال: )نعم إذا كثر اخلبث(، أبلصبعيه: السبابة واإلهبام

ْن قَـْبُل َوَلْن جتَ َد ، التتار جيتاح اجلميع  (. 62 تـَْبد ياًل( )األحزاب:ل ُسنَّة  اَّللَّ  )ُسنََّة اَّللَّ  يف  الَّا يَن َخَيْوا م 

وانكسارات أكرب بعد سقوط اخلالفة العثمانية ، انتصارات كثري  عيى يد العثمانين، يف املرحية الثالثة وتبدأ بعد الاوفان
وقد ، ستقاللمث بدأت حركات التحرر وال، ووقع العامل اإلسالمي فريسة ليمستعمرين، بفعل عوامل داخيية وخارجية عديد 

بيد أهنا ما زالت ترزح حتت الغزو ، بدأ املسيمون يتحسسون طريق النهضة بعد أن حتررت معظم بيداهنم من الغزو العسكري
فما زال يف يده إكسري ، وري هنضة العامل اإلسالمي من جديد، ويقف املسيمون يف انتظار املعجز  الثالثة، احلضاري والفكري

 س ول قنوط برغم كثر  اجلراحات.فال أي، مياحليا  ورو القرآن الكر 

 ركاا ري دور  احليا ! 

                                                            
(. وقال ابن كثري: راا حديث لصحيح اتفق البخاري ومسيم عيى إخراجه من 2/437خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، ) - 1

 حديث الزرري..
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 سابعاً: قيم احلضار  اإلسالمية

كما هنى عن كل القيم السيبية اليت تسبب الضرر ،  جاء القرآن الكرمي بكل القيم احلضارية اليت تسعد اإلنسان وتاوره 
 فمن ذلك:، والتعاسة لإلنسان

 

أمر هللا به فقال تعاىل: )إ نَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن ، جتماعية عرب العصور جلميع األممورو قاعد  احليا  ال، العدل -أ
ْلَعْدل  إ نَّ اَّللََّ ن ع مَّا ي تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنت  إ ىَل َأْري َها َوإ َذا َحَكْمُتْم بـَْنَ النَّاس  َأْن حَتُْكُموا اب  عاً يَع ُظُكْم ب ه  إ نَّ اَّللََّ َكاَن مسَ 

رياً( )النساء:  ( 58َبص 
  -ب
َْمد  َرهب   ْم ، وري من لصفات الرب الكرمي واجملتمع السييم، الرمحة -ت ُيوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسب  ُحوَن حب  قال تعاىل: )الَّا يَن حَيْم 

ْعَت ُكلَّ َشْيٍء  ُنوَن ب ه  َوَيْستَـْغف ُروَن ل يَّا يَن آَمُنوا َربَـَّنا َوس  ْم َعَااَب َويـُْؤم  َرمْحًَة َوع ْيمًا َفاْغف ْر ل يَّا يَن ََتبُوا َواتَـّبَـُعوا َسب يَيَك َوق ه 
( )غافر: يم   ( 7اجلَْح 

  -ث
يعاً َول تـََفرَُّقوا()آل عمران: من ، ورو دليل وحد  األمة وتراباها، التكافل الجتماعي  -ج َْبل  اَّللَّ  مجَ  ُموا حب  قال تعاىل: )َواْعَتص 

 (113اآلية
 

َ الرُّْشُد ، فال عرب  لكفر املكره أو إميانه، وري قاعد  من قواعد التكييف، حلريةا -ح قال تعاىل: )ل إ ْكرَاَه يف  الد  ين  َقْد تـَبَـنَّ
ْلُعْرَو   اْلُوثـَْقى ل اْنف َصاَم هلََ  َّللَّ  فَـَقد  اْسَتْمَسَك اب  لاَّاُغوت  َويـُْؤم ْن اب  َن اْلَغي   َفَمْن َيْكُفْر اب  يٌع َعي يٌم( )البقر :م  ُ مسَ   (.256ا َواَّللَّ

 

 (.114قال تعاىل: )َوُقْل َرب   ز ْدين  ع ْيماً()طـه: من اآلية، ورو الاريق املؤدي إىل سعاد  الدارين ،العيم -خ
 

ُنوَن َوَستُـَردُّوَن إ ىَل َعامل   قال تعاىل: )َوُقل  اْعَمُيوا َفَسيَـَرى اَّللَُّ َعَمَيُكْم َوَرُسولُُه َوالْ ، ومكميه، ورو َتبع العيم ،العمل -د ُمْؤم 
ُتْم تـَْعَمُيوَن( )التوبة: َا ُكنـْ  (.115اْلَغْيب  َوالشََّهاَد   فَـيُـنَـب  ُئُكْم مب 

قال تعاىل: )ُرَو الَّا ي َجَعَل الشَّْمَس ، وحتمل املسئوليات، وري تفيد يف برجمة أعمال اإلنسان ،احملافظة عيى الوقت -ذ
َياًء َواْلَقَمرَ  لُ  ض  حلَْق   يـَُفص   ن َن َواحلْ َساَب َما َخَيَق اَّللَُّ َذل َك إ لَّ اب   اآْلايت  ل َقْوٍم يـَْعَيُموَن( نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناز َل ل تَـْعَيُموا َعَدَد الس  

 (.5)يونس:
 

)اَي أَيُـَّها النَّاُس إ انَّ َخَيْقَناُكْم م ْن قال تعاىل: ، ول ميز  جلنس أو لون عيى آخر، فاجلميع عباد هللا، املساوا  وسياد  القانون -ر
 (.13 َعي يٌم َخب رٌي( )احلجرات:ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْيَناُكْم ُشُعوابً َوقَـَبائ َل ل تَـَعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اَّللَّ  أَتْـَقاُكْم إ نَّ اَّللََّ 
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قال تعاىل: )َوالَّا يَن اْسَتَجابُوا ل َرهب   ْم َوأََقاُموا الصَّالَ  َوأَْمُرُرْم ُشوَرى ، وري قاعد  احليا  السياسية لألمة املسيمة ،الشورى -ز
َناُرْم يـُْنف ُقوَن( )الشورى: نَـُهْم َومم َّا َرَزقـْ  (.38بـَيـْ

 

َن اأْلَْرض  َواْستَـْعمَ ، فاألرض مسخر  لإلنسان وعييه أن يعمررا ،العمران -س رَُكْم ف يَها ()رود: من قال تعاىل: )ُرَو أَْنَشَأُكْم م 
 (.61اآلية

 

ُكْم َأْزَواجاً ، ألن املرأ  شريكة الرجل يف التكييف واملسئولية، حقوق املرأ  -ش ْن أَنـُْفس  قال تعاىل: )َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَيَق َلُكْم م 
َنُكْم َمَودًَّ  َوَرمْحًَة إ نَّ يف  َذل َك آَلاي َها َوَجَعَل بـَيـْ  (.21ٍت ل َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن( )الروم:ل َتْسُكُنوا إ لَيـْ

 

ْيم  َكافًَّة َول ، ورو قاعد  احليا  اإلنسانية يف اإلسالم، السالم -ص قال تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّا يَن آَمُنوا اْدُخُيوا يف  الس  
 (. 218تـَتَّب ُعوا ُخاَُوات  الشَّْياَان  إ نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب ٌن( )البقر :

 

فييه ما أعظم راه القيم اليت نوه هبا ، والقاسم الشرتك بينها، اه القيم تكاد تشكل اهليكل الفقري لكل احلضارات عرب التاريخور 
 .1واليت من خالهلا تستايع أي أمة ان جتد هلا مكاان حتت الشمس، الكتاب اخلالد

 

وهنيه عن كل ما يعكر لصفو ، لقيم اإلجيابية األخرىإضافة إىل عشرات ا، إن احتواء راا القرآن عيى راه القيم بشكل أساسي
فييه كيف ميكن ألمي أن حييط مبثل راا عيماً لو مل يكن يوحى ، هلو إجناز معجز حبد ذاته، ويكدر حيا  الفرد واجلماعة، احليا 

 إليه! فتبارك هللا رب العاملن!

  

                                                            
 تقدم شرح راه القيم. - 1
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 خامتـــــة
ومن سكان الصحراء بنا  حلضار  بغداد ودمشق ، الغنم رعا  لألمم فقد جعل اإلسالم من رعا ، راا رو اإلعجاز احلضاري

 1فينشدو مع شاعر اإلسالم دمحم إقبال مزروين مبجد اإلسالم وإعجازه احلضاري:، واألندلس

 الدين لنا واحلـــــــــق لـــــــــنا 

 والـــــعـــــدل لنــــــا والكل لنا

 أضحى اإلسالم لنا ديــــــــــــنا

 ــميـــع الكون لنا وطــــناوجــ

 توحيد هللا لنـــــــا نـــــــــــور

 أعددان الـــــروح له سكنــــــــا

 بنيت يف األرض معــــــــابدرا

 والبيت األول كعبـــتنــــــــــــــا

 الكـــــون يزول ول متــــــــحى

 يف األرض لصحـــائف سؤددنـــا

 يـــامعيم اإلســــــــالم عـيــى األ

 شــــعــــار املـــجــــد ألمــتــنــا

 قولوا لسماء الكون لـقـــــــــــد

 طاولنا النـــــــــجـــم برفعتنــــا

 وأذان املســـــــــيم كــــــان له

 يف الغرب لصدى من مهتـــــنـا

                                                            
 (.44-43ديوان نشيدان، ص ) - 1
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 روض اإلســـــــــــالم ودوحته

 يف أرض روارا دمنـــــــــــــــا

 ـمــــــد اهلـــــاديإن اسم حمـــ

 روح اآلمــــــال لنهضتـــــــــنا

 

لتحتل راه ، وكل من سعى لستعاد  تيك األجماد من جديد، ورحم معه كل من تغىن أبجماد املسيمن اخلالد ، رحم هللا دمحم إقبال
 والسعاد  هلاه اإلنسانية قاطبة.، انولتقود ركب البشرية التائه إىل شواطئ األمن واإلمي، األمة مكانتها املرموقة حتت الشمس
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 نظرية العكس يف إثبات اإلعجاز املبحث الثاين:

قال تعاىل: )أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن ، ورو منهج أشار إليه القرآن، نتبع يف راا البحث منهجا جديدا يف دراسة اإلعجاز
 ( 82اْخت الفاً َكث رياً( )النساء: َوَلْو َكاَن م ْن ع ْند  َغرْي  اَّللَّ  َلَوَجُدوا ف يه  

وقصور وفتور وغري ذلك مما يعرتي ، لقتضى أن جند فيه ما يف كالم البشر من تناقض وتباين، فيو كان راا القرآن من عند غري هللا
لصد سائر ومقالصده ري مقا، ولو أنه من عند غري هللا لوجدان ارتمامات مؤلفه ري نفس ارتمامات البشر، األساليب البشرية

وانه ، عيمنا أن قائيه رو خالق القوى والقدر، وملا كان القرآن خيو من ذلك كيه، ولكان ليبيئة أثر فيه، وكاا موضوعاته، الكتاب
 أنزله من فوق سبع مساوات.

، رامولكن العيماء مروا به مرور الك، جاء به القرآن، وراا املنهج يف راا املبحث يعد منهجا جديدا يف دراسة اإلعجاز
 ومل يعمقوه ومل يؤسسوه.

 أول: ما ري نظرية العكس؟
 ماذا لو كان القرآن من عند غري هللا كما يدعي املغرضون واملعاندون املبايون؟

واختالفا عما رو يف ، اختالفا يف داخيه، لو كان راا القرآن من عند غري هللا ـ ورو حمال ـ لقتضى أن جند فيه اختالفا كثريا
 خارجه.

وقصور وفتور وغري ذلك مما يعرتي األساليب ، فهو أن يقع فيه ما يف كالم البشر من تناقض وتباين، الختالف يف داخيهفأما 
وكاا ، ومقالصده ري مقالصد سائر الكتاب، ولو أنه من عند غري هللا لوجدان ارتمامات مؤلفه ري نفس ارتمامات البشر، البشرية

 ابختصار لكان كأي كتاب بشري فيه ما يعرتي البشر من إجيابيات وسيبيات.أي ، ولكان ليبيئة أثر فيه، موضوعاته

 

ات التارخيية واملستقبل فهو تناقضه مع سنن النفس والكون واحليا  واحلقائق العيمية والكشوف، وأما الختالف مع ما يف خارجه
 املستور.

وانه أنزله من فوق سبع مساوات؛ فيماذا ل ندرس ، لقدرعيمنا أن قائيه رو خالق القوى وا، وملا كان القرآن خيو من ذلك كيه
فنعيم أنه من ، لنجده بريئا من أي أسيوب بشري، مث لننظر بعد ذلك يف القرآن، أساليب البشر وارتماماهتم اليت تتجيى يف أقواهلم

 راا ما نعنيه بنظرية العكس يف إثبات اإلعجاز.، عند هللا
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 إلعجازاثنيا: املنهج السائد يف دراسة ا
فعجز العرب عن اجمليء مبثل القرآن رو دليل ، إن املنهج األساسي السائد يف إثبات اإلعجاز رو  طريق التحدي

ْثي ه  َواْدُعوا ُشَهَداءَ ، لصدقه ْن م  ُتْم يف  َرْيٍب مم َّا نـَزَّْلَنا َعَيى َعْبد اَن َفْأتُوا ب ُسورٍَ  م   ْن ُدون  اقال تعاىل: )َوإ ْن ُكنـْ ُتْم لَصاد ق نَ ُكْم م  ، َّللَّ  إ ْن ُكنـْ
 ( 24-23يَن( )البقر :َفإ ْن ملَْ تـَْفَعُيوا َوَلْن تـَْفَعُيوا َفاتَـُّقوا النَّاَر الَّيت  َوُقوُدَرا النَّاُس َواحلْ َجارَُ  أُع دَّْت ل ْيَكاف ر  

 

 اثلثا: ملاذا ل تتعدد املنارج؟
ففي القرآن الكرمي آية كرمية ترسم قاعد  ، نه يف إثبات إعجاز القرآنذكران أن رنالك منهجا آخر أشار إليه الرب سبحا 

قال تعاىل: )أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن م ْن ع ْند  َغرْي  اَّللَّ  َلَوَجُدوا ف يه  اْخت الفاً  ، ابرعة إلثبات إعجاز القرآن ولصدق مصدره الرابين
 (.  82َكث رياً( )النساء:

فما رو املقصود ، ولكان فيه اختالف كثري، ان القرآن من عند غريه لكان ينبغي أن يكون عيى غري احلالة اليت رو عييهاإذ لو ك
ملاذا ل تتعدد املنارج يف دراسة ، ولكن ْثة سؤال رنا، راا ما سنبحثه من خالل السرتشاد أبقوال املفسرين، ابلختالف

وراا رو ، واجلمود عند طريقة واحد  معناه وقف اإلبداع والجتهاد، يقة بررانية لصحيحةاإلعجاز؟ فاملهم رو إثبات اإلعجاز بار 
ولكننا عن كنوزه ، والاي ل تنقضي عجائبه يف كل عصر وكل مصر، الاي جعل دراساتنا دون املستوى الاي يستحقه القرآن

 فيون.غا

 رابعا: نظر  يف أقوال املفسرين:

 قواهلم:ونقتبس من أ، لنعد إىل املفسرين

 فقد قال الزخمشري يف تفسري اآلية: -أ 

َتمل معانيه  :فمعىن تدبر القرآن، مث استعمل يف كل َتمل، َتميه والنظر يف إدابره وما يؤول إليه يف عاقبتهومنتهاه :"تدبر األمر
 ( لكان الكثري منهَلَوَجُدوا ف يه  اْخت الفاً َكث رياً وتبصر ما فيه )

وبعضه إخباراً ، وبعضهقالصراً عنه ميكن معارضته، فكان بعضه ابلغًاحد اإلعجاز، د تفاوت نظمه وبالغته ومعانيهخمتيفًا متناقضًا ق
وبعضهداًل عيى  .وبعضه داًل عيى معىن لصحيح عند عيماء املعاين ، وبعضه إخبارًا خمالفاًليمخرب عنه، بغيب قد وافق املخرب عنه

عيم أنه ليس إل من ، وتنالصرلصحة معان ولصدقإخبار، يه بالغة معجز  فائتة لقوى البيغاءفيما جتاوب ك، معىن فاسد غري ميتئم
 .عاملبما ل يعيمه أحد سواه، عند قادر عيى ما ل يقدر عييه غريه
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َي ثـُْعَباٌن ُمب ٌن( )األعراف :أليس حنو قوله :فإن قيتَ  )فَـَوَرب  َك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأمْجَع َن( ، (11 :)النمل)َكأَنَـَّها َجانٌّ(، ( 117 :)َفإ َذا ر 
ليس ابختالف عند  :من الختالف؟. قيتُ ، (39 :)فَـيَـْوَمئ ٍا َل ُيْسَأُل َعْن َذنْب ه  إ ْنٌس َوَل َجانٌّ(  )الرمحن، ( 92 :)احلجر
 1"املتدبرين

 

 وقال القرطيب يف تفسري اآلية: -ب 

وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتاد  وابن زيد. ول يدخل يف راا اختالف ألفا  القراءات وألفا  األمثال ")اختالفا كثريا( أي تفاوَت 
والدللت ومقادير السور واآلايت. وإمنا أراد اختالف التناقض والتفاوت. وقيل: املعىن لو كان ما َّتربون به من عند غري هللا 

ا إل وجد يف كالمه اختالف كثري؛ إما يف الولصف واليفظ؛ وإما يف جود  لختيف. وقيل: إنه ليس من متكيم يتكيم كالما كثري 
وإما يف الكاب. فأنزل هللا عز وجل القرآن وأمررم بتدبره؛ ألهنم ل جيدون فيه اختالفا يف ولصف ول ردا ، وإما يف التناقض، املعىن

 2ول تناقضا ول كااب فيما خيربون به من الغيوب وما يسرون"، له يف معىن

 

 وقال البيضاوي  يف تفسري اآلية: -ت 

"اختالفا كثريا من تناقض املعىن وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل وماابقة 
لبشرية بعض أخباره املستقبية ليواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض عيى ما دل عييه الستقراء لنقصان القو  ا

ولعل ذكره رارنا ليتنبيه عيى أن اختالف ما سبق من األحكام ليس لتناقض يف احلكم بل لختالف األحوال يف احلكم 
 3واملصاحل"

