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 إهداء

 ..الظالـ دايجَت يف النور قبسات عن الباحثُت أولئك إُف

 يرشدىم الذي الدليل إُف حاجتهم فاشتدت الباطل، من بكثَتٍ  التبس الذي اغبق عن الباحثُت أولئك إُف
 ..اؼبستقيم الصراط إُف

 الذي اؼبتواضع اعبهد ىذا نقّدـ.. الصافية ينابيعو من اؽبدى إُف الوصوؿ يريدوف الذين أولئك إُف
 وبصائر القرآف أنوار وبُت بينهم تقف ال لكي ابلقرآف القرآف تفسَت منهج استطعنا ما بقدر فيو اعتمدان
 .تالوتو حق القرآف تالوة من ذلك بعد يتمّكنوا ولكي حجب، آايتو

 القرآف على االعتماد يف مرشًدا دليالً  ليكوف ابلقرآف القرآف تفسَت يف ورةكالبا  ىذه نقّدـ صبعًيا أولئك إُف
 مقبوالً، مربورًا عمالً  هبعلو أف القدير العلي سائلُت قارئيو، عن أنواره ربجب وسائط دوف وتدبّره وتالوتو
 .وشفاعتو وأنواره القرآف ىداية لنيل صبيًعا وسيلتنا يكوف وأف وقارئو، كاتبو بو ينفع وأف
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 وثناء شكر

 فالبد ابلقرآف القرآف تفسَت سلسلة من األوُف اغبلقة بناء يف بو يف علينا هللا منّ  ما انتهى وقد أما
 زينب ابنتاي اؼبشّجعُت أوائل يف كانت لقد. اؼبباركة اػبطوة ىذه على وأعانوين شّجعوين َمن ذكر من ِف

 صبع يف كبَتًا جهًدا بذلت اليت اندي قباح الباحثة، وأخص ابلذكر القاىرة يف الصغَت مكتيب أسرةو ورقّية 
 حىت مستمرة متابعة على وبقيت والتبويب، والتصنيف التنسيق يف ساعدت كما العلمّية، اؼبادةكثٍَت من 

كما أتوجو ابلشكر إُف األستاذة خدهبة . ويرضى وبب ؼبا ووفقها خَتًا هللا فجزاىا الغاية ىذه العمل بلغ
كتاب وإخراجو يف صورتو النهائية ىذه، ر_ الباحثة يف الفلسفة اإلسالمية_ اليت قامت بتحرير الجعف

 فبارؾ هللا فيها، وأكثر منأمثاؽبا يف الباحثُت الشباب أساتذة اؼبستقبل إف شاء هللا. 

 ،اؼبعنويلتشجيعهم ودعمهم  مرزوؽ ربيع والشيخ سعاد، والسيدة نبيلة، للسيدة ابلشكر أتوّجو كذلك
 والتصحيحات، التعديالت بعض واقًتاح العمل مسودة بقراءة تفّضل الذي العقيلي زكراي واألستاذ
 العمل ىذا من هبعل وأف اعبزاء، خَت اعبميع هبزي أف أجدى وثوابو ينساىم، ال فا نسيتهم إذا وآخروف
 .والعارفوف اعبهابذة عليو االطالع يف يزىد وال اؼببتدؤوف، عنو يستغٌت ال مبوذًجا
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 :سري القرآف ابلقرآففمقدمة يف ت
ال  ،عبػػده ورسػػولو -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػّلم-نزلػػو علػػى قلػػب   أ ،القػػرآف العظػػيم كتػػاب هللا إفّ 

لو هللا علػى علمػو الػذي أحػاط بكػل تنزيل مػن حكػيم ضبيػد، فّصػ ،أيتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو
ُت واؼبرسػػلُت نزلػػو علػػى خػػا  النبيّػػأشػػأف، وجعلػػو الكتػػاب اػبػػا  لكػػل مػػا سػػبق، و شػػيء وىػػيمن علػػى كػػل 

ات اؼبشػًتكة وليكػوف اغبػافا األمػُت لسساسػيّ  ،حيط بكل جوانب رساالهتم وما جاءوا بػو مػن معتقػداتليُ 
 ومػا أنػػزؿ هللا وإقبيػل عيسػى ،وصػػحف وتػوراة موسػى وألواحػو ،ة إبػراىيمحبيػث قبػد فيػو حنيفيّػ ،ُتبػُت النبيّػ
 فيو.

نػػور »، فهػو وصػاؼ كثػَتة تقػارب األربعػُت وصػًفاكتابػو الكػرًن أ  -سػبحانو وتعػاُف-وقػد وصػف هللا 
رج النػاس مػن الظلمػات إُف النػور ، يهدي للػيت ىػي أقػـو وىُبػ«صراط مستقيم»و «كتاب حكيم»و «مبُت

الػػيت وؿ اآلايت ومػػا أكثػػر األحاديػػث الػػيت وصػػفت القػػرآف ودارت حػػ عزيػػز اغبميػػد.ويهػػديهم إُف صػػراط ال
يف أماليػػػو،  -عليػػػو السػػػالـ-وذلػػػك فبػػػا رواه السػػػيد اإلمػػػاـ أبػػػو طالػػػب  وصػػػف القػػػرآف الكػػػرًن نفسػػػو هبػػػا.
من حديث اغبارث بن عبد هللا اؽبمذاين صاحب علي  ،يف جامعو (ٔ)واغبافا ادِّث أبو عيسى الًتمذي

عليػو - يّ األحاديػث، فػدخلت علػى علػ، فػذذا النػاس ىبوضػوف يف قاؿ: مػررت يف اؼبسػجد -عليو السالـ-
صػلى هللا عليػو وآلػو -فقاؿ: أَو قد فعلوىا؟ قلت: نعم. قاؿ: أََما إيّنِ ظبعػت رسػوؿ هللا  ،فأخربتو -السالـ
ا ستكوف فتنة"، قلػ:: فاػا املجػرج منهػا و رسػوؿ ل: قػاؿ: "كتػاب ل  فيػه يقػوؿ:  -وسّلم "أال إَّنه

كم ما بينكم، هو الفصل لػي  ابزػ،ؿ، ْمػتر تركػه مػت جبػار قصػاه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وح
ل، وْمػػتر ابت ػػد ازػػده يف لػػريهللا أضػػلحه ل، وهػػو حبػػل ل املتػػني، وهػػو الػػطكر ا كػػيم، وهػػو الصػػراط 
                                                           

(  يف ابب "فضل القرآف" وقد استدؿ بو صاحب "إيثار اغبق..." يف كتابو "ترجيح أساليب القرآف على ٜٕٛٓ( ويف الطبعات اليت رقمت فيها األحاديث رقمو )ٕٚٔ/٘أخرجو الًتمذي يف جامعو: ) (ٔ)

 ط. دار الكتب العلمَّية بدوف اتريخ. ٘ٔأساليب اليوانف" ص
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املستقيم، وهو الطي ال ت،يغ به األهواء وال تلتب  به األلسنة وال يشبع منه العلاػاء، وال ٘ملػع علػد  
حػ  قػالوا: إ ح مسعنػا قػرآ ب عجببػا  -إذ مسعتػه-وال تنقضي عجائبه. هو الطي مل تنتِه اجلتح  كثرة الردح،

يهدي إىل الرشد، فآمنا به. ْمتر قػاؿ بػه قػدؽ، وْمػتر عاػل بػه أ ِجػْر، وْمػتر حكػم بػه عػدؿ، وْمػتر دعػا 
عليػػو -بػػو طالػػب انتهػػى ىػػذا اغبػػديث اعبليػػل. وقػػد رواه السػػيد اإلمػػاـ أ إليػػه ه ػػدي إىل قػػراط مسػػتقيم".

صلى هللا عليو وآلػو -عن رسوؿ هللا  ،(ٕ)-هنع هللا يضر-يف أماليو بسند آخر من حديث معاذ بن جبل   -السالـ
بنحػػوه. ورواه أبػػو السػػعادات ابػػن األثػػَت يف جػػامع األصػػوؿ مػػن طريػػق بلثػػة، مػػن حػػديث عمػػر بػػن  -وسػػّلم

قػػػاؿ: وَف يػػػزؿ العلمػػػاء يتداولونػػػو، فهػػػو مػػػع شػػػهرتو يف شػػػرط أىػػػل اغبػػػديث متلقَّػػػى   .(ٖ) -هنع هللا يضر-اػبطػػػاب 
 ابلقبوؿ عند علماء األصوؿ، فصار صحيح اؼبعٌت يف مقتضى اإلصباع واؼبنقوؿ واؼبعقوؿ.

                                                           
.(ٗٙٔ/ٚيف )ؾبمع الزوائد: رواه معاذ عن علّي جاء  ما (ٕ)

 
أي: عن عبد هللا بن عمر،  –ط معلقًا "كذا يف األصل و وقاؿ اقق السيد عبد القادر األرانؤ  (، لكنو ورد فيو عن عبد هللا بن عمر ٕٖٕٙواؼبروي بطريق عمر ذبده يف "جامع األصوؿ: اغبديث رقم ) (ٖ)

فأخربه: أهنا ستكوف  على عهد رسوؿ هللا  ؼ يسَت عن رواية اإلماـ أ ي طالب والًتمذي، حيث جاء يف ىذه الرواية قوؿ ابن عمر: "...نزؿ جربيل ويف اؼبطبوع: عمر بن اػبطاب" وَف يرجح. وفيو اختال

رآف دبعناه عقب حديث اغبارث من حديث عبد هللا بن مسعود، وقاؿ فنت، قاؿ )أي: رسوؿ هللا عبربيل(: "فما اؼبخرج منها اي جربيل؟" قاؿ: كتاب هللا... اٍف وقد أخرجو رزين وذكره ابن كثَت يف فضائل الق

 و "فضائل القرآف" وقاؿ: ىذا غريب من ىذا الوجو.)أي: ابن كثَت(: رواه أبو عبيد القاسم بن سالـ يف كتاب

تالوتو...".وأما  ( عن عبد هللا وبدأه بقولو: "إف ىذا القرآف مأدبة هللا فتعلموا من مأدبتو ما استطعتم..." وختمو بقولو: فاتلوه فذف هللا أيجركم علىٖٖ٘ٔ( برقم )ٖٕ٘/ٕويف سنن الدارمي أورد اغبديث يف )

( ٜٕٙٓ( ما جاء يف فضل القرآف، حديث رقم )ٗٔ(. وقد علق اققاف عليو بقوؽبما: "رواه الًتمذي يف كتاب فضائل القرآف، ابب )ٕٖٖٖ( و)ٖٖٖٔفقد أورده الدارمّي يف اغبديث رقم )ابللفا الذي معنا 

 ,بتحقيقي. قاؿ ابن كثَت يف فضائل القرآف ٛٗاغبارث عن علي. كما يف التذكرة للقرطيب ص(. وأبو داود الطاليسي وأبو بكر األنباري يف كتاب "الرد" لو عن ٜٔ/ٔ. وأضبد يف اؼبسند )ٖٚٔ-ٕٚٔ/٘

 و، على أنو وإف كاف ضعيف اغبديث، فذنو إماـ يف: "َف ينفرد بروايتو ضبزة بن حبيب الزايت، بل قد رواه   بن إسحاؽ، عن   بن كعب القرظي، عن اغبارث األعور، فربئ ضبزة يف عهدتٕٔ-ٔٔص

دقو(، أما إنو تعمد الكذب يف اغبديث فال وهللا أعلم. وقصارى ىذا القراءة. واغبديث مشهور من رواية اغبارث األعور، وقد تكلموا فيو، بل قد كذبو بعضهم من جهة رأيو واعتقاده )أي: ال من جهة روايتو وص

 من سورة اعبن. ٕ" أ.ىػ. واآلية رقمىو كالـ حسن صحيح، على أنو قد روى لو شاىد عن عبد هللا بن مسعود ، وقد وىم بعضهم يف رفعو، و اغبديث أف يكوف من كالـ أمَت اؼبؤمنُت علي 

يث واألخبار مطلقاً، ففي كل رجوع إليو، وبعضهم ضبلها على األحادقلت: ويف بعض الشروح حددت "فتنة اغبديث أو األحاديث" أهنا االفتتاف برواية"األحاديث" أو "السنن" عن تالوة القرآف اجمليد ودواـ ال

: ولكن الفرؽ كبَت بُت انشغاؿ أحاديث نبوية مرفوعة صحيحة أتيت (ذلك انشغاؿ عن القرآف وقد يستفيد القائلوف بذلك أحاديث النهي عن كتابة السنن والتأكيد على عدـ االنشغاؿ بغَت القرآف. )قاؿ طو

للقرآف أو أية حجة  لق اغبديث. وفرؽ كبَت بُت انشغاؿ لطلب بياف واالنشغاؿ هبا على سبيل االستعاضة عن القرآف، واالكتفاء هبا حبجَّة اشتماؽبا أو تضمنهاعلى سبيل البياف أنواعو للقرآف اجمليد، وبُت مط

 أخرى.



 9  

 

كتابػػو الشػػرعة واؼبنهػػاج فأنقػػذان بػػو مػػن الضػػاللة، وفػػتح للعػػاؼبُت بػػو   -سػػبحانو وتعػػاُف-وقػػد أودع هللا 
- لػػو علػػى نعمائػػو وعنايتػػو، أغنػػاانلػػو سػػبحانو علػػى ىدايتػػو، والشػػكر  يتػػو، فحمػػًدابل ىداُسػػأبػواب رضبتػػو و 
لْػد ﴿: وكػفاان بو عػػّما عػداه بكتابو عّما سواه، -سبحانو وتعاُف ِفِهػمر ْأ ه أْنْ،لرنْػا ْعْليرػْا الرِكتْػاْب يػ تػر ْأْوملْر ْيكر

ػْره ِلْقػ ْػةب ْوِذكر ِمن ػوفْ ْعْليرِهمر ِإفه يف ْذِلْا ْلْرٔتر ـٍ يػ ؤر كمػا - -سػبحانو وتعػاُف-فنسػألو  ،(ٔ٘)العنكبػوت: ﴾ور
 أف هبعل القرآف ربيع قلوبنا، ونػور -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- أنعم علينا ابلقرآف العظيم، والرسوؿ الكرًن

لنػا  وقائػًداان منػو مػا نسػينا، وهبعلػو حجػة لنػا ال علينػا، ر ذكّ منا منو ما جهلنػا، ويُػأبصاران وبصائران، وأف يعلّ 
وجعلػو  ،رضبتو للػذكربفضلو و  -سبحانو وتعاُف-ره هللا ىذا القرآف اجمليد قد يسّ  إُف اعبنِّة، إنّو ظبيع ؾبيب.

ويف الوقػت نفسػو  .رينحبيػث سبػس عقػوؿ وقلػوب أولئػك اؼبتطّهػ ،ريف متناوؿ العقوؿ والقلػوب عنػدما تتطّهػ
دبثلػو ولػو كػاف بعضػهم  خلػق هللا عػن اإلتيػاف نْ َمػوسائر  معهم وثبت عجزىم وعجز اعبنّ  ،ى البشر بوربدّ 

ديل أو تغيػػَت أو تبػػ مػػن داخلػػو، وبرسػػو مػػن أيّ  هللا لػػو حافظًػػا ومػػع التحػػدي والتيسػػَت جعػػل لػػبعض ظهػػَتًا.
يقـو علػى دعػائم   «نظم القرآف»لقرآف ىو حافظو وحارسو األمُت وفنظم ا ربريف، وذلك نظمو الداخلي.

يف وقػػت واحػػد. نػػذكر دعامػػة مػػن ىػػذه  الػػدعائم،  -هػػاكلّ -شػػتمل عليهػػا يبكػػن لكػػالـ بشػػر أف ي كثػػَتة ال
                                                                                                                                                                                           

اىب األئمة، والكتابة يف مناقبهم، والعمل على ضم الناس إليهم كل إُف مذىبو وإمامو. لقد استقرت اؼبذاىب الفقهية يف العهد الرابع من عهود الفقو وركدت حالة االجتهاد اؼبطلق، وعكف اؼبقلدوف على مذ

َف يشغلهم شيء عن كتاب هللا، وؼبا انتهت سنة أربعُت  –عصر الشيخُت –وجعل بعضهم أقواؿ أولئك األئمة مثل نصوص الشارع يدخلها التعارض والًتجيح والنسخ وما إليها، ففي عصر الصحابة خاصة 

 هجرة برزت اذباىات فقهية وبدأ الناس ينشغلوف هبا.لل

ال تتفرؽ هبم السبل ىػ( فكر يف صبع السنن، وىو مشروع استكملو ولده عمر بن عبد العزيز، لتكوف السنن فقهًا بدياًل عن الفقو اػباليف يرجع الناس إليها لئ ٖٛوحُت كاف عبد العزيز والد عمر واليًا سنة )

األئمة عن السنن، وصاروا يتداولوف أقواؿ األئمة ويفرعوف ين انشغلوا ابلسنن عن القرآف اجمليد حبجة اشتماؽبا عليو وارتباطها بو، وجعلوا من السنن شواىد ألقواؿ أئمة الفقو، مث انشغلوا بفقو الفقهية، ولكن الكثَت 

 نفسو أف يقوؿ: "كل آية زبالف ما عليو أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة".عليها حىت بدا وكأف الشريعة ىي أقواؿ ىؤالء األئمة، حبيث سوغ الكرحٍتُّ اغبنفي ل

ؿ على أف التعصُّب للمذاىب قد بلغ مستوى َمَرِضّيًا حبيث "أصل: واعلم أف كل حديث ىبالف ما عليو أصحابنا فهو إما مؤوؿ أو منسوخ" !! ومهما يقاؿ يف أتويل ذلك أو التخفيف منو فذنو قوؿ جرئ يد

ها ما َف تتجاوز ىذه اإلصاابت اػبطَتة، وترد الناس إُف القرآف اجمليد صل اتبعاً للفرع، بل ؿبكوماً بو. ولذلك فذف إعادة بناء األمَّة واستئناؼ شهودىا اغبضارّي وشهادهتا على الناس ال يبكن أف تعود إليصار األ

َيااًن لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرضْبًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمُتَ د أنزلو الرضبن الرحيم مصدرًا منشئًا وكاشفًا عن األحكاـ وغَتىا فبا تناولو أو تعلق بو فق (. وما اختلف فيو أو عليو البد فيو من الرجوع إُف ٛٛ)النحل:  تِبػْ

َ ؽَبُُم الَِّذي اْختَػَلُفواْ ِفيوِ  السّنة النبويّة اليت صدرت عن رسوؿ هللا   (.ٗٙ)النحل:  لِتُػبَػُتِّ

وعلى ىذا فاؼبعٌت الوارد يف ىذا اغبديث أو األثر معٌت صحيح يشهد لو صريح الكتاب وصحيح السنَّة. وهللا أعلم.
 



 10  

 

وجػػوه البيػػاف، وأصبػػل أنػػواع عهػػا مػػع وجػػازة اآليػػة واشػػتماؽبا علػػى أدؽ د الداللػػة وتنوّ وفػػرة اإلفػػادة وتعػػدّ  ىػػي
 بسػبب فصػاحة ألفاظػو وشػرؼ معانيػو، ىػو أيًضػا و معجػزنّػإالقػرآف كمػا  يقوؿ اإلمػاـ الػرازي: "إفّ  البديع،

فػايايت  ،(ٗ)أرادوا ذلػك" و معجػز بسػبب أسػلوبومعجز بسػبب ترتيبػو ونظػم معانيػو". ولعػل الػذين قػالوا: "إنّػ
فلها داللة  .(٘)دة من الداللةؽبا مستوايت متعدّ  لعبارات واعبمل اليت يشتمل عليهاوا اؼبكنوفالقرآف الكرًن 

وؽبػػا  ا فيػػو الكػػالـ العػػر ي كلػػو،ىػػي مسػػتوى مػػن الداللػػة يشػػاركهحبسػػب الوضػػع اللغػػوي وتركيػػب اعبمػػل، و 
صػلى -د البلغػاء اؼبتقنػُت رسػوؿ هللا ليا ووجوه كثَتة، فكالـ سيّ ة، وىي على مستوايت عُ داللة صيغ بالغيّ 
كبػػو -مث أىػػل البالغػػة مػن أصػػحابو وآؿ بيتػػو  -«أفصػػم ْمػػتر نلػػع ابلضػػاد»وىػو - -هللا عليػو وآلػػو وسػػّلم

ة سػػتوى القريػػب مػػػن بالغػػة بعػػض اعبمػػػل والعبػػارات القرآنيّػػػقػػد يصػػػل إُف اؼب -عليػػػو السػػالـ-اإلمػػاـ علػػي 
و ال يبكن أف يصل إُف مستوى بالغة السورة مهما قصرت، وال إُف اؼبسػتوايت العليػا مػن لكنّ  ،وفصاحتها

فػالقرآف  ة.أو اؼبطويّػ «الػدالالت املكنونػة» يف يد اؼبعجز، ولو علػى مسػتوى اعبملػة، كمػابالغة القرآف اجمل
ن وفٍ ﴿ :والكرًن وصفو اؼبتكلم بو ومنزلو سبحانو أنّ  فضاء ص و ففي ثنااي النّ  .(ٛٚ)الواقعة: ﴾يف ِكْتاٍب مهكر

ف مكنوانتػػػػو كػػػػذلك عػػػػرب عديبػػػػة النظػػػػَت، وتتكّشػػػػاصػػػػوف علػػػػى الالػػػػ  واعبػػػػواىر روف الغوّ اآليػػػػة يعثػػػػر اؼبتػػػػدبّ 
وىػػػذه الداللػػػة ذات  ، وعلػػػى أىػػػل ذلػػػك العصػػػر، تلػػػك الفػػػًتةا َف تنػػػزؿ إال يفحبيػػػث تبػػػدو كأهّنػػػ ،العصػػػور

ر، مثػػل تقػػدير القػػوؿ، وتقػػدير اؼبوصػػوؼ مسػػتوايت متعػػددة كػػذلك، فمنهػػا: داللػػة مػػا يػػذكر علػػى مػػا يقػػدّ 
ؾ مػػن ، وذلػػك مسػػتوى يػػدرَ (ٙ)داللػػة السػػياؽ ابو ذلػػك مػػن فنػػوف وجوانػػب التقػػدير. ومنهػػا:ومػػا شػػ ،والصػػفة

                                                           
( يف كتابو البالغي اؼبطبوع عدة طبعات: "هناية اإلهباز يف دراية اإلعجاز" القاىرة: اآلداب واؼبؤبد. ٗ)

 
صائص العربية، ه الدالالت من أىم أسباب وقوعهم يف األخطاء اليت قد يقع فيها من يعتربوف حسٍت النية منهم. ألف اللغات اؼبًتجم إليها ال ربمل مثل خلعل عدـ إؼباـ غالبية اؼبًتصبُت للقرآف اؼبكنوف هبذ (٘)

خاصة يف ىذا اجملاؿ . أما سيئو النية فأولئك ؽبم حديث آخر. 
 

نعاً، وكأهنم اعتربوه جمليد ىو اؼبنتج للداللة، واؼبوجو إُف اؼبدلوالت، ومع شدة عناية البالغيُت وكثرة حديثهم عنو غَت أهنم َف يعرفوه تعريفاً جامعاً ماالسياؽ أمر ذو أنبية ابلغة، حيث يعد "السياؽ" يف القرآف ا (ٙ)

يرشد إُف تبيُت اجململ، وتعيُت اتمل، والقطع  -عندىم-ديدًا بداللة السياؽ فالسياؽ فبا يدرؾ بدوف تعريف، أو أهنم اكتفوا بوصفو وبياف آبره، واستغنوا بذلك عن تعريفو. واألصوليوف قد أبدوا اىتمامًا ش

كره وقروبتو وصفاء ف. و"اإلضافية" اتبعة لفهم السامع وإدراكو، وجوده فبعدـ احتماؿ اؼبراد... وذلك ألف داللة النصوص نوعاف: حقيقية وإضافية، فاغبقيقية اتبعة لقصد اؼبتكلم وإرادتو، وىذه الداللة ال زبتل
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يمػػا والسػػور مػػن ؾبمػػل القػػرآف، وذلػػك ابلنظػػر ف ،واآلايت مػػن السػػور ،ل مػػن اآلايتَمػػالتػػدبر يف مواقػػع اعبُ 
تها يف معرفة مػا إذا كانػت جػوااًب عػن سػؤاؿ، د صفة اعبملة وىويّ اؼبناسبة، وتتحدّ  قبلها وفيما بعدىا لتظهر

ا وردت يف موقع االستدراؾ، أو يف موقع الدليل ؼبػا سػبق. ويف سػائر ؼبضموف كالـ سابق، أو أهنّ  أو تعلياًل 
ىنػػػػاؾ وفػػػػرة يف الداللػػػػة ال يسػػػػتطيع أبلػػػػغ البلغػػػػاء وأفصػػػػحهم أف يقػػػػارب أي مسػػػػتوى مػػػػن  األحػػػػواؿ فػػػػذفّ 

د وذلػػك ىػػو اإلطػػالؽ الػػذي يتفػػرّ  أنػػواع مػػن اؼبعػػاين ال تقػػع ربػػت حصػػر الػػوفَتة علػػى  امسػػتوايت دالالهتػػ
مسػػتوعب  ا ىػػو فمطلػػقأّمػػ ة،مػػا عػػداه داخػػل يف دوائػػر النسػػبيّ  لسػػاف القػػرآف بػػو عػػن كػػل مػػا سػػواه، فكػػلّ 

 لبشر، ومنهم األنبياء واؼبرسلوف.متجاوز لكل ما عداه من كالـ ا

ِ ْيْديرػِه ﴿ :-وقد تكفل هللا سبحانو حبفا القرآف لفظًػا ومعػًٌت. قػاؿ تعػاُف:  اْل َيْرتِيػِه الرْباِطػل  ِمػت بْػػنير
وقد دّلت اآلايت اكمات بسائر أنواع الداللة على حفػا القػرآف لفظًػا.  (ٕٗ)فصلت: ﴾ْواْل ِمتر ْخلرِفهِ 

وقػػد تضػػافر الػػنظم مػػع الوحػػدة البنائيػػة للقػػرآف، ابإلضػػافة إُف وسػػائل أخػػرى ظػػاىرة وكامنػػة فيػػو علػػى نفػػي 
 الباطل عن القرآف، وعصمتو يف لفظو وحفظو يف معانيو. 