 
 وقال ابن كثري:  -ث 

أنه ل اختالف فيه وخمرباً هلم  ،"يقولتعاىل آمراً هلم بتدبر القرآن وانريًا هلم عن اإلعراض عنه وعنتفهم معانيه احملكمة وألفاظه البييغة
أََفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرَآَن أَْم َعَيى قـُُيوٍب وهلاا قال تعاىل: ) ،ول تعارض ألنه تنزيل من حكيم محيد فهو حق من حق ،ول اضاراب

كما يقوله من يقول من جهية   ،تيقاً مث قال: )َوَلْو َكاَن م ْن ع ْند  َغرْي  اَّللَّ ( أي لو كامنفتعاًل خم ،(.24أَقـَْفاهُلَا( )سور  دمحم: اآلية
فهو من عند  ،أي وراا سامل من الختالف ،أي اضارااًب وتضادًا كثرياً  ،َلَوَجُدوا ف يه  اْخت الفًا َكث رياً()املشركن واملنافقن يف بواطنهم 

(.أي حمكمه 7()سور  آل عمران: اآليةد  َرب  َناَآَمنَّا ب ه  ُكلٌّ م ْن ع نْ كما قال تعاىل خمربًا عن الراسخن يف العيم حيث قالوا )،  هللا

                                                            
 (.1/154تفسري الكشاف، ) - 1
 (، دار الشعب، القارر 5/291تفسري القرطيب، )  - 2
 (، دار الفكر، بريوت.2/225تفسري البيضاوي، )  - 3
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وهلاا مدح تعاىل  ،والاين يف قيوهبمزيغ ردوا احملكم إىل املتشابه فغووا ،فيهاا ردوا املتشابه إىل احملكم فارتدوا ،ومتشاهبه حق
 1الراسخن وذم الزائغن"

 
 خامسا: نتائج أقوال املفسرين:

وعييه ميكن حصر ، أو يف الواقع اخلارجي عنه، أن الختالف رو إما يف داخل القرآنوالاي نستفيده من التفاسري السابقة: 
 الختالف ـ لو وجد ـ ابألمور اآلتية:

 اختالف القرآن بعضه مع بعض. -1
 اختالفه من حيث الفصاحة والبيان. -2
 اختالفه من حيث التأثري والتأثر. -3
 تناقضه من حيث املوضوعات. -4
 تناقضه مع العيم الصحيح. -5
 ضه مع الواقع.تناق -6
 تناقضه مع احلالة اليت رو عييها من الكمال. -7
 تناقضه مع فار  اإلنسان. -8
 تناقضه مع سنن الكون واحليا . -9

 تناقضه مع الشرائع السماوية السابقة. -11
 

رأ إليه أدَّن عيمنا عيميا يقينيا ل يتا، وملا كان القرآن بريئا من كل الختالفات والتناقضات السابقة مما أدرجنارا أو مل ندرجها
رَّ يف  السََّماَوات  َواأْلَْرض  إ نَُّه ، شك أن راا الكتاب من عند هللا تعاىل ولصدق هللا العظيم إذ يقول: )ُقْل أَنـَْزَلُه الَّا ي يـَْعَيُم الس  

يماً( )الفرقان:  ( 6َكاَن َغُفوراً َرح 
 

 سادسا: دراسات السابقن:
والباقالين واخلاايب والرماين وعبد القارر اجلرجاين والزخمشري والفخر الرازي وغريرم ـ دأب العيماء السابقون أمثال ابن قتيبة 

،  ومنها معظم الشبهات السابقة، ودفع كل شبهة حوله، رمحهم هللا تعاىل وشكر سعيهم مجيعا ـ عيى إثبات اإلعجاز يف كتبهم
ـ رمحهم هللا مجيعا ـ يف اإلجابة  واملاعين وحسن عرت وركما دأب املعالصرون أمثال الشعراوي والزرقاين وقاب ودراز وابن عاش

 فال جتد شبهة إل وقد أجاب عنها السيف أو اخليف أحسن جواب!.، عما استجد من شبه حول القرآن وإعجازه
 

ون أشار إليه العيماء السابق، ورو منهج قرآين، ولكن ما نفعيه حنن رنا أننا انايقنا من نفي الشبه إىل إثبات اإلعجاز
 وحنن رنا نرمسه ونبن معامله.، ابقتضاب
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 سابعا: حدود دراستنا
ألن راا ، ولكن ل نستايع أن نشرحها ابلتفصيل والتمام، يف راا املبحث حنن نرشد  إىل نظرية العكس يف إثبات اإلعجاز

دراسة كل فقر  ضمن  إذ ميكن، ورو يستحق أكثر من رسالة دكتورا  يف َّتصص اإلعجاز، عيةو موضعه دراسة تفصييية موس
 فنقول:، تكون لصوى يف طريق العيم ملن أراد أن يسيكه، ولكن نكتفي رنا إبشارات موجز ، أو كتاب كامل، مبحث مستقل

 

واألحبار والرربان ، والكهان ابلكهانة، ولالك تكسب الشعراء ابلشعر، ل بد ليمتكيم من غرض دنيوي يسعى إليه -1
ْن َأْجٍر إ لَّ َمْن َشاَء ، كان بريئا من راا كيهأما القرآن فقد  ، بتحريف الكتاب فهو يعين بوضوح: )ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَيْيه  م 

َا إ ىَل َرب  ه  َسب ياًل( )الفرقان: ، (. وكتاب ل يريد لصاحبه به أجرا يدل عيى أن له غاية أكرب من راه الدنيا57َأْن يـَتَّخ 
تعاىل: )تـََباَرَك الَّا ي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَيى َعْبد ه  ل َيُكوَن ل ْيَعاَلم َن َنا يراً( قال ، وليس له ْثة مصيحة دنيوية رخيصة

 (.1)الفرقان:
 

ومل نعيم دمحما التمس العيم ، وأن يتأثر به يف أسيوبه ومنهجه، ل بد ألي مؤلف من أن يقتبس العيم عن أستاذ أو أكثر  -2
فكيف يكون األعجمي معيماً ، وراا زعم ل يستقيم واملناق، ميًا يعيم دمحماً زعموا أن رجاًل أعج، من أحد من البشر

ُدوَن إ لَْيه  َأْعَجم يٌّ ، حملمٍد قواعد الفصاحة والبيان َا يـَُعي  ُمُه َبَشٌر ل َساُن الَّا ي يـُْيح   قال تعاىل: )َوَلَقْد نـَْعَيُم أَنَـُّهْم يـَُقولُوَن إ منَّ
ٌّ مُ   (. 113ب ٌن( )النحل:َوَرَاا ل َساٌن َعَريب 

قال ابن كثري: "أي فكيف يتعيم من جاء هباا القرآن يف فصاحته وبالغته ومعانيه التامة الشامية اليت ري أكمل من معاين  
كيف يتعيم من رجل أعجمي ؟ ل يقول راا من له أدَّن مسكة من العقل.  قال دمحم بن   ،كل كتاب نزل عيى بين أُرسل

،  مبيعة غالم نصراين يقال له جربري : كان رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فيما بيغين ـ كثرياً ما جييس عند املرو  إىلإسحاق بن يسار يف الس
ُدوَن إ لَْيه  أَ  ،عبد لبعض بين احلضرمي َا يـَُعي  ُمُه َبَشٌر ل َساُن الَّا ي يـُْيح  ْعَجم يٌّ َوَرَاا ل َساٌن فأنزل هللا: )َوَلَقْد نـَْعَيُم أَنَـُّهْم يـَُقولُوَن إ منَّ

ٌّ ُمب ٌن(. وكاا قال عبد هللا بن كثري وعن عكرمة وقتاد : كان امسه يعيش . وقال ابن جرير: حدثين أمحد بن دمحم  ،َعَريب 
عن ابن عباس قال: كان ، عن جمارد، حدثنا إبراريم بن طهمان عن مسيم بن عبد هللا املالئي، حدثنا أبو عامر، الاوسي
وكان املشركون يرون رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يدخل عييه ، وكان أعجمي اليسان، وكان امسه بيعام، عيم قينًا مبكة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يرسول هللا

 . 1فأنزل هللا راه الَية"، فقالوا: إمنا يعيمه بيعام، وخيرج من عنده

فمن عيم دمحمًا القرآن؟ ، وجود أثر ملعيم من البشر يف أسيوب القرآنوطاملا انتفى ، فااملا انتفى وجود معيم عريب حملمد
 (.5واجلواب يف القرآن ذاته: )َعيََّمُه َشد يُد اْلُقَوى( )النجم:
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وقد جاء القرآن أبسيوب جديد ل ، وليس بوسع إنسان أن يكون غري ذلك، ل بد لإلنسان من أن يكون شاعرا أو انثرا -3
كما تباين كالم اجلن ،  الدكتور شوقي ضيف: )إن آي القرآن تباين كالم اإلنس من فصحائهميقول ، رو بشعر ول بنثر

ول سجعا مقفى مما كان يدور عيى ، إنه ليس شعرا موزوان مما كان يدور عيى ألسنة شعرائهم، الاي كان يناق به كهاهنم
وجتد فيها ويف كل ، تامئن عندرا النفس فصيت آايته بفوالصل، إمنا رو منط وحده، ألسنة كهاهنم وغريرم من خابائهم
. وابتكار أسيوب جديد مل يعرفه 1بل رو منط معجز ببيانه وبالغته(، إنه منط ابرر، ما يتصل هبا من ألفا  روحا عابة

 يدل عيى أنه من عند هللا. ، البشر عرب التاريخ كيه
 

ويامس كل ما ، لكن أن أييت كتاب يقيب األمورو ، ل يعدو أثر أي كاتب أو شاعر أن يكون حمدودًا مهما كان كبرياً  -4
َتثريًا ممتدًا من لدن نزوله وإىل قيام ، واحلر والعبد، والاكر واألنثى، والصغري والكبري، ويؤثر يف العرب والعجم، سواه

ة يقول الدكتور شوقي ضيف: )وراا األسيوب البالغ الروع، وراا ما حصل ليقرآن، الساعة؛ فهاا دليل قدر  إهلية!
فعيى رديه أخا اخلاباء ، الاي ليس له سابقة ول لحقة يف العربية رو الاي أقام عمود األدب العريب منا ظهوره

ودقة الكيمات يف ، وحسن خمارج احلروف فيه، مهتدين بديباجته الكرمية، والكتاب والشعراء يصوغون آاثررم األدبية
فهو ، وكان العرب ـ ول يزالون ـ يتحفظونه، مع الرلصانة واحلالو ، اوحبيث جتيي عن مغزار، حبيث حتيط مبعنارا، مواضعها

 2مهما اختيفت أقااررم أو تباعدت أمصاررم وأعصاررم(، الاي ساروا عيى رداه، معجمهم اليغوي واألديب
 

ء كثري  ووقعت من فحول الشعراء أخاا، أو مع التاريخ، أو مع الواقع، وقد يتناقض الشاعر مع نفسه، قد يغيط األديب -5
من ذكر ، وقرب متناوله، وأمكن مجعه، تتبعها املرزابين يف املوشح حيث قال: )وأودعت راا الكتاب ما سهل وجوده

، وليس يف القرآن كيه خاأ واحد أو تناقض واحد، 3وأوضحوا الغيط فيها(، عيوب الشعراء اليت نبه عييها أرل العيم
 وراا يعين أنه من لدن خالق البشر.، يري والتبديل والتصحيحوليس بوسع إنسان أن أييت بكتاب ل يقبل التغ

 

كما ذكر القاضي الفاضل عبد الرحيم ،  ورمبا ساعة بعد أخرى، حيتاج األديب إىل التغيري والتبديل مد  بعد أخرى -6
ي أوقع لك أم البيساين يف رسالته إىل العماد األلصفهاين   )معتارا عن كالم استدركه عييه: إنه قد وقع يل شيء وما أدر 

ولو ، وذلك أين رأيت أنه ل يكتب إنسان كتااب يف يومه إل قال يف غده: لو غري راا لكان أحسن، ل ورا أان أخربك به
ورو دليل عيى  ،وراا من أعظم العرب، ولو ترك راا لكان أمجل، ولو قدم راا لكان أفضل، زيد لكان يستحسن

وليس بوسع ، شأن البشر... والقرآن كتاب خالد اثبت مل يتغري ومل يتبدل ... فهاا4استيالء النقص عيى مجية البشر(
 بشر لصناعة كتاب مثيه.

                                                            
 .16ابعة (، دار املعارف، ال31( العصر اإلسالمي، ص )2َتريخ األدب العريب ) - 1
 (.34نفسه، ص ) - 2
 (، دار الفكر العريب، القارر .15املوشح ،حتقيق عيي دمحم البجاوي، ص ) - 3
 م.1978(، دار الكتب العيمية، بريوت، 71أجبد العيوم، ليقنوجي،  حتقيق عبد اجلبار زكار، ص )  -4
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واحلالة ، حبسب أمهية املوضوع، لصعودًا وربوطاً ، ومن موضوع إىل آخر، يتفاوت أسيوب الكاتب يف املوضوع الواحد -7
 وليس راا بوسع بشر.، من البالغة العيياوقدرته األدبية... والقرآن طبقة واحد  ، وغرض الكاتب، النفسية لصاحبه

 

ييتمس فيه الكاتب ، أو وجيه من الوجهاء، ل يكاد خييو كتاب تقريبا ـ ول سيما قدميًا ـ من إرداء إىل ميك من امليوك -8
 بل التجاؤه الوحيد إىل مييك السماء!.، والقرآن ليس فيه التجاء إىل ميك من ميوك األرض، عوانً عيى لصروف الزمان

 

ألن كل موضوع حيتاج إىل أسيوب ، يس بوسع كاتب أن يكتب يف الدين والتاريخ واجملتمع واألسر  وكافة شئون احليا ل -9
 والقرآن تناول راا كيه.، خاص به

 

 :1قال زرري، ليس بوسع كاتب أن يتنبأ بشئون املستقبل -11
 

 وأعيم ما يف اليوم واألمس  قبيه

 ولكنين عن عيم  ما يف غٍد عمي      

 

وأن لصاحب ، عيمنا أن راا مل حيدث لصدفة، وحتققت تيك النبوءات، ييه فيو جاء كتاب حافل ابلنبوءات القريبة والبعيد وع
 أو ساحرا.، أو كارنا، أو نبياً ، فإما أن يكون   إهلاً إذا لصدق يف كل النبوءات، الكتاب عيى لصية بعامل الغيب

 ولصدقهم َتكيد لرسالتهم.، يايعهم هللا عييه إل بقدر ما، فأما األنبياء فهم ل يعيمون الغيب

، ويكابون يف أكثررا، فيصدقون ببعضها، وميزجون أخباررم ابلكاب، فهم يعتمدون عيى اجلن، وأما أرل الكهانة والسحر
 وييبسون عيى الناس مبزج الكاب مع الصدق.

وراا رو ، فإنه مل يبق إل هللا!، ا يف احلالة القرآنيةكم،  أو ساحراً ، أو كارناً ، فإذا امتنع أن يكون لصاحب َأخبار الغيب نبياً  
 فأخبار الغيب فيه من لدن رب العاملن!.، الحتمال الوحيد الاي يقبيه العقل بشأن القرآن
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، وإذا تكيم رمبا مزج حديثه ابخلرافة واألساطري، ليس بوسع بشر أن يتحدث عن املاضي السحيق بال عيم -11
ومرورًا بسيسية ذربية من األنبياء ، ابتداء من خيق آدم، ناول القرآن ماضي البشرية كيهوقد ت، وانكشف جهيه وضالله

 فهاا يدل عيى أنه من لدن خالق البشر.، وكان كالمه حقا، الكرام وجهادرم ألرل الضالل من أقوامهم
 

، ت واحلكمة والزردري: املديح واهلجاء والنسيب والراثء والصفا، الفنون اليت دار عييها الشعر العريب سبعة -12
مثل اإلميان والكفر والعبادات ، والقرآن الكرمي دار يف معظمه عيى أغراض جديد ، وأكثر األغراض دوراان املديح واهلجاء

، وجدال أرل الكتاب ابليت ري أحسن، وتعرية النفاق وفضح املنافقن، واهلجر  واحلرب، والغيب والشهاد ، واملعامالت
واهلجاء لعمل ، فاملديح كان ليعمل الصاحل وأريه، ررا يف طريق آخر خيدم الدين والعقيد  اجلديد أما أغراض الشعر فحوَّ 

واحلكمة ، والصفات كانت يف معظمها ليجنة والنار والقيامة، والغزل مل يقف عييه القرآن، والراثء ليشهداء، السوء وأريه
وعييه فالقرآن ، بيد أن مضمونه كثري يف القرآن، لشعر العريبوأما الزرد فقييل يف ا، القرآنية َّتتيف عن حكمة اجلاريية

وطاملا ، ل من حيث الشكل ول املضمون، فهو ليس من وادي الشعر، طرق موضوعات جديد  مل يارقها الشعر العريب
 فهاا يدل عيى سر إهلي فيه. ، أنه أثر يف العرب أكثر من َتثري الشعر مع إبداعهم ليشعر وحبهم له

 

ورو يندرج حتت مبحث اإلعجاز ، مما أثبته العيم املعالصر، رآن حديث عن خيق اإلنسان والكون واحليا يف الق -13
وأن ل يكون رنالك أية ، ولصاحبه رجل أمي، وليس بوسع كتاب أن يتناول أدق احلقائق العيمية يف أمة أمية، العيمي

 من عند هللا تعاىل. تناقض بن حمتوايت الكتاب وحقائق العيم إل أن يكون راا الكتاب
 

، ورجو اآلخرين، كثريا ما ييجأ الشعراء والكتاب إىل رفعة أقوامهم ومدحهم والتفاخر ابلعرق واليون والوطن -14
ويف راا الصدد ناكر مارواه اجلاحظ: "قال أبو عبيد : كان ، وليس يف القرآن شيء من راا ألبتة، واحلط من شأهنم

 ه: ممن الرجل؟. قال: من بين قُريع. فما رو إل أن قال احلايئة:الرجل من بين أنف الناقة إذا قيل ل
 قوٌم رُم األنُف واألذانُب غريرمُ 

 ومن ُيساوي أبنف  الناقة  الانبا   

 1ولصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: من بين أنف الناقة". 