ناصػػره. وىػػذا مػػا هبعػػل عمليػػة اسػػتجالء معػػاين والقػػرآف الكػػرًن يسػػتوعب الوجػػود وعالقاتػػو وسػػائر ع
زاايه وخصائصػو وصػفات الكمػاؿ القرآف ابستقراء اتـ أمرًا قد تنوء بو العصبة من العلماء. فػالقرآف _مػع مػ

 يبقى يف حالة من السموّ  ، لو سبحانو وتعاُفوتيسَت هللا  ،فصاحتو وعلوّ  ،بالغتو وظبوّ  ،فيو وحسن نظمو
إُف إدامػػة الصػػلة  -أوؿ مػػا ربتػػاج-ربتػػاج  يػػو بشػػكل قريػػب مػػن الكمػػاؿ عمليػػةً ذبعػػل عمليػػة اسػػتجالء معان

ات تفسػػَته س السػػابقوف، واعتبػػار عمليّػػة علػػى مػػا أّسػػهبػػذا القػػرآف الكػػرًن، وبنػػاء الالحقػػُت مػػن أبنػػاء األّمػػ
                                                                                                                                                                                           

( وقد أوردت ابنتنا د.رقية ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔ( وإعالـ اؼبوقعُت )ٓٔ-ٜٗٔقيم )ذىنو ومعرفتو ابأللفاظ ومراتبها. وىذه الداللة زبتلف اختالفاً متباينًا حبسب تباين السامعُت يف ذلك.." راجع بدائع الفوائد البن ال

نصوص: قضااي قديبة وحديثة أوضحت ىذه الداللة دبا ال يستغٍت الباحث يف ىذا اجملاؿ عن مراجعتو فراجع ذلك يف رسالتها القيمة "أثر العرؼ يف فهم الالعلواين تفاصيل ىامة يف "داللة السياؽ" وتقسيمات 

يم أصباف اليت انؿ هبا درجة الدكتوراه بعنواف "داللة السياؽ يف . وكذلك رسالة صديقنا د. إبراىٕ٘ٙ–ٕٓٙـ, صٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔاؼبرأة مبوذجاً" رسالة دكتوراه طبع ونشر وتوزيع دار الفكر يف دمشق عاـ 

لسور دبا يسبقها واعتبارىا حلقة يف سلسلة مًتابطة.  القرآف" َف تطبع طبعة عامة بعد . أما السباؽ: فهو لصيق جداً ابلسياؽ، وكبَت األثر يف إدراؾ اؼبناسبات، وىو ربط الكلمات واآلايت وا
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وأتويلػػػػو واسػػػػتجالء معانيػػػػو، والتطهػػػػر للوصػػػػوؿ إليهػػػػا شػػػػغل اؼبسػػػػلمُت الشػػػػاغل عػػػػرب العصػػػػور يف ـبتلػػػػف 
ر الكثػَتوف مػنهم عػن سػواعد الكثَت يف ىذا الصدد، وشّػوا اؼبسلمُت قد بذلعلماء   نكر أفّ وال يُ . األجياؿ
 ، يػػو وإعجػػازهوفصػػاحتو وربدّ  أوجػػو بالغػػة القػػرآف يف التفسػػَت والتأويػػل، وبيػػاف تتابعػػةمبػػذلوا جهػػوًدا ، و دّ اعبِػػ

ولكػػن ىػػذا القػػرآف كتػػاب  . صػػحفإليهػػا مػػن كتػػب أو يف دراسػػة مػػا أنػػزؿ هللا  وَف تبػػذؿ أمػػة أخػػرى جهػػوًدا
ولػػو تضػػافرت عليهمػػا - يط بػػو تفسػػَت وال أتويػػلب ؽبمػػا، ال وُبػػمطلػػق كػػوين معػػادؿ للكػػوف وحركتػػو مسػػتوعِ 

 يف ؿبكػم آايتػو مػا لو علػى علمػو، وبػُّت بو، فهو الذي فصّ  -سبحانو وتعاُف-يط هللا وحده بل وبُ  -اعبهود
 ُف النور.وأخرج بو الناس من الظلمات إ ،اختلف الناس فيو

العلـو األخرى من حيث  كتاابت ىف التفسَت ذباوزت كل ما ورثناه ىف  -كبن اؼبسلمُت-لقد ورثنا 
مث األجياؿ الىت جاءت  ا من جيل التلّقيبدءً -تنا ذباىات التفسَت لدى أمّ العدد واالذباىات، وازبذت ا

القائم « التفسري اآلاثري»مث  ،«الل وي التفسري»فكاف منها  ،ذباىات عديدةا -بعد ذلك اعبيل اؼببارؾ
ر ز اؼبفسِّ الذى يركّ  «التفسري الفقهي»مث  رة،ة ذات عالقة ابآلايت اؼبفسّ ة وقوليّ على رواايت آبر عمليّ 

بعد ذلك أنواع برزت  .فيو على معرفة أحكاـ القرآف أو األحكاـ الىت وردت ىف آايت القرآف الكرًن
 ،«التفسري العقلي»و ،ةبو بعض الصوفيّ  الذى عٍت «التفسري اإلشاري»مثل  ،رى من التفسَتأخ
وردبا  أضاؼ  ،«ػالتفسري العلاي»ػب يمث برز ىف عصران ىذا ما ظبُّ  ،«البياين»مث  ،«التفسري الباللي»و

حاولنا إجالء ىذا الثراث . وحُت وما إُف ذلك «التفسري الفلسفي»و ،«التفسري العددي»بعضهم 
ىذا الًتاث  وجدان أفّ  -هاة كلّ وىم البشريّ -مو للقرآف الكرًن وللمخاطبُت بو قدّ ع دبعرفة ما اؼبتنوّ  التفسَتي

ىف ىذا الكتاب  وبقي ،القرآف الكرًن َف ينجح ىف استجالء معاين -عو وكثرة فوائدهتساعو وتنوّ على ا-
ر فيو ويتدبّ  ئلوسايراجعو وي ،بينو وبُت القرآف ليو لو خُ اػبالد كثَت من العواَف الىت قد يشعر اإلنساف أنّ 

الت ستفاده من تدخّ و من نور وىداية أكثر بكثَت فبا اياتو وما فيستفاد من معانيو وذبلّ ل الويتعقّ  رويتذكّ 
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وردبا حرمت  ،اءبُت القرآف والقرّ  ابعض التفاسَت قد وقفت حاجزً  فّ رين، وال نًتدد ىف أف نقوؿ إاؼبفسّ 
 .رىالها وتذكّ ر فيها وتعقّ القرآف العظيم وؿباولة التدبّ  من حسن استجالء معاين اءَ التفاسَت القرّ  بعضُ 

، ستجالء أنواره من ثنااي آايتو، وؿباولة فهمو من داخلو وار القرآفمن ىنا بدأت رحلتنا مع تدبّ 
ر ، ذبعل القارئ اؼبتدبّ صىال ربُ  اونعمً  ا كثَتًا،فوجدان ىف ذلك خَتً  ،ض ألنواره ونفحاتو من داخلوعرّ والتّ 
بقصصو  ا لسياقاتو وإدراًكا ؼبعانيو واعتبارًاابلقرآف وفهمً  اأكثر وعيً  -ر ومرف عليوالتدبّ إذا أحسن -

ؼبعاعبة  ولذلك فقد رأينا زبصيص ىذه اؼبقدمة الصواب ىف إدراؾ مقاصده وغاايتو وأقرب إُف  ،وأمثالو
 لعليّ سائلُت ا ،منوالو القوًن ىف األخذ بو والنسج على ، وشرح وبياف اؼبنهج النبويىذا النوع من التفسَت

ل القرآف الكرًن ربيع قلوبنا لوغ ىذه الغاايت السامية الشريفة، وأف هبععيننا على بقنا ويُ وفّ القدير أف يُ 
 و وِّف ذلك والقادر عليو.إنّ  ،نَت بو بصائرانوأف يُ  ،وجالء نبومنا وأحزاننا

 ،ابألمر ابلقراءة وابألرض -موآلو وسلّ  ى هللا عليوصلّ -بدأ اّتصالو برسوؿ هللا قد القرآف الكرًن  إفّ 
ْرأر ْورْبُّْا ﴿ ؿ كلماتو أمرًا ابلقراءة:فكانت أوّ  نرْساْف ِمتر ْعْلٍع*اقػر ِم رْبِحْا الهِطي ْخْلْع*ْخْلْع األرِ ْرأر اِبسر اقػر

نرْساْف ْما ملْر يْػعرْلمر  ْرـ *الهِطي ْعلهْم اِبلرْقْلِم*ْعلهْم األرِ ْكر األوُف -ففي ىذه اآلايت اػبمس  ،(٘-ٔ)العلق: ﴾األر
ليصبح كتااًب كاماًل  تنزيلو سوؼ يتكامل  إُف أفّ  و يف ىذا تنبيوٌ  أمٌر بقراءتُت -نزواًل من الكتاب الكرًن

وحاماًل ؽبداايت األنبياء  ،ات كلهاومشتماًل على تراث النبوّ  ،ومهيمًنا عليو ،قًا ؼبا بُت يديومصدّ  ،ااتمِّ 
 ا. واؼبرسلُت صبيعً 

يف قوؿ هللا فالقراءة األوُف  .ىا من صلة اؼبوصوؿؽبا خصائصها اليت تستمدّ  من القراءتُت قراءةٍ  كل  إفّ 
ِم رْبِحْا الهِطي ْخْلعْ ﴿ :تبارؾ وتعاُف ْرأر اِبسر  ،«اخلالع»قراءٌة يستعُت اإلنساف يف فبارستها ابسم هللا  ،﴾اقػر

نرْساْف ِمتر ْعْلعٍ ﴿يبدأ من علق:  قيلي ؽبذا القوؿ الثابلنسبة ؽبذا اإلنساف اؼبتلقّ  اػبلقو   و ،﴾ْخْلْع األرِ
ْرـ *الهِطي ْعلهْم ﴿:فهي قراءة ابلقلم القراءة الثانيةأّما  رت.قطعة من الدـ مث تطوّ  العلق ْكر ْرأر ْورْبُّْا األر اقػر
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علم اإلنساف ما َف  *الذي علم ابلقلم»ىنا يف صلة اؼبوصوؿ  «القلم»وذكر (. ٗ،ٖ)العلق: ﴾اِبلرْقْلمِ 
وصبيع القراءات اليت تراكمت بواسطتو منذ بداية  -قراءة القرآف الكرًن والقلم-تربط بُت القراءة  «يعلم

شَت ا يُ م اؼبعرفة، وقراءة ابلوحي النازؿ، فبّ اػبلق حىت بداية عصر التنزيل، فهي قراءة ابػبلق وقراءة دبًتاكَ 
أىداؼ  من قراءتُت  لكي وبقق أىدافوبُت قراءتُت أو أكثر  اعبمعَ  القرآف يُػَعلُِّم منذ البداية إُف أفّ 
 التنزيل.

-دوف الذين يبتغوف ثواب هللا قراءٌة يَػْعِمُد اؼبتعبّ  فهناؾ: وتتابعت أنواع القراءات بعد ذلك. مث تتالت 
 :بو -موآلو وسلّ ى هللا عليو صلّ -ىذا الثواب الذي وعد رسوؿ هللا إُف القياـ هبا.  ابلقراءة -تبارؾ وتعاُف

حرؼ  «الـ  »حرؼ و «ألف»ولكن  ،حرؼ ﴾آمل﴿ال أقوؿ  ،هللا أيجركم بكل حرٍؼ عشرة تلوه فذفّ "ا
ىي قراءُة الذين يريدوف معرفة اغبالؿ واغبراـ وشريعة القرآف  :وىناؾ قراءٌة أخرى .ٚ"حرؼ «ميم  »و

من أمر وهني ووصيٍة  ةتشريعات إؽبيّ وعن اآلايت اليت ربمل  سم ابلبحث عن الشريعةالكرًن، فهي قراءة تتّ 
رىا ومسَتَة ة وتطوّ أولئك الذين يريدوف أف يعرفوا اتريخ البشريّ  بلثة، ىي قراءة وىناؾ قراءةوما إُف ذلك. 

يف معرفة رغبًة   -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-اػبليقة حىت أايـ رسوؿ هللا  ، منذ بدءة عرب التاريخالبشريّ 
ة يقرأ ليستْمتع بدقّ  نْ مَ قراءة رابعة، ىي قراءة  وىناؾ  .تنباط دروسو وعربهاالعتبار بو، واسذلك التاريخ و 
ة عن أف يو ووجوه إعجازه للبشريّ ولكي يرى جوانب ربدّ  اؿ األسلوب وبالغة القرآف الكرًن اللفا وصب
ومعرفة أقوامهم  ،لع على قصص األنبياءيطّ اوؿ أف خامسة ىي قراءة من وب وىناؾ قراءةٌ  أتيت دبثلو.

رباوؿ أف ترى ما إذا كاف ىذا القرآف سادسة، وىناؾ قراءٌة  وأحداث أزماهنم ومضامُت رساالهتم.

                                                           
ٚ
عن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد يَػُقوُؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن قَػرَأَ َحْرفًا »  :يف صحيح الًتمذي وغَته نص اغبديث كما ورد 

ـٌ َحْرٌؼ َوِميٌم َحْرؼٌ ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ فَػَلُو بِِو َحَسَنٌة َواغبََْسَنُة بَِعْشِر أَْمثَاؽِبَا اَل أَُقوُؿ اَف َحْرٌؼ َوَلِكْن أَلِ   .«ٌف َحْرٌؼ َواَل
( ربقيق أضبد ٘ٚٔ/ ٘)دار إحياء الًتاث العر ي: بَتوت( ) اعبامع الصحيح سنن الًتمذي،   بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي

 ؿبمود شاكر وآخروف.
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ح مصَت اإلنساف ومصَت البشرية،ويو  ،عطي مؤشرات لوويُ  ،يستشرؼ اؼبستقبل إُف غَت ذلك من  ضِّ
جوا على إبرة أسئلة  بعضها يف وىناؾ أانس در  قراءات كثَتة تكاد تشمل جوانب القرآف الكرًن اؼبختلفة.

وغَت ذلك من أجل أف ينزؿ اعبواب على الفلك، وبعضها يف التاريخ، وبعضها عن اغباضر واؼبستقبل، 
 ن إليو النفوس، وينشرح لو القلب.، حبيث يكوف لديهم جواب تطمئأسئلتهم تلك َوْحًيا

يف بداايتو هبا وحوؽبا. فلم يكن  يتكوف دة اؼبتنوعة ىي اليت بدأ الفكر اإلسالميّ ىذه القراءات اؼبتعدّ 
العرب أمَّة من األمِّيُت، واألميُّوف كلمة ؽبا معنياف  فقد كاف  للعرب قبل القرآف علـو ومعارؼ متطورة، 

ألنّو من اؼبعروؼ أّف بيئة قريش بيئٌة  وال يكتبوف، وىذا ليس مراًدا ىنا  وفرؤ الذين ال يقأي اؼبعٌت األوؿ: ف
يها شيٌء من القراءة وشيء من الكتابة، شأهنا شأف البيئات التجارية، كما أفَّ ىناؾ ما وكاف ف ،ذبارية

أو األميُت: ىم الذين َف  اؼبعٌت الثاين لسميّ أّما  .8 تلك اؼبرحلةيدؿ على أفَّ العرب كانت ؽبم كتاابت يف
 اإلؽبّي يف وقت منظور.وبُت الوحي ينزؿ عليهم كتاب من قبل، وانقطعت الصلة أو َف تقم صلة بينهم 

بينهم وبُت  قد بَػُعدت الشَُّقة - جزيرهتم مثل ىود وصاٌفوإف كاف ىناؾ اتريخ لبعض األنبياء يف-والعرب 
مبا ْما ﴿ لك ظبوا ابلغافلُت يف بعض اآلايت:ولذ واؼبرسلُت، فعادوا إُف أميَّتهم  ىؤالء األنبياء لِتػ نرِطْر قْػور

ْتد وفْ ْأَْته مر ِمتر ْنِطيٍر ِمتر قػْ  سيت كل تلك الرساالت، وَفصلت (، وقد نُ ٖ)السجدة: ﴾برِلْا ْلْعلهه مر يْػهر
ة هبذا اؼبعٌت  أي اليت َف م َف أيهتم نيب أو رسوؿ من قبل، فهم من الشعوب األميّ كأهنّ   .بينهم وبينها دىور

ْنا ْأور تْػق ول  ﴿ قت نفوسهم إُف رسالة:عت وتشوّ ومن ىنا تطلّ  ة.رسالًة ظباويّ  تتلقَّ  وا ْلور ْأ ه أ نرِ،ْؿ ْعْليػر
ه مر فْػْقدر ْجاءْك مر بْػيِحْنة  ِمتر رْبِحك مر ْوه دهب ْوْرٔترْة   ْده ِمنػر ي وىم أ ،(ٚ٘ٔ)األنعاـ: ﴾الرِكْتاب  ْلك نها ْأهر

 إليهم.وف إُف نزوؿ شيٍء أو خطاٍب وف إُف اليهود والنصارى من حوؽبم  وكانوا يتشوقينظر 
                                                           

8
املفصهل يف »وقبائلهم اؼبختلفة يف عصر التنزيل، منها ويبكن الرجوع إُف بعض اؼبصادر اليت تعّرضت لوضع األعراب وعرب اعباىلّية   

مد عزة « عصر النيب وبيئته قبل البعثة»لالوسي، ومنها  «بلوغ األرب يف أحواؿ العرب»البن يعيش، ومنها  «أحواؿ العرب
 َدْرَوَزة، إُف مصادر أخرى كثَتة ربدثت عن تلك الفًتة.
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نزؿ القرآف الكرًن بدأت تتكوف ػّا أؼب ّيُت َف ينزؿ عليهم وحي قبل القرآف، فقد وبسبب كوف العرب أم
لوف: "العلم: قاؿ ا جعل ابن عبد الرب أو سواه يقو فبّ  من تفاعلهم مع القرآف.أفكارىم ومعارفهم وعلومهم 

ولذلك كاف  ة أو معرفيّ ة ات تعليميّ م َف يبارسوا أيَّة عمليّ كأهنّ   ،فالعرب قبل نزوؿ القرآف هللا، قاؿ رسولو"،
نت وحولو تكوّ  ،راهتم وؼبعارفهم ولعلومهمسبة ؽبم ىو اؼبصدر اؼبنش  ألفكارىم وآلرائهم ولتصوّ القرآف ابلنّ 

العلـو »أو  «الفكر اإلسالمي»وعليو نشأ  ،«العلـو اإلسالميحة»ك اؼبعارؼ اليت عرفت فيما بعد بػتل
نت يف دوائر تلك فهذه العلـو تكوّ  ،«العلـو الشرعيحة»ػيت يف بعض اؼبراحل ب، أو اليت ظبُّ «النقليحة

عة للقرآف الكرًن حىت أصبحت ؾبموعًة من اؼبعارؼ اليت بدأ تدوينها دة واؼبقارابت اؼبتنوّ القراءات اؼبتعدّ 
ىو اتريخ التدوين الرظبي لتلك اؼبعارؼ أو لذلك الفكر الذي انبثق عن  صارالذي  9ىٖٗٔالرظبي عاـ 
ُت للقرآف الكرًن  فهناؾ تفسَت، وعلم عقيدة أو توحيد، وعلم فقو وأصوؿ، وحديث، قراءات اؼبسلم
ة ة الوصوؿ إليها ابلقراءات أو ابؼبقارابت اإلسالميّ وىذه كلها تقريًبا َجَرت مقاربتها أو عمليّ  ة.وعلـو عربيّ 

واعها القديبة منها بتعدد أنواع القراءة، إضافة إُف أن -كما ذكرت-للقرآف الكرًن اليت تنوعت وتعددت 
ره ودوافعو ودواعيو ة وتصوّ فللقارئ رؤيتو الكليّ  لقارئ نفسو،ها كانت ذات ارتباط وثيٍق ابوكلّ  .واغبديثة

ومؤثرات أخرى كثَتة من بيئتو وثقافتو وحضارتو وقدراتو ونواايُه وغاايتو وسائر اؼبؤثرات األخرى، وللقارئ 
 القراءة اليت يقرأ القرآف الكرًن هبا. ةدور كبَت يف ربديد نوعيّ 

، واؼبكاف الذي يقرأ لزماف الذي يقرأ القارئ القرآف فيواؼبكاف، فالزماف و القراءَة ذات عالقٍة وثيقة ابو  
اة ة القراءة، واختيار نوعها وكيفّيتها، واغبصوؿ على النتائج اؼبتوخّ القارئ القرآف بو كالنبا لو أثره يف عمليّ 

فذذا صادؼ القارئ لطًفا من  ،يط ابلقارئ وابلقراءة ودبنهجهااإلؽبّي الذي وبُ  البعد الغييبّ وىناؾ  منها.
إُف كثَت من مكنوف القرآف وقد يصل هبذه القراءة  ،ق يف قراءتووعنايتو وتوفيقو فقد يوفّ  -تعاُف-هللا 

                                                           

 وطي.على ما أّكد الذىيب وتبعو بعد ذلك السي 
9
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شَت وىنا اآلية تُ  ،(ٜٚ)الواقعة: ﴾ر وفْ ال ْٙمْسُّه  ِإاله الرا ْلهه ﴿ قاؿ: -تبارؾ وتعاُف-ولذلك فذّف هللا  الكرًن 
سُّ اؼبعٌت وإمّبا مَ  ّي كما ذىب إُف ذلك بعض الفقهاء.إُف عملّية الوصوؿ إُف اؼبعٌت، وليس اللمس اغبسّ 

بصيغة اسم اؼبفعوؿ لكي  ﴾امللههروف﴿ :كلمة-تبارؾ وتعاُف-وضع وهللا  وقد اؼبكنوف والوصوؿ إليو.
ذلك يعٍت أّف اؼبَطهَّرين ىم  يعٍت اؼبطهَّر ىو من طهَّره غَته. ،هَت ذبري من اػبارجينبِّو إُف أفَّ عملّية التط
اين القرآف الكرًن وىّيأ عقوؽبم وقلوهبم ووجداهنم للمس مع -تبارؾ وتعاُف-رىم هللا أولئك الذين طهّ 
ضوا فتعرّ  ،لربكم يف دىركم لنفحات إفّ "يقوؿ:  -مى هللا عليو وآلو وسلّ صلّ -ورسوؿ هللا  والوصوؿ إليها.

فذّف استفادتو بقراءتو  -تبارؾ وتعاُف-ًضا لنفحات هللا فحينما يقـو القارئ للقرآف الكرًن متعرّ  ،10«اؽب
 رِـ ىذه اعبوانب أو َف يصادفها.سوؼ تكوف أكثر بكثَت من ذلك الذي حُ 

،القرآف الكرًن قد وصف هللا _تبارؾ وتعاُف_  و وصفو  وقد ألقواـ،  ونور وبياف أنَّو ُىدى لقـو
ْونػ نْػ،ِحؿ  ِمْت ﴿ :وينزؿ من القرآف ما ىو شفاء ورضبو للمؤمنُت .كذلك أنَّو ال يزيد الظاؼبُت إال خسارًا

ِمِننْي ْوال ْي،ِيد  الظهاِلِانْي ِإاله ْخْساراب  فهذا اػبطاب  (.ٕٛ)اإلسراء: ﴾الرق ررآِف ْما ه ْو ِشْفاء  ْوْرٔترْة  لِلرا ؤر
 ع دوره يف التأثَت بتنوع القارئ وما يتصف بو وما يتعرض لو من نفحات هللا تبارؾ وتعاُف.يتنوّ 

 ومنها: هبب أف وبرَص القارئ على تالفيها ىناؾ معوقات ربوؿ بُت القارئ وبُت القراءة،  و

أف وقع اختالؼ بُت القارئُت للقرآف الكرًن وتنازعوا أمرىم، وحاوؿ كلّّ منهم  فذذا«: االختالؼ»أواًل: 
ركوا القرآف، وأف يقوموا عنو، ػىؤالء أف يت -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ىنا ينصح رسوؿ هللا  عليو.يستدؿ يّتخذ موقًفا ما 

مل القارئُت على أف سوؼ وب -فسيحالة االختالؼ والشقاؽ النّ -حيث إفَّ القرآف يف ىذه اغبالة 
وسيؤدي ذلك إُف أف  وحوؽبا.آرائهم اليت اختلفوا فيها عن ة هبعلوا من القرآف ؾبرد شواىد ووسائل معربّ 

                                                           
10

  
(.ٕٙ٘ٛ، رقم  ٓٛٔ/ٖ(، واألوسط )ٜٔ٘، رقم  ٖٖٕ/ٜٔ( نقالً عن: الطرباىن ىف الكبَت )ٖ٘ٔ/ ٜجالؿ الدين السيوطي، جامع األحاديث  )
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، ويف إطار وحدتو البنائيّ قرآف بعضو ببعٍض بداًل من أف يقرؤ يضربوا ال ضوا ليتعرّ  ة وه يف تكامل اتـٍ
 فيو. -تبارؾ وتعاُف-لنفحات هللا 

أو أف يبارَس القارئ القراءة يف القرآف الكرًن طلًبا لشاىد  اؼبعوقاتمن  «:ث عن شواىدالبح»بنًيا: 
وف القارئ ؿبجواًب عن جوانب سوؼ يك كذلك،ففي ىذه اغبالة   دليل معّضد ؼبوقف يقفو أو رأي يراه.

 و ووسائل ىدايتو ومعانيو.ىامة من أنوار القرآف وأضوائ
 اؼبعوقاتمن  عدّ يُ حكاـٍ مسبقة إُف القرآف الكرًن لك الدخوؿ أكذ  «:الدخوؿ أحكاـ مسبقة»بلثًا: 

فالقرآف إمّبا ينفتح  استجالء معاين القرآف بشكل سليم. اليت إف دخل القارئ هبا فذنّو لن يكوف قادرًا على
يريد أف يستنطقو ويستثَته لكي يناؿ من ىدايتو ومن معانيو ما يسّدد  ،على قارٍئ ىو يف حاجة إليو

 ﴾ْوْوْجْدْؾ ْضاالب فْػْهْده﴿يقوؿ هللا تبارؾ وتعاُف:  ب خطاه، ويعينو على معاعبة أزمتو.طريقو ويصوّ 
(، فالتائو سوؼ هبد ىدايتو فيو، ولكن الداخل إليو أحكاـ مسبقة سوؼ هبد نفسو يقرأ ٚ)الضحى:
خطابو أّي وجٍو شَت إليها أو يدؿ عليها يفرض على القرآف معاين قد ال وبتملها نصُّو وال يُ  نْ بطريقة مَ 

ؿ القارئ من قارٍئ اتٍؿ مفتقر إُف ما يف القرآف الكرًن إُف إنساف وباوؿ وىنا يتحوّ  من أوجو الداللة.
 ال وبتمل. ربميل القرآف ما

 جو للقرآف الكرًن، منها: وىناؾ مقدمات هبب على القارئ أف يعيها يف ولو 
موقعو من اػبطاب، ما موقعي أان؟ ىل  هبب أف وبدد القارئ «: موقع القارئ من اػبطاب: »أوالً 
 ُف القرآف الكرًن طالَب ىدايٍة، أـ طالب تعّبٍد أـ طالب معرفة حكم أـ طالب معرفة ُسنٍن إؽبّية أـجئت إ

د دّ وال بد للقارئ أف وبُ  ،اماذا؟ ىذا التحديد مهم جدِّ  اية أـاتريخ أقواـٍ أـ استنباط ىد ة أـُسَنٍن اجتماعيّ 
د موقع اػبطاب منو  ما عالقة القرآف بو؟ دّ يلج إُف رحابو، وال بد من أف وبُ  قعو من القرآف الكرًن وىومو 

مع إيباف اتـ ويقُت كامل  ،ره لوبُّت إيبانو واحًتامو للقرآف ورؤيتو لو، أُْلفتو معو، عالقتو بو، تصوّ وىنا يُ 
د القارئ ىدفو من أف وبدّ  بدَّ فال حباجة إليو.دبا ىو  -بكرمو-بقدرة القرآف اجمليد على تزويد القارئ 

ة بد من بناء النيّ  فال ،والقراءة عمل ."ا األعماؿ ابلنّيات"إمبّ  :ةيو ابلنيّ وىو ما نسمّ  ،القراءة بدقة اتمة
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روج إُف مّس القارئ يصبح واحًدا من أولئك اؼبطهَّرين الذين يستطيعوف الع لعلَّ  .ض للتطهَت اإلؽبيّ والتعرّ 
 .معاين القرآف الكرًن

  لكي كبصل على تنا للقرآف على قلوبنا أمر يف غاية األنبيَّةتنزيل قراء «:تنزيل القراءة على القلب: »بنًيا
 فالقراءة ابلعينُت وربريك الّلساف دوف إشراؾ فعلّي للقلب ال تؤدي ما تؤّديو شبرة القراءة، ولنجٍت فوائدىا،

تضي تيقُّا قوى الوعي وىذا النوع من القراءة يق القراءة عندما ينّزؿ القارئ قراءتو على قلبو مباشرة.
 حبيث تفيض القراءة من القلب إُف ،وربتاج إُف تدريب على ذلك عند القراءة، -كّلها-اإلنسايّن 

 اعبوارح، فيكوف القلب ىو اؼبستقبل األوؿ آلايت الكتاب الكرًن.
 ينزَّؿ على السمع أو يوضع أماـ العُت لكي يقلب اإلنساف القرآف الكرًن ليس كتااًب عادايِّ ف

بد أف ينزَّؿ على القلب  أو يستمع بقلب الٍه أو ساٍه لو، بل ال ،أو يتصفحو تصفًحا ،الطرؼ يف كلماتو
د ْهلر أ نْػبِحئ ك مر ْعلْ ﴿ :قاؿ تبارؾ وتعاُف ،االستماع اللساف أو ينزؿ على األذف يف حالةعلى  قبل أف ينّزؿ

ق لر نْػ،هْله  ر وح  الرق د ِس ِمتر ﴿ ،(ٕٕٕ،ٕٕٔ)الشعراء: ﴾تْػنْػ،هؿ  ْعْلد ك لِح ْأفهاٍؾ أْثِيمٍ ْمتر تْػنْػ،هؿ  الشهْياِطني *
ْعِح لِيػ ثْػبِحْ: الهِطيتْ  ِلِانيْ  رْبِحْا اِب ر ْره لِلرا سر فالتنزيل على القلب إًذا  .(ٕٓٔ)النحل: ﴾آْمن وا ْوه دهب ْوب شر

لو على قلبو  فليس كل كالـٍ يبكن لإلنساف أف ينزّ  ،ب وتطّهرليس ابألمر السهل  ألنّو وبتاج إُف تدرّ 
ْنا ْٓترْعه  *ِبِه ِلْساْنْا لِتْػعرْجْل ِبهِ ال ُت ْرِحؾر ﴿ :أف وبرؾ بو لسانو -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا  ولذلك هُني ِإفه ْعْليػر

فالقارئ  ،ونبَّو إُف أّف التنزيل إمّبا يتم على القلب -يف الوقت نفسو-وأمر  ،(ٚٔ،ٙٔ﴾ )القيامة:ْوقػ ررْءانْه  
للقرآف الكرًن ؿبتاٌج أف يُػنَػّزَِؿ القرآف على قلبو، والتنزيل على القلب يستلـز أواًل تطهَت القلب وتنقيتو من  

إذا نزؿ عليو زاده إيبااًن وزاده إخبااًت  ،كل ما قد وبوؿ بُت القرآف وبُت النزوؿ على قلٍب فبّهٍد لُّتٍ 
 :والقرآف يزيد ذلك القلب ليًنا، كما يلُت لو اعبلد و سبياًل،إلي عرؼ القسوةُ ، قلًبا ـببًتا ال توخشوًعا
ْف رْبػهه مر ﴿ بد من تزكيِة القلب  ويف الوقت نفسو ال .(ٖٕ﴾ )الزمر:تْػقرْشِعرُّ ِمنره  ج ل ود  الهِطيْت ْ٘مرْشور

قلب لكي ال بد لك من سبهيد ال األرض إلنزاؿ طائرٍة عليها مثاًل هد وتطهَته وإعداده وهتيئتو، فكما سبُ 
تنزؿ عليو آايت القرآف الكرًن وتوجد بُت القلب وبُت الكتاب الكرًن رابطًة وثيقو لتذكر ُمنَػزِّلِو واؼبتكلم بو 

 ضبلو إُف البشريّة.الذي تلقاه و  -عليو الصالة والسالـ-وتذكر متلقيو األوؿ  -سبحانو وتعاُف-
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أمر آخر ال بد للقارئ أف يتنبَّو لو أال وىو أّف ىذا القرآف   «:حضارة كلمة وحضارة الصورة: »بلثًا
كلمات هللا، فيحتاج القارئ أف يدرؾ أفَّ القرآف كالـ هللا، يقـو على الكلمة. وأّف اغبضارة اليت أقامها 

والكلمة يستحيل توثينها، وإف  والتاثاؿ، حضارة الصورةوىي مقابل  حضارة كلاةالقرآف الكرًن ىي 
الناس، ولكن ال يعٍت ىذا كذلك، أف يتعامل معها تعاماًل عادايِّ كأيَّة كلمٍة أخرى. فهذه  وثَّنهابعض

الكلمة اؼبوجودة يف القرآف كلمة إؽبّية تقابل الكلمات اإلؽبّية اؼبوجودة يف الكوف اليت هبا تشيَّأ الكوف حُت 
ٍء ِإْذا ْأْردر ْ قاؿ هللا تبارؾ وتعاُف:  ل ْنا ِلْشير ْا قْػور (. وحضارة ٓٗ)النحل: هللا  ْأفر نْػق وْؿ ْله  ك تر فْػْيك وف ﴾﴿ِإٔمه

الكلمة غَت حضارة الصورة أو اؼبثاؿ  فلحضارة الكلمة خصائصها، وللعقل اؼبنتمي إُف حضارة الكلمة 
ظباٌت وصفات ال بد للقارئ أف يكوف على َوْعٍي هبا ليحسن التعامل مع تلك الكلمات، وكلمات 

ا ىي كلمات على مستوى عاٍؿ يرتقي إُف مستوى اؼبفاىيم. القرآف الكرًن ليست َكأَ  يَِّة كلمات عربيَّة. وإمبَّ
وذلك للفرؽ الكبَت بُت االستعماؿ اإلؽبّي لّلغة واالستعماؿ البشري ؽبا. فاالستعماؿ البشرّي للغة قد ال 

الذي فصَّل ىذا وبمل من ثراء اؼبعاين ما وبملو االستعماؿ اإلؽبّي الذي أحاط بكلِّ شيٍء علًما، و 
. وعلى القارئ أْف  الكتاب على علمو سبحانو وتعاُف. فالكلمة القرآنيَّة ِإًذا كلمٌة ترتقي ؼبستوى اؼبفهـو
يدرؾ الفرؽ بُت االستعماؿ اإلؽبي للكلمة واالستعماؿ البشري ؽبا. وابلتاِف فالقرآف الكرًن ىو َأْوَُف 

صادر بتعريف كلمات القرآف الكرًن نفسو، فا
َ
لقرآف هبعل من الكلمة الواحدة غرفًة يف بناء أو لبنًة يف اؼب

بناء تعطي فائدهتا منفردة ومستقلة، ويف الوقت نفسو تعطي صبلًة من الفوائد وىي يف داخل البناء. فَػَوْعُي 
الَقارئ هبذا األمر وعٌي لو أنبيتو، وتظهر أنبيّػُتو يف عملية الفهم ويف التعامل مع مفردات القرآف الكرًن 

أّما  «.غاايتو»و« مقاصده»و« كلّياتو»ويف « وحدتو البنائّية»ومع القرآف الكرًن يف  ،«مفاهيم»بوصفها 
، والتكوين العقلي للمنتمي غبضارة الصورة ـبتلفة يف النظر إليها الصورة فلها تناوٌؿ آخر، وؽبا طرائق

 والتوّجو النفسيُّ ـبتلٌف سباًما عن توجُّو اؼبنتمي غبضارة الكلمة.
صبلًة عن  «لساف القرآف»نقطٌة أخرى ال بد من التنّبو ؽبا، أال وىي اختالؼ «: لساف القرآف» :رابًعا

فلساف القرآف  دبزااي ـبتلفة. -لساف القرآف-ساف أّي لساف آخر دبا فيو اللساف العر ّي، وسبتُّع ىذا الل
اليت تنطلق من عمليات دراسة الكرًن من الصعب جدِّا إخضاعو ألحكاـ األلسنيّات، خاصًة اؼبعاصرة 
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لتيسَت ربليلها! وعدـ مالحظة سائر اعبوانب اليت  كةالنصوص وتفكيكها وإعادهتا إُف كلمات مفكّ 
أشران إليها من مزااي كلمات القرآف الكرًن وَنْظِمِو وأسلوبو وربّديو وإعجازه، وأثر االستعماؿ اإلؽبّي للغة، 

ذه األلسنّيات، يصعب أف ترتقي إُف ىذا اؼبستوى، ويصعب أف والفرؽ بينو وبُت االستعماؿ البشرّي ؽب
. وقد قاـ تتعامل مع النص القرآين التعامل الالئق بو والقادر على العروج إُف علياء األلسنّيات القديبة

 ،«أساس الباللة»، والزـبشري يف «دالئل اإلعجاز»اؼبسلموف  مثل عبد القادر اعبرجاين يف  البالغيُّوف
وجدت  بدراسات لغوية، «العني» واػبليل يف «الكتاب» وسيبويو يف ،«اخلصائص»ٌتِّ يف وابن جِ 
كاف من اؼبمكن لو أّف اؼبسلمُت جاوزوا زبّلفهم الذي ىم    البيئة اؼبسلمة، وبتأثَت قرآين. لقدوولدت يف

لكرًن دبزاايه أف يبنوا على تلك الدراسات ليكوف لديهم علم ألسنّيات مالئم للتعامل مع القرآف ا ،فيو
وخبصائصو كلها، وأف يضيفوا على ىذه األلسنيات وعلومها ومناىجها معارؼ ومناىج أخرى يبكن أف 
ذبعل اللسانّيات اإلسالمّية والعربّية لسانّيات متمّيزة صاغبة ػبدمة اػبطاب القرآيّن وغبمايتو من تطفل 

 يستطيعوف أف يلموا بكثَت من األبعاد الذين ال يعرفوف عنو الكثَت، وال يستطيعوف أف يتذّوقوه، وال
نولوجي وما إُف و األساسّية لقراءتو، وألغنوا أنفسهم عن التطفل على موائد علماء األلسنّيات والبحث الف

ذلك، وأغنوا الكتاب اجمليد أف يتعّرض ؼبا تعرض لو وما يزاؿ من تلك الدراسات الفجَّة اليت َف تستطع أف 
 لكثَت.زبدمو وال أف تُقّدـ لو ا

اؿ ؽبم إْف شئتم أف فكأنّو قد أخذ أيديهم، وق .القرآف الكرًن نفسو قد ىدى الناس إُف مناىج قراءتو
االستماع وتدبّره  د أوضح الفروؽ بُت تدبّره يف حالةوين هبذه اؼبناىج أو هبذه الطرؽ، فهو قتقرؤوين فاقرؤ 

ْتِاع وا لْه  ْوأْنرِصت وا ْلْعلهك مر تػ ررْٔت وفْ ْوِإْذا ق ِرْئ الرق ررآف  ﴿: يف حالة القراءة (، ٕٗٓألعراؼ:ا) ﴾فْاسر
واؼبستمع حباجٍة  ،مت اإلشارة إليهافالقارئ نفسو مطلوب منو أف يقرأ بكل الشروط واؼبواصفات اليت تقدّ 

رئ والسامع ألّف للخطاب القرآيّن طرقًا ـبتلفة تستدرج القا صت إُف ىذا القرآف جبوارحو كّلها نإُف أف يُ 
فاػبطاب القرآيّن ليس من  ىا الستقبالو،لقارئ أو السامع اؼبسالك، وأعدّ ت لإذا ظهر  اإُف التفكَت فيه
نزلو أكن للقارئ بو أو للسامع أف يضع عوازؿ بينو وبُت أتثَته فيو إذا ما استقبلو بقلبو و النوع الذي يب
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القرآف  ة على أفّ فقد تضافرت الرواايت الدالّ  ه.درٌؾ لعظمتو وألنبيَّتو وؼبزاايعلى قلبو واستقبلو وىو م
منَّا هبهل قصة إسالـ عمر بعد قراءتو  نْ أتثروا بو، ومَ مع إليو أو قرأه بعض اؼبشركُت الكرًن حُت است

وقصة الثالثة األخنس ابن شريق وأ ي جهل وأ ي سفياف  ،لشيٍء من سورِة طو؟ وقصة الوليد بن اؼبغَتة
ويف اعبانب السليّب قبد أّف اؼبشركُت ؼبعرفتهم بذلك  للقرآف. راءة رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصواسًتاقهم السمع إُف ق

ا ِفيِه ْلْعلهك مر تْػ رِلب وفْ ﴿: التأثَت سارعوا إُف أف قالوا ْاع وا ِزْْطا الرق ررآِف ْوالرْ ور  ﴾ْوقْاْؿ الهِطيْت ْكْفر وا ال ْتسر
م يعرفوف من قوة   السماع أصاًل منذ البدايةفقد دعوا إُف عدـ  (ٕٙ)فصلت:  اػبطاب وصدؽ أتثَتهألهنَّ
نوا يستطيعوف أف ولذلك فلم يكو   عن أتثَته فيمن يقرؤه أو يسمعو ع مصادر قوتو الشيء الكثَتوتنوّ 

ْوِإفر ﴿: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسولو  -سبحانو وتعاُف-ارئ ويف الوقت نفسو يقوؿ الب إليو.لالستماع  يعطوا أحًدا فرصةً 
ْاْع ْكالـْ اَّللِه ّت ه أْبرِل ره  ْمأرْمْنه   ْتْجاْرْؾ فْْأِجررهللا  ْح ه ْيسر رِِكنْي اسر إذا ظبع  . فال بد(ٙ)التوبة: ﴾ْأْحد  ِمْت الرا شر

يكوف . فويشق طريقو إُف قلبو وعقلو ووجدانو ،أف وبدث اػبطاب نوًعا من التأثَت فيوبنوع من االنفتاح 
ة التفاعل معو وكيفّية ا أف يتالىف ذلك التأثَت إذا كاف مدرًكا لقيمة ىذا القرآف وكيفيّ الصعب جدِّ من 

 استقبالو قراءًة أو استماًعا.

بُتَّ يلَتشد الناس إُف ضرورة قراءتو و  ﴾اقرأ﴿ :إّف القرآف الكرًن بدأ أوؿ ما بدأ أمر ابلقراءة نزلت بو
ِر فْػْهلر ِمتر م دهِكرٍ ﴿للقارئُت فقاؿ:  -سبحانو وتعاُف-أنو قد يسَّره هللا   ﴾ْوْلْقدر ْيسهررْ  الرق ررآْف لِلطحِكر

ْوِإْذا ت ِلْي:ر ْعْليرِهمر آْوت ه  ﴿ :ة ؽبذا اػبطابوأخرى إهبابيّ  ة لنا أّف ىناؾ آبرًا سلبيّ وبُّت ، (ٚٔ)القمر:
ِر اَّللِه ﴿ (ٕ)األنفاؿ: ﴾زْاْدتػره مر ِإٙمْا ب  للذي يؤمن هبذا وىذا كلو  .(ٕٛ)الرعد: ﴾ْتلرْاِئتُّ الرق ل وب  ْأال ِبطِكر
 عظمة وجاللة قدره.القرآف ويدرؾ 

ومن أىم األمور اليت تساعد القارئ على معرفة القرآف معرفًة جيدة وبناء ألفٍة  «أظباء القرآف»: خامًسا
 أربعة وثالثُتآف الكرًن ما يزيد عن معو معرفة أظباء القرآف الكرًن دبعانيها، ومعرفة صفاتو بداللتها، وللقر 
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ي وآخروف من علماء القرآف ولو ؾبموعٌة من الصفات، أحصاىا أو أحصى بعضها اإلماـ الراز  ا.اظبً 
 تزيد يف فهم القارئ ويف وعيو  ومن شأهنا أف اء وىذه الصفات زادت على اػبمسُت.ىذه األظب الكرًن.

أو وابلتاِف هتيئة الّنفس والعقل والقلب والوجداف الستقباؿ ؿُبَْكم آايتو قراءًة  أنبّية القرآف وإدراؾ عظمتو.
على آايت كريبة كثَتة تُبُّت لنا طرائق استماع اؼبؤمنُت للقرآف الكرًن  وقد اشتمل القرآف الكرًن استماًعا.

لصدور، وىدى ورضبة، وتالوهتم لو، وطرائق استعماؿ غَتىم واستقباؽبم لو، فهو كما قلنا شفاء ؼبا يف ا
ال يبكن إطالقًا أف يتجاىل القارئ  وذكرى ونذارة يف الوقت نفسو.وىو موعظٌة للمتقُت، وىو بشرى 

صوؿ إليو بقارئو وبسامعو ذلك كلو ويصل من دونو إُف اؼبستوى الذي نبَّو القرآف الكرًن إُف ضرورة الو 
ف فيها َِفّ ألسنتهم، وال يكوف فيها طعٌن يف ، ال يكو «حعه التالوة»فالتالوة هبب أف تكوف  وبتاليو.

الدين، وال يكوف فيها فساٌد يف النيَّة إُف غَت ذلك من آداب ووصااي قد اشتمل القرآف الكرًن عليها  
وىذه كلها ربتاج إُف  ىو منهج القراءة ومنهج االستماع. ليُبُّت لنا اؼبنهج الذي نقارنو بو ونقرأه بو، وذلك

ء يف آايت القرآف الكرًن  لنتبُّت ىذه اآلايت، ونضعها يف نوع من الًتاتب والتالـز نوع من االستقصا
ما أنزؿ  -تبارؾ وتعاُف-وهللا  وصوؿ إليو بقراءتو للقرآف الكرًن.يسمح للقارئ الوصوؿ بو إُف ما يتمٌتَّ ال

والعقوؿ بو، فقاؿ  القرآف منجًَّما وما فرَّقو وقرأه على الناس على مكث إالَّ من أجل تثبيت القلوب
ٍث ْونْػ،هلرْناهللا  تْػنر،ِيالب﴾سبحانو:  ْرْأهللا  ْعْلد النهاِس ْعْلد م كر ْناهللا  لِتْػقر (  ﴿ْكْطِلْا ٙٓٔ)االسراء: ﴿ْوقػ ررآ ب فْػْرقػر

بعض  -صّلى هللا عليو وآلو وسّلم-(، وظّبى رسوؿ هللا ٕٖ)الفرقاف: لِنػ ثْػبِحْ: بِِه فػ ْؤاْدْؾ ْورْتػهلرْناهللا  تْػررتِيالب﴾ 
﴿الهِطيْت ْجْعل وا  «:الِعضني»، وظّبى القرآف الكرًن بعض القراءات بقراءة «اؽبذرمة»القراءات بقراءة 
قرؤوه ابعتباره أعضاء ؾبزأة مقطّعة مفرقة عن بعضها، فكل ىذه ، أي (ٜٔ)اغبجر: الرق ررآْف ِعِضنْي﴾

رآف رظبو القرآف نفسو ليهدينا بو إُف األمور حينما نضمها إُف بعضها سوؼ زبرج دبنهٍج دقيٍق لقراءة الق
 اؼبنهج الذي علينا أف نتبعو يف قراءتو وتالوتو ويف االستماع إليو.

لكي يستصحب القارئ ذلك كلو وىو يتلو آايت القرآف  ،وصفاتو فال بد من معرفة أظباء القرآف
ة  ى البشريّ وكيف ربدّ  ،د أسلوبوتفرّ يف و  وويتدبر في ،متفكرًا متعقاًل متذكرًا نظمو االكرًن، ويتلوه متدبرً 
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وأنّو خطاب ىبتص  ،ة كلها عن االستجابة لذلك التحديبل العاؼبُت كافة، وكيف عجزت البشريّ  ،كلها
 يو بقلٍب منفتح وعقٍل منفتح وعزيبٍة صادقة.بضرورة أخذه بقوة وتلقّ 

أف مبارسها وكبن نقرأ  معاَف ومالحظات وجيزة لعّلها تبُّت لنا نوعّية القراءة اليت علينابعض فهذه 
واليت ال قبد فيها بُت أيدينا إال كتاب  ،خاصًة يف ىذه اؼبرحلة اغبرجة من اترىبنا .القرآف الكرًن ونقاربو

كتاب هللا الذي يرسم لنا طريق   ،هللا الكويّن، فهو القادر على إخراجنا من اغبَتة وزبليصنا من ىذه الفنت
الذي  -كرـّ هللا وجهو ورضى عنو-وي عن أمَت اؼبؤمنُت َعِلي اؼبر  اػبالص كما يشَت إُف ذلك اػبرب

 ذكرانه آنًفا.

ها من أجل وابستعماؽبا ؼبختلف العلـو واؼبعارؼ اليت وَضَعتْ  ،عرب اترىبها-فهل استطاعت أمتنا 
ـ ذلك القرآف الكرًن للبشريّة ابعتباره كتاب مث تقدّ  ،أف تكتشف القرآف -استجالء معاين القرآف

 استقامو وىداية يف ىذا الوجود؟!. ومنشأ عمراف؟ ودليل استخالؼ

مت خدمات كثَتة يف كتابة القرآف ويف قراءتو ويف ذبويده وقد قدّ  ،تنا قد حاولتال شك أفَّ أمّ 
َف تستطع ابلرغم ولكن  .يف طرؽ تناقلو، ويف إحصاء كثٍَت من األمور الدقيقة الدائرة حولوو وزخرفة أوراقو، 
ما بُت مطبوع وـبطوط يف قضااي القرآف -ما يقُرب من مليوف دراسة وكتاب ورسالة  من إعداد وكتابة

ـ ابعتباره كتاب خالفٍة ودليل قدّ ـ لنا القرآف كما ينبغي أف يُ أف تقدّ  -واترىبو وصبعو وعلومو اؼبختلفة
سمت قد اتّ  «علـو القرآف» دراساتنا يفف يف ىذه اغبياة الدنيا.عمراف، ومصدر ربقيق للشهود اغبضارّي 

 ،«تعدحد األحرؼ»و ،«النحسخ»يف بعضها قضااي خطَتة مثل دعوى  بكثَت من القصور، ودخلت
وعن ىذه العلـو انتقلت تلك اإلصاابت إُف بعض  ،«القراءة الشاذة»خاّصة ما ظّبي بػ «القراءات»و

ها بوصفها علًما شران إليموعة من اإلصاابت اػبطَتة اليت أوؾب ،«أقوؿ الفقه»، مثل معارفنا األخرى
لت تلك اؼبقوالت القرآف الكرًن ؾبموعًة من التساؤالت لقد ضبّ  .نتداوؽبا ابعتبارىا من علـو القرآف
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ف ينبغي أف تسمح ؽبا أف ة أف تغفل عنها، وما كاالشاغلة عن تدبّره، واألمور اليت ما كاف ينبغي ؽبذه األمّ 
حىت أايمنا ىذه. وىناؾ أخبار منها خرب يُػْنَسُب  فضاًل عن أف تعيش وتتداوؿ ،«علـو القرآف»سبر إُف 

نا عائشة  ا بريئة من ذلك -رضواف هللا عليها-إُف أمِّ هّنا قالت: "أتدروف كم ، يقوؿ اػبرب إوال أشك أهنَّ
؟ قالوا ( آية، قالت: وهللا لقد كنَّا نقرأىا على عهد ٖٚا )اي أـ اؼبؤمنُت إهنّ  :ىي سورة األحزاب اليـو

ا تعدؿ سورة البقرة -مى هللا عليو وآلو وسلّ لّ ص-رسوؿ هللا  فهذا القوؿ كيف يبكن أف  ، ذباوز اؼبئُت".وإهنَّ
ىو الذي تكفَّل بنفسو  -سبحانو وتعاُف-هللا  قبل؟ وكيف يبكن أف نستمر بتداولو؟ وكبن نعرؼ أفّ يُ 
كاف كلمًة   حىت لو ،فا ىذا القرآف واغبيلولة دوف نسياف أو ذباىل أو ربريف أي شيٍء منو مهما كافحب

 .أو حرفًا

نتقد من كل َما يؤخذ عليها أو يُ ، و القرآف اجمليد ُىَو منبع كل خَت يف ىذه العلـو أو اؼبعارؼف
ؽبا وانفصاؽبا عن القرآف الكرًن. وقد تفاصيلها أو كلّياهتا راجع بشكل أو آبخر إُف مدى قرهبا واتصا

ا موسوعة معرفّية يف ىذ عدّ ُىَو يف علمو وجالؿ قدره وتفسَته الَِّذي يُ  نْ وىو مَ  ،الرازي حاوؿ اإلماـ
-وضع فيو كثَتًا من قواعد أصوؿ الفقو   فأعّد تفسَتًاوبُت كتاب هللا  تلك العلـو أف يربط بُت اجملاؿ،

مية، والكال اـ الفقهّيةاألحك ، وكذلك فعل مع كثَت منوربطها ابلقرآف الكرًن -وإف َف نقل وضعها كلها
على نفسو وعلى  فكأّف اإلماـ أراد أف يستدؿّ  .والبالغة واللغة والنحو والتصريف واغبديث وما إُف ذلك

ويستغرقوف فيها  ،غَته من الفقهاء الذين إمّبا تشغلهم يف فًتة التكوين والتعلم والتعليم التفاصيل واعبزئّيات
تبطًنا يف قرارة كل نفس من تلك األنفس، أّف ألّف ىناؾ أمرًا مس  دوف التفات لربطها ابلقرآف الكرًن

قواعد األصوؿ والفقو واغبديث النبوّي وما جاء بو اؼبفسروف وما جاء من علـو الكالـ والعقائد، ذلك  
و يف الفًتات األوُف من تكوينو كاف الرد إُف ولكنّ  -وإف رُد إُف القرآف الكرًن بشكل أو آبخر-كّلو 

، أو تشهاد آبايت الكتاب الكرًن وتعضيد َما توصل إليو أىل العلم خارجوالقرآف الكرًن على سبيل االس
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طو ابلقرآف الكرًن لوا تعضيده وإضفاء الشرعّية عليو وربو األقل فبا صاغوه خارج القرآف الكرًن مث حا على
ح ولو َف يصرّ -حينما كتب تفسَته أراد أف يستدرؾ  -رضبو هللا-استشهاد، فكأنّو  من خالؿ عملّية

. وال شك أّف اإلماـ الرازي قد كتب تفسَته يف وقت  -لكبذ أف هبعل القرآف الكرًن منطلًقا لتلك العلـو
إذا كنا يف بدء حياتنا  :فكأنّو كاف يقوؿ جت خرباتو واستوت علومو.متأّخر من عمره، وبعد أف نض

نبويّة شواىد ؼبا كنا نصوغو من ازبذان من القرآف الكرًن واألحاديث ال ّية وانشغالنا ابلتعليم والتأليفالعلم
اآلف سأعيد ىذه فأو َما إُف ذلك   ،أو الكالـ ،أو التفسَت ،قواعد علمّية يف أصوؿ الفقو، أو الفقو

العلـو من طريق التفسَت أو بطريق التفسَت إُف القرآف الكرًن، ولعّلي بذلك أجعل القرآف الكرًن ال ؾبرد 
"ولقد أنّو قاؿ: ذلك جاء يف وصيتو ول  بًعا ومنطلًقا وأساًسادة أو أدلة سائدة، ولكن منو شواىد معد

اختربت الطرؽ الكالمّية واؼبناىج الفلسفّية، فلم أجد فيها مثل َما وجدت يف كتاب هللا، أقوؿ يف اإلثبات 
 أف يدرؾ ىذا اؼبعٍت بوضوح شديد. ة الرجل يبكنواؼبتأمل يف وصيّ  ،كذا وأقوؿ كذا..... إٍف"

نت لدي حاّسة نقديّة مقلقة، َف بعد تلك اعبولة الطويلة مع الًتاث، وبعد أف تكوّ ف ،وابلنسبة ِف
القرآف اجمليد فكما نعلم و  لًتاث على أنّو شيء من اؼبسّلمات،تعد تسمح ِف أخذ شيء من ذلك ا

ا يبكن الكتاب الكرًن فبوقد وجدت والسّنة النبويّة ال تعد تراًب، بل ِىَي منبٌع ومنطلٌق وأصٌل للًتاث. 
ولكن إذا كنا قبد ميداف النقد متسًعا  فذّف َما قبده  إُف َما بٍت عليو.على اإلطالؽ أف يوجو نقد معترب 
 اط ابلقرآف اجمليد والبناء عليو.يف الًتاث َف أيخذ حظو من االرتب