وراا ديدن الشعراء ، القبائل وكيف حط من شأن غريرا من، يالحظ كيف رفع بيت من الشعر راه القبيية
 وما أبعد القرآن عن مثل راا!؟.، واخلاباء

 

                                                            
 (.4/38البيان والتبين، )  -1
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فنحن اآلن ل تروقنا أساليب ، أو تتقيص قيمتها، ومن مكان آلخر، تفقد الكتابة قيمتها من عصر آلخر -15
اا من موقف نقاد ول أدل عيى ر، بل إن األذواق لتتفاوت يف العصر الواحد، الكتابة يف العصر املميوكي والعثماين مثالً 

واألمر ابلنسبة ألسيوب القرآن ، ومنهم من خيفضه إىل احلضيض، فمنهم من يرفعه إىل الارو ، زماننا من شعر احلداثة
، ول خيبو مجاله، ل يارب بريقه، الساطع يف كل مصر، فالقرآن رو الكتاب الوحيد املتأللئ يف كل درر، خمتيف جداً 

 1فما رو إل كما قال الشاعر:
 يزيدك وجهه حســــناً 

 إذا ما زدته نـــــــــظرا  

ومنهم من ل يعرف من لغته ، وحفظه غري أرل لسانه عن ظهر قيب، مل نعهد كتااب ألمة انتشر يف بقية األمم -16
ُرَو  َوَماقال تعاىل: )، فهو رسالة إىل البشرية كيها، خالد أبد الدرر، فهو كتاب عاملي ابمتياز، إل القرآن الكرمي، حرفا

تـََباَرَك الَّا ي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَيى َعْبد ه  ل َيُكوَن ل ْيَعاَلم َن َنا يًرا( قال تعاىل: )(. و 52إ لَّ ذ ْكٌر ل ْيَعاَلم َن( )سور  القيم: اآلية
 (.1)سور  الفرقان: اآلية

 

ويتياذون بتالوته غري ، عريب والعجميوال، والعامل وغريه، والاكر واألنثى، مل نعهد كتااب يقرأه الصغري والكبري -17
 (.17َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرَآَن ل يا  ْكر  فَـَهْل م ْن ُمدَّك ٍر( )سور  القمر: اآليةقال تعاىل: )، القرآن الكرمي

 

 قال، أو يارأ إليه التحريف والزايد  والنقصان غري القرآن الكرمي، مل يتغري أو يتبدل، مل نعهد كتااًب حمفوظاً  -18
 (.9إ انَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الا  ْكَر َوإ انَّ َلُه حَلَاف ظُوَن( )سور  احلجر: اآليةتعاىل: )

 

َوَلَقْد َضَربـَْنا ل ينَّاس  يف  َرَاا  قال تعاىل: )، وخاللصة العيوم إل القرآن الكرمي، مل نعهد كتااب مجع زبد  اليغة -19
ْن ُكل   َمَثٍل َلَعيَُّهْم يـَتَ  َر ذ ي ع َوٍج َلَعيَُّهْم يـَتـَُّقوَن( )سور  الزمر: اآليتان27اَكَُّروَن )اْلُقْرَآن  م  (. 28-27( قـُْرَآاًن َعَرب يًّا َغيـْ

ويف راا الصدد يقول ، وبسبب البالغة القرآنية املعجز  عجز العرب عن حماكا  القرآن أو اجمليء بسور  من مثيه
ورم ، وزعماء احلوار، ورم أمراء الكالم، عد املراجعات املتااولة"ومل تظهر معجزهتم عن أن أيتوا مبثيه بالزخمشري: 

ومل يبيغ ـ أي القرآن ـ من ، واملتهالكون عيى الفتنان يف القصيد والرجز، احلراص عيى التساجل يف اقتضاب اخلاب
رج من قوى ومل يتجاوز احلد اخلا، وشقت غبار كل سابق، اجلزالة وحسن النظم املبالغ اليت بزت بالغة كل انطق

 . 2وأنه كالم خالق القوى والقدر"، إل ألنه ليس بكالم البشر، ومل يقع وراء ماامح أعن البصراء، الفصحاء
 

                                                            
 (.4/211أليب نواس، انظر: خمتارات البارودي، )  -1
 (.1/27تفسري الكشاف، ) - 2
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ومل يرتك ، واحلرب والسيم، وأمور الاهار  والنجاسة، وأمور اجلنة والنار، مل نعهد كتااب تناول أمور الدين والدنيا -21
َيااًن ل ُكل   َشْيٍء َوُرًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ل ْيُمْسي م َن( تعاىل: ) قال، شيئا إل وذكره غري القرآن الكرمي َونـَزَّْلَنا َعَيْيَك اْلك َتاَب ت بـْ

 (.89)سور  النحل: اآلية
 

ومنهم من أسيم لسماع آايت منه غري ، وجعل أعداءه يقرون جبماله وعظمته، مل نعهد كتااب أثر يف الناس -21
وإمياهنم ابلرسول لصيى هلل ، وبكائهم جملرد مساعه، يصف َتثر بعض أرل الكتاب بسماع القرآن قال تعاىل، القرآن الكرمي

َدنَّ أَقـَْربـَُهْم َمَودَّ عييه وسيم عقب ذلك البكاء: ) َدنَّ َأَشدَّ النَّاس  َعَداَوً  ل يَّا يَن َآَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَّا يَن َأْشرَُكوا َولََتج  ً  ل يَّا يَن لََتج 
ُونَ َآمَ  َن َورُْرَبااًن َوأَنَـُّهْم َل َيْسَتْكرب  يس  ُهْم ق س   نـْ نَّ م  ُعوا َما أُْنز َل إ ىَل الرَُّسول  تـََرى ، ُنوا الَّا يَن َقاُلوا إ انَّ َنَصاَرى َذل َك أبَ  َوإ َذا مسَ 

َن الدَّْمع  مم َّا َعَرُفوا م َن احلَْق   يـَُقوُلوَن َربَـّ  َنا َمَع الشَّار د يَن( )سور  املائد : اآليتانَأْعيُـنَـُهْم َتف يُض م   (.83-82َنا َآَمنَّا َفاْكتُـبـْ
 

يعرف األسيوب أبنه: )طريقة يستعميها الكاتب يف التعبري عن موقفه واإلابنة عن شخصيته األدبية املتميز  عن  -22
ل بوفون: األسيوب رو اإلنسان واإليقاع... قا، والتشابيه، ولصياغة العبارات، ل سيما يف اختيار املفردات، سوارا
فهو ، فصاحب القرآن كما يتجيى من أسيوبه ليس له أية لصفة إنسانية، فإذا كان السيوب لصور  عن لصاحبه 1نفسه(.

ْنَس إ لَّ ل يَـْعُبُدون  ، ل أيكل ول يشرب ول يتناسل ُهْم م ْن ر زْ ، قال تعاىل: )َوَما َخَيْقُت اجلْ نَّ َواأْل  نـْ ٍق َوَما أُر يُد َأْن َما أُر يُد م 
قال تعاىل: )َفاط ُر السََّماَوات  ، (. وليس له مثيل58-56إ نَّ اَّللََّ ُرَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ   اْلَمت ُن( )الارايت:، يُْاع ُمون  

َن اأْلَنـَْعام  أَْزَواجًا َيْارَُأُكمْ  ُكْم أَْزَواجًا َوم  ْن أَنـُْفس  رُي(  َواأْلَْرض  َجَعَل َلُكْم م  يُع اْلَبص  ْثي ه  َشْيٌء َوُرَو السَّم  ف يه  لَْيَس َكم 
 ذلك رو العزيز العييم.، وإله الكون، وإله الناس، وإله النيب، (. وراا يعين ابلضرور  أنه إله اليغة11)الشورى:

 

 

ل القاضي قا، مل نعهد كتااب أو كاتبا أو شاعرا أو خايبا أو بييغا إل وعاب الناس عييه شيء أو أشياء -23
، وحنن نستقرئ القصيد  من شعره، اجلرجاين: )وقد جتد كثريا من ألصحابك ينتحل  تفضيَل ابن الرومي ويغيو يف تقدميه

مث قد تنسيخ قصائد منه وري ، فال تعثر فيها إل ابلبيت الاي يروق أو البيتن، وري تنارز املائة أو تريب أو تضعف
 .2 حيصل منها السامع إل عيى عدد القوايف وانتظار الفراغ(ل، جارية عيى رسيها، واقفة حتت ظيها

ل ، فهو الاي حييي األفكار وينري القيوب، ومشس املعايل والكمال، فهو حبر اجلمال واجلالل، واألمر مع القرآن الكرمي خمتيف
 عزيز العييم.ورو هللا ال، وراا يدل عيى أنه من لدن لصاحب قدر  خارقة، ول متجه األذواق، متيه اآلذان

 

                                                            
 م.1984(، دار العيم ليمالين، بريوت، الابعة الثانية، 21املعجم األديب، جبور عبد النور، ص )  - 1
(، مابعة عيسى البايب احلييب 54يم، وعيي دمحم البجاوي، ص )الوساطة بن املتنيب وخصومه، حتقيق دمحم أبو الفضل إبرار - 2

 مبصر.
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ول أيتيه الباطل من بن يديه ول ، ومجع اخلري واجلمال واحلكمة، وأخريا وليس آخرا ل نعيم كتااب يناق ابحلق -24
ْن بـَْن  ، )َوإ نَُّه َلك َتاٌب َعز يزٌ  ولصدق هللا تعاىل يف ولصف كتابه حيث قال:، من خيفه إل القرآن الكرمي َل أَيْت يه  اْلَباط ُل م 

يٍد( )سور  فصيت: اآليتانَيَديْ   (.42-41ه  َوَل م ْن َخْيف ه  تـَْنز يٌل م ْن َحك يٍم محَ 
 

ْن ، شاء أعداؤه أم رفضوا، هلو من عند هللا، إن كتااب راه أولصافه ُنوا إ نَّ الَّا يَن أُوتُوا اْلع ْيَم م  ُنوا ب ه  َأْو ل تـُْؤم  قال تعاىل: )ُقْل آم 
َيى َعيَ  ْم خيَ رُّوَن ل أْلَْذقَان  ُسجَّداً( )السراء:قَـْبي ه  إ َذا يـُتـْ  (. 117ْيه 

َْت ب ه  اجلْ َباُل ، بل ليس يف وسعهم مجيعا فعل ذلك، فييس بوسع بشر لصناعة كتاب كهاا القرآن قال تعاىل: )َوَلْو َأنَّ قـُْرآانً ُسري  
يعاً ()الرعد: من اآليةَأْو ُقا  َعْت ب ه  اأْلَْرُض َأْو ُكي  َم ب ه  اْلَمْوَتى َبْل َّلل َّ    ومل جيعل له عوجا.، فسبحان من أنزله ،(.31 اأْلَْمُر مجَ 

 

وأما الاريقة السائد  ، فقد قادان ولصف الكتاب إىل لصاحبه ورو هللا العيي احلكيم، راه ري نظرية العكس يف إثبات اإلعجاز
وراه النظرية ، وألنه خال من كاا وكاا فهو معجز، هو معجزفعكسنا وقينا ألن فيه كاا وكاا ف، فهي أنه معجز ألن فيه كاا وكاا

ولعل هللا يهيئ من أرل العيم من يثري ، وتفصيل العنالصر السابقة حيتاج إىل جميدات، تعيمنارا من منهج القرآن يف الستدلل
عييه ، ا جيعينا نوالصل فيهويهيئ لنا من سعة الوقت ودوعي البحث م، أو يفتح لنا من رمحته، البحث يف راا امليدان العظيم

 وإليه املآب.، التوكل

 

 وأرم التولصيات.، نوجز فيها ما قدمناه، اخلامتة

 إن مبحث:   نظرية العكس يف إثبات اإلعجاز

لقتضى أن جند فيه ما يف كالم البشر من تناقض ، فيو كان راا القرآن من عند غري هللا، يعد منهجا جديدا يف دراسة اإلعجاز
عيمنا أن قائيه رو خالق ، صور وفتور وغري ذلك مما يعرتي األساليب البشرية... وملا كان القرآن خيو من ذلك كيهوق، وتباين

 وأنه أنزله من فوق سبع مساوات.، القوى والقدر
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 وأرم التولصيات اليت نولصي هبا ما ييي:

 ندعو يف هناية راا البحث إىل ما أييت:
 عن اإلعجاز تشجيع الدراسات اليت تتناول احلديث -1
 التجديد يف تيك الدراسات. -2
 نولصي إبقامة مراكز حبوث عيمية متخصصة هلاا الغرض العظيم الاي به مناط إثبات النبو  إىل يوم الدين. -3
 ندعو إىل إنشاء كيية إعجاز القرآن يف كل بيد إسالمي تتوىل تعميق راا التخصص ورعاية املهتمن فيه. -4
 رهبا ليعصمها من كيد األرواء والفنت اليت تعصف هبا. وندعو األمة إىل أن تتمسك بكتاب -5

 ولصيى هللا عيى نبينا دمحم وعيى آله ولصحبه وسيم.، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملن
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 ا 

 جوهرة اإلعجاز املكاين مبكة املكرمة املبحث الثالث:

 وخصائص البيد األمن
 

 رسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .معجز  املكان مكمية ملعجز  الزمان والرسالة وال
 متهيــــــد

مث الاين ، مث الاين ييوهنم، يؤكد ذلك قوله  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )خري الناس قرين، اختار هللا تعاىل لنبيه دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ خري األزمنة
َة ُمَبارًَكا َوُرًدى ل ْيَعاَلم نَ إ نَّ َأوََّل بـَْيٍت واختار له أفضل األمكنة قال تعاىل: )، 1ييوهنم...( َع ل ينَّاس  لَيَّا ي ب َبكَّ ف يه  َآاَيٌت بـَي  َناٌت ، ُوض 

جُّ اْلبَـْيت  َمن  اْسَتاَاَع إ لَْيه  َسب ياًل  ًنا َوَّلل َّ  َعَيى النَّاس  ح  يَم َوَمْن َدَخَيُه َكاَن َآم  ٌّ  َمَقاُم إ بـْرَار   َعن  اْلَعاَلم َن( )سور  َوَمْن َكَفَر َفإ نَّ اَّللََّ َغين 
َ قال تعاىل: )، وأنزل عيى نبيه دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أحسن كتبه، (97-96آل عمران: اآليتان ًا َمثَاين  اَّللَُّ نـَزََّل َأْحَسَن احلَْد يث  ك َتااًب ُمَتَشاهب 

ْنُه ُجُيوُد الَّا يَن خَيَْشْوَن َربَـُّهْم مُثَّ تَي   ُ َفمَ تـَْقَشع رُّ م  ا ُن ُجُيوُدُرْم َوقـُُيوبـُُهْم إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ  َذل َك ُرَدى اَّللَّ  يـَْهد ي ب ه  َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضي ل  اَّللَّ
ْن َراٍد( )سور  الزمر: اآلية َر أُمٍَّة ُأخْ قال تعاىل: )، وبعثه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف خري أمم األرض، (23َلُه م  ُتْم َخيـْ ر َجْت ل ينَّاس  ََتُْمُروَن ُكنـْ

َّللَّ ( )سور  آل عمران: اآلية ُنوَن اب  َهْوَن َعن  اْلُمْنَكر  َوتـُْؤم  ْلَمْعُروف  َوتـَنـْ ، فاجتمعت لدعوته كل خصائص الكمال واجلمال، (111اب 
 والتميز واإلحسان يف لصور  مشرقة مل يعرف هلا التاريخ نداً.

 

حىت ، بعيد  عن جيوش الروم والفرس، 2فجعيها يف قيب اجلزير ، ر هللا هلا موقعاً مميزاً فقد اختا، وملا كانت مكة أم القرى
ومل يكن ألريها طاقة يف دفعه تدخيت السماء لياود ، فيما أراد طاغية من احلبشة أن يهدم كعبتها، تبقى آمنة من الغزو والسيب

د  احْلَرَام  الَّا ي َجَعْيَناُه ل ينَّاس  قال تعاىل: )إ نَّ الَّ ، وقد تعهد هللا حبمايتها بنفسه، عنها ا يَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسب يل  اَّللَّ  َواْلَمْسج 
ْن َعَااٍب أَل يٍم( )احلج:  (.25َسَواًء اْلَعاك ُف ف يه  َواْلَباد  َوَمْن يُر ْد ف يه  إب  حْلَاٍد ب ظُْيٍم نُا ْقُه م 

، ولكل من راه األمساء دللته، مكة وبكة والبيد احلرام والبيد األمن وأم القرىفهي ، وقد مسارا هللا أبمساء كثري 
 فكل ما يف احلرم فهو آمن.، ول يقتل لصيدرا، ول يعضد شجررا، والواجب عيى زائررا أن حيرتم قدسيتها ول يفرط أبمنها

                                                            
 (.3/478من حديث رواه الشيخان وأمحد والرتماي عن ابن مسعود، انظر: اجلامع الصغري، ) - 1
(، 348من خصائص البيد األمن، نشرهتا يف جمية منار اإلسالم، عدد ذي احلجة)راا املبحث يف األلصل مقالة بعنوان:  - 2

 رـ.1424
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 منها اآليت:، وملوقعها الاي اختاره هللا تعاىل خصائص متعدد 

وجعيها مهيبة تتناسب وجالل النبو  ، ألن اجلبال أوَتد األرض، ا بن اجلبال جعيها يف مأمن من الزلزل وحنوراأوًل: وجودر
ول يعرف الناس سبياًل ، فتمحى آاثررا، ومحارا من الرمال اجلارفة اليت قد تامررا يف ما لو كانت مكشوفة يف الصحراء، والوحي
 إليها.