نّو هبب عليَّ أف أعود للقرآف ربة من موقف اإلماـ الرازي، وقلت إالدرس والع لذلك فقد أخذتُ 
ومن ىنا بدأت أعمل على تكريس  اإلماـ الرازي رضبة هللا عليو. الكرًن قبل أف أبلغ اؼبرحلة اليت بلغها

وال كتاب كويّن يف  ،فهو الكتاب الكوينّ  ا.واؼبزااي والدوافع كبَتة جدِّ  جمليد.صبيع دراسيت يف القرآف ا
ف وختم الكتب السماويّة ابلقرآ -سّلمصلى هللا عليو وآلو و -الوجود سواه  اآلف بعد ختم النبوات دبحمد 
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الَِّذي ال أيتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو، والذي  ،اجمليد، وىو الكتاب اؼبطلق، اؼبعجز، اؼبتحدي
عليَّ وجدت يف التفسَت ذلك الركاـ  وحينما بدأت الفكرة تلحّ  ن مراد هللا تبارؾ وتعاُف سواه.ال تعبَت ع
والفزلكات اللغويّة والصرفّية والنحويّة والبالغّية واألحكاـ  والقصص وما كبوىا،إلسرائيلّيات اؽبائل من ا
ؿ إُف حاجز وحائل بُت الناس وبُت القرآف الكرًن، أو على وما سوى ذلك فبا اعتربتو قد ربوّ  ،الفقهّية

مثاًل  يف التفسَت ك اؼبعارؼ اليت أدرجتألهّنم وجدوا من تل اس وبُت التدبّر يف القرف الكرًن األقل بُت الن
دت ورُبطت ببعض آايت لت وقعّ يعدُّ دبثابة التفسَت الفقهّي أو تفسَت آلايت األحكاـ، وأصوؿ الفقو أصّ 

لقضااي كذلك كثٌَت من الوف.  حبسب َما كاف يراه اؼبؤصّ  ،الكتاب الكرًن، ألدىن مناسبة، وألقوى مناسبة
 لتفت إليها بقدر كاؼٍ َف يُ علـو القرآف الكرًن ومعارفو  ة منعلوًما كثَت  ووجدتُ التارىبّية والسنن وغَتىا، 

ال بد من العودة إُف القرآف الكرًن، فهو كتاب االستخالؼ  ،النشغاؿ الناس بقضّية األحكاـ. فذذف
 -تبارؾ وتعاُف-ما يتعلق اب يو فحقّ  وىو الَِّذي يعطي كل ذي حقّ  ،وكتاب التوحيد والعمراف والتزكية

اؼبصادر  ألواف االعتقاد وأنواعو ومراتبو، وىو أصحّ  وىو منبع ألصحّ  اه حقو وزاد،من توحيد وسواه وفّ 
الكتاب الَِّذي ال أيتيو الباطل من  -قبل وبعد-ق ببياف اغبقوؽ والواجبات وما إُف ذلك، وىو فيما يتعلّ 

على علمو، الَِّذي  -تعاُف-لو هللا تنزيل من حكيم ضبيد، وىو الكتاب الَِّذي فصّ  ،بُت يديو وال من خلفو
 .ال يضيق بشيء، بل أحاط بكل شيء علًما

وربط مشاريعنا التجديديّة واغبضاريّة بو بشكل وثيق،  ،ال بد لنا من االرتباط ابلقرآف الكرًن ،إذف
ة وسوؼ نستمر ننطلق ونعود إُف النقط .وإال فقد تستمر حالة التيو ىذه اليت نعيشها إُف فًتات طويلة

لذلك وجدت أّف يف مراجعات الًتاث صلة ال تتوقف  اليت انطلقنا منها أو بدأان منها يف عملّية تيو مت
وسيلة من وسائل التجديد واالجتهاد وإعادة البناء الَِّذي ننادي بو  نقده يف نور ىداية القرآف الكرًنو 

والقرآف الكرًن وبّدد لنا ؾبموعة من وعجزت كل الدعوات اؼبنادية بو عن ربقيقو أو الوصوؿ إليو،  .صبيًعا
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 ، وما يزاؿ كثَتإُف َما يقرب منها -بعد جهد جهيد-السنن والقوانُت االجتماعّية اليت وصلت البشريّة 
 اليت ازبذت ىذا القرآف مهجورًا. منها بعيًدا عن متناوؿ البشريّة

لو على علمو ايط وفصّ  ،فيو من كل مثل -تعاُف-صّرؼ هللا  -قبل ىذا وبعده-والقرآف اجمليد 
، ورّغب ورّىب. وتناوؿ فيو مستقبل البشريّة ،وصدؽ عليو وىيمن ،اتالشامل، وراجع فيو تراث النبوّ 

ب يف السبل اؼبنتجة القادرة على إعانة اإلنساف على ربقيق الغاية من العهد الَِّذي أبـر بينو وبُت هللا رغّ 
وإقامة ىذه اغبياة على قواعد ببتة  ،من اػبلق -شأنو جلّ -تعاُف، ويف الوقت نفسو ربقيق غاية اغبق 

 -تبارؾ وتعاُف-وذبعل من مرحلة اعبزاء مرحلة ذبعل مايؿ اإلنساف إُف رضواف هللا  ،بةذبعل منها حياة طيّ 
 تو.وإُف جنّ 

اللجوء للقرآف الكرًن وتفسَت القرآف ابلقرآف، واستنباط اؼبشاريع اغبضاريّة  ووجدت أفّ 
أو َما يبكن تسميتو ابلتزكية الشاملة اليت  ،ومشاريع تزكية اإلنساف وتزكية اغبياة ،ة والعمرانّيةواالستخالفيّ 

كل ذلك تستطيع   السلوؾ وأنظمة التعامل والعالقات.ر والرؤية والفكر واالعتقاد و تشمل العقل والتصوّ 
ونلج إُف رحابو  اقاربو هبوإذا عرفنا اؼبداخل اليت ن و وذبده واضًحا يف القرآف الكرًن.أف ربصل علي

فالقرآف  مكنوف آايتو ويعّرؼ دبا جاء فيو، بُّت بواسطتها  فالقرآف الكرًن ُىَو أوُف أف يُفصح عن نفسو ويُ 
ويف سياؽ آخر على اإلطناب، وأييت يف سياؽ آخر على اإلصباؿ،  ،الكرًن أييت يف سياؽ َما على اإلهباز

ًدا، ويف سياؽ يكوف عاًما، ويف سياؽ طلًقا، ويف سياؽ آخر مقيّ وأييت يف سياؽ م ،ويف سياؽ على التبيُت
قبم من قبـو القرآف الكرًن أو يف  زه آايت الكتاب الكرًن يف سياؽآخر ينتهي إُف اػبصوص وما توج

بينو يف موضع آخر، وىكذا ملو يف موضع يُ دوف تكرار. وما هبُ  اسورة ذبده مبسوطًا يف مكاف آخر مضافً 
 . وكل ذلك ذبده يف الكتاب الكرًن.معمّ د ويُ قيّ ويُ ص صّ طلق وىبُ يُ 
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زؽ مداخل التدبّر ومداخل الولوج إُف رحاب القرآف اجمليد هبد نفسو قادرًا على رُ  نْ من ىنا فذّف مَ 
ت اؼبعارؼ أو العلـو يلو إليو اؼبعارؼ األخرى، ومنها اؼبعارؼ اليت ظبُّ الوصوؿ إُف َما ال يبكن أف توصّ 

 الشرعّية.

منها التفسَت ابآلبر اؼبنقولة عن السلف، والتفسَت اللغوّي ف  كما ذكران  أنواع كثَتة للتفسَت
طرح والبيايّن، والتفسَت اإلشارّي، والتفسَت الفقهّي، والتفسَت العقلّي، والتفسَت العلمّي، واؼبوضوعّي. ويُ 

تفسري القرآف » -لو وسّلمصلى هللا عليو وآ-اآلف توجو كبو التفسَت الفلسفّي. لقد سّن لنا رسوؿ هللا 
يف التفسَت كاف من نوع  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ّل ما ورد يف صحيح اؼبنقوؿ عنو فج ،«ابلقرآف

تو ا التفسَت العملّي والتطبيقّي فسنّ حُت تظهر اغباجة إُف التفسَت اللفظّي  أمّ  «تفسري القرآف ابلقرآف»
فسّنتو ىي القرآف، وسَتتو ىي القرآف، وخلقو ىو القرآف  ،دعبارة عن تفسَت للقرآف اجملي -كّلها-وسَتتو 
ّف القرآف ، ىو: إوسائر أنواع التفسَت اليت ذكرانىا تطرح تساؤاًل خطَتًا ،-صلى هللا عليو وآلو وسّلم-

فبا يدؿ على وضوحو وعدـ  ،صف أنّو بياف ومبُت ونور وميسر للذكر... إُف غَت ذلكاجمليد قد وُ 
وبتاج ىذا النور والكتاب اؼببُت إُف َمْن يفسره  ببيانو وتوضيحو، حبيث يفًتض أالّ قـو حاجتو إُف وسيط ي

أايِّ كاف نوعو؟! ما دامت غاايتو  «التفسَت»هبذا الوسيط:  عتٌتفلم يُ يعرؼ اآلخروف معانيو، واؼبراد بو. ل
يف النهاية تقريب معاين القرآف إُف أفهاـ اؼبخاطبُت بو الذين يفًتض القرآف أهّنم مهيؤوف لالنفعاؿ بو 

تذّكروا مضامينو وأىدافو روه، وتفّكروا فيو، وتعّقلوا آايتو، و واالىتداء هبدايتو إذا تلوه حق تالوتو وتدبّ 
ابتباعو، وبناء حياهتم وعمراهنم وحضاراهتم وفًقا ؼبا نزؿ بو من ىداية. كما أهّنم وأهّنم مطالبوف  ومقاصده،

ْأملْر تْػْر ِإىْل الهِطيْت أ وت وا ْنِصيببا ِمْت ﴿حبكمو:  خصوماهتم إليو، والرضا فوف دبعاعبة اختالفاهتم، وردّ مكلّ 
نْػه مر  ك ْم بْػيػر ْف ِإىْل ِكْتاِب اَّللِه لِْيحر ْعور ه مر ْوه مر م عرِرض وفْ  الرِكْتاِب ي در  .(ٖٕ)آؿ عمراف: ﴾ّت ه يْػتْػْوىله ْفرِيع  ِمنػر

ْذِلْا ِِبْنػهه مر قْال وا ْلتر ّْتْسهْنا ﴿وَف يعّلل إعراضهم بعدـ فهم اػبطاب، بل عّلل بعّلة أخرى خاّصة هبم: 
مبا ْمعرد وْداٍت ْوْلرهه مر يف ِديِنِهمر ْما ْكان وا يػْ  تْػر وفْ النهار  ِإال ْأوه وعدـ الفقو  . فاإلعراض(ٕٗ)آؿ عمراف: ﴾فر

سبحانو -د هللا طبُت. أّما اػبطاب القرآين فال اختالؼ فيو  ألنّو من عنأييت من انعداـ استعدادات اؼبخا
الذي أحاط بكل  ،أّما خطاب العزيز العليمة يبكن أف تعًتي اػبطاب النسيب، واالختالؼ آف .-وتعاُف
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ة آفة من على علمو وبعلمو فلن يكوف عرضًة أليّ  -تبارؾ وتعاُف-ذي فّصلو هللا شيء علًما، والكتاب ال
ال يبكن أف يكوف أبُت من القرآف  -أايِّ كاف علم اؼبفسر وجاللة قدره-فالتفسَت اإلنسايّن  تلك اآلفات.

ل  أمر يتجاوز بعبثيتو ربصيل اغباص «إضاءة الضوء ومصدرهللا»أو  «تنوير النور»الكرًن وال أوضح. و
للتفسَت إاّل  «املعىن املعريفح »ر من القرآف بػَف يفسّ  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ هللا  ولذلك فذفّ 

 -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-نقل جربيل إليو أي:   -عليو السالـ-آايت معدودات عّلمهن إايه جربيل 
تبارؾ -ولعّل ىذه اغبكمة من بعض جوانبها تعليم هللا  .-سبحانو وتعاُف-تفسَتىن غبكمة أرادىا 

ّل ذلك يبكن أف يندرج يف ؾباالت تفسَت القرآف وجُ كيف يعّلم الناس الكتاب واغبكمة، و  لنبيّ  -وتعاُف
 .(ٔٔ)ابلقرآف

صلى هللا عليو وآلو -فيما عدا ما فسره رسوؿ هللا -فهومو االصطالحّي دبوذلك يعٍت أّف التفسَت 
ىو إاّل جهد بشرّي يستخدـ اؼبفسروف فيو جهودىم وأدواهتم ومعارفهم اؼبختلفة ليتكّوف ؽبم إف  -وسّلم
فالقرآف اجمليد يفسر بعضو بعًضا.  غبكم يف قبولو أو رّده إُف هللا تبارؾ وتعاُف.ا. فيُؤخذ منو وُيًتؾ ،فهم

وإاّل فهو أكثر من أف  ،التعبَت بو إُف األذىاف يف ىذاأحببنا أف نقرّ  : « تفسري القرآف ابلقرآف»فما ُىَو 
وال نريد أف يغلب عليو مفهـو التفسَت أو معٌت التفسَت االصطالحي الَِّذي درج اؼبفسروف  ،يكوف تفسَتًا
العبارة أو ىذا أاّل وىو معرفة ألفاظ القرآف أو التعريف ألفاظ القرآف، ولكن وجدان ىذه   على استخدامو
 العنواف مناسًبا.
بعض اؼبشتغلُت ال على الناحية اؼبوضوعّية كما ذىب إُف ذلك  «لقرآف ابلقرآفتفسري ا»يقـو 

أف ذبمع اآلايت اليت تتعلق دبوضوع َما يف موضع ىو   «تفسري القرآف ابلقرآف»ّف ابلتفسَت. وقد ظّنوا إ
                                                           

فّسر آايت الكتاب الكرًن كّلها، ابؼبفهـو االصطالحّي للتفسَت ؼبا جاز ألحد أف  ترؾ للناس مع كتاب هللا سنتو وسَتتو، وللسّنة والسَتة مفهومها وللتفسَت مفهومو، ولو أّف رسوؿ هللا  إّف رسوؿ هللا  (ٔٔ)

لتدبر إذا كاف َمْن األمر ابولوقع كل أولئك اؼبفسرين ومنهم الصحابة والتابعوف الذين أثرت عنهم مأثورات كثَتة يف التفسَت ربت طائلة الوعيد النبوّي، وما فائدة  يفسر القرآف العظيم دبا َف يفسره بو رسوؿ هللا 

 قد ذكر كل تلك اؼبسائل يف تفسَته.  أُنزؿ عليو القرآف العظيم قد فسره كّلو؟ وكيف سّطر الفقهاء من أىل اغبديث وأىل الرأي كل تلك الفهـو أحاديث تفسَت  أي: أّف رسوؿ هللا

؟ وما حكم ىؤالء وتفاسَتىم اربة وحدىا وقر بعَت لفعل دوف أف يفرغ من معانيها  فهل قصد ىو وأمثالو أف يرووا عن النيب لقد ذكر فخر الدين الرازي يف مقدمة تفسَته أنّو لو شاء أف يضع يف تفسَت الف

ا بُت ال  اليت بلغت اآلالؼ إذا كاف ىناؾ تفسَت نبوّي ذباوزوه دبا يف ذلك أولئك الذين صبعوا أقواؿ الصحابة والتابعُت يف التفسَت؟! إّف الفرؽ ؾبموع أقوالو  سّنة والسَتة والتفسَت، فذّف سّنة رسوؿ هللا كبَت جدِّ

«.التفسَت اؼبأثور»َف يًتؾ تفسَتًا. يف ضوء ذلك ينبغي أف يراجع موضوع  وأفعالو وتقريراتو وىي قطًعا بياف القرآف، لكّنها ال تسمى تفسَتًا دبعناه االصطالحّي، ولذلك فذّف رسوؿ هللا 
 



 31  

 

 ضوع. ذلك حىت تتضح لك معاين اؼبو وتربط بينها وتنظر يف تواريخ نزوؽبا وأسباب النزوؿ وما إُف ،واحد
بة إُف َما كبن بصدده وال شك  نوٌع من أنواع التفاسَت اؼبهمة وال شك، واؼبقرّ  «التفسري املوضوعيح »و

ولكنو يستوعبها  ،فيو مزااي التفسَت اؼبوضوعيّ  _الَِّذي نريده_ «تفسري القرآف ابلقرآف»ولكن  كذلك.
لكن  تدبّر القرآف الكرًن وأتملو.معٌت اىا مرحلة يصعب أف يتخطّ  تجاوزىا. فمرحلة النظر اؼبوضوعيّ وي
فهو تفسَت وتدبّر وأتمل وتفكر وتعقل وتذكَت  ،كما قلنا يتجاوز ذلك كّلو  «تفسري القرآف ابلقرآف»

يستخدـ كل تلك اؼبداخل ويتوسل بكل تلك الوسائل ليكوف القرآف الكرًن  ،وترتيل يف القرآف اجمليد
ق ابألحكاـ م البشريّة إايه، سواء تعلّ  فهم كل َما جاء ليعلّ اؼبرجع األساس يف فهم القرآف اجمليد ذاتو، ويف

بناء و ربقيق التزكية، ربقيق التوحيد، و أو العرب أو السنن أو القوانُت أو بناء اغبضارات أو بناء العمراف، 
- ره هللافالقرآف الكرًن قد يسّ  لقرآف الكرًن.كل ذلك ذبده يف ا  ،بناء اؼبعتقد الصحيحو التصّور السليم، 
م العلـو فبا بذلوه يف تعلّ  اولو بذؿ الناس يف تدبّر القرآف اجمليد وؿباولة فهمو جزءً  للذكر. -تبارؾ وتعاُف
لو  -ستمهد إليهم السبيل لفهم القرآف اليت وضعوىا أنفسهم بتصور أو حبجة أهّنا ِىَي اليت-األخرى 
يف حسن تالوتو، وتالوتو حق و يف ترتيلو، و ، من ىذه اعبهود مع القرآف الكرًن ذاتو، يف تدبّره ابذلوا جزءً 

ر فيو والتعقل والتدبّر والتذّكر والعمل على الوصوؿ إُف مكنونو من داخلو وأدواتو التالوة، أو يف التفكّ 
بوا كثَتًا من السلبّيات اليت يشتكي منها اؼبتخصصوف يف كثَت من تلك لناؽبم خٌَت كثٌَت، ولتجنّ   ودبنهجو
 .اعبوانب

 ،رجعنا أيًضا إُف تراثنا م ىذا النوع من اؼبمارسةكباوؿ تعلّ كنا  ماد أف نقوؿ: إنّنا حينلذلك نو 
 ر َما يشعر ابغباجة إُف تفسَتهفسّ يُ  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-وحاولنا أف نرى كيف كاف رسوؿ هللا 

يف تفسَت القرآف إال ال يستخدـ  -صلوات هللا وسالمو عليو-ألصحابو رضواف هللا تعاُف عليهم. فذذا بو 
يف  َّلِلِه ْما يف السهْاْواِت ْوْما﴿فحينما يهرع إليو الصحابة خائفُت بعد أف نزؿ قولو تعاُف:  القرآف ذاتو.



 32  

 

ْشاء  ْواَّلله  يْ  اأْلررِض ْوِإف تػ برد وا ْما يف أْنف ِسك مر ْأور ِت رف وهللا  ٗم ْاِسبرك م ِبِه اَّلله  فْػيْػ رِفر  ِلْات ْيْشاء  ْويػ ْعطِحب  ْمت
ٍء ْقِدير   على  منا الَِّذي يستطيع أف يهيمن نْ فيقولوف: اي رسوؿ هللا  ومَ  (.ٕٗٛ:)البقرة ﴾ْعْلد ك لِح ْشير
قبل لقي من شاىق أُ كاف أحدان يف بعض األحياف ىبطر على ابلو خواطر يتمٌت لو   إفّ  خواطره وأفكاره.

وأين "يبتسم ويقوؿ ؽبم:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ هللا بفذذا  أف سبر تلك اػبواطر يف خاطره.
ْعْها﴿ :منكم قوؿ هللا تبارؾ وتعاُف ىم إُف آية أخرى فردّ  "،(ٕٙٛ)البقرة: ﴾اْل ي ْكلِحف  اَّللح  نْػفرسبا ِإاله و سر
وه حينما ترفع عن صدورىم ذلك اغبرج الَِّذي أحسّ  .على تساؤؽبمهبا يبهم من آايت الكتاب الكرًن هبُ 

ا اي منّ  نْ مَ  هللا وسالمو عليو: ذات يـو يسألونو صلوات وأييت الصحابة إُف رسوؿ هللاظبعوا اآلية األوُف. 
ْو أْيػُّْها ﴿ :يف سورة آؿ عمراف -شأنو جلّ -بعد أف نزؿ قولو  ؟قي هللا حق تقاتورسوؿ هللا يستطيع أف يتّ 

ِلا وفْ الهِطيْت آْمن وا اتػهق وا اَّللهْ ْحعه تػ ْقا فأخذ رسوؿ هللا  ،(ٕٓٔ:)آؿ عمراف ﴾تِِه ْواْل ّْت وت ته ِإاله ْوأْنت م مُّسر
ْتلْعرت مر ﴿ :م أيديهم إُف آية سورة التغابنى هللا عليو وآلو وسلّ صلّ - (. ٘ٔ:)التغابن ﴾فْاتػهق وا اَّللهْ ْما اسر

ْعْهاي ْكلِحف  اَّلله  نْػفرسب اْل ﴿ . أال وىو استطاعة اإلنساف:إذف ىناؾ مناط مبدئي ومنهجيّ   ﴾ا ِإاله و سر
ْتلْعرت مر ﴿(، ٚ)الطالؽ: ﴾ا ِإاله ْما آَْتْهااْل ي ْكلِحف  اَّلله  نْػفرسب ﴿ (،ٕٙٛ)البقرة:  ﴾اتػهق وا اَّللهْ ْما اسر
صلى -وكاف يف مقدور رسوؿ هللا  «. تفسري القرآف ابلقرآف»وىذا من  (، وما إُف ذلك.ٙٔ)التغابن:
ة ؽبم ىذه السّنة، سنّ  أف يقوؿ شيًئا من عنده أو ألفاظو، ولكن أراد أف يسنّ  -وآلو وسّلم هللا عليو

 . «تفسري القرآف ابلقرآف»

ق لر ْو ِعْباِدْي ﴿ آية سورة الزمرشعر بشيء من شبهة وىو يسمع ي نْ مَ  وحينما أييت إُف رسوؿ هللا
ْرف وا ْعْلد أْنف ِسِهمر  يعبا ِإنهه  ه ْو الْ ف ور   الهِطيْت ْأسر ْنل وا ِمت رهٔترِْة اَّللِه ِإفه اَّللهْ يْػ رِفر  الطُّن وْب ٓتِْ اْل تْػقر

يعب ﴿ :وقد أفادت الشموؿللتأكيد، « صبيًعا»(، فهنا ٖ٘:)الزمر ﴾الرهِحيم    .﴾اِإفه اَّللهْ يْػ رِفر  الطُّن وْب ٓتِْ
ْرْؾ ِبِه ْويْػ رِفر  ْما د وْف ْذِلْا ِلْات  ِإفه اَّللهْ ﴿ؿ: يّة يف سورة النساء إذا هبا تقو آوأنيت إُف  اْل يْػ رِفر  ْأف ي شر
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وكأّف الشرؾ يف ىذه اآلية  .إذف استثٌت الشرؾ ىنا من الذنوب القابلة للغفراف .(ٛٗ:)النساء ﴾ْيْشاء
اليت ال تغتفر. وذلك مفهـو كذلك  ألّف الشرؾ ظلم عظيم. وىو  أو من الذنوب ،الكريبة فبا ال يغتفر

ظلم ػبالق اإلنساف والكوف واغبياة  شيء آخر. فهوقبل أف يكوف ظلًما لظلم لذات اإلنساف ونفسو 
انقالب على والشرؾ «. رعاَف الذّ »وبُت عباده وىم يف  -تعاُف-بـر بُت هللا ونقض للعهد الَِّذي أُ 

ْوِإينحِ ْلْ فهار  لِحْات َْتْب ﴿وأتيت آية بلثة يف سورة طو وتقوؿ:  ابلتوحيد.ّفة الذين جاءوا ُت كارساالت النبيّ 
ْتْدهْوآْمْت ْوْعِاْل ْقاِ ب  ِإفه ﴿ :واحدة أطلقت سباًما ىنا أماـ آايت ثالثة:إذف كبن  .(ٕٛ:)طو ﴾ا ّت ه اهر

يعب  ، وىي نت لنا شروط التوبةبيّ  وبلثةوأخرى استثنت الشرؾ،  وَف تستثِن. ﴾ااَّللهْ يْػ رِفر  الطُّن وْب ٓتِْ
بْة  ْعْلد اَّللِه لِلهِطيْت يْػعرْال وْف السُّوْء ِبْْهاْلٍة ّت ه يْػت وب وْف ﴿يف سورة النساء:  تنسجم مع قولو تعاُف ْا التػهور ِإٔمه

لِْئْا يْػت وب  اَّلله  ْعْليرِهمر وْْكاْف اَّلله   بْة  لِلهِطيْت يْػعرْال وْف السهيِحْئاِت ا ْحِكيابا*ْعِلياب ِمت ْقرِيٍب فْأ ور ْولْيرْسِ: التػهور
لِْئْا ْأعرتْ  ْ  ْز مر ْعْطاابب ْح ه ِإْذا ْحْضْر ْأْحْده م  املْورت  قْاْؿ ِإينحِ تػ بر:  اآلْف ْواْل الهِطيْت ْٙم وت وْف ْوه مر ك فهار  أ ور در

 و جلّ تبُّت ىذه اآلايت بوضوح شديد أّف قبوؿ التوبة حق للعبد على ربّ  فهنا(. ٛٔ،ٚٔ)النساء: ﴾أْلِيابا
ومن ىذه الشروط: أف يكوف الذنب قد وقع جبهالة، إذا كاف قد وقع عن علم  شأنو، ولكن بشروط.