 

قال ، وراا يسهل الولصول إليها عرب الرب والبحر، فال تبعد عن جد  أكثر من ْثانن كييو مرتاً ، راثنياً: إن مكة قريبة من البح
لَّ َلُكْم لَصْيُد اْلَبْحر  َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكْم َول يسَّيَّاَر   َوُحر  َم َعَيْيُكْم لَصْيُد اْلبَـر   َما ا ي إ لَْيه  حُتَْشُروَن( ُدْمُتْم ُحُرمًا َواتَـُّقوا اَّللََّ الَّ  تعاىل: )ُأح 

وراا فيه مشقة عيى ، (. ولو كانت مكة يف أي موقع آخر بعيد عن البحر لتعار الولصول إليها إل عن طريق اإلبل96)املائد :
 وعدم توفر أسباب األمن فيها قبل اإلسالم.، الناس وتعريضهم ليخار نظراً لندر  املياه يف اجلزير 

 

فأدت خدمة ، منتصف الاريق بن الشام واليمن أَتح هلا لعب دور اقتصادي وجتاري بن الشعوب اثلثاً: موقعها املتميز يف
لإلنسانية عرب جتسري العالقات القتصادية والتجارية بن اليمن الاي تصب فيه البضائع اإلفريقية واآلسيوية وبن الشام احملكومة 

 ن جهة وإفريقيا من جهة اثنية.كما كانت جسرا بن جند وشرق اجلزير  م،  من قبل الروم

 

فهيأ هللا لسكنارا خري قبيية يف ، رابعاً: بسبب موقعها السرتاتيجي كان رنالك استقرار اجتماعي وديين وسياسي واقتصادي مبكة
وال فقد رحبوا وكدسوا األم، أو إىل القرش، وقريش منسوبة إما إىل نوع من السمك كما ذكر ابن عباس رضي هللا عنهما، األرض

ويف احلالتن  ، أو عيى الثرو  املعدنية املتداولة يف األسواق، وأاي كانت النسبة فهي تدل عيى الثرو  السمكية الغاائية، من جتارهتم
ويف ، ألن اجلوع كافر، فال ميكن جلائع أن يستقبل رسالة أو يقوم بدين، ريأرم لستقبال اإلسالم، كان رنالك استقرار اقتصادي

، ماله )حكام األقاليم( قال هلم: )ول جتيعورم ـ يقصد الرعية ـ  فتكفرورم(. وأما كون قريش خري قبيية يف األرضولصااي عمر لع
قال: "بينما حنُن جيوٌس بف ناء  -رضي هللا عنهما  -عن عمرو بن د ينار عن عبد هللا بن عمر ف، ففي احلديث النبوي ما يؤكد ذلك

فقال أبو سفيان: إنَّ َمَثل دمحم يف بين راشم ، إذ مرَّت  امرأٌ  فقال رجٌل م ن القوم: راه ابنُة دمحم -م لصيَّى هللا عييه وسيَّ  -رسول  هللا 
يُعَرف  -لصيَّى هللا عييه وسيَّم  -فخرَج النيبُّ  -لصيَّى هللا عييه وسيَّم  -فانايقت  املرأُ  فأخربت  النيب ، َمَثُل الرَّحيانة يف وسط النـَّنَت 

هالغضُب يف وجْ  َخَيق السموات  فاختار الُعييا فأسكنها َمن  -تبارك وتعاىل  -فقال: ))ما ابُل أقوال تَبيُغين عن أقواٍم! إنَّ هللا ، ه 
واختار م ن ُمضر ، واختار م ن العرب ُمضرَ ، واختار م ن بين آدم الَعَربَ ، مث َخَيق اخلَْيق فاختار م ن اخلْيق بين آدم، شاء م ن َخْيقه
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وَمن أبغض العرَب ، فَمن أحبَّ العرَب فبُحيب   أحبَّهم، فأان م ن بين راشم م ن خياٍر إىل خيارٍ ، ختار م ن قريش بين راشموا، قريًشا
 1.فببُـْغضين أبغَضهم((؛ رواه احلاكم يف املستدرك

لديهم حيف  وكان، وأما يف اجلاريية فكانت حكومتهم قائمة عيى الشورى يف دار الندو ، وبعد اإلسالم معيوم فضيهم
، ومتتعوا ابلفصاحة والبالغة ومكارم األخالق، وكانوا خيدمون احلجيج جماانً ، ومُسوا جريان هللا جلواررم بيته، الفضول لنصر  املظيوم

ولصدق هللا العظيم إذ يقول: ، ولو أقمنا موازنة بن قريش وأية قبيية أخرى يف العامل قبل اإلسالم سنجد أن قريشًا تتميز عييها
 يالف قريش(!)إل

 وما أحسن ما قيل يف راا الصدد:

 )ذربت قريش ابملكارم والعال(

 من كان منتســـــبا هلا حقا عال

 ما يف القبائل مثيها ل.. ألف ل

 أكرم هبا .. ُقْم َحيها بن املــال

 اي بيدً  قد شـــــــع فيها واجنيى

 نور النبــــــي حممٍد بن األىل

 اً كالفاللول قريش كنت  قـــفر 

 لكْن ترابك من غالرم قد غال

 إين ألعشق مـــكة ذات احَلال

يى  فرتاهبا حلييـــــــنا أحيى ح 

 وأموت حباً يف قريش والـول

 وأقول أراًل مث أراًل .. اي رــال

                                                            
 : http://www.alukah.net/sharia/0/42557/#ixzz3MbKHRxoPرابط احلديث:  - 1
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 أكـــــــرم مبكة ليعقيد  موئال

 فيها قريش ليس يبييها البيى

 وألصالــــة القرشي ليسْت تُبتيى

 أن تفىن وأن تتبدلريهــــات 

 كالسيف منجردا وليس ُمهيهال

 كالييث حييا ليعـــدا ل ليكـــــال

ولو كانت بيدًا ابرداً ، وراا اجلو يتناسب مع مالبس اإلحرام، جو مكة حار يف نصف العام ومعتدل يف نصفه اآلخر :خامساً 
قال ، والتهيؤ لآلخر  بيبس األكفان، الدنيا وزخرفهاوالنعتاق من ، ومالبس اإلحرام جتسد خاللصة العبودية هلل، لتعار ذلك

 الشاعر:

 ملا لبسُت من اإلحرام أبيضها

 ثواب تاكـــرت أكفاين وآخريت

 فبيضْن اي إلــــه الكون أوجهنا

 إذا الاغــا  إىل النريان ُكبكبت  

 وسهيْن جلنان اخلـــــيد رحيتنا

 واختم لنا ربنــــا حبسن خامتة

 رايتـــــــــه وأعل ليدين اي رابه

 واقصم عدا أمتــي بشر قالصمة

 واحفظ لنا ربنا أم القرى أبـــــداً 

 من شر   حاســـــدرا وشر طاغية
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ولو كانت ذات حدائق لختيط القصد عند ، حىت يقصدرا احلاج خميصًا هلل تعاىل، سادساً: جعيها هللا يف واد غري ذي زرع
ومها: الايب ، وحرمه من أطيب الياات، فأمره خبيع مالبسه ولبس اإلحرام، أن يتجرد له وقد أراد هللا من احلاج، بعضهم ابلسياحة

ولالك ، والابيعة الفاتنة اليت ستيهيه عن ذكر هللا، واألهنار العابة، مث يقيم له احلدائق الغناء، فكيف يريده متجردًا له، والنساء
فيكون القصد خالصًا لوجهه ، ل أنظاررم وأفئدهتم سحر الابيعة الغناءساعد هللا عباده أبن جعيها بواد غري ذي زرع لكي ل يشغ

 الكرمي.

، ول بد أن يصحب اإلخالَص لصواُب العمل، ومن ذلك يف شعري  احلج، واإلخالص هلل تعاىل مايوب يف كل األعمال واألحوال
 1لشمقمق فقال:وقد جسد راا املعىن أبو ا، ومن لصوابه يف رحية احلج أن يكون احلج من ماٍل حاللٍ 

 إذا حججَت مباٍل ألصيه دنسٌ  

 فما حججَت ولكْن حجت العريُ     

 ما يقبل هللاُ إل كــــــلَّ طيبةٍ 

 ما كل من حجَّ بيت هللا مربور    

 

وكان بعض العرب يدفعون الضرائب لألمم األخرى ، وأريها أميون، سابعاً: ومكة بعيد  عن مراكز احلضار  يف بالد فارس والروم
فكيف يعقل أن َّترج شريعة ذات قوانن تعيم الناس قواعد احلضار  والتعايش السيمي من قيب الصحراء؟ إهنا النبو  ، تقاء لشرراا

وقد أقر ، ودليل عيى أن معجز  ما قد حصيت، وخروج الشيء من غري موضعه املعتاد أظهر لقدر  هللا تعاىل، ول احتمال غري راا
قال ، وراا من فضل هللا عيى أريها والعرب، وذكر أبن دمحمًا رو نيب آخر الزمان، ديثه مع أيب سفيانهباا ررقل عظيم الروم يف ح

ُيو َعَيْيه مْ  ُهْم يـَتـْ نـْ ي  َن َرُسوًل م  ْم تعاىل يتحدث عن النقية النوعية ليعرب بفضل اإلسالم: )ُرَو الَّا ي بـََعَث يف  اأْلُم    آاَيت ه  َويـُزَك  يه 
ْن قَـْبُل َلف ي َضالٍل ُمب ٍن( )اجلمعة:َويـَُعي  ُمهُ   (.2ُم اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َوإ ْن َكانُوا م 

 

ولكن أَّن جيوعوا وقد دعا هلم إبراريم عييه السالم ، فهاا قد يقتضي جوع أريها، اثمناً: وإذا كانت مكة يف بيد غري ذي زرع
يُم َرب   ، ابلرزق ر  َقاَل وَ  قال تعاىل: )َوإ ْذ َقاَل إ بـَْرار  َّللَّ  َواْليَـْوم  اآْلخ  ُهْم اب  نـْ َن الثََّمَرات  َمْن آَمَن م  نًا َواْرُزْق َأْرَيُه م  َمْن  اْجَعْل َرَاا بـََيدًا آم 

رُي( )البقر : ، قية متحققة إىل يوم القيامةوراا الدعاء معجز  اب، (126َكَفَر َفأَُمت  ُعُه قَي ياًل مُثَّ َأْضَارُُّه إ ىَل َعَااب  النَّار  َوب ْئَس اْلَمص 

                                                            
 (، مكتبة احليا . 1/21املستارف، لألبشيهي، ) - 1
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أليس ، فال تعدم شيئًا إل وجدته مبكة، ولكن هللا ريأ ألريها أسباب الرزق والتجار ، والبيد الفقري ل تكاد جتد فيه ما يسد الرمق
 راا دليال عيى فضل هللا ورعايته ألريها؟

 

 قال الشاعر:، ر جمربورو أم، َتسعاً: وأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء إبذن هللا تعاىل

  اي مْن يعاين ... مهه األســـــــــقامُ 

 وتايقه مرَّ األسى األيــــــــــــــــامُ 

 اررْع  لزمزم فارتشْف من بريرا

 تيقى املىن .. وكــــأنَك الضرغامُ 

  وهللا قْد جعَل الشفاَء مبائ هــــــــــا

 فتحققْت من فضيه  األحــــــــــالمُ 

 

ويندر أن جتد بئراً يف الصحراء ل تنضب عرب آلف السنن مع شرب ، يومنا راا دليل عيى الكرم اإلهلي الاي ل ينفدوبقاؤه حىت 
 األلوف منها.

 

وقد نشرت جمية العيم ، وملا كانت مركزًا استحقت أن تكون قبية ألريها أيضاً ، عاشراً: وأثبت العيم احلديث أن مكة مركز لألرض
 .1قالت عد  هباا اخلصوصواإلميان الييبية م

وطوَّب ملن زاررا  حاجًا أو معتمرًا يايب عفو ، وطوَّب ملن سكن بيد  راه بعض خصائصها، فاوَّب ألمة راه بعض مزااي قبيتها
 هللا وغفرانه إىل يوم الدين.

 

                                                            
(، دار هنضة مصر، 181التعامل معها، د. زغيول النجار، ص ) انظر أيضاً: قضية اإلعجاز العيمي ليقرآن الكرمي وضوابط- 1
 م.2116، 2ط
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جلبال جعيها يف مأمن من فمن ذلك وجودرا بن ا، وموقع جغرايف مميز، صائص عد واخلاللصة أن مكة املكرمة خصها هللا تعاىل خب
وراا يسهل الولصول إليها عرب الرب ، فال تبعد عن جد  أكثر من ْثانن كييو مرتاً ، وكون مكة قريبة من البحر، الزلزل وحنورا

وقد استوطنتها ، وري مدينة أدت خدمة لإلنسانية يف رباها لألنشاة القتصادية بن الشام واليمن بسبب توسط موقعها، والبحر
وجعيها هللا ، وراا اجلو يتناسب مع مالبس اإلحرام، ومناخ مكة حار يف نصف العام ومعتدل يف نصفه اآلخر، القبائل قريش خري

، وأريها أميون، ومكة بعيد  عن مراكز احلضار  يف بالد فارس والروم، حىت يقصدرا احلاج خميصًا هلل تعاىل، يف واد غري ذي زرع
قوانن تعيم الناس قواعد احلضار  والتعايش السيمي من قيب الصحراء؟ إهنا النبو  ول احتمال فكيف يعقل أن َّترج شريعة ذات 

ولكن أَّن جيوعوا وقد دعا هلم إبراريم عييه السالم ، فهاا قد يقتضي جوع أريها، وإذا كانت مكة يف بيد غري ذي زرع، غري راا
، وأخرياً فقد أثبت العيم احلديث أن مكة مركز لألرض، ورو أمر جمرب، ىلوأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء إبذن هللا تعا، ابلرزق

 وراا من فضل هللا عيى العاملن.، وملا كانت مركزاً استحقت أن تكون قبية ألريها أيضاً 
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 الـمجرات تشهد بعظمة اخلالق املبحث الرابع:
 لصور من اإلعجاز العيمــــــي

 

 مقدمة

ولنبيه ـ ، مما يشهد له ابلوحدانية، لفتنا هللا إىل بعض ما فيها من آاثر حكمته وبديع قدرته، ىل!السماء من أعظم آايت هللا تعا
 ملسو هيلع هللا ىلص ـ ابلرسالة.

 

ْن َآاَيت ه  اليَّْيُل َوالنـََّهاُر ، ومن أعظم آايهتا: الشمس والقمر الياان ميآلن األرض ضياء ونورا يف الييل والنهار قال تعاىل: )َوم 
ُتْم إ ايَّ وَ   (.37ُه تـَْعُبُدوَن )سور  فصيت: اآليةالشَّْمُس َواْلَقَمُر َل َتْسُجُدوا ل يشَّْمس  َوَل ل ْيَقَمر  َواْسُجُدوا َّلل َّ  الَّا ي َخَيَقُهنَّ إ ْن ُكنـْ

 

ُم قال تعاىل: )، ومن آايهتا أيضاً: راه النجوم اليت تسبح يف مسارات حمدد  يف السماء ََواق ع  النُُّجوم  َفاَل أُْقس  َوإ نَُّه َلَقَسٌم َلْو ، مب 
إذ "يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد جنوم السماء مثل ، (. وأعداد النجوم رائية76-75تـَْعَيُموَن َعظ يٌم( )سور  الواقعة: اآليتان

كن أكثررا كبري جدا حىت منها ما رو أكرب بقييل من األرضول ،عدد ذراَتلرمال املوجود  عيى سواحل البحار يف الدنيا كيها
 !ميكن أن نضع يف واحد منها مالين النجوم يف مثل حجم األرضاليت نعيش عييها ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال

!"1 

 

نـَْيا ب ز يَنٍة اْلَكَواك ب  )سور  الصافات، ومن آايهتا أيضاً راه الكواكب الساطعة  (. 6: اآليةقال تعاىل: )إ انَّ َزيَـّنَّا السََّماَء الدُّ

 

وذلك فيما يتعيق ، ويف احلديث عن اجملرات سوف نستعرض بعض لصور اإلعجاز العيمي اليت تتعيق ِبايت هللا يف السماء
 وتوسع الكون.، مبواقع النجوم
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 اجملوعة الشمسية -أ
لفة من الشمس وما واألرض واجملموعة الشمسية املؤ ، 1نعيش ـ حنن البشر ـ عيى راه األرض اليت تنتمي ليمجموعة الشمسية

وتقسم إىل جمموعتن: اجملموعة ، والكواكب اليت تدور حول الشمس تسعة رئيسية، يدور حوهلا من كواكب تنتمي إىل اجملر 
وتتميز أبهنا لصغري  احلجم ومؤلفة بشكل رئيسي من الصخر ، األوىل: الكواكب الداخيية وري: عاارد والزرر  واألرض واملريخ

وري: املشرتي وزحل وأورانوس ونبتون وبيوتون( وتتميز أبهنا كبري  احلجم ، الثانية: الكواكب اخلارجية واجملموعة، واحلديد
 ومؤلفة بشكل رئيسي من اهليدروجن واهلييوم واجلييد.

 

 من خصائص اجملموعة الشمسية -ب 

حركة القمر اليت تبعد عنا "وأقرب حركة منا ري ، وتدور حوهلا األقمار، تدور كواكب اجملموعة الشمسية حول الشمس
ورو يدور حولألرض ويكمل دورته يف مد  تسعة وعشرين يوما ونصف يوم. وكالك تبعد أرضنا راه  ،( ميال241.111)

ميال  (190.000.000) ( ميال ورى تدور يف حموررا بسرعة ألف ميل يف الساعة يف دائر 93.111.111عنالشمس )
سنة كامية. وكالك توجد تسعةكواكب مع األرض وكيها تدور حول الشمس بسرعة وتستكمل راه الدائر  مر  واحد  يف 

وحول راه ، ( ميال حول الشمس7.511.111.111فائقة. وأبعد راه الكواكب السيار )بيوتو( الاي يدور يف دائر  )
ات( وآلف من وتوجد غري راه الكواكب حيقة من ثالثن ألفا من )النجيم، الكواكب يدورواحد وثالثون قمرا أخرى

( 865.111وكيها تدور وىف وساها ذلك السيارالعمالق )الشمس( وقاررا ) ،وشهب ل حصر هلا ،النجوم ذوات األذانب
( مر !. مث إن راه الشمس ليست بثابتة أو واقفة يف مكان ما وإمنا ري بدوررا 1.211.111ميال ورى أكرب من األرض )

 2( ميال يف الساعة".611.111النظام الرائع بسرعة )مع كل رارالسيارات والنجيمات تدور يف 

 

 دوران األرض حول الشمس -ت 

تعترب "حركة األرض حول الشمس منضباة متام النضباطبحيث ل ميكن أن حيدث أدَّن تغري يف سرعة دوراهنا حىت بعد مرور 
يتكرربعد كل  ،مع تفاوت يسري جدا قرن من الزمان. ورااالقمر الاي يتبع يف حركته األرض يدور يف فيك مقرر ومنضبط

 3وتيك ري حال مجيع األجرام السماوية". ،ْثانية عشر عاما ونصف عام بدقة فائقة
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    galaxyاجملر  -ث

وكانت تدل عيى ، فهاه الكيمة مجعها جمرات، نود أن نقدم تعريفا ليمجر  إبجياز لنتعرف عيى عظمة اخلالق املبدع الكبري
 وكيمة اجملر  معرفة تعين سكة التبانة أيضا.، ثا فتستخدم ليدللة أيضا عيى اجملموعات النجومية األخرىأما حدي، سكة التبانة

يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد جنوم السماء مثل عدد ذراَتلرمال حيث "، واجملر  حتتوي عيى مالين النجوم والكواكب
كرب بقييل من األرضولكن أكثررا كبري جدا حىت ميكن أن نضع يف منها ما رو أ ،املوجود  عيى سواحل البحار يف الدنيا كيها

ورنالك أعداد  ، 1واحد منها مالين النجوم يف مثل حجم األرضاليت نعيش عييها ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال!"
نـَْيا مب ََصاب يَح َوَلَقْد ا: )اليت قال هللا عنه، وراا كيه يف السماء الدنيا، كبري  من اجملرات كما سناكر بعد قييل َزيَـّنَّا السََّماَء الدُّ

الاي يشهد ، (. فما أعظم راا الكون العظيم!5( )سور  امليك: آليةَوَجَعْيَناَرا ُرُجوًما ل يشََّياط ن  َوَأْعَتْداَن هَلُْم َعَااَب السَّع ري  
 بعظمة اخلالق العظيم. 

 جمرتنا -ج 
، وري ليدللة عيى راا النظام اخلارجي املضيء يف الفضاء، عربية العامية درب التبانةوتسميتنا ابل، مسارا باييموس درب اليبانة
ومناقة ، ومناقة الدجاجة، ول سيما يف بعض املناطق كمناقة نعيم، ورو غين ابلنجوم املرلصعة له، وراا املنظر ابلغ يف اجلمال

وكالك كميات  ، بييون جنم آخر111ة ومعها األرض وحوايل العقرب الرامي. وري جمموعة جنومية تنتمي إليها اجملموعة الشمسي
، كما أن النجوم تكون كالك حشودا جنومية،  وما رو عديد، كبري  من ماد  ما بن النجوم. ومن النجوم ما رو منفرد أو مزدوج

 مجيع راه األجسام تكون ما يشبه قرلصا له نوا  مركزية تزيد فيها كثافة النجوم عن مناطق احلافة. 

 

 موقع الشمس يف اجملر  -ح 

ولكن إىل اخلارج ، تتواجد الشمس وما يتبعها من الكواكب داخل جمر  سكة التبانة ابلقرب من مستوى التماثل أو مستوى اجملر 
الشيء الاي يتسبب يف ظارر  سكة التبانة الضوئية ، وترى مجيع النجوم من األرض مسقاة عيى الكر  السماوية، بعيدا عن النوا 

 عروفة.امل
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 حركة الشمس داخل اجملر  -خ 

تقوم الشمس حبركة ظاررية تنشأ من دوران األرض حول حموررا من انحية ويف مداررا عيى ريئة قاع انقص حول الشمس من 
احلقيقية وتتكون احلركة ، انحية أخرى ) احلركة املدارية ( ابإلضافة إىل ذلك فإن الشمس تقوم حبركة حقيقية يف جمموعة سكة التبانة

 من جزئن: حركة ابلنسبة لينجوم الثوابت القريبة وحركة دوران ابلنسبة ملركز جمر  سكة التبانة.

 

كم/ث وبالك فإهنا تقاع يف العام ضعف 19،4فبالنسبة ليحركة األوىل تتحرك الشمس ابلنسبة لينجوم الثوابت القريبة بسرعة 
 ر الشمس ورو موجود يف كوكبة اجلاثي.واجتاه أو ردف راه احلركة مستق، قار مدار األرض

 

كم/ث وتصنع دور   251ويف ذلك تبيغ سرعتها ، وأما احلركة الثانية فتشارك الشمس مع النجوم القريبة يف الدوران حول مركز اجملر 
رك يف وبسبب قو  كرب جاذبية الشمس فإن اجملموعة الشمسية تتماسك مع بعضها وتشا، مييون سنة251كامية حول املركز يف 

 راه احلركة.

 

 دوران الشمس -د 

أي إهنا تدور حول حمور  يصل بن قابيها وعموداي عيى حمور الدوران يوجد مستوى ، تدور الكر  الشمسية حول نفسها أيضا
وحيدث دوران الشمس حول نفسها يف نفس اجتاه  7،15ْالاي مييل عيى مستوى الستواء األرضي حبوايل، الستواء الشمسي

ورو يوافق حركة اإللكرتوانت حول الربوتوانت يف الار  واجلميع ، األرض ويف نفس اجتاه حركتها يف مداررا حول الشمسدوران 
وجدير ابلاكر أن طواف املسيمن ، مما يدل عيى وحد  النظام يف اخليق ووحد  اخلالق سبحانه وتعاىل، بعكس عقارب الساعة

تسقت حركة املؤمن مع حركة األرض واألجرام  السماوية والارات اليت تكونت حول الكعبة رو بعكس عقارب الساعة وبالك ا
 منها ماد  تيك األجرام يف تناسق عجيب يشهد بعظمة اخلالق عز وجل. 

 حجم جمرتنا -ذ 
 لكن، لصحيح أن حجمها فوق املعدل، إل أن راا الورم قد تالشى، كان من املعتقد يف املاضي أبن جمرتنا ضخمة فوق العاد 

 من األكيد أن رناك أنظمة أخرى معروفة تفوقها حجما منها لولبة املرأ  السيسية.
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 عدد اجملرات -ر 
فهناك من يارب إىل أن درب اليبانة واحد  من مئة مييار من اجملرات املشاهبة الواقعة يف ، ل توجد أرقام دقيقة حول عدد اجملرات
 جمال رؤية التيسكوابت الكبري  احلديثة.

 ،يقول: "ورناكآلف من األنظمة غري راا النظام الشمسي، األستاذ وحيد خان عن بعض عيماء الفيك إحصاءات أخرى وينقل
وكأهنا مجيعا طبق عظيم تدور عييه النجوم والكواكبمنفرد  ، أو اجملرات، يتكون منها ذلكم النظام الاي نسميه)جماميع النجوم(

واجملر  اليت يقع فيها نظامنا ، األطفال.. وجمرات النجوم راه تتحركبدوررا أيضا كما يدور اخلاروف الاي ييعب به،  وجمتمعة
 .( سنة ضوئية211.111.111الشمسي تدور عيى حموررا حبيث تكمل )دور  واحد ( يف)

 ويقدر عيماء الفيك أن رااالكون يتألف من مخسمائة مييون من جماميع النجوم مضرواب راا العدد يف
أو أكثر أو أقل ويقدرون أن ، من املالين ويف كل جمموعة منها يوجد )مائة مييار( من النجوم (500.000.000.000.000)

 -أقرب جمموعة من النجوم وري اليت نرارا يف الييل كخيوطبيضاء دقيقة تضم حيزا مداه ألف سنة ضوئية. وحنن ـ سكان األرض
، وراه اجملموعة جزء من جمموعة كبري  تتألفمن سبع عشر  جمموعة، نبعد عن مركز راراجملموعة مبقدار ثالثن ألف سنة ضوئية

 1وقار راه اجملموعة الكبري  )ذات السبع عشر ( مييوانن من السنينالضوئية".

 

وعيى سااجة اإلنسان وضآلته أمام خيق ، وأايً كان عدد اجملرات فهي أرقام فيكية تدل أول وآخرا عيى عظمة هللا تعاىل
يًعا ، ومع راا فهو يتمرد عيى منهج هللا برغم ضعفه وضآلته!! ،السماوات واألرض قال تعاىل: )َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدر ه  َواأْلَْرُض مجَ 

ين ه  ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشر ُكوَن( )سور  الزمر ٌت ب َيم   (.67: اآليةقَـْبَضُتُه يـَْوَم اْلق َياَمة  َوالسَّماَواُت َمْاو ايَّ

 

 العناقيد -ز 
أما جمرتنا فهي عضو يف أحد راه ، وحيتوي بعضها عيى مئات األعضاء، تتجمع اجملرات يف كتل تسمى عاد  عناقيد

 األنظمة املعروفة إمجال ابجملموعة احمليية.

 حركة اجملرات ومواقع النجوم -س 
ولكن ، وعة احمليية تنحسر مبتعد  بسرعات خمتيفةوأن مجيع اجملرات خارج اجملم، من املسيم به إمجال أن الكون يتمدد
ورمبا تداخيت جمموعة من اجملرات أو ما يايق ، واجملرات كيها تسبح يف السماء، أعضاء اجملموعات احمليية ذاهتا ل تبتعد عن جمرتنا

                                                            
 م يتحدى. من كتاب اإلسال - 1



 

366 
 

دث أي َّتيخل يف نظام مث تنسحب كل جمموعة بنجومها دون أن حي، عييه اسم العناقيد مع جمموعة أخرى تسبح يف السماء أيضا
ولالك أقسم ، مما يدل عيى أن مواقع النجوم من أكثر األشياء دقة يف نظام الكون، العناقيد السماوية أو أي تصادم بن النجوم
ََواق ع  النُُّجوم  هللا سبحانه مبواقع النجوم فقال عز وجل: ) ُم مب  ( َلْو تـَْعَيُموَن َعظ يمٌ  َوإ نَُّه َلَقَسمٌ ( وعقب عيى قسمه بقوله: )َفاَل أُْقس 

 (.76-75)الواقعة/

بل حيتاج إىل وقت رمبا ميتد إىل عشرات السنن ، ورو أن الضوء املنبعث من النجوم ل نراه مباشر ، أمر آخر حيسن التنبيه إليه
وعييه ، إىل موقع آخر فحن نرى الضوء يكون النجم قد غادر موقعه، الضوئية ليصينا أو أكثر أو أقل حبسب بعد النجم عن أرضنا

 فمن يدرك راه املعيومة يف عصر الوحي غري هللا الاي خيق السماوات واألرض!.، وإمنا نرى مواقعها، فنحن ل نرى النجوم

 

 سعة الكون ومتدده -ش 

إذ ، راا ما أكده العيم احلديث، ورو ابإلضافة إىل ذلك يتوسع ويتمدد ابستمرار، الكون الاي نعيش فيه واسع جدا
وأهناه الاائر  ، ( ميال يف الثانية الواحد 186.111ولكي نفهمه نتصور طائر  خيالية تسري بسرعة )، إن كوننا راا فسيح جدا"

يضاف إىل ذلك أن  ،( سنة1111.111.111اخليالية تاوف بنا حول الكون املوجود اآلن. إن راه الرحية اخليالية سوفتستغرق )
 !( سنة تصري راه املسافات الكونية ضعفن1.311.111.111يتسعكل حلظة حىت إنه بعد ) وإمنا رو، راا الكون ليس مبتجمد

وإمنا سوف تظل توالصل  ،وركاا لن تستايع راه الاائر  اخلارقة يف سرعتها اخليالية أن تكمل دوراهنا حول رااالكون أبدا  !
 .رحيتها يف نااق راا التوسع الدائم فيالكون

ولكن راا العدد يتضاعف إىل أكثر من ، نستايع أن نرى ابلعن اجملرد  مخسة آلف منالنجوم عندما تكون السماء لصافية
( من النجوم حيث نستعميتيسكواب عاداي. وأقوى تيسكوب يف العامل رو الاي يوجد يف مرلصد )ماؤنت ابلومار( 2.111.111)

 .ويستايع أن يشارد بالين من النجوم، فيالولايت املتحد  األمريكية
ومنها أزواج تسري مثىن ، بعضها يوالصل رحيتهوحده، تتحرك فيه كواكب ل حصر هلا بسرعة خارقة ،إن الفضاءالكوين فسيح جدا

ومنها ما يتحرك يف شكل جمموعات. ولو أنك لحظت ضوءالشمس الاي يدخل غرفتك من الشباك فسرتى أن رناك ، مثىن
و استاعت أن تتخيل راا يف شكل أعظم ألمكنك أن حتظى من الفهم بشيء في، ذرات كثري  من الغبار تتحرك وتسرييف اهلواء

ولكن الكواكب ، مع الفرق اهلائل املتمثل يف أن ذرات الغبار تتحركويتصادم بعضها مع بعض، عنالسيارات والكواكب يف الكون
بواخر عديد  متشى يف أعايل  مع كثرهتا يوالصل كل واحد منها سفره عيى بعدعظيم يفصيه عن الكواكب األخرى. ومثيها مثل

تسمى ، البحارمتباعد  حىت إن إحدارا ل تعرف شيئا عن األخرى. إن راا الكون يتألف من جمموعاتكثري  من الكواكب والنجوم
 1)جماميع النجوم( وكيها تتحرك دائما".

 
َْيٍد َوإ انَّ )قال تعاىل يف راا الصدد: ، وقد أشار القرآن إىل ذلك قبل أن يعرف الناس راه احلقيقة َناَرا أب  َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

ُعونَ  والكواكب اليت تتبعها األقمار ري ، فكل راه اجملرات اليت حتتوي عيى النجوم اليت تتبعها الكواكب، (47( )الاارايت/َلُموس 

                                                            
 من كتاب اإلسالم يتحدى.  - 1
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ُ الم: )قال تعاىل عيى لسان نوح عييه الس، وقد خيق هللا سبع مساوات طباقا، مبثابة مصابيح ليسماء الدنيا أملَْ تـََرْوا َكْيَف َخَيَق اَّللَّ
رَاًجا، َسْبَع مَسََواٍت ط َباًقا (. ونسبة كل مساء إىل األخرى  16-15( )سور  نوح: اآليتانَوَجَعَل اْلَقَمَر ف يه نَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس س 
وعامل العرش ل ، وهللا بكل شيء حميط، شومن فوقه العر ، ومن فوقها الكرسي الاي وسع السماوات واألرض، كحيقة يف فال 
وذكر بعضهم أن ، ول يعيم عدد راه القناديل إل هللا، وحوله قناديل معيقة َتوي إليها أرواح الشهداء، وفيه كنوز، يعيمه إل هللا

، ددرم إل هللاوحيمل العرش ْثانية لصفوف من املالئكة ل يعيم ع، السماوات واألرض كيها يف قنديل واحد معيق حتت العرش
، يقول النيب عييه السالم يف ولصف أحد املالئكة من محية العرش: )أذن يل أن أحدث عن َمَيٍك من مالئكة هللا من محية العرش

ولنعرف أن الكوكب الاي ، . فينعرف حجمنا حنن أبناء آدم1أن ما بن شحمة أذنه إىل عاتقه مسري  سبعمائة سنة( رواه أبو داود
يقول النيب عييه السالم: )لو كانت الدنيا تعدل عند هللا ، اد يكون ل حجم له يف راا الكون إذا ما قيس بغريه!نعيش عييه يك

 .2جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء!( رواه الرتماي
 

ما تولصينا إليه مل نؤت من  فنحن ابلرغم من كل، ولتدفعنا العيوم إىل اإلخبات ليخالق العظيم، فينتواضع هلل يف عصر العيم واملعرفة
 العيم إل قييال.

 

                                                            
 (. وقال املناوي يف فيض القدير: )ورواه الارباين يف األوسط(.1/458اجلامع الصغري، ) - 1
 (. وقال املناوي يف فيض القدير: )ورواه ابن ماجه أيضاً... ورواه عنه احلاكم(.5/328اجلامع الصغري، ) - 2
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 ، كروية األرض حقيقة علمية أشار إليها القرآن الكرمي املبحث اخلامس:
 وأكدرا العيماء املسيمون يف حبوثهم اجلغرافية

 

إشار  يف تراث العرب  وليس رناك أية، ورو أمر مل تكن العرب تعرفه أو تقول به، من احلقائق اجلغرافية الثابتة: كروية األرض     
وقد لصرح عيماء ، وقد جاء يف القرآن الكرمي ما يدل ـ بصور  غري مباشر  ـ عيى أن األرض كر ، قبل اإلسالم تشري إىل راا األمر

 مما يعكس تناغماً وانسجاماً بن معارف الوحي وحقائق العيم.، املسيمن يف تفسريرم آلي القرآن بالك

 

 فكر والبحثأوًل: دعو  اإلسالم ليت

لكتشاف السنن الكونية ومعرفة احلقائق العيمية ، 1إن من مزااي القرآن الكرمي دعوته إىل التفكر يف خيق السماوات واألرض      
َخْيق   َويـَتَـَفكَُّروَن يف  وقد نعت هللا عباده املؤمنن أبهنم: )...، اليت تقود العقل البشري إىل معرفة  اخلالق املبدع العظيم هلاا الكون

َربَـَّنا َما َخَيْقَت َرَاا ( ويقودرم راا التفكري إىل اإلقرار أبن وراء راا التنظيم الدقيق ليكون  غاية وردف: )السََّماَوات  َواأْلَْرض  
 (.191اآلية ، ( )سور  آل عمراناَبط اًل ُسْبَحاَنَك َفق َنا َعَااَب النَّار  

ستجابة لنداء اخلالق املبدع وحده ل شريك وال، قة السيوك اإلنساين لإلراد  اإلهليةواهلدف من راا كما رو معيوم رو مواف     
 ويرزقهم  السعاد  األبدية.، الاي تيهج إليه ألسن املؤمنن أبن جينبهم من العااب اخلالد، له

 

 اثنياً: دور عيماء املسيمن يف اكتشاف املعرفة

وأسهموا يف تاوير عيم ، فتفكروا يف خيق السماوات واألرض، ايب يف راا اإلطارجيوقد قام العيماء املسيمون بدوررم اإل     
رغم لصعوبة البحث وقية األدوات يف العصور القدمية. وقد وضعوا تصورا لشكل األرض ، الفيك وعيم اجلغرافيا وغريمها من العيوم

وراه حقيقة ل مراء فيها. واحلقيقة األخرى ري أن ، مما يعد سبقا هلم يف راا امليدان، والسماء ينسجم ومعايات العيم احلديث
فما أثبته عيماء الكون من حقائق ينسجم مع ، العيماء املسيمن يف حبوثهم راه دفعوا أي شبهة يف تناقض العقل مع الدين

 وراا يدل عيى أن مصدر الدين واملعرفة رو واحد؛ ورو هللا عز وجل.، نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية

 

                                                            
األرض حقيقة عيمية، يف جمية عامل الفيك اليت لصدرت أببو ظيب، العدد اخلامس، شباط  كرويةألصل راا البحث نشر بعنوان   - 1

 م .2111)فرباير( 
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 لثاً: شهاد  العيماء الغربين عيى نزارة البحث العيمي عند املسيمن اث

من ، وأن البحث العيمي له مرتبته يف الدين احلنيف، لقد أقر املنصفون من الباحثن الغربين أبن اإلسالم دين العيم واملعرفة      
وعرب اهلداية الدينية ، ورو: "استعداد النيب ابلوحي، مذلك ما ذكرته زيغريد رونكة يف راا الصدد مشيد  مبوقف اإلسالم من العي

، حىت إن مداد طالب العيم ارتفع إىل درجة التقديس، بل واحلث عييها، ل لقبول املعرفة البشرية العقالنية فقط، اخلالصة والعاملية
 . 1نفس كما فعيت املسيحية"راا بدل من حشر املؤمنن يف حيز عقائدي ضيق بعيدا عن املت، وألصبح مبثابة دماء الشهداء

 
ويف اإلطار ذاته يقول األستاذ موريس بوكاي: "عيينا أن نعرتف أبن العيماء قد لقوا مصاعب مجة من السياات الدينية لبعض 

ففي الوسط املسيحي وعرب قرون كثري  ابدرت سياات مسئولة ودون العتماد عيى أي نصوص حقيقية ليكتب املقدسة ، األداين
تيك اليت ، اَّتات راه السياات ضد العيماء الاين كانوا حياولون تاوير العيوم اإلجراءات اليت نعرفها، تاور العيوم مبعارضة

أما يف اإلسالم فعموماً  …أو إىل طيب املغفر  بتعديل مواقفهم وابلتماس العفو، دفعت بعض العيماء إىل املنفى تالفيا ليموت حرقا
إذ ليس رناك أوضح من ذلك احلديث الشهري لينيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الاي يقول: )اطيب العيم ولو يف ، كان املوقف إزاء العيم خمتيفاً 

الصن(. أو ذلك احلديث الاي يقول: )إن طيب العيم فريضة عيى كل مسيم وكل مسيمة(. رناك أمر رئيسي: القرآن كما سنرى 
فإنه حيتوي أيضا عيى َتمالت عديد  ، و إىل املواظبة عيى الشتغال ابلعيمفيما بعد يف راا اجلزء من الكتاب إىل جانب أنه يدع

وليس رناك ما يعادل ذلك يف التورا  ، وبتفالصيل توضيحية تتفق متاما مع معايات العيم احلديث، خالصة ابلظاررات الابيعية
 .2واإلجنيل"

 

 رابعاً: كروية األرض عند عيماء املسيمن

فيقد أكد العيماء املسيمون أن األرض  ، ليت تظهر واقعية عيماء املسيمن وإقراررم مبا يقتضيه العقلراا أحد املوضوعات ا     
 من ذلك:، وفسروا اآلايت القرآنية مبا يوافق احلقائق العيمية، ووافقوا ما قاله العقل واملناق يف راا الصدد، كر 

 

(. مشريًا إىل كروية األرض: 31اآلية ، ( )سور  النازعاتَد َذل َك َدَحاَراَواأْلَْرَض بـَعْ ما ذكره الرازي يف تفسري قوله تعاىل: ) -أ
بل املراد أنه بساها بسااً ، وليس معىن )دحارا( جمرد البسط، مث إن هللا تعاىل مدرا وبساها، "كانت  األرض أوًل كالكر  اجملتمعة

َها َماَءَرايدل عييه قوله: )، مهيًأ لنبات األقوات نـْ ( واجلسم العظيم يكون ظارره  31اآلية، ( )سور  النازعاتَوَمْرَعاَرا َأْخرََج م 
 .3كالساح املستوي.."