ال  ،قد طرد إبليس من رضبتو -تبارؾ وتعاُف-فا  فاألمر ىبتلف. -مثل معصية إبليس-د ومعرفة وتعمّ 
رضبتو بشكل أبدي ألنّو كاف  طرده من ،ولكن على العكس .ن آدـنو التوبة كما لقّ وَف يلقّ  يعصجملرد أنّو 
ا أنّو ال ينبغي أف يعصي عبد حقيقي هللا تعاُف ألّي سبب من عالػمً ا بقضّية الطاعة واؼبعصية، و عالػمً 
يف  -شأنو جلّ -وىو ينكر حكمتو  -تعاُف-يعصي هللا  باب. ولكن كربه وغروره ضباله على أفاألس
بعد أف عّلم آدـ  -تبارؾ وتعاُف-مت  فبقّية اؼبالئكة سلّ  لو ابلسجود آلدـ، ويف اصطفاء آدـ.أمره 

مت أنّو ُىَو اؼبؤىل ألّف يكوف خليفة يف ىذه األرض، سلّ  ،األظباء كلها مث عرضهم على اؼبالئكة
-مع أهّنم كانوا قد أبدوا اعًتاًضا  ،وأمسكت عن التساؤؿ، وسجد اؼبالئكة كلهم أصبعوف حينما أُمروا

ِدْؾ ﴿ قالوا: ففيو تفاصيل أهّنم -دوإف َف يز  ْماْء ْوْْمرت  ن ْسبِحم  ِبْار ِفا  الدِح ْأَْترْعل  ِفيْها ْمت يػ فرِسد  ِفيْها ْوْيسر
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ْاءْ  ْونػ ْقدِحس  ْلْا قْاْؿ ِإينحِ ْأعرْلم  ْما ـْ اأْلمسر أّما إبليس  تسليمهم. (، فتمّ ٖٓ:ة)البقر  ﴾اْل تْػعرْلا وْف ْوْعلهْم آْد
فكاف عنده نوع من الشعور ابلغرور واالستعالء  ،(ٔٙ)اإلسراء: ﴾اأْْأسرج د  ِلْاتر ْخْلقرْ: ِطينب ﴿ :فقاؿ

اغبكمة يف األمر ويف االصطفاء، كأنّو تعاُف  -تعاُف-ونفى عن هللا  ،شأنو واالستكبار حىت على ربو جلّ 
قد التفت إُف أصل  -ولو اؼبثل األعلى-شأنو  َف يلتفت أو َف يكن جلّ  ابلسجود، حينما أمره جّل شأنو،

اػبلقة بُت النار والطُت، فهذه اعبريبة النكراء الشاملة النافية لكل معاين الربوبّية اإلؽبّية، النافية غبكمة 
كاف ىناؾ ؾباؿ قد تركو   وإال لو رورة، َف يكن ؽبا عالج إال الطرد.اإللوىّية والربوبّية، اؼبتغطرسة اؼبتكربة اؼبغ

التوبة،   -تبارؾ وتعاُف-إبليس يف معصيتو كمجاؿ آدـ، أف يكوف قد عصى عن جهل، لردّبا لقنو هللا 
ـ  ِمت رهبِحِه ْكِلْااٍت فْػْتاْب ْعْليرِه ِإنهه  ه ْو التػهوهاب  الرهِحيم  ﴿ :ن آدـكما لقّ  ولكن  (.ٖٚ)البقرة: ﴾فْػتْػْلقهد آْد

ر فيها بنفسو، فكّ كما أنّو َف يُ   ن التوبة.لقّ ل أو ربتمل أّي شكل من األشكاؿ أف يُ تقبّ جريبتو َف تكن ت
ده، على العكس كاف وباوؿ أف وبصل على فسحة من األجل والعمر يعرب هبا عن غروره وطغيانو وسبرّ 

ْعث وْف قْاْؿ فِْإنهْا ِمْت الرا نْظرِيْت ِإىْل ﴿قاؿ:  ـِ يػ بػر ـِ الرْوقرِ: الرْاعرل وـِ  فْأْنِظررين ِإىْل يْػور  ﴾يْػور
إذف ىناؾ معاندة مع سبق  (.ٜٖ)اغبجر: ﴾قْاْؿ فِْبِع،هِتْا أْل لروِيْػنػهه مر ْأٓترِْعنيْ ﴿(، قاؿ: ٖٚ،ٖٙ)اغبجر:

و يرتكبها عناًدا وصلًفا وغرورًا ولكنّ  امل لطبيعة اعبريبة اليت يرتكبها.مع وضوح ك ،تردد اإلصرار دوف أيّ 
 ًء على أوامر هللا تبارؾ وتعاُف.واستعالواستكبارًا 

الستئصاؿ القنوت من نفس اإلنساف   قبد أّف آايت الزمر سيقت فهنا نعود إُف اآلايت الثالثة.
د وعمل السوء م على االستمرار يف اؼبعصية والتمرّ حدث أف صمّ  فقد رأينا ماذا حدث حُت قنط إبليس.

فذذا كاف اإلنساف قد  .قد تدفع اإلنساف إُف مراكبة الشرور ،فالقنوط حالة نفسّية خطَتة إُف يـو الدين.
معصية فقد يبارس بعد القنوط مائة. وإذا كاف قد وقع يف  ، فقد يقع بعد القنوط يف عشرة.يف شر وقع

ْنل وا ِمت رهٔترِْة اَّللِه ِإفه اَّللهْ يْػ ر ﴿ :زاؿ القنوط من نفس اإلنسافأف يُ وىكذا، فاقتضى السياؽ  ِفر  اْل تْػقر
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يعبا ِإنهه  ه ْو الرْ ف ور  الرهِحيم   القدرة على غفراف الذنوب  -شأنو جلّ -إّف لو (. ٖ٘)الزمر: ﴾الطُّن وْب ٓتِْ
تبارؾ -فذذا عرفت كيف تتوب وكيف سبارس التوبة كما أمرؾ هللا  يًعا، فذذف ال تقنطوا وال تيأسوا.صب

جو إُف متّ إذف السياؽ علك كمن ال ذنب لو. فعليك وهب -تعاُف-فهناؾ أمل أف يتوب هللا  -وتعاُف
سورة آية منها وما ال يغفر. أّما  رفوما يغ ،قضّية القنوط، وليس لقضّية بياف أنواع الذنوب وؿباربتها

مث ازدادوا كفرًا، أولئك لن تقبل  ،فيو أانس آمنوا مث كفروا، آمنوا مث كفروا هي تتحدث يف جوّ ، فالنساء
وىو  ،فكل ذنوهبم عدا الشرؾ غفر َما دوف ذلك ؼبن يشاء.شرؾ بو ويَ توبتهم  ألّف هللا ال يقبل أف يُ 
يؤمنوف مث يكفروف، مث يؤمنوف مث   روه ومارسوه عدة مراتوا عليو وكرّ الذنب األساسّي الَِّذي أصرّ 

وبعد تكرار ىذا الذنب مع وعي وسبق  ،قبل توبتهم بعد ذلكيزدادوف كفرًا، ىؤالء لن تُ مّث يكفروف، 
ْرْؾ ِبِه ْويْػ رِفر  ْما د وْف ْذِلْا ِلْات ْيْشاء ْوْمت ﴿ :إصرار وإدراؾ ؼبعٌت َما يقوموف بو ِإفه اَّللحْ اْل يْػ رِفر  ْأف ي شر

تْػْره ِإْتربا ْعِظيابا ِرؾر اِبَّللِح فْػْقِد افػر أف يكوف حذرًا من الوقوع يف  فعلى اإلنساف(. ٛٗ)النساء: ﴾ي شر
قو هللا تعاُف ويكشف لو عن مضار الشرؾ حينما يوفّ -الشرؾ  ألّف الشرؾ ظلم عظيم، وعلى اإلنساف 

فعليو أاّل ىبرج منها مرة أخرى  ألنّو ىبشى أف يقع يف الشرؾ مرة بنية، فال  -وينتقل إُف صفوؼ اإليباف
د مرة، توبة بعد االستغراؽ يف الشرؾ، وتكراره مرة بعوابلتاِف لن تُقبل لو  ،يستطيع أف ىبرج منو

ْوِإينحِ ْلْ فهار  لِحْات َْتْب ْوآْمْت ْوْعِاْل ﴿واالستهانة بو كذنب عظيم. أّما اآلية الثالثة، فهي آية سورة طو 
ْتْده ا يف التائب بُّت لنا التوبة من حيث الشروط اليت ال بد من توافرىأراد أف يُ (، ٕٛ)طو: ﴾ْقاِ با ّت ه اهر

بْة  ْعْلد اَّللِح لِلهِطيْت ﴿ :يف سورة النساء نة ومنسجمة مع قولو تعاُفقبل توبتو، فهي مبيّ لكي تُ  ْا التػهور ِإٔمه
لِْئْا يْػت وب  اَّللح  ْعْليرِهمر وْْكاْف اَّللح  ْعِلياب   ﴾اا ْحِكياب يْػعرْال وْف السُّْوْء ِبْْهاْلٍة ّت ه يْػت وب وْف ِمت ْقرِيٍب فْأ ور

ْوِإينحِ ْلْ فهار  لِحْات َْتْب ْوآْمْت ْوْعِاْل ْقاِ با ّت ه ﴿فحينما يقوؿ هللا تعاُف يف سورة طو: (. ٚٔ)النساء:
ْتْده رىا يف نفسو، واألمور اليت ال والشروط اليت ال بد أف يوفّ  ،عن التائبىنا الكالـ (. فٕٛ)طو: ﴾اهر
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ْتْده﴿ قبل توبتو:بد أف يلتزمها من أجل أف تُ   ﴾ْوِإينحِ ْلْ فهار  لِحْات َْتْب ْوآْمْت ْوْعِاْل ْقاِ با ّت ه اهر
ِذي ال شك أّف الَّ  ن اتب وآمن.مَ ػل ، ولتكوف التوبة نصوحإذف اتب ورجع إُف هللا وأانب(. 8;)طه:

تقتضي  فكأّف إعادة ذكر اإليباف بعد التوبة للتنبيو على أّف ىذه التوبة يتوب ال بد أف يكوف لو إيباف.
 اتب وآمن وعمل صاغبًا واستقاـ. أّما َمنْ ن مَ ػوال اكبراؼ يف اؼبعتقد ل شرؾوال ىُبالطو ال يشوبو  إيباانً 

وإمّبا ال بد من تصحيح  قبل التوبة.التوبة العقديّة أو التصحيح العقدّي فال تُ ربصل لو أانب فقط وَف 
ْتْده لِحْات َْتْب ْوآْمْت ْوْعِاْل ْقاِ با ّت ه ﴿ عقدّي:  ،ال بد أف يصدؽ االعتقاد واإليباف(. ٕٛ)طو: ﴾اهر
ربىن على صدؽ التوبة وكوهنا توبة نصوًحا ابلعمل الصاٌف واالستقامة عليو واالستمرار فيو وعدـ ويُ 

لِحْات َْتْب ﴿ :الرجوع عنو بعد التوبة  ألّف ذلك يؤّدي إُف نوع من العبث واللعب الَِّذي ال يقبلو هللا تعاُف
ْتْده ْوآْمتْ  وىو أرقى  ،«تفسَت القرآف الكرًن ابلقرآف»وىذا كّلو من (. ٕٛ)طو: ﴾ْوْعِاْل ْقاِ با ّت ه اهر

سائر الشبهات وتزيل سائر نفسك  ك حُت سبارس ىذا ترفع عنوأنت ترى أنّ  أنواع التفسَت كما قلنا.
... إُف د ىناؾيّ ىنا، وؼبا قػُ  طلقأُ  ، كأف يكوف مشتبًها َفَِ االعًتاضات إف كاف شبة َما يستحق االعًتاض

ألّف القرآف الكرًن شفاٌء ؼبا يف الصدور، فحينما   ىذا ال يبكن أف يرد وال يبكن أف يوجد غَت ذلك.
لك أي ، وليس كمثل ذفسر القرآف نفسو فذمّبا يشفى بذلك صدور الناسأو حُت يُ  ،نفسر القرآف ابلقرآف

 ، أو االعتماد على أّي أتويل آخر.تفسَت آخر

أمر أّصلو رسوؿ  واألمثلة السابقة يف مقاربة رسوؿ هللا للقرآف، توضح أف تفسَت القرآف ابلقرآف،
ئّية، الوحدة البنا وبدأ بو وعّلمو الناس. كما توضح أنبية اعتبار مبدأ -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-هللا 
 رحابو والوصوؿ إُف دقائقو، فهو قـو على مبدأ أّف يف القرآف مداخل ال بد أف تستعمل للولوج إُفواليت ت
ُت كافة، وىو يف ها ومقاـ النبيّ ات كلّ يقـو مقاـ النبوّ  و مستوعب مكنوف.كر، ر للذّ ميسّ  -أي القرآف-

ودة إليو والرجوع إليو يف كل حُت. فذذف يستطيعوف الع، ثابة النيب اؼبقيم بُت ظهراين الناسدبالبشريّة اآلف 
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ىي  . وأعلى درجات بيانوالتفسَت يقـو على مبدأ أّف القرآف الكرًن مبُّت بد من االلتفات إُف أّف ىذا ال
رسوؿ هللا فقد مارس وكما قلنا  ،دبا يف ذلك السّنة النبويّة اؼبطهرة  تبياف لكل شيء بيانو لنفسو. والقرآف

 مو ألصحابو.وعلّ  ،ىذا -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-

 ًنقدجتهد يف تنقـو دبا َف يقم بو اآلخروف فنأف  وىو وجدان أّف علينا واجًبا عينًيافقد ولذلك 
وأسلوبو وفصاحتو وإعجازه  ة كما أنزلو هللا على رسولو الكرًن الذي حفظو بنظمو الداخليّ القرآف للبشريَّ 
ورأينا أف كبمي العقوؿ اؼبؤمنة من أف تذىب هنبًا  الباطل من بُت يديو وال من خلفو. من أف أيتيو

لإلسرائيليات واألكاذيب واؼبوضوعات واؼبعلقات واؼبراسيل وما أحاط دبا دّوف فبا ظّبي بعلـو القرآف مثل 
فأردان أف نقّدـ للناس كتاب هللا  كما أصبعت األمة عليو  .الناسخ واؼبنسوخ واكم واؼبتشابو وما إُف ذلك

لتلك االختالفات  الذي وضع حدِّا -هنع هللا يضر–فاف ماـ الشهيد أمَت اؼبؤمنُت عثماف بن عيف عهد اإل
وذلك جزءٌ  ،واؼبنازعات وذباوز تلك اآلبر واألحاديث اليت أدت إُف اختالؼ الناس يف أحرٍؼ وكلمات

واقعها وَف جـو يف ممن اغبفا اإلؽبّي للقرآف الكرًن حبيث انضبطت بنائية القرآف كما انضبطت بنائية الن
 .حرؼ أو نقصاف نربة يعد ىناؾ ؾباٌؿ لزايدة

أينا أف نصدر سلسلة كتب لتفسَت القرآف ابلقرآف، ولذلك فقد ر  ،إّف اؼبيسور ال يسقط ابؼبعسورو 
صلى هللا –عٌت ابلرد إُف األمر األوؿ، وإُف ما كاف عليو جيل التلقي الذي تلقى القرآف عن رسوؿ هللا تُ 

آف ابلقرآف ىي ؿباولتنا ىذه لتفسَت القر  إفّ  .عن جربيل عن رب العاؼبُت غضِّا طرايِّ  -سلمعليو وآلو و 
تعلم يقينًا ، وأف ة كافة أف ترتبط ابلقرآف الكرًن وحده وتعتمد عليو دبفردهبل إُف البشريَّ  دعوة للمسلمُت،

ا كبَت أّف كل َمن يقرأ ىذه إّف أملنو أنّو ؿبفوظ حبفا هللا بنظمو وأسلوبو وبالغتو وفصاحتو وإعجازه. 
ااولة بتدبر وإمعاف نظر أف يصل إُف القناعة أّف القرآف وحده كاؼ ومغٍن عن التفاسَت اليت شابت 
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الكثَت منها اإٍلسرائيليات واآلبر اليت َف تصح سنًدا وال متًنا وذباوزت اؼبسند الصحيح الذي قّدـ رسوؿ 
 نهج التفسَت اؼبقبوؿ شرًعا أال وىو تفسَت القرآف ابلقرآف.بو م –صلى  عليو وآلو وسّلم –هللا 

ن تقسيم لقد حاولنا أف نتجاوز ما قاـ بو بعض فضالء اؼبعنيُت ابلتفسَت من العلماء ادثُت م
 وآثران أف نستعمل بدؿ كلمة األقساـ أو األبعاض أو غَتىا كلمة النجـو السور إُف أقساـ موضوعية.

نّجًما. لكننا ال نعٍت هبا اؼبعٌت االصطالحي الذي يُقصد بو قبـو التنزيل، ولكن نعٍت مالقرآف تيّمنا بنزوؿ 
بو تقسيم السورة تقسيًما موضوعًيا مًتابطًا يعُت على الفهم واالستيعاب لسور القرآف الكرًن وترابط 

 أجزائها وقبومها وآايهتا.
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 بني يديح السورة

ػبامسة واػبمسُت وا، اؼبصحفىي السادسة يف ترتيب  -«األنعاـ»سورة -ىذه السورة الكريبة 
اليت نزلت صبلة واحدة، وتُعد ىذه السورة من السور القليلة يف النزوؿ. سورة اغبجر يف ترتيب النزوؿ تلت
أحكاـ األنعاـ، وبياف اغبالؿ  ا اشتملت علىفسهنّ هبذا االسم، « سورة األنعاـ»على طوؽبا. وقد ظبيت 

العالقة الوثيقة بُت الشرؾ والكفر اب  -بشكل ال ذبده يف غَتىا-وىي السورة اليت بّينت  .راـ فيهاواغب
اء السور أظباء فيها ودعاوى اعباىلّية وبُت اؼبايكل واؼبشارب وأحكاـ الطعاـ، وأتثَتاهتا يف ذلك. وأظب

ور عديدة َف تغادر وصًفا أو فائدة جاء ذكرىا وبياف منافع كل منها يف س معاف وإوباءات كثَتة. فاألنعاـ
أو منفعة إال وذكرت يف موقٍع ما من القرآف اجمليد. والقارئ اؼبتدبّر مطالب ابستدعاء كل تلك األمور 

عاُف يف مدلوؿ االسم. ولقد مصدرًا ىامِّا من مصادر التدبُّر ومعرفة نِعم هللا ت -وحدىا-لتصبح التسمية 
َناَىا  :مالحظة لقولو تعاُف« سورة اغبّجة»اىا بػأّف ىناؾ من ظبّ اؼبصادر بعض ذكر  تُػَنا آتَػيػْ ﴿َوتِْلَك ُحجَّ

ِإبْػرَاِىيَم َعَلى قَػْوِمِو نَػْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإفَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم﴾ وليس شبّة نّص يدؿ على أّف ىذه 
فػأظباء سور القرآف  .حيدة ؽبذه السورةتسمية و  األنعاـالتسمية توقيفيَّة  ولذلك َف تشع، فهذه التسمية 

كما  -اؼبثل ابلبعوضة وما فوقها، وَف يستِح من ذلك  قد ضرب هللا تعاُف ، و-كما ذكران-ىادفة كلها 
بنظاـ  -تعاُف-ألّف ىذه األنعاـ واغبشرات مسّخرات خاضعة طائعة   -كاف اؼبشركوف يّدعوف

أي -مع مراد هللا سبحانو وتدبَته، فهم  االنسجاـ أقرب منهم إُف -من ىذه الناحية-التسخَت، فهي 
يف سبّردىم على نظاـ اػبالق العظيم أضّل سبياًل، ودوف مرتبة األنعاـ اليت سّخرىا ؽبم،  - والكفارُتاؼبشرك

وَف وبرمهم بكفرىم نعمة االستمتاع هبا!! مث إّف يف ىذه األظباء مفاتيح يف اعبمع بُت القرائتُت، وتنبيو 
ـَ َوضَبَْلَناُىْم يف اْلبَػرِّ  :إُف نعمة التكرًن والتفضيل على أمم اؼبخلوقات كاّفةلإلنساف  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت آَد

َناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍَت فبَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضياًل﴾  ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ( ٜٚ: اإلسراء)َواْلَبْحِر َوَرَزقػْ
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ِإَُف َرهبِِّْم وُبَْشُروَف﴾  يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطَُت جِبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَػرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ 
  .صحيح أّف ىذه األنعاـ خلقت لكم، ولكنكم ال سبلكوف حق التصّرؼ اؼبطلق فيها

بناًء على ما قّرروه من مواصفات -كثَتة حوؿ اؼبديّن يف ىذه السورة لقد ذكر اؼبفّسروف أقواال  
يُغنينا عن اإلسهاب واإلطالو يف  -وإيباننا ابلوحدة البنائّية للسورة السور اؼبكّية وأساليب اؼبدنّية. ألساليب
ًتتيب األخَت، إذ إّف الوحدة البنائّية للسورة ذبعل منها، بعد ال ا قالوه، واختالفهم فيو ومناقشتو.نقل م

ع، وكذلك ما يتعلق غَت ذات موضو  -وجربيل -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-والعرضتُت بُت رسوؿ هللا 
ف قد أخذ صفة اإلطالؽ التاـ بعد العرضتُت وإعادة الًتتيب، نا نؤمن أّف القرآإذ إنّ  أسباب النزوؿ.

ت كانت تنزؿ دبناسبة َرْفِع البيئة صحيح أّف بعض اآلاي بينو وبُت ما عرؼ أسباب النزوؿ. وقطع ما
مثل ما حدث يف قضااي اإلفك والتبٍّت  .أو قضّية -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-لسؤاٍؿ إُف رسوؿ هللا 

أّف اآلايت النازلة لإلجابة عن ذلك السؤاؿ، أو معاعبة س االنّ بعض وغَتىا. فيظن  ...وربرًن اػبمر
ا ما كاف يروى أّف آية كذا نزلت يف كذا  أي نزلت يف إثبات وكثَتً  اإلشكاؿ، قد ارتبطت بتلك الواقعة.

واايت يبكن أف يستفيد األمر الفالين، أو بياف حكمو، أو تصديق شيء فيو أو تكذيبو ونفيو، وىذه الر 
ولكّنها ليست أحاديث مسندة وصحيحة حبيث تُػَقيَّد تلك اآلايت بتلك القضااي، ومع ذلك  هبا اؼبفسر.
ؼبتعلقة ابألسباب واؼبناسبات، وكوف ىذه اآلية مدنّية اوإف تساىلوا يف بعض الرواايت -فذّف العلماء 
ومنو ؾباؿ التفسَت، إال إذا  ذلك كلو متداواًل يف ىذا اجملاؿ ما كاف ينبغي ؽبم أف هبعلوا -وتلك مكّية

بعض اؼبتقدمُت إّف اىتماـ  ، وساؼبة من اؼبعارضة واالحتماؿ.ثبت برواية صحيحة السند، وصروبة اؼبنت
هبذه األمور قبم عن اىتمامهم يف األساس بقضااي األحكاـ، وظنِّهم أّف ربديد مكاف النزوؿ دبكة أو 

  العتماد قضّية النسخ على التأخر اؼبنسوخمن  اؼبدينة، وما ظبوه أسباب النزوؿ مفيد يف معرفة الناسخ
 .والتقدـ
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يدؿ على أّف ما فهو  ناسبة.غاية اؼبيف  موقع اؼبائدة واألعراؼبُت سوريت وموقع سورة األنعاـ 
وخاسبة ؽبا، وما يقرب من افتتاح لػسورة األعراؼ، ومقدمة  فيها يصلح أف يكوف تتمة لسورة اؼبائدة

 -وىي دعوتو -عليو السالـ-دبعجزة حسيِّة من معجزات سيدان عيسىسورة اؼبائدة ُخِتمت  مناسبة لو. 
وقد اشتملت سورة  . إنزاؿ اؼبائدة، فأنزؽبا هللُا آيًة لعيسى حواريّيو بناًء على طلب-  جّل شأنو-هللَا 
سورة »جاءت ها. مّث على بياف كثَت من أحكاـ األطعمة، وربديد وتفصيل اغبالؿ واغبراـ من اؼبائدة
وما سبقها من  لتستكمل التشريعات اليت وردت يف اؼبائدة -واألنعاـ نفسها رأس األطعمة-« األنعاـ

ل يف أّي شأف من قد بيَّنت أّف البشر ال يبلكوف سلطة ربرًن أو ربلي كما أفَّ اؼبائدة  ذا اجملاؿ.سور يف ى
هللا، ويف هبيمة األنعاـ َمْن يبلك السلطة اؼبطلقة يف التحليل والتحرًن يف كل ما خلق بل  الشؤوف اؼبذكورة.

أّما  .شركُت، وتفاىة أحكامهمسخف وسقم عقلّيات اؼب تبّينخاصَّة ىو هللا _سبحانو وتعاُف_ و قد 
إُف  تناولت القاعدة األساس يف التنبيو ، فقد تناولت العديد من مقاصد القرآف اجمليد كماسورة األعراؼ

  ر الثالث قائم يف أحسن وأكمل وجو.فالتناسب بُت السو أىم أحكاـ اؼبالبس والزينة. 

 ، وتلك اليت نزلت يف اؼبدينة.ةىناؾ ما يقرب من مؤاخاة بُت سور القرآف اليت نزلت يف مكو 
 ة حُت زبتم تقوؿ لك: "للبحث صلة".وكأّف اؼبكيَّ  .فلكل سورة مّكيَّة أخت أو أكثر يف السور اؼبدنّية
إحالة عليها من أخٍت ؽبا مكيَّة، واؼبدنية تتمة ةتكملة  وحُت تعثر على أختها اؼبدنّية ذبدىا وكأّف ىناؾ

اتصااًل وتكاماًل يشّد ابلقوة إُف متابعة حركة القرآف الكرًن يف  ُتللمكية. وسرعاف ما ذبد بُت السورت
اجملتمعُت اؼبكّي واؼبديّن، ويقّدـ لك معاين يف غاية القوة والثراء واالتساع يف طرائق وأصناؼ الناس 

اؾ وتعطي مؤشرات يف غاية األنبية يف إدر  ااي اليت وبملها اػبطاب القرآيّن،اؼبختلفة يف التفاعل مع القض
صلى هللا عليو -الفوارؽ بُت البيئات وآبرىا يف التفاعل مع اػبطاب إهبااًب وسلًبا. ويف ترتيب رسوؿ هللا 

للمصحف يف العرضتُت إشارات ال يصعب اكتشافهما ؽبذه  -عليو السالـ-وجربيل  -وآلو وسّلم
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سورة »رائًعا ؼبا أحكمتو  قبد تفصيالً  ويف سورة األنعاـ كذلك يف ترتيب اآلايت داخل السور.الظاىرة، و 
وىو اػبالق اؼبسّخر  -تعاُف-، ويف إطار بياف العالئق بُت هللا «اعبمع بُت القرائتُت»يف إطار  «العلق

 . لكوف اؼبسّخر وىو ميداف االبتالءاؼبستخِلف، واإلنساف وىو اؼبخلوؽ اؼبختار اؼبستخَلف، وا

فاصيلو، وما يؤدي إليو من سقوط اإلنساف اختصت دبناقشة اؼبشركُت يف الشرؾ وت وسورة األنعاـ
ا على هبيف دركات أخرى، وربطت نظاـ اغبياة اإلنسانّية ابلتوحيد، وبّينت األخطار اليت يعود الشرؾ 

 فلقد تناولت سورة البقرة وسورة األنعاـ تتناغم مع سور أخرى يف ىذا اؼبوضوع. اغبياة اإلنسانية ونظمها.
ها اليهودّي يف عرض تفصيلّي شامل، ال يبلك اإلنساف معو إاّل أف يسّلم الظاىرة اإلسرائيليَّة يف شق

 فقد تناولت يف شقها األوؿ الظاىرة اإلسرائيلّية أّما سورة آؿ عمراف رورة استبداؿ ىؤالء القـو بغَتىم.بض
ى األمَّة السورتُت كاف السياؽ يعرّج عل   لتصل إُف قناعة فباثلة. ويف كالإطارىا النصرايّن اؼبسيحيّ  يف

فبّا فرطت بو األمتاف -طالع هبا ضاؼبسلمة ليُبُّت ؽبا بعض الشرائع واألحكاـ واألدوار اليت عليها اال
 أف هبعلها بديالً عنها. -تعاُف-لئال وبدث ؽبا مثل ما حدث لسمم اليت شاء هللا  -السابقتاف

ق واإلبداع والتسخَت والعناية وسائر مقرونة بدالئل اػبل الربوبيَّةو  والسورة تبُّت حقائق األلوىيَّة  
  براىيم على قومو ورفع درجاتو هبا.إ -تعاُف–الدالئل واغبجج األخرى، ومنها اغبّجة البالغة اليت آاتىا هللا 

 تعّرؼ اإلنساف بربو وإؽبو بشكل ظاىر ابرز يف كل ما خلق  لئال يتم بياف حقائق األلوىّيةوالسورة 
ا تتلقى درًسا من دروس  والذي ،لتجريداب لربوبّيةوا يصعب على عاّمة الناس فهمو، فتجد نفسها وكأهنَّ

شيًئا، وال يؤدي هبا إُف الشعور ابؼبسؤولّية وضرورة  -تعاُف-علم الكالـ، ال يضيف إُف وعيها اب 
 شيًئا -جّل شأنو-االلتزاـ دبا أنزؿ 
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والعبوديّة، مع تذكَت   حوؿ األلوىّيةدور اغبوار يف أكثر آايهتا مع اؼبشركُتي ويف سورة األنعاـ     
، الذين اختاروا ألنفسهم موقف اغبلفاء مع اؼبشركُت «مشركي أىل الكتاب»بػ -بُت فًتة وأخرى-يسَت 

واؼبؤمنُت. وذلك استكمااًل غبلقات  -صلى هللا عليو آلو وسّلم-ومواالهتم ومناصرهتم ضّد رسوؿ هللا 
وأىل كتاب، الذين اختاروا  القاطنة يف اعبزيرة العربّية  من مشركُتت ااغبوار واعبداؿ مع صبيع الفئ

س عن سبيل ومعارضة دعوتو، وصّد النا -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ألنفسهم موقف العداء لرسوؿ هللا 
إهّنا السورة اليت ذُبيب بشكل مباشر عن تلك األسئلة اليت ُعرفت بػاألسئلة   هللا الذي دعاىم لسلوكو.