 

                                                            
 (.117العقيد  واملعرفة، ص ) - 1
 م.1977(. دار املعارف، الابعة الرابعة، 141دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص ) - 2
 (.3/515لصفو  التفاسري، ليصابوين، ) - 3
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ما حكاه دمحم ، وأسده يف رأيي، ويقول ايقوت احلموي بعد  أن نقل آراء العيماء يف لصفة األرض:"وألصيح ما رأيت يف ذلك -ب 
مضرسة ابجلزئية من ، واألرض مدور  ابلكيية، فل ابحلقيقةوالوسط رو الس، قال: األرض يف وسط السماء، بن أمحد اخلوارزمي
 .1ول خيرجها ذلك من الكرية"، والوردات الغائر ، جهة اجلبال البارز 

وسط معدل النهار  :حيث يقول: "وقال أبو الرحيان ـ أي البريوين ـ، ويبن ايقوت أن األرض مقسومة قسمن بواساة خط الستواء
 .2واآلخر جنوبياً"، فيكون أحد نصفيها مشالياً ، دائر  تسمى خط الستواء عيى، يقاع األرض بنصفن

 

ففي البداية يقرر أن األفالك ، فإذا انتقينا إىل اإلمام ابن تيمية وجدان له عناية عظيمة بوضع األرض ولصور  األفالك -ت 
وينص ابن تيمية عيى كروية األرض ، 3يمنوأخاأ من خالفهم من املتك، وأن الفالسفة ألصابوا يف استدار  األفالك، مستدير 

واملاء ـ ، وري يف املاء احمليابأكثررا؛ إذ اليابس السدس وزايد  بقييل، فيقول: "اعيم أن األرض قد اتفقوا عيى أهنا كروية الشكل
وليس حتت وجه األرض ، واملاء الاي فوقها بينه وبن السماء كما بيننا وبينها مما ييى رؤوسنا، أيًضا ـ مقبب من كل جانب لألرض

وإمنا َّتتيف اجلهات ابختالف اإلنسان؛ فعيو ، العيووالسفل :إل وساها وهناية التحت املركز ؛ فال يكون لنا جهة بينة إل جهتان
فمن وجه األرض واملاء من ، وأسفيها ما حتت وجهها ـ وهناية املركزـ رو الاي يسمى حمط األثقال، األرض وجهها من كل جانب

 .وكاا الباقي، وإذا كانت السماء الدنيا فوق األرض حمياة هبافالثانية ُكر  ية، ومنه إىل وجهها لصعوًدا، وجهة إىل املركز يكوهنبوطًا كل
واجلمية ابلنسبة ، ونسبة األفالك وما فيها ابلنسبة إىل الكرسي كحيقة يف َفال ، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق األفالك كيها

 .كحيقة يف فال  إليالعرش  

 (وَُكلٌّ يف  فَـَيٍكَيْسَبُحونَ ) :ومنه قوله تعاىل، يدلعيى الستدار  [الفيكضفإن لفظ ، واألفالك مستدير  ابلكتاب والسنة واإلمجاع
إذا استدار. وأرل اهليئة واحلساب متفقونعيى  :تـََفيََّك ثدي اجلارية :ه قوهلمومن، يف فيكة كفيكة املغزل :قال ابن عباس ؛(41:يس)

 .4ذلك"

 

مبعىن أن الاي رو يف النصف الشمايل ، ويثبت ابن تيمية ـ ابلعقل وحده ـ أنه ليس أحد عيى ساح الكر  األرضية فوق أحد -ث 
، يقول: "وليس أحد جانيب الفيك حتت اآلخر، العكس أيضاً  ول، ليس حتت الاي يكون يف النصف اجلنويب من الكر  األرضية

 .ولابلعكس، ول القاب الشمايل حتت اجلنوَّب

فما كان بعده عن خط الستواء ثالثن ، وإن كان الشمايل رو الظارر لنا فوق األرض وارتفاعه حبسب بعد الناسعن خط الستواء
وجوانب ، فكما أن جوانب األرض احملياة هبا، ورو الاي يسمى عرض البيد، درجة مثاًل كان ارتفاع القابعنده ثالثن درجة

إنه  :ل يقال، فكالك من يكون عيى األرض مناحليوان أوالنبات أواألثقال، ول حتته، ليس بعضها فوق بعض، الفيك املستدير 
وإن  ، حتت سقف؛ فالسقف فوقها ورو حتت إضايف؛ كما لو كانت منية متشي، وإمنا راا خيال َّتييهاإلنسان، حتت أولئك

وكالك يتورم اإلنسان إذا كان ، وإن كانت رجاله تيي السماء، وكالك من عيق منكوسًا فإنه حتت السماء، كانرتجالرا حتاذيه
واستدار  .إن األفالك مستدير  :ممن يقول، وراا أمر ل يتنازع فيه اثنان، أن اجلانب اآلخر حتته، أو الفيك، يف أحد جانيب األرض

                                                            
 م.1979رـ/1399(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1/17معجم البيدان، ) - 1
 (.1/18معجم البيدان، ) - 2
 (. )مصور  عن الابعة األوىل(.335-17/334جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم النجدي ) - 3
 (.5/151قاسم النجدي ) جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن - 4
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، وأبو دمحم بن حزم، كما ذكره أبو احلسن بن املنادي،  األفالك ـ كما أنه قول أرـل اهليئة واحلساب ـ فهو الايعييه عيماء املسيمن
َوُرَو الَّا ي َخَيَقاليَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ):وقد قال تعاىل، وأبو الفرجنب اجلوزي وغريرم أنه متفق عييه بن عيماء املسيمن

تفيك ثدي  :ومنه قوهلم، رو املستدير :والفيك يف اليغة.فيكة مثل فيكةاملغزل :قال ابن عباس، (33:األنبياء)يف  فَـَيٍكَيْسَبُحوَن(
ومن تورم أن من يكون ، ر  يعيم أن احمليط رو العايل عيى املركزمن كل جانبوكل من يعيم أن األفالك مستدي، اجلاريةإذا استدار

 .فهو متورم عندرم، يف الفيك من انحية يكون حتته من يف الفيك منالناحية األخرى يف نفس األمر

، فال يتوجه إليه، مايقا وسقفها ـ ورو فوقها ـ، فإذا قدر أن العرش مستدير حميط ابملخيوقات كاهنو أعالرا، وإذا كان األمر كالك
 .1ل من جهاته الباقية ألصال"، وإىل ما فوقه اإلنسان إلمن العيو

 

، واآلخر فوقنا، فييس أحد منها حتتنا، واألمر ابلنسبة ليكواكب كاألمر ابلنسبة ملن يكون يف مشال أو جنوب الكر  األرضية -ج 
وبعضها فيالنصف ، كب اليت يف السماء ـ وإن كان بعضها حماذاي لرؤوسنايقول ابن تيمية: "والكوا ، بل مجيعها فوقنا يف السماء

 .2بل كيها فوقنا يف السماء"، اآلخر من الفيك ـ فييس شيء منها حتت شيء

 

ويستشهد ابن تيمية فيما ذرب إليه من تصور حول ريئة األرض والكواكب والنجوم من حوهلا برأي ألحد ألصحاب اإلمام  -ح 
قال اإلمام أبو احلسن أمحد بن جعفر بن املنادي ـ من أعيان العيماءاملشهورين مبعرفة اآلاثر والتصانيف الكبار يف يقول: "و ، أمحد

وأهناتدور جبميع ما ، ل خالف بن العيماء أن السماء عيى مثال الكر  :فنون العيوم الدينية من الابقةالثانية من ألصحاب أمحد ـ
ويدل  :قال .واآلخر يف انحية اجلنوب، أحدمها يف انحية الشمال:غري متحركن، عيى قابن اثبتن فيها من الكواكب كدور  الكر 

مث ، ومقادير أجزائها إىل أنتتوسط السماء، عيى ذلك أن الكواكبجميعها تدور من املشرق تقع قييال عيى ترتيب واحد يف حركاهتا
وكالك أمجعوا عيى أن األرض جبميع حركاهتا من الرب  :قال .ررا مجيعها دوراًواحداً كأهنا اثبتة يف كر  تدي،  تنحدر عيى ذلك الرتتيب

ويدل عييه أن الشمس والقمر والكواكب ل يوجد طيوعها وغروهبا عييجميع من يف نواحي األرض يف  :قال .والبحر مثاللكر 
يدل عيى ذلك أن ، كالنقاة يف الدائر ،   وسط كر  السماءفكر  األرض مثبتة يف :قال.بل عيى املشرق قبل املغرب، وقت واحد

فيـــدل ذلكعيى بعد ما بن السماء واألرض من مجيع اجلهات بقدر ، جرم كل كوكب يرى يف مجيع نواحي السماء عيى قدر واحد
 .3فاضارار أن تكون األرضوسط السماء"، واحد

 

، لكون وكروية األرض؛ وسيية من أجل تفسري بعض النصوص الدينيةويستخدم ابن تيمية راا التصور العقالين لشكل ا -خ 
فيقول: "وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به اآلاثر النبوية من أن العرش ، حبيث يتالقى لصحيح املعقول مع لصحيح املنقول

                                                            
 (.6/566جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم النجدي ) - 1
 (.25/197جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم النجدي ) - 2
 (.196-25/195جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم النجدي ) - 3
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هللا حتت بعض خيقه ـ كما أو مقتضأن يكون ، مع ما دلت عييه من أن األفالك مستدير  متناقض، وأن هللا عيى عرشه، سقفاجلنة
وراا من غياهم ، احتج بعض اجلهمية عيى إنكار أن يكون هللا فوقالعرش ابستدار  األفالك ـ وأن ذلك مستيزم كون الرب أسفل

، وأانملركز الاي رو ابطن ذلك وجوفه، وأن احمليط الاي رو السقف يف أعيى عيين، ومن عيم أن األفالك مستدير ، يف تصوراألمر
مع أن املقابية إمنا تكون يف ، وبن سجن، عيم من مقابية هللا بن أعيى عيين[أسفل سافينضو [سجنضرو ، قعر األرضورو 

وعيم أن السماء فوق ، والضيقمستيزم ليسفول، أو بن السعة والضيق؛ وذلك ألن العيو مستيزم ليسعة، الظارربن العيو والسفل
 .1تكون حتتها قط ـ وإنكانت مستدير  حمياة ـ وكالك كيما عال كان أرفع وأمشل" ل يتصور أن، األرض مايقاً 

 

 خامساً: َتويل لصحيح املنقول مبا يوافق لصحيح املعقول

فاألرض كر  ول ، وراا التصور لوضع األرض وريئة الكون من حوهلا متفق عييه عند عيماء املسيمن كما ذكر ابن تيمية     
(. والاي يقتضي من حيث الظارر 21( )سور  الغاشية: اآليةَوإ ىَل اأْلَْرض  َكْيَف ُسا َحتْ العيماء قوله تعاىل: )ولالك أوَّل ، ريب

ويف راا ، فهي تبدو مساحة مع أهنا كر  يف حقيقتها، وراا رو سر اإلعجاز يف خيقها، أن األرض مساحة كما تبدو ليعيان
حسبما ، ة وأنه يتوافق مع القول بكروية األرض: "سفحًا بتوطئة ومتهيد وتسوية وتوطيدالصدد قال املفسر األلوسي مبينًا معىن اآلي

 .2ول ينايف ذلك القول أبهنا قريبة من الكر  احلقيقية ملكان عظمها"، يقتضيه لصالح أمور أريها

 

 سادساً: خامتـــــة

الدين كانوا يقرون ويعرتفون مبا يثبته العقل ويقتضيه وأن عيماء ، ركاا جند أن املعرفة الصحيحة تتوافق مع الدين احلنيف     
اليت احتد فيها العيم واإلميان معًا يف ، مما جعل املعرفة العيمية ابلكون تقاع أشواطًا كبري  يف ظل احلضار  اإلسالمية اجمليد ، املناق

 أخيية العيماء وواقع احليا !.

                                                            
 (.25/196موع فتاوى ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم النجدي )جم - 1
 م(.1978رـ/ 1398(، دار الفكر، بريوت، )11/146روح املعاين، ) - 2

 



 

373 
 

 ن الكرميضوابط هامة يف دراسة إعجاز القرآ املبحث السادس:
 

 تـمـهيــد:
 

فقد كثرت دراسات الباحثن يف راا ، ملا كانت دراسة اإلعجاز من أرم األمور اليت يثبت هبا لصدق الوحي وَتكيد رابنية الرسالة
عددت وت، وقد اختيط الغث ابلسمن، يراد منها الاب عن معجز  املصافى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وذلك بدوافع عيمية أو عاطفية، الصدد

لكي يقوم الباحث املوضوعي والداعية إىل هللا ومها مزودان  ، مما يقتضي تبيان بعض الضوابط يف راا الصدد، املنارج وتداخيت
 ل ابلعواطف اهلوجاء اليت قد تضر أكثر مما تنفع!. ، مبناق عيمي لصحيح

 

 أوًل: ضوابط عامة ليتعامل مع النص الديين

حيث يقع سوء الفهم واخليط من طرفن األول ، 1ومنها احلديث: )لقد جئتكم ابلابح!!(، ينيةكثريا ما يساء فهم النصوص الد
، ومن قبل الرافضن لينص ممن يقفون يف مواجهة مع الدين، ورو املؤمن ابلنص بعيدا عن مالبساته ومقارنته ابلنصوص األخرى
 خر ...إخ.ويستغيون مثل راا النص ليهجوم عيى الدين وأنه ل يؤمن ابلرأي اآل

ففي ظل الصراع الدموي والقمع والعنف الاي واجهت به ، وراا احلديث يف فحواه من ابب الرتريب والتحاير لقريش حىت يؤمنوا
 أبهنم سيجدون اهلالك إن عاجال أو آجال إذاكفروا مبا جاء به.، قريش رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان ل بد له أن حياررم وبناررم

 

 ومن خصولصيات راا املنهج:، ك ل بد من آلية أو منهج عيمي لفهم النصلال

وننظر إىل جمموع العالقات فيما ، وذلك أبن تدرس كل جمموعة النصوص ذات املوضوع الواحد عيى حد ، وحد  النصوص -أ
 الشريعة. وحدود وعمق تيك العالقات مبا يتفق مع مقالصد ، مث ننظر يف عالقاهتا مع النصوص األخرى، بينها

فالتشريع ، ول شك أن اجتزاء النصوص الدينية وعدم النظر إليها كوحد  متكامية يسبب أكرب مشكية يف فهم تيك النصوص
مبعزل عن النصوص اليت تنظم ، فقراء  النصوص اليت تنظم قواعد احلرب وآداهبا، اإلسالمي يشمل الدين والدنيا واحلرب والسالم

 اخليط وسوء الفهم.حيا  السالم؛ قد يوقع يف 

 

                                                            
 (.2/33السري  النبوية لبن رشام، قدم هلا طه عبد الرءوف سعد، )  - 1
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ومعرفتها ضرورية جدا لفهم مالبسات ، فهنالك ما يسمى أسباب النزول، ل بد من فهم الظروف اليت أحاطت ابلنصوص -ب
 نزول النص.

 

فهناك العام الاي يراد ، فقراء  النص الديين بيغته األلصيية تزيل كثري من اليبس والغموض عنه، معرفة اليغة العربية وإجادهتا -ت
ومعرفة قواعد البالغة العربية مهمة ، ورناك الرتادف واملشرتك واملبهم وغري ذلك، وبعكسه اخلاص الاي يراد منه العام، منه اخلاص

وذلك لئال نقع يف الفهم الشكيي الاي يبتعد عن املضمون  ، ول بد من اإلحاطة ابجملاز والكناية، جدا لفهم القرآن الكرمي
 واهلدف.

 

ول ، ول بد ليدين احلق من أن ينظم قواعد احليا  يف احلالتن، فاحليا  فيها السيم وفيها احلرب، م فيسفة احليا ل بد من فه -ث
وتنظيم الدين لقواعد احلرب والسالم كان ، فيكون دينا انقصا ل يصيح لواقع احليا ، يرتك شئون احلرب ليدبررا الناس أبنفسهم

 قييم أظافر الوحشية والعدوان لدى النفوس املريضة.بقصد احلفا  عيى النوع اإلنساين وت

 

 وتفسري أحداثه من زاوية موضوعية بعيدا عن التعصب بكافة أشكاله.، معرفة السري  النبوية وأحداث التاريخ -ج

 

، اي أحاط ابلدعو فمعرفة البيئة العربية تساعد عيى فهم اجلو العام ال، ل بد من معرفة البيئة العربية اليت ولد فيها اإلسالم -ح
 واتساع مفهومها لتالئم اإلنسان حيث كان.، ومالءمة تيك النصوص حلالة العرب الجتماعية والبيئية بشكل عام

 

 وري أسباب قيما ينجو منها إنسان ، املوضوعية اليت تقتضي رجر األسباب النفسية من حقد وكرارية -خ
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 عز وجل اثنياً: شروط خالصة ليتعامل مع تفسري كتاب هللا

إظهار  :قال الراغب: "الَفـْسر، وقد عرض لالك العيماء، قبل اخلوض يف البحث لبد من التفريق بن مصايحي التفسري والتأويل
وهلاا ، وفيما خيتص ابلتأويل، والتفسري قد يقال فيما خيتص مبفردات األلفا  وغريبها، والتفسري يف املبالغة كالفسر…املعىن املعقول
 .1 الرؤاي وَتوييها"يقال: تفسري

وذلك ، ومنه املوئل ليموضع الاي يُرجع إليه، أي الرجوع إىل األلصل، فقد عرفه الراغب يف قوله: "التأويل من األْول، وأما التأويل
 2رو رد الشيء إىل الغاية املراد  منه عيما أو فعال"

 والناس اليوم ل يكادون يفرقون بن املصايحن وكأهنما شيء واحد!.

 وآداب املفسر، ولصية التفسري ابإلعجاز، سوف نعرض رنا العيوم اليت ينبغي عيى املفسر أن ييم هباو 

 

 عيوم التفسري -أ

 وري اآلتية: ، وقد ذكر السيوطي مخسة عشر عيما ليتفسري، ول بد ملفسر القرآن من عيوم يربع هبا ويتعاطارا

عيم  -8، عيم البديع -7، عيم البيان -6، م املعاينعي -5، الشتقاق -4، الصرف -3، ـ النحو2 ، ـ اليغة1
ـ 14، الفقه -13، الناسخ واملنسوخ -12، أسباب النزول والقصص -11، ألصول الفقه -11، عيم ألصول الدين -9القراءات. 

 .3ـ عيم املوربة15األحاديث املبينة لتفسري اجململ واملبهم. 

 

، عيم أحوال البشر :ليمفسر منها ما ذكره السيد دمحم رشيد رضا وريويف العصر احلديث اشرتط العيماء شروطا جديد  
 4والعيم بوجه رداية البشر كيهم ابلقرآن

وراا يؤكد عيى أمهية العربية يف فهم القرآن ، ولو َتمينا يف راه العيوم وجدان أن نصفها تقريبا يدور حول اليغة وعيومها
ومنهم اإلمام ابن ، ل كثري من فقهاء املسيمن تعيم العربية فرضا عيى املسيمنولالك جع، فهي مفتاح القرآن بال ريب، وتفسريه

                                                            
 فسر (، دار املعرفة، بريوت. املفردات يف غريب القرآن، حتقيق دمحم سيد كيالين، ماد  ) -  1
 املصدر السابق، ماد  ) أول (. -  2
 (.232-2/231انظر: اإلتقان يف عيوم القرآن، ) -  3
 م.1972( ، اهليئة املصرية العامة ليكتاب، 21-1/21انظر: تفسري املنار، ) -  4
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ول يفهم ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ومعرفتها فرض واجب، تيمية حيث قال: "...وأيضا فإن نفس اليغة العربية من الدين
 . 1وما ليتم الواجب إل به فهو واجب"، إل بفهم اليغة العربية

 

 اإلعجاز ولصيتها ابلتفسري . قضية -ب 

، ومعانيه، ومفرداته، فالقرآن معجز بنظمه، لعل أرم قضية كانت تشغل عيماء األمة عرب العصور ري إعجاز القرآن
وغري ذلك.... وقد  ، وَتثريه، وأخباره، ورو معجز بتشريعه، وجرسها، ونغماهتا، ونرباهتا، وترتيب حروفه، ورو معجز أبدائه، ومجيه

، وكتبوا يف ذلك كثريا، أو دلئيه، ماء عند ما يتناولون القرآن ابلبحث والدراسة حياولون أن يعرفوا أسرار اإلعجازكان العي
قال اإلمام اخلاايب: "واعيم أن القرآن ، واستمرت الكتابة حىت العصر احلديث. والقضية األوىل يف إعجاز القرآن ري يف لغته وبيانه

 2صح األلفا  يف أحسن نظوم التأليف متضمنا ألصح املعاين"إمنا لصار معجزا ألنه جاء أبف

واحتيت مكاان راما يف تفسري الزخمشري ومن ، وقد أسهمت قضية إعجاز القرآن بتنشيط عميية التأويل لينص القرآين عرب العصور
 . 3تاله من املفسرين حىت يومنا راا

 

 آداب املفسر -ت

 ل بد ليمفسرمن مجية آداب منها:

 قيب وإخالص النية.طهار  ال -1
 طهار  البدن واجلوارح -2
 حسن اللتزام بكتاب هللا تعاىل. -3
 احرتام جهود العيماء قبيه. -4
 أن يعرض رأيه بتواضع يييق أبرل العيم. -5
وقد يكون املراد  ، واألجدر، ولعل، مثل: رمبا، يف اآلايت اليت حتتمل وجورا يستخدم ألفا  تفيد الحتمال أو الرجحان -6

 بوجه واحد ويرفض ابقي الوجوه. كاا... ول يقاع
 أن يستعن أبرل العيم املعالصرين له فيما يشكل عييه. -7
 حباا أن يتوجه إىل هللا ابلدعاء عندما تعسر عييه مشكية. -8

                                                            
 (. 242يه، ص )اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة ألصحاب اجلحيم، حتقيق عصام حرستاين وزمي -  1
 (.27ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، )رسالة اخلاايب( حتقيق دمحم خيف هللا وزمييه، ص ) -  2
 انظر كتاب: )فكر  إعجاز القرآن منا البعثة النبوية حىت عصران احلاضر( لنعيم احلمصي. -  3
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 قبل أن ينشر تفسريه بن الناس.، ويعرضه عيى أرل الختصاص، أن يراجع ما كتبه مرات عديد  -9
من ، وابلرسومات أو املخااات اليت تساعد القارئ عيى فهم املراد ،أن يستعن بوسائل التكنولوجيا املعالصر  -11

 بل يستخدم عبارات مهابة.، دون أن يتعاىل عيى القارئ
 ويف مقدمتهم أرل التفسري.، راه بعض اآلداب ننصح هبا وري خييقة باالب العيم مجيعاً 

 

 اثلثاً: ضوابط يف استخدام مصايح اإلعجاز
 

 اإلعجاز البياين رو األلصل -أ
ألهنم أرابب لصناعة ، ورو املعول عييه يف حتدي العرب، فهو شامل لكل سور  ولكل آية ولكل حرف من كتاب هللا تعاىل

وحنن ، وليس شاماًل كاإلعجاز البياين، وأما اإلعجاز الغييب أو التشريعي أو العيمي فهو يف اآلايت اليت تنص عييه، البيان
واإلعجاز ، ولكن ل بد من ترتيب راه الوجوه حبسب أمهيتها، لصدق الرسالةنستفيد من مجيع وجوه اإلعجاز يف إثبات 

 البياين له الصدار  دائماً.
 

 رناك إعجاز خاص بشرحية إنسانية معينة -ب
من ذلك ، ولكنها معروفة لدى أرل الكتاب واألمم األخرى، قد تكون بعض املعيومات غائبة عن العرب يف عصر الرسالة

وأما أرل الكتاب ، وجميؤرا ابلقرآن يعترب معجزاً ، فعدم معرفة العرب هبا، ن كقصة يوسف عييه السالمأخبار األنبياء السابق
وري معجز  ، وتصحيح ألمور كانت غائبة عنهم، فهي معجز  ابلنسبة هلم مبا فيها من تفالصيل دقيقة، فهم يعرفون القصة

وليست معجز  من حيث أنه أخربرم خربا مل يدروا به من  ،ابلنسبة هلم أيضًا ألهنا جاءت من رجل أمي مل يدرس عيى أحد
 فهاا الوجه خاص ابلعرب.، قبل
 

 إعجاز نسيب خاص به ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. -ت
ْك َعَيْيَك )َوإ ْذ تـَُقوُل ل يَّا ي أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَيْيه  َوأَنـَْعْمَت وذلك يتعيق ببعض خصولصيات الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مثل قوله تعاىل:  َعَيْيه  أَْمس 

َك َما اَّللَُّ ُمْبد يه  َوََّتَْشى النَّاَس َواَّللَُّ َأَحقُّ َأْن ََّتَْشاُه فَـ  َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ل َكْي َزْوَجَك َواتَّق  اَّللََّ َوَُّتْف ي يف  نـَْفس  نـْ َيمَّا َقَضى َزْيٌد م 
ن َن َحرٌَج يف  أَ  ُهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اَّللَّ  َمْفُعوًل(َل َيُكوَن َعَيى اْلُمْؤم  نـْ ْم إ َذا َقَضْوا م  (فهاا 37اآلية، )سور  األحزاب ْزَواج  أَْدع َيائ ه 

ولالك قالت عائشة: "لو كتم دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ شيئًا مما أوحي إليه من كتاب هللا تعاىل ، يكشف العامل الداخيي لينفس احملمدية
ُ َأَحقُّ َأْن ََّتَْشاُه(".وَ لكتم ) ُ ُمْبد يه  َوََّتَْشى النَّاَس َواَّللَّ َك َما اَّللَّ  1َُّتْف ي يف  نـَْفس 

فقد يوافق بعض ، ومن راا الباب توجيهات الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بشأن كثري من القضااي الجتماعية واإلنسانية والابية وغريرا
فإذا ذكرت هلم ما قاله النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف أمر ما يوافق ، يها عيوم وجتارب ليست لدى العربذلك ما لدى األمم األخرى اليت لد
فييس ْثة ، وإمنا يكون معجزا من ابب أن رجال أميا أرشد إليه دون سابق حبث ودراسة، ما عندرم مل يكن راا معجزا لديهم
 عجاز.وراا رو اإل، طريق تولصيه إىل راا العيم إل الوحي

                                                            
 (.983خمتصر تفسري ابن كثري، ليصابوين، )/ - 1
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 إعجاز خاص بسبب نقص املعرفة اإلنسانية يف عصر الوحي -ث
)َفَمْن يُر د  اَّللَُّ َأْن َيهد يَُه َيْشرَْح لَصْدَرُه ل إْل ْساَلم  َوَمْن  قال تعاىل:، وذلك كاإلشار  إىل نقص ألكسجن يف طبقات اجلو العييا

يَُّه جَيَْعْل لَصْدرَُه َضي  ًقا َحَرًجا َكأَ  ُنوَن( )سور  األنعام: يُر ْد َأْن ُيض  َا َيصَّعَُّد يف  السََّماء  َكَال َك جَيَْعُل اَّللَُّ الر  ْجَس َعَيى الَّا يَن َل يـُْؤم  منَّ
ولكن أن َتيت آية وتشري ، إن األكسجن ينقص يف طبقات اجلو العييا مل يكن قوله معجزاً :فيو قال ابحث ـ اليوم ـ( 125اآلية

 ألن أرل زمان الوحي مل يكونوا يعرفون راه املعيومة.، فهاه معيومة معجز ، سنة (1451إىل راا األمر قبل )
 
 إعجاز اخليق والقدر  غري إعجاز الكتاب -ج

، وراا نسميه إعجاز اخليق، يف القرآن الكرمي أشار هللا عز وجل إىل دلئل قدرته املعجز  يف خيق الكون واملوجودات مجيعاً 
(. 11-8َوَجَعْيَنا النـََّهاَر َمَعاًشا( )سور  النبأ: اآلايت ، َوَجَعْيَنا اليَّْيَل ل َباًسا، َوَجَعْيَنا نـَْوَمُكْم ُسَباَتً ، ًجاَوَخَيْقَناُكْم أَْزَوامثل: )

وقد ، والنتشار يف النهار لايب الرزق: قضااي معروفة ليمخاطبن، والسرت يف الييل، والنوم ليراحة، فقصة الزوجية يف اخليق
وراا خيتيف عن اإلعجاز ، وري أمور معجز  يف خيقها وتقديررا، اكررا أن يدلل عيى قدرته ونعمه عيى عبادهأراد هللا ب

وقد أثبتها العيم ، ألن اإلعجاز العيمي رو اإلخبار عن حقيقة عيمية مل تكن معروفة يف عصر الرسالة، العيمي يف القرآن
وراا قصور عيمي يف فهم املصايحات ، القدر  واإلعجاز العيمي وكثري من الباحثن خيياون بن إعجاز، التجرييب اآلن

 وينبغي التحرز منه.، العيمية وحسن استخدامها
 
 من شروط اإلعجاز العيمي اجمليء بنظرايت مبتكر  -ح

ل ولالك ل يعترب حديثه عن نعم هللا مثل العس، ونعين بالك أن يشري القرآن إىل حقيقة عيمية غري مكتشفة يف عصر الرسالة
( )سور  النحل: اآلية قال تعاىل: )، يف اإلعجاز العيمي َفاٌء ل ينَّاس  َا َشرَاٌب خُمَْتي ٌف أَْلَوانُُه ف يه  ش  (. فالعرب 69خَيْرُُج م ْن ُباُوهن 

 والعجم يعرفون فضل العسل وقدراته العالجية من قدمي الدرر.
وليس ، كل راا من آاثر قدر  هللا،  وجراين السفن فيه، رواستخراج احليى من البح، وكالك احلديث عن حلم السمك الاري

ْيَيًة تـَْيَبُسونـََها َوتـََرىقال تعاىل: )، إعجازاً عيمياً  ْنُه ح  ْنُه حلًَْما َطر ايًّ َوَتْسَتْخر ُجوا م  َر  َوُرَو الَّا ي َسخََّر اْلَبْحَر ل َتْأُكُيوا م  اْلُفْيَك َمَواخ 
تَـُغوا م ْن َفضْ   (.14ي ه  َوَلَعيَُّكْم َتْشُكُروَن( )سور  النحل: اآليةف يه  َول تَـبـْ

ُهَما اليُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ قال تعاىل:  )، وسري السفن فيه، وحنو ذلك: استخراج اليؤلؤ من البحار نـْ فَب َأي   َآَلء  َرب  ُكَما ، خَيْرُُج م 
( )سور  الرمحن: اآلايتَوَلُه اجلََْوار  اْلُمْنَشَآُت يف  اْلَبْحر   ، ُتَكا  اَبن   من اإلعجاز (... فهاا وأضرابه ليس 24-22َكاأْلَْعاَلم 

 وميارسوهنا يف حياهتم من أقدم الدرور.، ألن راه أشياء كان الناس يعرفوهنا يف عصر الرسالة، العيمي يف شيء

 اإلعجاز يف السنة جزئي وليس شامالً  -خ

واإلعجاز قائم يف بعض ، ول متحدى هبا، ولكنها ليست معجز  بيانياً ، ييف السنة إعجاز تشريعي وإنباء ابلغيوب وإعجاز عيم

اليهم إل أن نقول إعجاز السنة من ، وليس إعجاز السنة، ولالك ينبغي أن نقول إعجاز يف السنة، األحاديث وليس يف مجيعها

وذلك لتمييز ما فيها من اإلعجاز ، وليست كيها معجز ، أي بعض أحاديث السنة فيها إعجاز، ابب إطالق العام وإراد  اخلاص

والتحدي قائم ، رنالك إعجازًا عيميا وغيبيا يف السنة ولكن اإلعجاز البياين مقصور عيى القرآنونؤكد أن ، عن القرآن الكرمي
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ومل يدع راا أحد من ، السالمورو ما مل يقيه عييه الصال  و ، ولعمري لو  كان بيانه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ معجزا لكان مثل القرآن، ابلقرآن فقط

ولكن راا ل يعين أن بيانه معجز مثل ، مع إقراران أنه عييه الصال  والسالم أفصح من ناق ابلضاد وأويت جوامع الكيم، السيف

 القرآن.

عالصرين خيياون وكثري من امل، ولكن مل يقل أحد إن البيان النبوي معجز، إن البيان النبوي أعظم من بيان البشر ودون بيان القرآن 

وحسبنا ، وراا سوء فهم ليكتاب والسنة وقدر كل واحد منهما، وكأهنما عيى قدر واحد من اإلعجاز، بن إعجاز القرآن والسنة

 هللا ونعم الوكيل!. 

 رابعاً: بعض ضوابط اإلعجاز العيمي

 احلقيقة العيمية ري اليت يؤيدرا الدين -أ

وإذا تناقضت النظرية العيمية مع الدين ـ ، وأن العيم َتبع ليقران والسنة، وجل ابتداءً  يى ثقة بكتاب هللا عزعيى الباحث أن يكون ع

وبعض ما يقوله ، والعيم حقائق ونظرايت متجدد ، فالدين وحي اثبت، مثل نظرية دارون ـ فالاي يسقط رو النظرية وليس الدين

 العيماء اليوم قد يرتاجعون عنه غداً.

 اللتزام بسياق النص  -ب

 ويعاي اليفظ القرآين معىن من عنده.، ق لدارس أن خيرج معاين الكيمة يف الكتاب والسنة عن املتعارف عييه بن أرل اليغةل حي

 التأكد من لصحة احلديث النبوي  -ت

، يفإل إذا توافقت احلقيقة العيمية مع احلديث الضع، ينبغي التأكد من لصحة احلديث النبوي الشريف الاي يوافق احلقيقة العيمية

 فال مانع من األخا به.
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 أن يكون العمل مؤسسيا وليس فرداي -ث

لاا ينبغي عيى اجلامعات واملعارد العيمية أن تقيم أقسامًا ومؤسسات ، حنن يف عصر العيم والبحث العيمي واملؤسسات العيمية

آخر تكون له فرق حبث عيمية  شأن اإلعجاز يف راا املوضوع شأن أي ميدان عيمي، خالصة لدراسة اإلعجاز يف الكتاب والسنة

وذلك خروجا من ، وحري ابلكتاب والسنة أن يكون هلما من فرق البحث والعمل ما يضيء جوانب اإلعجاز فيهما، متخصصة

 اجلهود الفردية اليت غالباً ما تكون مكرر  ويعرتيها األخااء والنقص وعدم مشولية املنهج.