، وىي األسئلة اؼبتعلقة «األنعاـسورة »ومنها  ها جلّية بّينة يف السور اؼبكّية.ائّية، واليت قبد اإلجابة عنالنه
 .ابلعقيدة

وإدراؾ بعض جوانب عظمتو  -جّل شأنو-إفَّ العلم ابلطبيعة يقود اإلنساف إُف معرفة اػبالق  
 هبا، بل يتأمل يف نظامها، وقوانينها سبحانو، ولكّنو ذاؾ اإلنساف الذي ال يزدري الطبيعة وال يستهُت

َا ىَبَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه  :وكّلما ازداد علًما هبا ازداد معرفة اب وخشية لو ا.وسننها، ومظهرىا وـبربى ﴿ِإمبَّ
 وسرد    . .ؤسبن عليها، ومعرفة حبقيقة األمانة اليت اوازداد قنواًت وإخبااًت (. ٕٛ)فاطر:اْلُعَلَماُء﴾ 

ال يؤدي  -بعيًدا عن ربطها ابػبالق العظيم ومقاصده من اػبلق-مكّوانت الكوف والطبيعة وعاَف اػبلق 
 «.قيم العمراف ومقاصد القرآف»ـ بػوال إُف االلتزا« اعبمع بُت القراءتُت»إُف إدراؾ حقائقها، وال إُف 

لطبيعة اؼبخلوقة اؼبسخَّرة، فالكوف ال سلطاف لو على اإلنساف، ولكن اغبديث عن الكوف اؼبسخَّر، وا
وإدراؾ حقيقة  -جّل شأنو-وقوانينها يصبح عواًن لإلنساف على اكتشاؼ ذاتو، واالىتداء إُف إؽبو وربّو 

 .مهمتو االستخالفيَّة يف ىذه األرض
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العظيم  ٕٔدبّره وأرسى قوانينو اػبالق األزِفّ  الغيب واإلنساف والطبيعة،إفَّ تفاعاًل ما يُوجد بُت 
ولقد ربطت السورة بُت تلك األطراؼ الثالثة ربطًا ؿبكًما  لتستدعي على الدواـ االرتباط  وتعاُف.تبارؾ 

وات واألرض، وجعل الظلمات إُف من خلق السما -كّلو-وتشدُّ ذلك  اإليباف والعلم والقيم.و  بُت النفس
الكوف واغبياة، وآفاؽ األنفس  آفاؽ يف الربوبيَّةو  إهّنا السورة اليت عرضت حقيقة األلوىيَّة والنور.

لكونّية واإلنسانيَّة النشأة ا»والضمائر، ويف جنبات عاَف الغيب وأطراؼ عاَف الشهادة، دوف إغفاؿ لذكر 
ا سورة ذبعل اإلنساف يشاىد آبر األلوىيَّة «.واغبيويّة الواحدة يف كل شيء  يف الفطرة والكوف  إهنَّ

ا ذبعل اإلنساف عبًدا  ال يستطيع الغفلة عنو  .لرخاءواألحداث والبأساء والضراء والنعمة وا -إهنَّ
ولو جبزء من الثانية، فتستوُف عليو مشاعر العبوديَّة الواؽبة، عبوديّة النفس والضمَت، والسعي  -سبحانو

 .وكل شيء ُيَسبِّح حبمد هللا ويُػَقدِّس لو .واغبركة، والتقاليد واألعراؼ والشعائر

﴾  ﴿ِإِف اغْبُْكمُ       نتيجة حتمّية لإليباف أّف ال إلو إال هللا، ومًتتبة عليو، فهي ( ٚ٘األنعاـ:)ِإال َّللَِِّ
 -كلو-فال يكوف لبشر سلطاف على بشر، فالسلطاف  لطاف الذي يزاولو الكهنة واغبكاـ.تستلـز نزع الس

وىو السلطاف يف  رب العاؼبُت، فهو السلطاف على الضمائر، وىو السلطاف على اؼبناسك والشعائر، 
 .اؼباؿ، ويف القضاء، واألنفس واألبداف، وتفاصيل اغبياة

من عرض قضّية القرآف األساسيَّة، ومقصد  -يف آايهتا األوُف-وسورة األنعاـ، بعد أف تفرغ 
ابغباكمّية  -تعاُف-، وتستدؿ عليو يف اآلفاؽ واألنفس، وتتناوؿ تفّرد هللا «التوحيد»القرآف األعظم وىو 

 -بعد ذلك-تقّدـ لنا السورة  إُف أف تقًتب من منتصف السورة. -وكلّ -ة، وذبادؿ عن ذلك اؼبطلق

                                                           
جل شأنو أهّنا ذاٌت مطلقة، وىذا غَت صحيح  ألنو سبحانو األزِّف الذي ال أزِّف  -ذات هللا-ت العلّية قد يطلق بعضهم على الذا ٕٔ

يف غَته. أما "اؼبطلقات" فهي ثالث: القرآف، واإلنساف، والكوف. وذلك ألّف اؼبراد ابؼبطلق: اغبقيقة الدائمة اؼبستمرة اليت ال تبيد إال 
 األزِّف فهو: الدائم الباقي اؼبتعاِف عن الوقت والزماف والفناء واالنتهاء.أما  -جل شأنو-أجل وبّدده اػبالق 
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النموذج اإلبراىيمّي ابعتباره النموذج اعباد يف البحث عن اغبقيقة، واؼبصّمم على بلوغها مهما ربّمل من 
د للبحث عن اؼبشاؽ وتكّبد من اؼبتاعب، وىو مبوذج ينطلق من اػبلق للبحث عن اػبالق، ومن الوجو 

م على حنيفيَّتو ومّلتو، فأراد  الػُموِجد للوجود  ألنّو الذي يزعم مشركو العرب وكفار أىل الكتاب أهنَّ
 .تكذيبهم وبياف جهلهم بو، وبعدىم عن ملتو

كما يتعّرض السياؽ يف السورة إُف كثَت من مداخل الشرؾ والكفر والضالؿ، فهناؾ مدخل 
صلى -االستهزاء الذي تصحبو طلبات ال تنتهي  منها مطالبة النيّب و  الءواالستع الغرورو  البغيو  غبسدا

صلى هللا عليو -إبنزاؿ اؼبالئكة، أو إنزاؿ الكتاب صبلة واحدة، أو أف أييت الرسوؿ  -هللا عليو وآلو وسّلم
ية، وىم يعلموف أنّو ما كاف لرسوؿ أف أييت آبية إال إبذف هللا -وآلو وسّلم ، أو تنزؿ دبختلف اآلايت اغبسِّ

م  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-اؼبالئكة لتشهد على صحة الرسالة وصدؽ الرسوؿ  وترافقو يف دعوتو  ألهنَّ
َف يكونوا يدركوف أّف  سّنة ببتة يف نزوؿ  -لفرط جهلهم، واعتقادىم بعقائد أسالفهم وأساطَت آابئهم-

م حُت ينزلوف على قـو كّذبوا رسوؽب ، وربقيق سّنة هللا فيهم لتدمَتىمم فذهّنم ينزلوف اؼبالئكة، وىي أهنَّ
أراد  -تبارؾ وتعاُف-هللا  ملًكا لُقِضَي األمُر وأَلُىلكوا. ولكنّ ابإلىالؾ، فلو استجاب هللا لطلبهم، وأنزؿ 

صالهبم َمْن يوحد من أفيهم، لعّل ىبرج  بقاءىم، واإلفساح ؽبم يف األجل، وعدـ إنفاذ سّنة االستئصاؿ
 .ويؤمن بوهللا 

منها  مداخل عديدة لالكبراؼ عن التوحيد.إُف  -تبارؾ وتعاُف-بعد عرض ذلك كّلو ينّبو هللا   
مدخل تعاوف شياطُت اإلنس مع شياطُت اعبن، وتبادؿ الفريقُت إوباءات الشبهات واؼبقًتحات السخيفة 

لرغبة الصادقة يف اػبروج من الالىية، واليت تدؿ أّف ىؤالء َف يستطيعوا أف يرتقوا إُف مستوى اعبد وا
ظلمات الشرؾ إُف نور اإليباف والتوحيد واؽبداية والتزكية، وما كاف ؽبم وما يستطيعوف. ومنها مدخل 

 .أو إلقاء اؼبسؤولّية على السادة والكرباء اعبربعاء وادّ  -تعاُف-وإلقائها على هللا  ،التنّصل من اؼبسؤولّية
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الكرًن على مدخل خطَت من مداخل الكفر والشرؾ، يقود إُف التّمرد على بعد ذلك يعرج القرآف             
ولئك اؼبشركُت ؼبا أدخل التحليل والتحرًن يف األطعمة، ووصف مأحكاـ هللا واػبروج عليها، أال وىو 

رة من علم إال شهواهتم وف ابغِبّل، ووصف أصناؼ أخرى ابغبرمة دوف أّي دليل أو برىاف أو أبؤ يشا
ة التشريع خاصة بو بدقة ودبنتهى الصراحة والوضوح أّف صالحيَّ  -تعاُف-وىنا وبّدد هللا  .وربكماهتم

فال أحد يف الوجود غَته وبق لو أف وبّدد ما ىو حالؿ وما ىو حراـ من األطعمة أو  سبحانو وحده.
لقرآف من ويقّدـ الشريعة دبا ُعرؼ عن شريعة ا -كلو-سواىا. وبعد أف يفرغ السياؽ القرآيّن من ذلك 

زبفيف ورضبة، ورفع للحرج، ووضع لإلصر واألغالؿ، وِحّل الطيبات وربرًن اػببائث، يتجو إُف ربديد 
  .مصدر الدين

 ياؽ كبو القضّية األساسّية األخرى وىي قضّية اإليباف ابؼبصدر  مصدر الدين كّلو.يلتفت السو 
ومعرفة قدره وقيمتو، وضرورة التسليم  يد.ومعامالت، أال وىو القرآف اجملعقيدة وشريعة ونظاًما وسلوًكا 

أنَّو كالـ هللا وكتابو، مع اإلشارة إُف أفَّ القـو قد ضّلوا السبيل وفرقوا دينهم وكانوا شيًعا، وأّف رسوؿ هللا 
يف ثنااي السورة ويف ختامها أفَّ  -عليو الصالة والسالـ-بريء منهم، يعلن  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-

ويُعلن  يًفا مسلًما وما كاف من اؼبشركُت.ىداه إُف الصراط اؼبستقيم، ديًنا قّيًما، مّلة إبراىيم حنهللا قد 
عقيدة التوحيد اػبالص النقي، وضرورة توجيو كل شيء  من صالة أو نسك أو ؿبيا أو فبات  رب 

أنّو ال  -عليو وآلو وسّلمصلى هللا -العاؼبُت، ال شريك لو، وأنّو بذلك أمر، وأنّو أوؿ اؼبسلمُت، ويعلن 
، فهو الذي أرسى دعائم العدؿ، فال تكسب كل نفس إال عليها، وال تزر  يبكن أف يبتغي غَت هللا رابِّ
وازرة وزر أخرى، وأّف مرجع اعبميع إُف رهّبم، وأنّو من سينبؤىم دبا كانوا فيو ىبتلفوف، وكيف يبغيهم رابِّ 

  .ورفع بعضهم فوؽ بعض درجات  ليبلو اعبميع فيما آاتىمغَت هللا وىو الذي جعلهم خالئف األرض، 
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مناقشة اؼبشركُت وشبهاهتم ودعاواىم يف صُبْلتها،  ىوسورة األنعاـ عمود  وفبّا تقدـ فقد اتضح أفّ  
 -صبلة وتفصيالً -وقد قامت آايت السورة بتفنيدىا وإسقاطها، وبياف هتافتها، وإظهار فساد حياهتم كلها 

بناًء على اكبرافهم عن جادة التوحيد، وقد قّدمت السورة بدائل عن كل ما اجًتحو اؼبشركوف وما اخًتعوه 
التوحيد اػبالص،  ىو وؿبورىا وأحكاـ يف تفاصيل اغبياة اؼبختلفة. فعمود السورةوما ابتدعوه من أوصاؼ 

بتفاصيلو وجزئياتو كّلها، والسنن والقوانُت اليت بكل أنواعو، ومنها التشريع واالستدالؿ عليو ابلكوف، 
بذلك كلو، مع سرعة  -أفواىهم-ربكمو، ومناقشة ما عليو اؼبشركوف من هتافت واكبراؼ، وإدانتهم 

 ا تنتهي السورة.عقابو للمشركُت، فذنّو غفور رحيم، وىن

 التفسري التفصيلي للسورة

*** 

 اب اد وقصة اخللع. ءالنجم األوؿ: يف البد     

د  َّلِلِح الهِطي ْخْلْع السهْااْواِت ْواأْلررْض ْوْجْعْل الظُّل ْااِت ْوالنُّوْر ّت ه الهِطيْت ْكْفر وار  :قاؿ تعاُف       ْار ﴿ا ر
ْوه ْو  *هللا  ّت ه أْنت مر ّْترتْػر وْف ه ْو الهِطي ْخْلْقك م مِحت ِطنٍي ّت ه ْقْضد ْأْجالب ْوْأْجل  مُّساًّد ِعندْ  *ِبْرّبِحِم يْػعرِدل وْف 

ِسب وْف  ْوْما َْترتِيِهم مِحتر آيٍْة مِحتر آْوِت  *اَّللح  يف السهْااْواِت ْويف اأْلررِض يْػعرْلم  ِسرهك مر ْوْجهرْك مر ْويْػعرْلم  ْما ْتكر
ْها م عرِرِضنْي  ْعحِ  *ْرّبِحِمر ِإاله ْكان وار ْعنػر ْؼ َيْرتِيِهمر أْنْباء ْما ْكان وار بِِه  فْػْقدر ْكطهب وار اِب ر ْلاها ْجاءه مر ْفْسور

ِ،ؤ وْف  تْػهر ْكِحت لهك مر ْوْأررْسلرنْ  *ْيسر ْنا ِمت قْػبرِلِهم مِحت قْػررٍف مهكهنهاه مر يف اأْلررِض ْما ملْر ٔم  ْلكر ا ْأملْر يْػْرورار ْكمر ْأهر
رْاربا ْوْجْعلرْنا األْ  ْناه م ِبط ن وِّبِمر ْوأْنرْشأرْ  ِمت بْػعرِدِهمر قْػرر ب السهْااء ْعْليرِهم مِحدر ْلكر نػرْهاْر َْترِري ِمت ُْترِتِهمر فْْأهر

 (9-1آْخرِيْت﴾ )األنعاـ:
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، وىي الكلمة اليت افتتح هللا كتابو هبا، مث افتتح هبا أربع سور «اغبمد »بدأ هللا تعاُف السورة بػ
 رسلُت معو، وؿباجة اؼبشركُت فيها.دعوة رسوؿ هللا وأّمة اؼب مكّيات أخر، اشتملت كل منها على بياف

يف الكهف، وىي مشًتكة بُت آخر « اغبمد »فكانت األنعاـ يف هناية الربع األوؿ من القرآف، مث أتيت 
وقد  اية فاطر، ونبا آخر الربع الثالث.الربع الثاين وأوؿ الربع الثالث، مث أتيت الثالثة يف سبأ، والرابعة يف بد

اقًتنت كلمة اغبمد يف ىذه السورة خبلق السموات واألرض، وجعل الظلمات والنور، واإلشارة إُف النور 
 :إبنزاؿ القرآف على عبده، وىو النور اؼبعنوي -وىي سورة الكهف-اغبسي، كما اقًتنت يف الثانية 

واقًتنت يف الثالثة بصفات اغبكمة واػبربة والعلم دبا ينزؿ من  (.ٗٚٔ)النساء:﴾ ﴿َوأَنْػزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا
ما أييت بعد و  .السماء وما يعرج فيها، واقًتنت الرابعة خبلق السموات واألرض، وجعل اؼبالئكة رسالً 

از تعديتو إُف سواه  ألّف وعدـ جو  -سبحانو وتعاُف-اغبمد دبثابة العّلة والسبب الكبصار اغبمد اب 
 :ويصبح قولو سبحانو -جّل شأنو-عترب أعلى أنواع العبادة، فال يليق إبنساف أف يوجهو لغَت هللا يُ  اغبمد

﴿َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر﴾ عّلة غبصر اغبمد بو تبارؾ وتعاُف، ولبياف غرابة ما 
 وسداد القوؿ ورشاد الرأي  كمة وحسن التفكَتانتهى إليو اؼبشركوف، متجاوزين كل ضرورات العقل واغب

-فبالرغم فبا ذكر  .﴿مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم يَػْعِدُلوَف﴾ :ليجعلوا لو من عباده ِعدال وكفًؤا، فقاؿ تعاُف
من خلقو السماوات واألرض، وجعلو الظلمات والنور، وتفّرده ابػبلق واإلبداع والربوبيَّة  -سبحانو
 وف بو سواه.يَّو، فذهّنم يعدلواأللوى

سواء  من القادر عن تقدير وحكمة مطلًقا.ىنا ىو إهباد  -تبارؾ وتعاُف-ذي ذكره هللا ال اػبلق
ولكّنو حينما ذكر ابػبلق. ألوحا يف اؼبخلوؽ عند خلقو غَتُه أـ ال، ولذلك قرف السماوات واألرض 

 :إهباد شيء مالحا معو شيء آخر، مثل :واعبعل .وَر﴾﴿َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّ  :الظلمات والنور قاؿ
الطَّيَِّباِت﴾  ﴿َواَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَُت َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمنَ 
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َوُىَو *ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنَتًا﴿تَػَباَرَؾ الَِّذي َجَعَل يف السََّماِء بػُ  :وقولو تعاُف( ٕٚ:النحل)
فاعبعل فيو معٌت  (ٕٙ-ٔٙ)الفرقاف: الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْف َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًا﴾ 

 يصَت شيًئا آخر. والظلمات بشكل مَّا، مث -جّل شأنو-الصَتورة، فيبدأ الشيء إبذف اػبالق الكرًن 
﴿َفَمَحْواَن آيََة  :والنور حّسياف ومعنواّيف، فكما أّف ىناؾ ظلمات ونور حسّياف كظلمة الليل ونور النهار

والكفر، وظلمة  وىناؾ ظلمات ونور معنواّيف  كاإليباف( ٕٔ)اإلسراء: اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النػََّهاِر ُمْبِصَرًة﴾ 
ولتعدد الظلمات صبعها جّل شأنو، فالظلمات كثَتة متعددة متنوعة، وأّما النور  علم.اعبهل ونور ال

 (.ٕٖ﴿َفَماَذا بَػْعَد اغبَْقِّ ِإالَّ الضَّاَلُؿ﴾ )يونس: :فواحد، لقولو تعاُف

اؼبسلموف إُف  عليو، وامتنانو على الناس بو. فليبادر -تعاُف-وضبد هللا  النوروقد أكثر القرآف من ذكر       
 -تعاُف-هباالت النور أنواعها اؼبعنويّة واغبسّية  ليكونوا شاكرين   -بل والعاَف كلو-إحاطة أنفسهم 

 أالّ وكاف يُتوقع من أّمة احتفى كتاهبا الكرًن ابلنور ىذه اغبفاوة  على نعميت تداوؿ الظلمات والنور. فعالً 
شتمل فقهها على اعتبار اغبصوؿ على النور، وتوفَته لكل يسبقها أحد الكتشاؼ الكهرابء والنور، وأف ي

نة من إنساف، فريضة من فرائض األّمة، ومقصًدا من مقاصدىا، فال يسود الظالـ قرية من قراىا أو مدي
بل يشيع النور فيها أنواعو، لتختفي ظلمات اػبرافة والشعوذة والدجل مدهنا أو أي موقع من مواقها. 

لتعلق ابألماين واألحالـ، وطلب اؼبسببات من غَت أسباهبا، ولكن َمْن يلتفت إُف والسحر والكهانة، وا
وأّما الذين ضبلوه مث َف  إنسانيِّا، ففهموه وفقهوا آايتو. ضبالً  تقوف، الذين ضبلوا القرآفذلك ىم اؼبهتدوف اؼب

إّف ُجل أقطار    ا حقيقة أنواره؟وبملوه إال كمثل اغبمار وبمل أسفارًا فأىنَّ ؼبثل ىؤالء أف يهتدوا بو أو يبلغو 
 تسموال ببداايت ىذه السورة، وَف  سورة النور،اؼبسلمُت اليـو تفتقر إُف النور بكل أنواعو، وكأهّنا َف تقرأ بػ

واعبعل ينّبو  موات واألرض وجعل الظلمات والنور.االمتناف اإلؽبي على عباده خبلق السأسباب إُف إدراؾ 
والظلمة حالة . بكتاب هللا ويهدوف بو وبو يعدلوف ظر من أولئك الذين يهتدوفإُف التدخل البشرى اؼبنت
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يكوف عليها كل مكاف ليس فيو نور، أّما النور فهو الضوء اؼبنتشر، الذي يُعُت على اإلبصار، وقد يكوف 
وي ومعن ّسي ُصوري  وىو ما يُدرؾ ابلبصر.حِ  -كما سنوّضحو-ىناؾ فرؽ ما بُت الضياء والنور، والنور 

-وقد أطلق القرآف على نفسو أنّو نور، وأطلق على رسوؿ هللا  أو نفسي  وىو ما يُدرؾ ابلبصَتة. عقلي
واآلية قد أَفردت النور، فذكرتو بلفا اؼبفرد، وذكرت الظلمات بلفا  أنّو نور. -هللا عليو وآلو وسّلم صلى

 الشكل  إفراد النور وصبع الظالـ. ذاوردت هب -اليت قوبل فيها بُت النور والظالـ-اعبمع، وسائر اآلايت 
  .فالنور َف يُذكر يف القرآف إال مفرًدا، والظلمة َف ُتذكر إال صبًعا

تقرير وحدة اغبقيقة  قبدىا قد أفادت اآلية الكريبة ﴿َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر﴾ معاينحُت كبّلل و 
 -جّل شأنو-اعباري، ُيصيب منها َمْن يوفقو هللا اليت ذبعلها دبثابة النهر وربطت ذلك بنوع من الصَتورة، 

(.  ٕٓ)اإلسراء: ﴿ُكالِّ مبُِدُّ َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَف َعطَاُء َربَِّك ؿَبْظُورًا﴾ :بقدٍر ّما يشاء لو
وعٌي وفهم يقياف اإلنساف من  -ا وعنده سبحانو وتعاُفيف ذاهت-بوحدة اغبقيقة  و إذا صحب اإليبافَ 

فال شيء يف ذلك،  لو أف يبتلك اغبقيقة ووبيَط هبا. الشعور أو اإلحساس اؼبغرور أفَّ اإلنساف يبكن
ولكن حُت يتوىم اإلنساف ادود النسيّب أفَّ لديو قدرة على امتالؾ اغبقيقة واإلحاطة هبا كما ىي، يف 

إُف االستعالء على كل َمْن ىبالفو  ألنّو سينظر إليو على  -لةال ؿبا-ذاهتا ونفسها، فذفَّ ذلك سيدفعو 
وابلتاِف فقد يؤدي ذلك بو إُف تكفَت وذبرًن  وأنَّو ذباوز اغبقيقة إُف نقيضها.أنَّو ذباوز اغبق إُف الضالؿ، 

تثريب على  وأالّ ذلك الذي جاوز اغبق الذي يعرفو إُف الضالؿ، وأخطأ اغبقيقة وجاوزىا وأنى عنها  
حُت يعدلوف  -الذين كفروا-ناس إذا نظروا إُف اغبقيقة يف إطار نسبيَّتهم فلم وبيطوا هبا علًما، وىؤالء ال

فلم ولن يصلوا إليها.  اب شيًئا، أو يُشركوف بو، يكونوف قد ذباوزوا إُف الضالؿ حتًما، وذباوزوا اغبقيقة، 
َدتَػُهْم َوأَْبَصاَرُىْم َكَما َفَْ يُػْؤِمُنوا ِبِو َأوََّؿ َمرٍَّة َوَنَذرُُىْم يف ﴿َونُػَقلُِّب أَْفئِ  :يشَت إُف ذلك بقولو -سبحانو-ولعّلو 

فذلك الذي يليق دبثل ىؤالء الذين عدلوا برهبم تلك األصناـ  (ٓٔٔ)األنعاـ:  طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوَف﴾
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وىم الذين َف ىبلقوا  نهم.الثناء إليهم، وطلب اغباجات مواألرابب اؼبتفرقُت يف العبادة وتوجيو اغبمد و 
ذاباًب ولو اجتمعوا لو، وإف يسلبهم الذابب شيًئا ال يستنقذوه منو، فكيف يسّووف بينهم وبُت َمْن خلق 

﴿َوَلْو أَنػََّنا نَػزَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْراَن  !السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور؟
ُ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم هَبَْهُلوَف﴾ َعَليْ   (ٔٔٔ)األنعاـ: ِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُػُباًل َما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَّ

﴿ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم  :وينتقل السياؽ إُف اآلية الثانية  ليُبُّت لنا أصل اػبلق، فيقوؿ جّل شأنو      
ل البشرّي أنَّو حُت يرجع إُف أصل اػبلق، ويتابع مسَتتو من بداية اػبلق من الطُت ِمْن ِطٍُت﴾ لينّبو العق

كّرر وفق الذي ُخلقت منو النفس األوُف، إُف أف خلق منها زوجها، وىّيأ أسباب اػبلق الطبيعّي اؼبت
لََّقٍة َوَغَْتِ ـُبَلََّقٍة﴾، كما يف بداية ﴿نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ـبَُ  :لتكوف من السنن الثابتة اإلؽبّية

ُتْم يف َرْيٍب ِمَن اْلبَػْعِث فَِذانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن تُػرَاٍب مُثَّ ِمْن  وسورة اؼبؤمنوف سورة اغبج ﴿اَي أَيػَُّها النَّاُس ِإْف ُكنػْ
َ َلُكْم﴾ لكي ال يبقى أيُّ ؾباؿ أماـ أّي ذي عقل نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ـُبَلََّقٍة َوَغَْتِ ـُبَلَّ  َقٍة لِنُػبَػُتِّ

بُتَّ يوبصَتة ليفكر أّف  يف عمليَّة اػبلق شريك أو مساعد أو ما إُف ذلك. مث يبُّت هناية اغبياة، كما 
﴿الَِّذي  :وما داـ قد ذكر بداية اغبياة القرآف أف يذكر األمور اؼبتقابلة.بداية اغبياة، فذّف من عادات 

 :﴿مُثَّ َقَضى َأَجاًل﴾، وىو أجل حياة كل فرد يف الدنيا :َخَلَقُكْم ِمْن ِطٍُت﴾ فال بد أف يذكر هنايتها، فقاؿ
﴿َوَأَجٌل ُمَسمِّى ِعْنَدُه مُثَّ أَنْػُتْم سَبْتَػُروَف﴾ أال وىو أجل قياـ الساعة، وهبذه الدقة والوجازة واإلعجاز يعرض 

هنايتو على مستوى األفراد واألمم، بل على مستوى اػبلق كلو، وقبد اإلعجاز بداية اػبلق و  -جّل شأنو-
﴿يَػْعِدُلوَف﴾، وخاسبة الثانية ﴿سَبْتَػُروَف﴾  أي  :يتجلى يف ألطف صوره يف خاسبة اآلية األوُف -كّلو-

أىل الشك  عن أمراض الذين يف قلوهبم مرض، ف تشكوف، وَف وبدد سبًتوف دباذا  ليجعل الشك معرّبا
لهم يشّكوف يف اػبلق وبدايتو، ويشّكوف يف هللا ووحدانّيتو، ويشّكوف يف أصل اػبلق وهنايتو، ويف البعث ك

 .وكيفّيتو، ويف اآلجاؿ اليت أجّلها هللا لسفراد واألمم ويف اغبياة الدنيا
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برهبم يعدلوف الذين ىم -شاء ىؤالء  -تبارؾ وتعاُف-توكيد أفَّ هللا الوأيخذان السياؽ بعد ىذا إُف       
وا ﴿يَػْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَػْعَلُم َما َتْكِسُبوَف﴾، وأنَّكم سوؼ رباسبوف يف يـو ال زبفى اؤ أـ َف يش -ويبًتوف

منكم فيو خافية، وتُعرضوف على ىذا اإللو الواحد األحد، الذي يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبوف، 
وكيف فعلتموه، وكل ما تركتم  َفَ وكيف تركتموه؟ وسيواجهكم بكل  وسيحاسبكم على كل ما فعلتم  َفَِ 

قّدمتم ما فعلتم، وىو َمْن ال زبفى عليو خافية، وستلقوف حسااًب دقيًقا، وكشًفا شاماًل يف كل ما فعلتم، و 
يشهد  ل ذلك، ومايعلم ذلك كّلو، وقد قّدـ لكم دالئ -تبارؾ وتعاُف-فذفَّ هللا  وأّخر ، وأسرر  وأعلنتم.
 على صحتو ودقّتو.