وذلك مبا ، ولكن حان الوقت أبن نبدأ فتح ابب البحث املؤسسي،  راا البابوقد سدت ثغر  يف، إن اجلهود الفردية مشكور 

 يتناسب مع قدسية كتاب هللا تعاىل وجالل احلديث النبوي الشريف.

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملن.، اليهم وفقنا ملا حتب وترضى

 
* * * 
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 مبادئ العملية اإلعالمية يف خطاب اهلدهد البحث التاسع:
 مقدمة:

بية. أورو وخالل إحدى املداخالت قال أحد املتحدثن اإلعالمين: اإلعالم لصناعة ، كنت أحضر مؤمترًا دوليا حول اإلعالم
أما أن جيعل اإلعالم كيه لصناعة ، ولو أنه قال إن تاور وسائل اإلعالم لصناعة أوروبية لكان يف راا كالم، فاستغربت كالمه راا
ْنَساَن( فاهلل سبحانه ، َعيََّم اْلُقْرآنَ ، وقد تاكرت قوله تعاىل: )الرَّمْحَنُ ، ت مثاًل فهاا موضع نقاشأوروبية كصناعة الاائرا َخَيَق اأْل 

 بعد عميية اخليق )َعيََّمُه اْلبَـَياَن(.، كان قد منحنا البيان من قبل وذلك،  الاي منحنا القرآن منهجا حلياتنا

مث رو وسييتنا ليتعايش مع ، والقيام حبقوقه، والتعرف عييه سبحانه،  ومراده من خيقهوعييه فالبيان رو سبيينا لفهم كتب هللا
وقد قدم هللا تعاىل تعييم القرآن عيى خيق اإلنسان ألن الغاايت والكمالت وإن َتخرت وجودا فهي متقدمة رتبة. فالبيان ، اآلخر

ة أبنه كان أبكما وتعيم األلصوات من مظارر الابيعة كالرايح وليس كما يزعم ألصحاب النظرية التاوري، وجد مع اإلنسان ما وجد
 والرعد أو من حماكا  ألصوات احليواانت!.

فكيف لنا أن نقول إن ، وحتتفي ابلشعراء واخلاباء والبيغاء يف جارييتها وإسالمها، متجد اإلعالم، والعرب أمة الكالم الرائع!
وكانوا يراعون ، العرب عن حسن اختيار الرسل يف آداهبا وفن اخلااب وكم حتدثت، لصناعة اإلعالم وجدت يف العصر احلديث

وقد اختار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دحية الكييب وكان أمجل الصحابة  ليحمل رسالته إىل ررقل عظيم الروم ، أحوال األقوام الاين خياطبوهنم
 وقد كان الروم يهتمون ابجلمال!!

، فهنالك حوار الرسل مع أقوامهم، اقف إعالمية وقواعد َّتاطبية غفل عنها كثري من الباحثنمث عدت أَتمل كم يف القرآن من مو 
وغري ذلك... وقد استوقفين من ذلك كيه ، واإلعالم اإلمياين، واإلعالم اإلنساين، واإلعالم امليكي، ورنالك اإلعالم الفرعوين

، فوجدت يف خااب اهلدرد  قواعد رامة ليعميية اإلعالمية، منها قصة اهلدرد مع سيدان سييمان عييه السالم، مواقف عد 
 وعييه كان راا املقال ليتنويه هبا:

 

 القصة كما وردت يف سور  النمل

َن اْلَغائ ب َن ) َ َل أََرى اهْلُْدُرَد أَْم َكاَن م  َر فـََقاَل َما يل  ْذحَبَنَُّه َأْو لََيْأت يَـين   ب ُسْياَاٍن ُمب ٍن ( أَلَُعا  بـَنَُّه َعَاااًب َشد يًدا َأْو أَلَ 21))َوتـََفقََّد الاَّيـْ
ْن َسَبٍإ ب نَـَبٍإ يَق ٍن )21) ُتَك م  ئـْ َا ملَْ حتُ ْط ب ه  َوج  َر بَع يٍد فَـَقاَل َأَحاُت مب  ( إ ين   َوَجْدُت اْمَرأًَ  مَتْي ُكُهْم َوأُوت َيْت م ْن ُكل   22( َفَمَكَث َغيـْ

ُرْم عَ 23ٌم )َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعظ ي ن  السَّب يل  فَـُهْم ( َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن ل يشَّْمس  م ْن ُدون  اَّللَّ  َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ
( اَّللَُّ َل إ َلَه إ لَّ ُرَو 25َويـَْعَيُم َما َُّتُْفوَن َوَما تـُْعي ُنوَن ) ( َألَّ َيْسُجُدوا َّلل َّ  الَّا ي خُيْر ُج اخلَْْبَء يف  السََّماَوات  َواأْلَْرض  24َل يـَْهَتُدوَن )

َن اْلَكاذ ب َن )26َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ يم  ) ُهْم َفاْنظُْر 27( َقاَل َسنَـْنظُُر َألَصَدْقَت أَْم ُكْنَت م  ْم مُثَّ تـََولَّ َعنـْ ( اْذَرْب ب ك َتايب  َرَاا َفأَْلق ه  إ لَْيه 
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ُعوَن ) يم  )29( َقاَلْت اَي أَيُـَّها اْلَمأَلُ إ ين   أُْلق َي إ يَلَّ ك َتاٌب َكر مٌي )28َماَذا يـَْرج  ْن ُسَيْيَماَن َوإ نَُّه ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمْحَن  الرَّح  ( َألَّ تـَْعُيوا 31( إ نَُّه م 
( َقاُلوا حَنُْن أُوُلو قـُوٍَّ  َوأُولُو 32أَلُ أَفـُْتوين  يف  أَْمر ي َما ُكْنُت َقاط َعًة أَْمًرا َحىتَّ َتْشَهُدون  )( َقاَلْت اَي أَيُـَّها اْلمَ 31َعَييَّ َوأْتُوين  ُمْسي م َن )

َعُيوا َأع زََّ  َأْري َها أَذ لًَّة وََكَال َك ( َقاَلْت إ نَّ اْلُمُيوَك إ َذا َدَخُيوا قَـْريًَة أَْفَسُدوَرا َوجَ 33أَبٍْس َشد يٍد َواأْلَْمُر إ لَْيك  َفاْنظُر ي َماَذا ََتُْمر يَن )
ُع اْلُمْرَسُيوَن )34يـَْفَعُيوَن ) َد يٍَّة فَـَناظ َرٌ  ِب َ يـَْرج  ْم هب  َيٌة إ لَْيه   (( 35( َوإ ين   ُمْرس 

 

 َتمالت عامة يف راا املقاع:

اسرتعاه هللا تعاىل من إنسان أو  املسئولية: ينبغي عيى كل ميك أو قائد تفقد أحوال رعيته ورو مسئول عن كل ما -1
فالسياان رو املسئول األعيى ليسياات كيها التشريعية والتنفياية والقضائية ، حيوان أو طبيعة أو بيئة وحنو ذلك

 واإلعالمية.
َ َل َأَرى اهْلُْدُرَد(  وراا مبدأ يف إح، الشفافية: عندما مل ير سييمان اهلدرد اهتم نفسه أولً  -2 سان الظن فقال: )َما يل 

 وقد يزوغ بصر اإلنسان فال يرى احلقائق أمامه.، فقد يكون املتهم بريئا، ابلرعية
َن اْلَغائ ب َن ( وذلك إذا حتقق أن َّتيف الارف اآلخر عن  -3 املراجعة والتحقق: بعد ذلك يكون الحتمال الثاين )أَْم َكاَن م 

 احلضور قد ُت.
ن املهام واحلضور يف املميكة السييمانية ل بد من حتمل تبعاته )أَلَُعا  بـَنَُّه العقوبة العادلة وإمكانية العفو: التخيف ع -4

، أو يكون احلكم ابإلعدام )َأْو أَلَْذحَبَنَُّه(!. ورنا يقول السامع لعل ليهدرد عاراً ، َعَاااًب َشد يًدا( والتعايب له لصور عد 
ت يَـين   ب ُسْياَاٍن ُمب ٍن( ليؤكد  قبول األعاار الشرعية واستثناء فيأيت قول سييمان عييه السالم )َأْو لََيأْ ، أليس ْثة رمحة

فهو بعدما ردد وتوعد ، وراا يعين أن املميكة السييمانية قائمة عيى احلق والعدل والرمحة، ألصحاهبا من العقوابت
 ربران.عاد وذكر إمكانية العفو والرمحة عند جميء ال، ابلعااب مث ابلابح يف حالة التخيف بال عار

والقرتاب قد ُيشعر بنوع ، األتيكيت يف قواعد القرتاب من امليوك: عاد اهلدرد فيم يقف قرب سييمان ألنه شبه مانب -5
فكان أوىل شيء أن يقف عيى مسافة ما من سييمان ليست ببعيد  ول ، ومل يقف بعيدا ألنه مل يانب، من التحدي
 قريبة جدا منه

 حيث قبل أبن يرسل اهلدرد يف مهمة خالصة بعد  غيابه يف املر  األوىل، انية جبنودهاإلجيابية: نالحظ الثقة السييم -6
َن ، الواقعية: وعيى الرغم من ثقة سييمان ابهلدرد فقد أراد أن يتحقق من كالمه -7 فقال: )َقاَل َسنَـْنظُُر َألَصَدْقَت أَْم ُكْنَت م 

وأما التقارير السرية فغري معرتف هبا ، وبرارن ساطعة، ة دامغةاْلَكاذ ب َن( فاقتحام الدول وشن احلروب ل يكون بدون أدل
 أو غري كافية لإلدانة يف الدولة السييمانية!.

حيث محل اخلااب السييماين إىل ميكة سبأ ، اجلندية: نالحظ اجلندية التامة والااعة الكامية من اهلدرد حنو سييمان -8
 مر  أخرى

 وري عنوان كل أمر جنيح. ، ن خااب سييمان ابتدأ ابلبسميةحسن البداية وبراعة الستهالل: نالحظ أ -9
وركاا ينبغي أن يكون خااب ، وري أشبه ابلربقية يف زماننا، اإلجياز: نالحظ أن اإلجياز كان مسة الرسالة السييمانية -11

 امليوك فيما بينهم.
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اا ينبغي أن تكون اليغة ورك، اإلحيائية: وتتجيى يف خيو اخلااب السييماين من التهديد والوعيد بشكل لصريح -11
 الديبيوماسية العالية؛ إهنا لغة نيب ميك!.

 فالعقل يفرض الشورى، العقالنية: وتتجيى بيجوء امليكة إىل مشاور  أرل احلل والعقد عندرا يف اَّتاذ القرار -12
 اليغة الديبيوماسية الناعمة يف إرسال اهلدية والعتاار ليحضر  السييمانية -13
 

 عالمية يف كالم اهلدرد:َتمالت يف املبادئ اإل

َا ملَْ حتُ ْط ب ه ( -1 فقد ، ألن العيم غري اإلحاطة، يالحظ أنه مل يقل له أان أعيم منك، دقة التعبري يف اليغة الرمسية )َأَحاُت مب 
حييط  سييمان ابألرض كيها ما عدا شيء لصغري منها )جزير  يف البحر مثال( ولكن حييط غريه هباا الشيء الصغري دون 

فسييمان يكون أعيم ممن ، حييط عيمه مبا يف األرض كيها. مبعىن آخر قد حييط سييمان ابألكثر وحييط غريه ابألقلأن 
 أحاط ابألقل وإن كان من أحاط ابألقل قد عرف شيئا مل يعرفه سييمان عييه السالم!.

ْن َسَبٍإ( فمن وا، الستاالع والنتشار يف األرض -2 ُتَك م  ئـْ جب اإلعالمي أن يكون مراسال وعينا نيحظه يف قوله: )َوج 
 لقيادته األمينة حيثما حل وارحتل.

ْن َسَبٍإ ب نَـَبٍإ( فحن رأى حداثً راما قام بنقيه -3 ُتَك م  ئـْ وراه مهمة اإلعالمي ، ومل يكتمه، نقل احلدث نيحظه يف قوله: )َوج 
 األوىل وري نقل احلدث الاي يراه.

ْن َسَبٍإ ب نَـَبٍإ يَق ٍن( وإذا نقيت وكالت األنباء أخباراً  املصداقية: املهم من النبأ رو الصدق الا -4 ُتَك م  ئـْ ي ياابق الواقع)َوج 
 كاذبة تفقد مصداقيتها.

ْن َسَبٍإ ب نَـَبٍإ( -5 ومراعا  اإليقاع رو أحد العوامل املؤثر  يف اخلااب اإلعالمي ، اإليقاعية: ونعين هبا رنا: اجلناس يف قوله )م 
 أو حنو ذلك... سواء كان خابة أو قصيد 

فيجب أن يكون اخلااب اإلعالمي ، )إن( يغين عن تكرار اجلمية مرتن :كما يف قوله )إ ين   َوَجْدُت( واستخدام،  التوكيد -6
 ولصاحبه  يقف عيى أرضية لصيبة!.، قواي متناسقاً 

ْن ُكل   َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعظ يٌم( فقد أفاد أربعة الولصفية الجتماعية: كما يف قوله) إ ين   َوَجْدُت اْمَرأًَ  مَتْي ُكُهْم َوأُوت َيْت م   -7
ورنالك ازدرار حضاري يف كافة نواحي احليا  )َوأُوت َيْت م ْن ُكل   َشْيٍء( وليميكة ، واحلكم ميكي، أشياء: أن احلاكم امرأ 

وأن ل يبرت اخلرب  ،عرش عظيم رائل. وواجب اإلعالمي أن يعاي لصور  متكامية ليحالة الجتماعية يف موقع احلدث
 عن مالبساته الجتماعية واحلضارية!.

 الولصفية العقدية )َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن ل يشَّْمس  م ْن ُدون  اَّللَّ ( فهم قوم وثنيون مشركون يعبدون الشمس من دون -8
 وحده دون غريه من مظارر الابيعة اخلارقة أو )م ْن ُدون  اَّللَّ ( إشعار أبن العباد  احلقة تكون هلل :هللا )لصابئة(. ويف قوله

ولصيب احليا  رو ، األواثن احلجرية أو البشرية أو اجلنية وحنو ذلك... فواجب اإلعالمي أن يهتم بكافة نواحي احليا 
ناس ل أن يهتم فقط أبسعار السيع الغاائية أو األنشاة الجتماعية والسياسية دون العقائد اليت ري جورر ال، العقيد 

 يف حياهتم. وذلك ألهنا تشكل حياهتم الروحية اليت تنبع منها كافة وجوه األنشاة يف مجيع جمالت احليا .
ُرْم َعن  السَّب يل  فَـُهْم َل يـَْهَتُدوَن ) -9 ُج ( َألَّ َيْسُجُدوا َّلل َّ  الَّا ي خُيْر  24لصناعة احلدث: )َوَزيََّن هَلُُم الشَّْياَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ

(بن سبب 26( اَّللَُّ َل إ َلَه إ لَّ ُرَو َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ يم  )25اخلَْْبَء يف  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َويـَْعَيُم َما َُّتُْفوَن َوَما تـُْعي ُنوَن )
ألن هللا ،  وحدهمث بن أنه جيب تقوميهم ودعوهتم إىل عباد  هللا، ضالهلم ورو ما سولته هلم نفوسهم وتزين الشياان هلم
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وكأنه يف راا يستحث سييمان عييه السالم أن يفعل ، وحده رو العامل املالك القادر املتصرف يف السماوات واألرض
بل جيب مساعدهتم ليولصول لياريق ، فمثل رؤلء ل ينبغي أن ُيرتكوا وشأهنم، شيئًا ما بقصد تقوميهمة وردايتهم

وإمنا يف التعييق عييها لكي حندد مواقفنا جتاه ما ، قية ليست يف نقل اخلرب أو الصور وراه رسالة اإلعالم احلقي، املستقيم
 فييه در راا اهلدرد!! كيف عرف مبادئ عيم اإلعالم قبل عيماء زماننا ِبلف السنن؟!، نسمعه وما نراه

، َعْرٌش َعظ يٌم( والتنكري ليتعظيماحلصافة الارنية يف التمييز بن حقائق األشياء ل حظ  قوله عن عرش بيقيس: )َوهَلَا  -11
، ولحظ قوله عن عرش هللا تعاىل كيف جاء معرفا ومولصوفا مما يوحي أبنه رو العرش احلقيقي الاي ليس كمثيه عرش

. )  وأن لصاحبه رو الرب الاي ليس كمثيه شيء )َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ يم 
( واخلبء: املخبوء يف العامل العيوي أو العامل السفييولحظ أيضاً: )خُيْر ُج اخلَْْبَء يف  السََّماَوات  وَ  فالسماوات غيب ، اأْلَْرض 

ألن ، ولالك يالحظ الدقة يف ذكر السماوات أول، واخلبء شيء مغيب، ولكن ابطنها غيب، واألرض شهاد ، ابلنسبة لنا
رو األعم مث ذكر غيب الشهاد  ورو بغيب الغيب و  فابتدأ، ا األرض فهو غيب يف شهاد وأم، اخلبء فيها رو غيب يف غيب

 وما أمجل حسنه من نظام؟!.، فييه ما أعابه من كالم، دون األول

 

 خامتة:

فمن أراد أن يبحث عن اخلااب اإلعالمي ، واخلاللصة لقد جتيى يف خااب راا اهلدرد من اآلايت البينات ما فيه عرب 
ول يقولن ميحد أو مرَتب: كيف يعرف اهلدرد فنون الكالم ، فإنه كتاب جامع لعيوم الدنيا واآلخر ، فييبدأ من القرآن

ََناَحْيه  إ لَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَـرَّ ، واإلعالم وفصل اخلااب؟ ْن َدابٍَّة يف  اأْلَْرض  َول طَائ ٍر َيا رُي جب  ْطَنا فقد قال رب األرابب: )َوَما م 
ْن َشْيٍء مُثَّ إ ىَل َرهب     (. وقال ايضاً: )ُيَسب  ُح َّلل َّ  َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  اأْلَْرض  اْلَمي ك  38ْم حُيَْشُروَن( )األنعام:يف  اْلك َتاب  م 
( )اجلمعة:  (.1اْلُقدُّوس  اْلَعز يز  احلَْك يم 

من املؤمنن يف راا  فيتشرع  أقالم الباحثن، ولو أردان استنباط ما يف القرآن من كالم عن اإلعالم فهو حيتاج رسائل عيمية
 وهللا ويل األمر كيه ورو عييه التكالن.، امليدان

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملن.، وشق مسعه وبصره، وسجد وجهي لياي خيقه، وبنبيه الكرمي، آمنُت ابهلل العظيم

 

 

* * * 
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