َها ُمْعِرِضُتَ  بُوا اِبغبَْقِّ َلمَّا َجاَءُىْم َفَسْوَؼ *﴿َوَما أَتْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آاَيِت َرهبِِّْم ِإالَّ َكانُوا َعنػْ فَػَقْد َكذَّ
قَػْبِلِهْم ِمْن قَػْرٍف َمكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض َما َفَْ مُبَكِّْن أَفَْ يَػَرْوا َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن *أَيْتِيِهْم أَنْػَباُء َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوفَ 

نُوهِبِْم َوأَْنَشْأاَن ِمْن بَػْعِدِىْم َلُكْم َوأَْرَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا اأْلَنْػَهاَر ذَبْرِي ِمْن رَبِْتِهْم َفَأْىَلْكَناُىْم ِبذُ 
م قد كّذبتم ابغبق وصّدقتم نكولجاءتكم اآلايت متتابعة شاملة، لقد  (ٙ-ٗنعاـ: )األ قَػْراًن آَخرِيَن﴾

﴿َفَجَعْلَناُىْم َأَحاِديَث  :ابلضاللة، وَف تؤثر فيكم وَف تلفت أنظاركم تواريُخ من سبقكم من أولئك الذين
َناُىْم ُكلَّ فُبَزٍَّؽ﴾   .برسلو، واتَّبعوا كل كافر وجّبار عنيد(  ألهّنم كفروا آبايت هللا، واستهزؤوا ٜٔسبأ:)َوَمزَّقػْ

وستأتيكم األخبار الصادقة الدقيقة اليت تؤكد لكم حقيقة األنباء اليت طاؼبا استهزأ  هبا، وسخر  منها، 
وأبديتم تعّجبكم منها ونفيكم ؽبا، وكبن نسأؿ ما إذا كانت قد عميت أبصاركم وأُغلقت بصائركم، فلم 

أولئك القروف اليت خلت من قبلكم، من الذين اقًتنوا أزماف سالفة سابقة؟ أو تروا شيًئا من أنباء وأمثاؿ 
أّف جحودكم ومكابرتكم قد حاال بُت قوى وعيكم وإدراؾ الدروس والعرب اليت يبكن أف أتخذوىا من 

ولعّلكم تعلموف كيف كانوا ذوي نَِعم وقوة وقدرة وسبّكن يف األرض تتجاوز ما لديكم وتزيد   مصائرىم؟
بل إفَّ بعض  الذي تبنّيتموه وسر  عليو بعدىم.ى ما عندكم، وأىلكناىم بذنوهبم وكفرىم وإنكارىم عل
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تلك القروف قد مكّناىا ما َف مبّكن لكم، وأنعمنا عليها دبا َف ننعم بو عليكم، وأترفناىم يف اغبياة الدنيا، 
كّنهم آسفوان وأقبلوا على االلبراط يف وأرسلنا السماء عليهم مدرارًا، وجعلنا األهنار ذبري من ربتهم  ول

ولقد ذكر هللا . طاعتنا، فأىلكناىم بذنوهبم، وأنشأان من بعدىم قراًن آخرين على واستعالءٍ  ومعاصٍ  ذنوبٍ 
﴿َكالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قُػوًَّة َوَأْكثَػَر  :يف سور أخرى ما يُباثل ىذا حُت قاؿ -جّل شأنو-
ْم خِبَاَلِقِهْم َوُخْضُتْم  ْمَوااًل َوَأْواَلًدا فَاْسَتْمتَػُعوا خِبَاَلِقِهْم فَاْسَتْمتَػْعُتْم خِبَاَلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلكُ أَ 

نْػَيا َواآْلِخَرِة َوأُولَِئَك ُىُم اػْبَاسِ  -ويقوؿ  (ٜٙالتوبة:)ُروَف﴾ َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماؽُبُْم يف الدُّ
يف قصة قاروف ما ذكر، ويعّقب عليها بقولِو، بعد أف زعم قاروف أنَّو إمّبا أويت ذلك كّلو على  -جّل شأنو

ُو قُػوًَّة ﴿َأَوَفَْ يَػْعَلْم َأفَّ اَّللََّ َقْد أَْىَلَك ِمْن قَػْبِلِو ِمَن اْلُقُروِف َمْن ُىَو َأَشدُّ ِمنْ  :عليو -جّل شأنو-علم عنده، فرّد 
فهذا الغرور الذي هبعل اػبالفُت ال يعتربوف  (ٛٚالقصص)َوَأْكثَػُر صَبًْعا َواَل ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوهِبُِم اْلُمْجرُِموَف﴾ 

الصارفة عن قبوؿ -ابلسالفُت، وال أيخذوف الدروس فبا حدث ؽبم، كأّف السياؽ يُنّبهنا أّف ىذه الرذائل 
على اإلنساف أف يقاومها، وأف يدفعها عن نفسو، وذلك دبالزمة  -اغبق عن سّنة من السنن ماضية

يِل ﴿َوَمْن يَػْعُش َعْن ذِْكِر الرَّضْبَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَااًن فَػُهَو لَُو َقرِيٌن*َوِإنػَُّهْم لََيُصدُّونَػُهْم َعِن السَّبِ  :الذكر
َف يُػَرْد بو أف قبلس ونذكر هللا ابالستغفار  -ناى-، والذكر (ٖٚ،ٖٙالزخرؼ:)َووَبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُمْهَتُدوَف﴾ 

والعبارات والكلمات فحسب، بل يتحقق ذلك دبداومة االتصاؿ ابلقرآف ذي الذكر، وتدبُّره، وتفّهم 
 معانيو. 

وعند هناية ىذه اآلية السادسة، قبد أنفسنا أماـ هناية قسم يبّثل مقّدمة السورة، وينّبهنا إُف 
عمودىا وموضوعها األساس، ويؤكد على أنبّيتو، ويستدؿ لو، فيوظف دليل اػبلق إلثبات اػبلق والربوبّية 

أفَّ داءىم األساس يكمن يف واأللوىّية وصفات التوحيد، ويبُّت ضالَؿ أىل الشرؾ واكبراَفهم، ويشَت إُف 
غفلتهم وإعراضهم، وأفَّ ىذه الغفلة ىي اليت هتّيؤىم إلنكار ما ىو بدىّي يف اغبق، وما ىو ظاىر ظهورًا  
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كبَتًا، كما يشَت السياؽ إُف غفلة ىؤالء عن دراسة تواريخ من سبقهم، وىو درس يف بياف كيف يُؤتى 
وغفلتو عن  -سبحانو-يؤتى من جهلو اب  -بداية- اإلنساف من الشيطاف لُيصرؼ عن اإليباف!! فهو

حقيقة الربوبّية، مث بالدة حّس ذبعل ىذا اإلنساف الضعيف يواجو ما أيتيو من آايت ابإلعراض، ظنِّا منو 
أّف ذلك اإلعراض ىو الذي يُروبو من مهاـ معاانة التدبُّر والتفكر يف الدنيا، وسَتوبو من مهاـ وأعباء 

ب يف الدنيا ويف اآلخرة، أمَّا الدنيا فذنّو ال يتوقع فيها حسااًب على ىذا الذي يؤمن بو أو اؼبساءلة واغبسا
ينكره، وأّما اآلخرة  فإلنَّو ال يؤمن هبا، مث يصم آذانو وبصَتتو عن استخالص أّي عرب أو دروس، وكأنّو 

لَّف من آايت سّتة وىذا القسم اؼبؤ ربوا على كفركم وشرككم وإعراضكم. يرفع شعار: أف امشوا واص
أشَت إليها يف ىذه اؼبقّدمة لتهيئة   مقدِّمٌة لكل ما سيأيت يف السورة من أقساـ أخرى، قبد عند التّدبر أهّنا

 .البصائر والعقوؿ لفهم ما أييت من آايت إف شاء هللا

 النجم الثاين يف إثبات قدؽ وإعجاز الرسالة، ورد سائر الشبهات عنها:

ر   ﴿ْوْلور   :قاؿ تعاُف نْػ،هلرْنا ْعْليرْا ِكْتاابب يف ِقررطْاٍس فْػْلْاس وهللا  ِِبْيرِديِهمر ْلْقاْؿ الهِطيْت ْكْفر وا ِإفر ْهْطا ِإاله ِسحر
ْمرر  ّت ه اْل يػ نرْظر وفْ *م ِبني   اهللا  ْمْلكبا ْوْلور ْجْعلرنْ *ْوقْال وا ْلوراْل أ نرِ،ْؿ ْعْليرِه ْمْلا  ْوْلور أْنػرْ،لرْنا ْمْلكبا ْلق ِضْي األر

ْنا ْعْليرِهمر ْما يْػلرِبس وفْ  ه مر *جْلْْعلرْناهللا  رْج الب ْولْْلْبسر ِ،ْئ ِبر س ٍل ِمتر قْػبرِلْا ْفْحاْؽ اِبلهِطيْت ْسِجر وا ِمنػر تػ هر ْوْلْقِد اسر
،ِئ وفْ  تْػهر ْررِض ّت ه انرظ ر وا ْكيرْف ْكاْف ْعاِقْبة  *ْما ْكان وا ِبِه ْيسر ِبنيْ ق لر ِسري وا يف األر ق لر ِلْاتر ْما يف *الرا ْكطِح

ـِ الرِقْياْمِة اْل رْير  ْاْعنهك مر ِإىْل يْػور ِسِه الرهٔترْْة لْْيجر ْررِض ق لر َّلِلِه ْكْتْب ْعْلد نْػفر ْب ِفيِه الهِطيْت السهْااْواِت ْواألر
ِمن وفْ  ْر اَّللِه *ْوالنػهْهاِر ْوه ْو السهِايع  الرْعِليم   ْوْله  ْما ْسْكْت يف اللهيرلِ *ْخِسر وا أْنػرف ْسه مر فْػه مر اْل يػ ؤر ق لر ْأْليػر

ْررِض ْوه ْو ي لرِعم  ْواْل ي لرْعم  ق لر ِإينحِ أ ِمررت  ْأفر ْأك وْف ْأوهؿْ  ط  ْولِيًّا فْاِطِر السهْااْواِت ْواألر ْلْم ْواْل  ْأِتِه ْمتر ْأسر
رِِكنيْ  ـٍ ْعِظيمٍ ق لر ِإينحِ أْ *ْتك وْنته ِمْت الرا شر ْمِئٍط فْػْقدر *ْخاؼ  ِإفر ْعْصير:  ْرّبِح ْعْطاْب يْػور ْمتر ي صرْرؼر ْعنره  يْػور

ز  الرا ِبني   ْا ِبْريرٍ فْػه ْو ْعْلد  *ْرِٔتْه  ْوْذِلْا الرْفور ْا اَّلله  ِبض رٍح ْفاْل ْكاِشْف ْله  ِإاله ه ْو ْوِإفر ْٙمرْسسر ْوِإفر ْٙمرْسسر
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ٍء ْقِدير   ِْبري  وْ *ك لِح ْشير ِْكيم  اخلر ْؽ ِعْباِدهللِا ْوه ْو ا ر بْػر  ْشْهاْدةب ق ِل اَّلله  ْشِهيد  *ه ْو الرْقاِهر  فْػور ٍء ْأكر ق لر ْأيُّ ْشير
ْهد وْف ْأفه ْمعْ  ْنك مر ْوأ وِحْي ِإَْله ْهْطا الرق ررآف  أِل نرِطرْك مر ِبِه ْوْمتر بْػْلْغ أْئِنهك مر لْْتشر ْره ق لر  اَّللِه آبْػيرِِن ْوبْػيػر ِزْةب أ خر

رِك وفْ  ْا ه ْو ِإْله  ْواِحد  ْوِإنهِِن ْبِريء  ِمها ت شر ْهد  ق لر ِإٔمه ْناه م  الرِكْتاْب يْػعررِف ونْه  ْكْاا يْػعررِف وْف *اْل ْأشر الهِطيْت آتْػيػر
ِمن وفْ  ْناْءه م  الهِطيْت ْخِسر وا أْنػرف ْسه مر فْػه مر اْل يػ ؤر تْػْره ْعْلد اَّللِه ْكِطابب ْأور ْكطهْب ِِبْوتِِه ْوْمتر ْأظرْلم  *أْبػر ِمهِت افػر

ِلم  الظهاِلا وفْ  ت مر *ِإنهه  اْل يػ فر رْك وا أْيرْت ش رْْكاؤ ك م  الهِطيْت ك نػر يعبا ّت ه نْػق وؿ  لِلهِطيْت ْأشر ـْ ْْمرش ر ه مر ٓتِْ ْويْػور
نْػتػ ه مر ِإاله أْ *تْػ،رع ا وفْ  رِِكنيْ ّت ه ملْر ْتك تر ِفتػر انرظ رر ْكيرْف ْكْطب وا ْعْلد أْنػرف ِسِهمر *فر قْال وا ْواَّللِه رْبحِْنا ْما ك نها م شر

تْػر وفْ  ه مر ْما ْكان وا يْػفر ْقه وهللا  ْويف *ْوْضله ْعنػر ْتِاع  ِإلْيرْا ْوْجْعلرْنا ْعْلد قػ ل وِّبِمر ْأِكنهةب ْأفر يْػفر ه مر ْمتر ْيسر ْوِمنػر
ِمن وا ِّبْا ْح ه ِإْذا ْجاء وْؾ ٖم ْاِدل وْنْا يْػق وؿ  الهِطيْت ْكْفر وا ِإفر ْهْطا إِ آْذاَِّنِمر ْوقػرربا  اله ْوِإفر يْػْرورا ك له آيٍْة اْل يػ ؤر

ْوهِلنيْ  ع ر وفْ *ْأْساِطري  األر ِلك وْف ِإاله أْنػرف ْسه مر ْوْما ْيشر ْف ْعنره  ْويْػنرْأورْف ْعنره  ْوِإفر يػ هر ْهور ْوْلور تْػْره ِإذر *ْوه مر يْػنػر
ِمِننيْ  تْػْنا نػ ْردُّ ْواْل ن ْكطِحْب ِِبْوِت رْبحِْنا ْوْنك وْف ِمْت الرا ؤر ْبلر ْبْدا ْز مر ْما ْكان وا *و ِقف وا ْعْلد النهاِر فْػْقال وا ْو لْيػر

ْيا ْوْما ْْمرت  *وفْ ٘م رف وْف ِمتر قْػبرل  ْوْلور ر دُّوا لْْعاد وا ِلْاا نػ ه وا ْعنره  ْوِإنػهه مر ْلْكاِذب   نػر ْوقْال وا ِإفر ِهْي ِإاله ْحْياتػ ْنا الدُّ
ع وِثنيْ  ْعِح قْال وا بْػْلد ْورْبحِْنا قْاْؿ ْفط وق وا الرْعْطابْ *ِبْبػر  ِبْا  ْوْلور تْػْره ِإذر و ِقف وا ْعْلد ْرّبِحِمر قْاْؿ أْلْيرْ  ْهْطا اِب ر

ف ر وفْ  ت مر ْتكر ْرتْػْنا ْعْلد   ْقدر ْخِسْر الهِطيتْ *ك نػر ْكطهب وا بِِلْقاِء اَّللِه ْح ه ِإْذا ْجاْءتػره م  السهاْعة  بْػ رْتةب قْال وا ْو ْحسر
ْيا ِإاله ْلِعب  ْوْزرو  *ْما فْػرهطرْنا ِفيْها ْوه مر ْٗمرِال وْف ْأورزْارْه مر ْعْلد ظ ه ورِِهمر ْأاْل ْساْء ْما ْيِ،ر وفْ  نػر ْْياة  الدُّ ْوْما ا ر

ر  لِلهِطيْت يْػتػهق وْف ْأْفاْل تْػعرِقل وفْ وْ  ِخْرة  ْخيػر ، ن ْا الهِطي يْػق ول وْف فِْإنػهه مر اْل *لْلدهار  اآلر ْقدر نْػعرْلم  ِإنهه  لْْيحر
ب وْنْا ْوْلِكته الظهاِلِانْي ِِبْوِت اَّللِه ْٖمرْحد وفْ  ْب:ر ر س ل  ِمتر قْػبرِلْا ْفْصبْػر  *ي ْكطِح ب وا ْوْلْقدر ك طِح وا ْعْلد ْما ك طِح

ْؿ ِلْكِلْااِت اَّللِه ْولْْقدر ْجاْءْؾ ِمتر نْػْبِإ الرا ررْسِلنيْ  ْوِإفر ْكاْف ْكبػ ْر ْعْليرْا *ْوأ وذ وا ْح ه ْأَْته مر ْنصرر ْ  ْواْل م ْبدِح
ْررِض ْأور س لهابا يف  ْتِ ْي نْػْفقبا يف األر ْتلْعرْ: ْأفر تْػبػر  السهْااِء فْػْتأرتِيْػه مر ِِبيٍْة ْوْلور ْشاْء اَّلله  ِإعرْراض ه مر فِْإِف اسر

ْاِهِلنيْ  ْعثػ ه م  اَّلله  ّت ه *جْلْْاْعه مر ْعْلد ازر ْده ْفاْل ْتك وْنته ِمْت اجلر ْتد يْػبػر ْاع وْف ْوالرْاور ْتِجيب  الهِطيْت ْيسر ْا ْيسر ِإٔمه
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ثْػْره مر اْل ْوقْال وا ْلوراْل نػ ،ِحْؿ ْعلْ *ِإلْيرِه يػ ررْجع وفْ  يرِه آيْة  ِمتر رْبِحِه ق لر ِإفه اَّللهْ قْاِدر  ْعْلد ْأفر يػ نْػ،ِحْؿ آيْةب ْوْلِكته ْأكر
 (.:7-:يْػعرْلا وْف﴾ )األنعاـ

ثالثُت آية من آايهتا تبدأ من  -على ما يبدو لنا-من قبـو ىذه السورة اؼبباركة  الثاين النجم يتكوف      
نَػزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتااًب يف ِقْرطَاٍس فَػَلَمُسوُه ِأَْيِديِهْم َلَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر  ﴿َوَلوْ  :ابآلية السابعة

اشتملت على كشف سخريّة أولئك اؼبشركُت واستهزائهم، وعدـ جديّتهم يف كل ما تناولوه، وقد  ُمِبٌُت﴾
عليهم  -سبحانو-ورّد هللا ( ٕٖ:الفرقاف)ِو اْلُقْرآُف صُبَْلًة َواِحَدًة﴾ ﴿َلْواَل نُػّزَِؿ َعَليْ  :فقد كانوا يقولوف

﴿َكَذِلَك لِنُػثَػبَِّت ِبِو فُػَؤاَدَؾ َوَرتػَّْلَناُه تَػْرتِياًل﴾  :مقولتهم للتشكيك بصدؽ مصدر الرسالة تلك
 (.ٕٖ)الفرقاف:

َوقَاُلوا *فَػَلَمُسوُه ِأَْيِديِهْم َلَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبُتٌ ﴿َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتااًب يف ِقْرطَاٍس       
َنا َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا عَبََعْلَناُه َرُجاًل َولََلَبسْ *َلْواَل أُْنزَِؿ َعَلْيِو َمَلٌك َوَلْو أَنْػزَْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي اأْلَْمُر مُثَّ اَل يُػْنظَُروفَ 

ُهْم َما َكانُوا بِِو *َعَلْيِهْم َما يَػْلِبُسوفَ  َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ
، وال اهنم هبادبعجزة الرسوؿ، وعدـ إيب الذين كفروا اعًتاؼال يسوغ عدـ مفرّقًا فنزوؿ القرآف  َيْستَػْهزُِئوَف﴾

فالعليم اػببَت الذي يعلم من خلق  .اذبوف يف دعواىم تلكلة واحدة آلمنوا بو  ألهّنم كيعٍت أنّو لو أنزؿ صب
﴿َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتااًب يف ِقْرطَاٍس فَػَلَمُسوُه ِأَْيِديِهْم َلَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف  :علم منهم ذلك وقاؿ جّل شأنو
م جاّدوف، فال ينبغي االلتفات إُف ما يثَتوف  َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌُت﴾، إًذا فكل ما يزعمونو ال يدؿ على أهنَّ

 .أو يزعموف من مزاعم التشكيك دبصدر الرسالة وكتاهبا، أال وىو القرآف اجمليد

 بياف طرائق . وتتناوؿ فيما تتناولو تناوَؿ مصدر اؽبداية، أال وىو القرآف اجمليدت (ٔٔ_ٚ) اآلايت      
هم وعدـ جديّتهم يف النظر إليو، وإدارؾ أنبيّتو، ومعرفة ما وبمل من يتاستقبالو، وسخر  يف الذين كفروا
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وسائل اؽبداية، مث يدعوىم إُف السَت يف األرض للنظر يف عواقب اؼبكذبُت لكتب سبقت القرآف يف نزوؽبا 
 :ىؤالء الساخرينأف يسأؿ  -عليو الصالة والسالـ-رسوَلو  -جّل شأنو-على رسلهم وعليهم، أيمر هللاُ 

اْلِقَياَمِة اَل رَْيَب ﴿ُقْل ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل َّللَِِّ َكَتَب َعَلى نَػْفِسِو الرَّضْبََة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَُف يَػْوـِ 
كما تريدوف خروف وسبرحوف  (. إنّو سيًتككم تسٕٔاألنعاـ:)ِفيِو الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم فَػُهْم اَل يُػْؤِمُنوَف﴾ 

وىناؾ سوؼ ترجعوف إُف هللا الذي سوؼ هبمعكم إُف يـو  .مى عندهوأجاًل مس ،إُف أف تبلغوا آجالكم
 .النيب والكتاب الذي أُنزؿ عليو القيامة ال ريب فيو، وستعلموف أّنكم خسر  أنفسكم بعدـ إيبانكم هبذا

ية، فالقرآف اجمليد سّت آالؼ ومائتاف وستة قد أويت تسع آايت  -عليو السالـ-وإذا كاف موسى  حسِّ
وثالثوف آية  وكل آية من آايتو ربمل داللة على آايت ال تُػَعّد وال رُبصى من علم هللا وآايت الكوف 

 (ٔ٘)العنكبوت:﴿َأَوَفَْ َيْكِفِهْم َأانَّ أَنْػزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػَْلى َعَلْيِهْم﴾  :اؼبنتشرة فيو

تمر السياؽ أساليب ـبتلفة، يلفت أنظارىم إُف هللا الواحد األحد، فاطر السموات واألرض، مث ويس      
َنُكْم َوأُوِحَي ِإَِفَّ َىَذا  :يف اآلية التاسعة عشرة يسأؽبم ﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقِل اَّللَُّ َشِهيٌد بَػْيٍِت َوبَػيػْ

َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد اْلُقْرآُف أِلُْنِذرَُكْم ِبِو َومَ  ْن بَػَلَغ أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اَّللَِّ آؽِبًَة ُأْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل ِإمبَّ
أنت تؤكد أّنك تؤمن دبوسى  :وىنا يبدو أهّنم أبروا سؤااًل من نوع جديد، ىو .َوِإنٍَِّت بَرِيٌء فبَّا ُتْشرُِكوَف﴾
أىل الكتاب بك وَف يصدقوؾ؟ وَف يقولوا أنَّك نيب مثل موسى وعيسى؟ فُيجيب وعيسى، فِلَم َف يؤمن 

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناَءُىُم الَِّذيَن َخِسُروا  :القرآف الكرًن عن ذلك التساؤؿ ﴿الَِّذيَن آتَػيػْ
 مدى ظلمهم إذ افًتوا على هللا كذاًب، وزعموا أفَّ ىذا مث يُبُّت  (ٕٓاألنعاـ)أَنْػُفَسُهْم فَػُهْم اَل يُػْؤِمُنوَف﴾ 

الذي يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم ليس ىو اؼبقصود يف وصااي وبشائر أنبيائهم، فافًتوا على هللا كذاًب 
 .وكّذبوا آبايتو، ولن يُفلح الظاؼبوف
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أهّنم ؾبرد قـو معاندين  حجج ىؤالء كّلها، وأثبت ؽبم ولسواىم -تبارؾ وتعاُف-ولقد قطع هللا       
يو وآلو صلى هللا عل-جاحدين، ال يهمهم التحقُّق أو التثُّبت، بل كل ما يهمهم ىو إشغاؿ رسوؿ هللا 

بكل ما كانوا ىُبفوف من  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-وقد أخرب هللا رسولو . والسخرية بو ومنو -وسّلم
إف يتخذونو إاّل ىزًوا،  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-يرونو  قبل، وأظهر لو سرائرىم، ومنها أهّنم كانوا حُت

ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آؽِبَِتَنا َلْواَل *﴿َوِإَذا رََأْوَؾ ِإْف يَػتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُىُزًوا َأَىَذا الَِّذي بَػَعَث اَّللَُّ َرُسواًل  :قاؿ تعاُف
َها َوَسْوَؼ يَػْعَلُموَف حِ  فهم ؾبرد قـو   .(ٕٗ،ٔٗلفرقاف:َُت يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبياًل﴾ )اَأْف َصبَػْراَن َعَليػْ

تبارؾ -وما ذكر هللا . يِصّدوف ويُعرضوف عن آايت هللا، ويريدوف أف يشاركهم اآلخروف ذلك اإلعراض
يد، وبياف أنّو ال يف ىذه اآلية الكريبة ىو عبارة عن تزكية ؼبصدر اؽبداية ومنبع اإلسالـ القرآف اجمل -وتعاُف

َلْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبٍَت﴾  :ريب فيو، وأنّو ىدى للمتقُت، وأنّو ﴿ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَيتُُو مُثَّ ُفصِّ
(، وأفَّ عدـ إيباهنم بو أو تقّبلهم لو إمّبا ىو بغٌي وحسد وجحود وإعراض، وتنكُّر للحق الذي ال ٔ)ىود:

 .خلفو، وبذلك يظهر عناد ىؤالء الضاّلُت اعباحدين وبغيهم أيتيو الباطل من بُت يديو وال من

مث ينتقل إُف معاعبة مسألة أخرى سألوىا  أال وىي أف ينزِّؿ ملًكا لُيخرب ىؤالء الضاّلُت، ويشهد أّف       
صادؽ فيما نقلو عن ربو لُيظهر  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ىذا القرآف ِصْدٌؽ وحق، وأّف رسوؿ هللا 

تثّبتء الضالُّوف أنفَسهم دبظهر اإلنساف اعباد الباحث عىؤال
ُ
الذي ال يطلب  ن اغبقيقة وعن الدليل واؼب

﴿َوقَاُلوا َلْواَل أُْنزَِؿ َعَلْيِو َمَلٌك  :بو -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-أكثر من التأكد من صدؽ ما جاء النيب 
َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا عَبََعْلَناُه َرُجاًل َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما * يُػْنظَُروفَ َوَلْو أَنْػزَْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي اأْلَْمُر مُثَّ اَل 

ُهْم َما َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوَف﴾*يَػْلِبُسوفَ  -ويرّد  .َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ
عليهم ذلك أّف نزوؿ اؼبالئكة ال يكوف ؽبذه األغراض، ولكّنو يرتبط أغراض أخرى،  -سبحانو وتعاُف

وأهّنم يـو يروف اؼبالئكة ال ُبشرى يومئذ للمجرمُت، فهم آنذاؾ ال يُنظَروف وال يُبَهلوف  فمجيء اؼبالئكة 
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ْوـَ يَػَرْوَف اْلَماَلِئَكَة اَل ُبْشَرى يَػْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمَُت ﴿يػَ  :يعٍت أفَّ القوؿ قد حّق عليهم، ووقع عليهم دبا ظلموا
بقوانُت ال عالقة  -سبحانو-فهذا الكوف لو خالق مّدبر ُيَسَّته  (ٕٕالفرقاف:)َويَػُقوُلوَف ِحْجرًا ؿَبُْجورًا﴾ 
ال يظهر ؽبم بصفتو ؽبم أنَّو لو جعل ملًكا عبعلو رجاًل، ف -تبارؾ وتعاُف-ؽبا برغباهتم. مث يُبُّت هللا 

غَته من  وأ    ألنَّو ال يبكن أف تقـو بينهم وبُت عاَف اؼبالئكة أو عاَف اعبنالئكّية، بل بصفتو اإلنسانيَّةاؼب
رجل الختلط  لو جعل َمَلًكا أييت إليهم بصورة -سبحانو وتعاُف-العواَف الغيبّية عالقات مباشرة، وأنّو 

ويف  .نسبّيتهم وؿبدوديّة قدراهتم وطاقاهتم فهم َف يدركوا بعدُ  .التمييز وؼبا استطاعوا، األمر عليهم، وَخفيَ 
﴿ُقْل َلْو َكاَف يف اأْلَْرِض َماَلِئَكٌة يَبُْشوَف  :عليهم ذلك بطريقة أخرى -تعاُف-سورة اإلسراء يرد هللا 

  أي: لو أّف اؼبالئكة كانوا ىم (ٜ٘ :ءُمْطَمِئنَُِّت لَنَػزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا َرُسواًل﴾ )اإلسرا
ولكن الذي قبح يف   َمَلًكا رسواًل، -من جنسهم-اؼبستخلفُت يف األرض، واؼبستقرين فيها، لنزّلنا عليهم 

اختبار االستخالؼ ىو آدـ عليو السالـ، فِلَم تستغربوف أيّها اعباحدوف أف يبعث هللا بشرًا رسوالً؟ 
، استيقنتو قلوبكم، وجحدتو ألسنتكموذبعلوف من ذلك سبًبا إلعراضك  .م عن اإليباف، وىو أمر بدىيُّ

ُهْم َما َكانُوا بِِو  :مث أتيت اآلية العاشرة       ﴿َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ
وتبُّت لو أنّو ليس الرسوؿ الوحيد الذي  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-َيْستَػْهزُِئوَف﴾ لُتسّري عن رسوؿ هللا 

لكّن العاقبة  .الرسل الذين استهزئ هبم من قبلو تعّرض الستهزاء قومو وسخرَّيتهم، بل ىو واحد من أّمة
يق اؼبكر السّيء إاّل أىلو، والسخرية ينبغي أف تتجو ألولئك اؼبستهزئُت هبم، ال وبدائًما للُرسل، وال 
 .ابلرسل األطهار

﴿ُقْل ِسَتُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة  : يدعوىم القرآف اجمليد إُف السَت يف األرضمث      
اْلُمَكذِِّبَُت﴾ ىذه اؼبرة، مث النظر بعقوؽبم وعيوهنم يف أمر ىاـ جدِّا ال ينبغي أف يلتفتوا لسواه، أال وىو 

دقيق فيما تركوا من آبر وبئر معطلة وقصر مشيد، فقد تركوا  النظر يف عاقبة اؼبكّذبُت من خالؿ النظر ال
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﴿فَِتْلَك َمَساِكنُػُهْم ََفْ  :كثَتًا من جناٍت وعيوف وزروع ومقاـ كرًن، وقرى خاوية على عروشها من بعدىم
رض والنظر فيها، ، ىذا السَت يف األ(ٛ٘القصص:)ُتْسَكْن ِمْن بَػْعِدِىْم ِإالَّ قَِلياًل وَُكنَّا كَبُْن اْلَوارِِثَُت﴾ 

والنظر يف آبر أولئك الذين ىلك بعضهم ابلطاغية، وىلك آخروف ابلرجفة، وَىلك فريق بلث بريٍح 
صرصٍر عاتية، وأُىِلكت قرى جبعل عاليها سافلها، وإمطارىا حبجارة من سجّيل، كل ذلك قد حدث، 

وَمْن انضم -ؤالء اؼبشركوف العرب فهل يريد ى .ّكر دبا حدث، وتؤكد أنَّو قد حدثوىناؾ آبر ابقية ُتذ 
 .!أف تكوف عاقبتهم مثل عاقبة أولئك اؼبكذبُت؟ -إليهم من كّفار أىل الكتاب

إفَّ السبيل واضح، فذّما أف ُيكّذبوؾ ويستمروا يف تكذيبك، فتكوف العاقبة مثل عاقبة اؼبكذبُت من       
ُهْم َما  ﴿َوَلَقِد  :قبلهم لػَمْن سبق أف أرسلنا من رسلنا اْستُػْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ

َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف﴾، وإّما أف يؤمنوا بك ويّتبعوؾ، فيحيوا حياة طيّبة، وؽبم اعبزاء اغبسن يف الدار 
 .اآلخرة

﴿ُقْل ِلَمْن َما  :ال بنسبة األمر  جّل شأنومث يّوجو هللا إليهم السؤاؿ الذي ال يبلكوف أف هُبيبوا عليو إ      
َرْيَب ِفيِو الَِّذيَن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقْل َّللَِِّ َكَتَب َعَلى نَػْفِسِو الرَّضْبََة لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَُف يَػْوـِ اْلِقَياَمِة اَل 

أف هبيبوا دبثل جوابك،  -إف أجابوا عن ىذا السؤاؿ- َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم فَػُهْم اَل يُػْؤِمُنوَف﴾، وىم ال يًتّددوف
م  يف إنكارىم البعث والنشور ووحدانّية هللا -فهم يعلموف أّف ال مالك لسرض وال للسماء إال ىو، وأهنَّ

 وهللا تبارؾ (ٔٛ:اؼبؤمنوف)﴿َبْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَؿ اأْلَوَُّلوَف﴾  :قالوىا مقّلدين مّتبعُت آلابئهم -تعاُف
كتب على نفسو بفضلو  -الذي ُتشركوف بو ما ال يسمع وال يُبِصر وال يُغٍت عنكم من هللا شيًئا-وتعاُف 

وىو َمْن سيجمعكم يـو القيامة للحساب واعبزاء، وىو يـو ال شك فيو، وال شك أنَّكم  ،ةونعمتو الرضب
أنَّكم خسر  أنفسكم بعدـ وآنذاؾ، سوؼ تدركوف  .إلو إال ىو، مهما كابر  ونفيتم ستشهدوف أنّو ال
-مع كل ما خلق وأوجد وعرض عليكم من دالئل، وإنَّكم لتعلموف أفَّ لو  -سبحانو-إيبانكم بو 
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فكل ما استقر يف ىذا الوجود، يف أيَّة غبظٍة  .الليل والنهار وىو السميع العليمما سكن يف  -سبحانو
أعبده وأحّبو -عاُف  ولذلك فذيّنِ لن أزبذ ولّيا انصرًا زمنّية، ويف أّي جانب مكايّن، إمّبا ىو ملُكو تبارؾ وت

أف يُعلن ؽبم، ويف  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-رسوَلو  -جّل شأنو-من دونو، فيأمر هللا  -ووبّبٍت ىو
ُذ َولِيِّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو يُ  :إطار استفهاـ استنكاري َر اَّللَِّ َأزبَِّ ْطِعُم َواَل يُْطَعُم ُقْل ِإيّنِ ﴿ُقْل أََغيػْ

ُقْل ِإيّنِ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َر يِّ َعَذاَب يَػْوـٍ *أُِمْرُت َأْف َأُكوَف َأوََّؿ َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ 
َوِإْف يَبَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو *َمْن ُيْصَرْؼ َعْنُو يَػْوَمِئٍذ فَػَقْد َرضِبَُو َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبُتُ *َعِظيمٍ 

-َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َوُىَو اغبَِْكيُم اػْبَِبَُت﴾ وىنا يقف *َوِإْف يَبَْسْسَك خِبََْتٍ فَػُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
قَاُلوا نَػْعُبُد *ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما تَػْعُبُدوفَ ﴿ :منهم مثل موقف أبيو إبراىيم -صلوات هللا وسالمو عليو
َفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوفَ *َقاَؿ َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوفَ *َأْصَناًما فَػَنَظلُّ ؽَبَا َعاِكِفُتَ  قَاُلوا َبْل َوَجْداَن آاَبَءاَن  *َأْو يَػنػْ

ُتْم تَػْعُبُدوفَ  قَاَؿ أَفَػرَأَيْػُتمْ *َكَذِلَك يَػْفَعُلوفَ  فَِذنػَُّهْم َعُدوّّ ِف ِإالَّ َربَّ *أَنْػُتْم َوآاَبؤُُكُم اأْلَْقَدُموفَ *َما ُكنػْ
َوالَِّذي يُبِيُتٍِت *َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفُتِ *َوالَِّذي ُىَو يُْطِعُمٍِت َوَيْسِقُتِ *الَِّذي َخَلَقٍِت فَػُهَو يَػْهِدينِ *اْلَعاَلِمُتَ 
َواْجَعْل ِف *َربِّ َىْب ِف ُحْكًما َوَأغبِْْقٍِت اِبلصَّاغِبُِتَ *َوالَِّذي َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر ِف َخِطيَئيِت يَػْوـَ الدِّينِ *مُثَّ وُبِْيُتِ 

َواَل زُبِْزين يَػْوـَ *ُتَ َواْغِفْر أِلَ ي ِإنَُّو َكاَف ِمَن الضَّالِّ *َواْجَعْلٍِت ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ *ِلَساَف ِصْدٍؽ يف اآْلِخرِينَ 
َعُثوفَ  َفُع َماٌؿ َواَل بَػُنوفَ *يُػبػْ وذلك لدفع ىؤالء  (ٜٛ_ٓٚالشعراء)ِإالَّ َمْن أََتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم﴾ *يَػْوـَ اَل يَػنػْ

عليهم من أسئلة، مهما  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-إُف أف وباوروا أنفسهم دبا فرض الرسوؿ الكرًن 
تلك النفوس اؼبريضة فلن تستطيع أف ُتسكت أصواهتا يف داخلها. وقبد السياؽ ىنا مرة هبعل ذباىلتها 
﴿َوِإْف يَبَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍّ َفاَل   :ـباطًبا مثلهم يف مثل قولو تعاُف -صلى هللا عليو وىلو وسّلم-رسوؿ هللا 

صلى هللا -ى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾، وذلك ليؤّكد على بشرَّيتو َكاِشَف لَُو ِإالَّ ُىَو َوِإْف يَبَْسْسَك خِبََْتٍ فَػُهَو َعلَ 
أعماؿ ؿبدَّدة، وأّف  فمرىوان ؤالء أّف القرب منو والبعد عنومن انحية، وليُبُّت هللُا ؽب -عليو وآلو وسّلم
وتعليمهم ال يبلك ؽبم ضرِّا وال نفًعا إال بتبليغ ىذه الرسالة،  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-النيب الكرًن 
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بُت
ُ
﴿ُقْل  :الكتاب واغبكمة، وتزكيتهم هبا، فذْف َف يفعلوا فقد خسروا الدنيا واآلخرة، وذلك ىو اػبسراف اؼب

َنُكْم َوأُوِحَي ِإَِفَّ َىَذا اْلُقْرآُف أِلُْنِذرَُكْم بِ  ئِنَُّكْم ِو َوَمْن بَػَلَغ أَ َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقِل اَّللَُّ َشِهيٌد بَػْيٍِت َوبَػيػْ
َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد َوِإنٍَِّت بَرِيٌء فبَّ   .ا ُتْشرُِكوَف﴾لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اَّللَِّ آؽِبًَة ُأْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل ِإمبَّ

مث أييت السياؽ متنّزاًل معهم إُف ما يبكن اعتباره البحث عن شهود يشهدوف على أنَّو رسوؿ هللا، وأّف       
رآف كتاب هللا اؼبّنزؿ عليو، فيقوؿ ؽبم: إيّن جئتكم ابلشهيد الذي ال يبكن التشكيك بشهادتو وال الق

صلى هللا عليو -﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة﴾ فا ىو الذي يشهد لرسولو  :الطعن فيها، فيقوؿ ؽبم
َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقِل اَّللَُّ َشِهيٌد  ﴿ُقلْ  :ويزّوده آبايتو ليفتح هبا عقوؿ ىؤالء وقلوهَبم -وآلو وسّلم

َنُكْم﴾ يف كل ما أنكرسبوه علّي ورفضتموه مٍّت، فهو يشهد أيّن عبده ورسولو، وىو يشهد أنَّو  بَػْيٍِت َوبَػيػْ
ار  اصطفاين لرسالتو، وأنزؿ علّي وحيو، وىو يشهد أنَّو قد أوحى إِفَّ ىذا القرآف، وأمرين إبنذاركم بو، وإنذ

 .كل َمْن أستطيع إيصاؿ صويت ابلقرآف إليو

لُيحّرؾ تلك العقوؿ اػبائرة اؼبريضة اعبامدة، ووبملها ضباًل على أف تتدبَّر  -بقوة-مث يلتفت السياؽ       
ُأْخَرى ﴿أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اَّللَِّ آؽِبًَة  :فتتفكر فيما ىو معروض عليها، فيسأؽبم عليو الصالة والسالـ

َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد َوِإنٍَِّت بَرِيٌء فبَّا ُتْشرُِكوَف﴾ وىو استفهاـ تقريرّي استنكارّي يف ا لوقت ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل ِإمبَّ
فال أشهد معكم ىذه الشهادة الباطلة الضالّة  ألنٍَّت أؤمن  _يقوؿ عليو الصالة والسالـ_ نفسو، أمَّا أان 
فلن أصاحبكم يف شهادتكم الظاؼبة تلك، بل أشهد أنّو إلو واحد، وأُعِلن برائيت التامة من أنّو إلو واحد، 

 .شركائكم وفبا ُتشركوف

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناَءُىُم الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم فَػُهْم اَل يػُ        َوَمْن *ْؤِمُنوفَ ﴿الَِّذيَن آتَػيػْ
أّما أولئك الكتابّيوف، الذين كانوا   ْظَلُم فبَِّن افػْتَػَرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب َأْو َكذََّب آِباَيتِِو ِإنَُّو اَل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف﴾أَ 
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-يزعموف أهّنم أىل كتاب ومؤمنوف، لكنَّهم ظبحوا ألنفسهم دبظاىرة ومناصرة اؼبشركُت ضد رسوؿ هللا 
أّف ضالؽبم ليس أقل كثَتًا  -جّل شأنو-وضد اؼبؤمنُت واؼبوحدين، فُيعلن هللا  -ّلمصلى هللا عليو وآلو وس

كما يعرفوف أبناءىم،   -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-من ضالؿ أولئك اؼبشركُت، فهم يعرفوف رسوؿ هللا 
اؽ على أف بتلك األوصاؼ الدقيقة اليت ذكرىا أنبياؤىم ؽبم، ونزلت كتبهم هبا، وأخذ منهم العهد واؼبيث

يُبّينوا ذلك للناس، وأف ُيسارعوا إُف اإليباف هبذا الرسوؿ، ويعّزروه ويّوقروه، وينضموا إليو وينصروه على 
.  أعدائو، ففعلوا عكس ذلك، فاستحقوا مثل ما استحقو أولئك اؼبشركوف، خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنوف

ة من أولئك اعبهلة من اؼبشركُت  إذ قد أضافوا إُف وقد يكوف ىؤالء الكتابيُّوف أكثر ظلًما للرسوؿ وللرسال
وىم بو، فهم من الظاؼبُت، والظاؼبوف لن يُفلحوا ؤ شركهم رفضهم اإليباف وـبالفتهم وصااي أنبيائهم وما جا

 .ولن ينتصروا يف الدنيا وال يف اآلخرة

يًعا مُثَّ نَػُقوُؿ لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا       ُتْم تَػْزُعُموفَ  ﴿َويَػْوـَ كَبُْشُرُىْم صبَِ نَػتُػُهْم ِإالَّ *أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكنػْ مُثَّ َفَْ َتُكْن ِفتػْ
ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾*َأْف قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكُتَ  وكانت     اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَضلَّ َعنػْ

ا ليعود السياؽ بعدىا إُف ىذه االلتفاتة إُف  أىل الكتاب، الذين آزروا اؼبشركُت وحالفوىم، ضرورّية جدِّ
ابلبعث والنشور واغبشر، وىُبربىم بسوء موقفهم آنذاؾ،  -جّل شأنو-اغبديث إُف اؼبشركُت، فيذّكرىم هللا 

يًعا مُثَّ  :ألولئك اؼبشركُت -جّل شأنو-حيث يقوؿ هللا  نَػُقوُؿ لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن  ﴿َويَػْوـَ كَبُْشُرُىْم صبَِ
ُتْم تَػْزُعُموَف﴾، الذين جعلتموىم شركائي يف ربوبيَّة أو ألوىيَّة، فلم يصدر عنهم من  ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكنػْ

م  -الذي انتهى هبم إُف ذلك اؼبصَت-جواب أو َرّد مقنع هبيبوف بو، إال أّف شركهم وكفرىم  صّور ؽبم أهنَّ
م كانوا مشركُت، وأقسموا اب على ذلك، فقد ينفعهم ىذا، فصاروا يقولوفلو كذبو   :ا على هللا ونفوا أهنَّ

﴿َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكَُت﴾، فكذبوا بذلك على أنفسهم، وّضل عنهم واته يف مسالك التّيو والضالؿ ما  
 .ا إُف رجسهمكانوا يفًتوف، فلم يقّدموا ؽبم أيَّ شيء، بل زادوىم رجسً 
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مث ينتقل السياؽ إُف مشهد آخر من مشاىد يـو القيامة، يصّوره ؽبم، ويضعهم فيو لعلهم يتدبّروف،       
  -مع قسم اب-ليذكر اغبشر وليذكر موقفهم حُت ال هبدوف ما يقولوف بُت يدي هللا إال أف يكذبوا 

نَػتُػُهْم ِإالَّ َأْف  :كذبوا فيو اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم *قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكُتَ ﴿مُثَّ َفَْ َتُكْن ِفتػْ
ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾، ويبدأ بياف بعض أصناؼ ىؤالء الذين ال ىبتلفوف عن األصناؼ األخرى  َوَضلَّ َعنػْ

م يستمعوف إليك،  -ُيشعروف اآلخرين وقد-إال بشيء من الرايء والنفاؽ وااللتواء، هبعلهم ُيشعرونك  أهنَّ
ُهْم َمْن  :هبدوف فيما يستمعوف ما يعنيهم برسالتك وابلكتاب الذي أنزؿ عليك، فيقوؿ تعاُف ﴿َوِمنػْ

ٍة اَل يُػْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاهِنِْم َوقػْرًا َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيَ 
يف الوقت الذي ينهوف اآلخرين -وىم  .َجاُءوَؾ هُبَاِدُلوَنَك يَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطَُت اأْلَوَِّلَُت﴾

نهوف اآلخرين عن االستماع إليك، ويبنعوهنم من النيل منك، بناء على عصبيَّة قبليَّة وضبيَّة جاىليَّة، أو ي
م بذلك  -عن االستماع إليك وينأوف أنفسهم عنك وعن القرآف يهلكوف أنفسهم دوف أف  -كلِّو-فذهنَّ

يشعروا. فهذا ذكٌر لبعض أحواؿ أولئك اؼبشركُت، فيُبُّت لنا أفَّ فريقًا من أولئك اؼبشركُت وإف كانوا 
بقلوب  تماع اؼبعرضُت، استماع الاّلعبُتولكنَّو اس -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-يستمعوف لرسوؿ هللا 

﴿َما أَيْتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن  ويسمعوف، أو وبرمهم من فقهو وفهمالىية، فيحرمهم ذلك من االستفادة دبا 
فقو ما  ألفَّ هللا قد جعل على قلوهبم أكّنة سبنعهم من (ٕاألنبياء:)َرهبِِّْم ؿُبَْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوَف﴾ 

م يسمعوف مع إصرار عجيب على أالّ  يغادروا مواقع الكفر إُف اإليباف، وإف  يسمعوف من كالـ هللا، إهنَّ
م لن يؤمنوا، ولديهم جواب سخيف واحد َف يبّلوا تكراره وترديده على  يروا كل آية مهما كانت فذهنَّ

فهم ال هبدوف ما هبادلوف بو سوى أف  -كما يزعموف-وا رسوؿ هللا لُيجادلوه ؤ سخافتو وتفاىتو، فذذا جا
أساطَت »يسبُّوا ويشتموا ويصفوا القرآف اجمليد بوصف ىم أكثر الناس علًما أنَّو ال ينطبق عليو، وىو 

والعجب من أمرىم أفَّ عصبيّتهم القبلّية قد تدفعهم يف أحواؿ اندرة إُف إظهار شيء من الوالء «. األولُت
إذا ما جاء أحٌد غَتىم للنيل منو دبثل ما يفعلوف،  -هللا عليو وآلو وسّلمصلى -يف الدفاع عن رسوؿ هللا 
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َهْوَف َعْنُو َويَػْنَأْوَف َعْنُو﴾، يَػْنهوف غَتىم بدافع ضبّية قبلّية جاىلّية عن أف  :فيقوؿ هللا جّل شأنو ﴿َوُىْم يَػنػْ
منو، ويف الوقت نفسو يُعطوف ألنفسهم اغبق يف  دبثل ما يفعلونو من النيل -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ينالوا من رسوؿ هللا 
واؼبؤمنُت بكل أنواع األذى، أو أّف جحودىم وغطرستهم  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-إيذاء رسوؿ هللا 

أتيت من االمتناع عن  :ذبعلهم ينهوف اآلخرين عن اتّباعو، ويبتعدوف أنفسهم عنو، فجريبتهم مضاعفة
االستماع إليو أو اإليباف على الشرؾ بو، مصحواًب بصّد اآلخرين وهنيهم عن  اإليباف والرفض لو، واإلقباؿ

دبوقف َف يشهده، فهو موقف مستقبلّي غييبّّ ال  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-وُىنا ىبرب هللا تعاُف نبيو  .بو
ذاؾ ؼبا قضيت  ولو ترى موقفهم :يقوؿ لو صلى هللا عليو وآلو وسّلم -جّل شأنو -يعلمو إال هللا، فكأنو 

العجب من غطرستهم واستعالئهم يف ىذه اغبياة الدنيا، وذؽّبم وىواهنم يف الدار اآلخرة، ذلك اؼبوقف 
حُت يوقفهم هللا على النار، ويروهنا عيااًن، ويروف ما فيها، فال هبدوف ما يقولوف إال الصراخ وسبٍّت 

تَػَنا نُػَردُّ َواَل ُنَكذَِّب آِباَيِت َربَِّنا َوَنُكوَف ِمَن  ﴿َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّارِ  :اؼبستحيالت فَػَقاُلوا اَي لَيػْ
واقعة، وأّف  ةل، ويظهر ؽبم أفَّ النار حقيقاْلُمْؤِمِنَُت﴾، وذلك عندما يظهر ؽبم ما كانوا ىُبفوف من قب

ربجُّر  -عليو وآلو وسّلم صلى هللا-أيًضا لرسوؿ هللا  -تعاُف-العذاب مصَتىم ومايؽبم. وىنا يُبُّت هللا 
م يف اآلخرة، وىم يروف كل شيء عيااًن،  :قلوهبم ﴿َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف﴾، فذهنَّ

سوؼ وباولوف اللجوء إُف الكذب، ووباولوف أف يَِعُدوا دبا ال يُتوقع أف يوفوا بو، فلو أفَّ تلك القلوب 
هّنم إكاف فيها أيَّة أبرة من لُت لالنت يف اغبياة الدنيا، واستفادت من فسحة األجل، وهللا يعلم اؼبتحجرة  

م لو ُرّدوا لعادوا ؼبا  :لكاذبوف يف قوؽبم تَػَنا نُػَردُّ َواَل ُنَكذَِّب آِباَيِت رَبَِّنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت﴾، فذهنَّ ﴿اَي لَيػْ
ىذا اؼبشهد من مشاىد يـو القيامة كاف كفياًل أف هبعل ىؤالء يُعيدوف النظر هُنوا عنو، وإهّنم لكاذبوف. 

وىو الصادؽ األمُت يف كل ما جاء  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-يف موقفهم، ويدركوف صدؽ رسوؿ هللا 
م مازالوا على إصرارىم على القوؿ نْػَيا َوَما كَبُْن ﴿َوقَاُلوا ِإْف ِىَي ِإال َحَيا :بو  ولذلك ىُبربان هللا أهنَّ تُػَنا الدُّ

ُعوِثَُت﴾، فاذكروا البعث والنشور واغبساب، وىو إنكار ال يقل سخًفا عن طريقتهم يف إنكار صدؽ  دبَبػْ
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فهناؾ َمْن قالوا:   يف رسالتو وصدقو يف القوؿ بنزوؿ القرآف عليو  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ هللا 
، وهبذا الَسَفو يواجهوف اغبقائق الكربى اليت جاء "وا: "وما كبن دببعوثُت"أساطَت األولُت"، وعن البعث قال

هبا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسّلم، مث أييت السياؽ لُيوقفهم ىذه اؼبرة، ال على النار، بل بُت يدي 
﴿اَي  :قَاُلوا بَػَلى َوَربَِّنا﴾، فال يُبهلوف ليقولوا ﴿َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرهبِِّْم قَاَؿ أَلَْيَس َىَذا اِبغبَْقِّ  :هللا تعاُف

تَػَنا نُػَردُّ﴾، بل ىو سؤاؿ واحد يعقبو اؼبصَت إُف النار والعياذ اب ﴿قَاَؿ أَلَْيَس َىَذا اِبغبَْقِّ قَاُلوا بَػَلى  :لَيػْ
ُتْم َتْكُفُروَف﴾  (.ٖٓ)األنعاـ: َوَربَِّنا قَاَؿ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب دبَا ُكنػْ

بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْػُهُم السَّاَعُة بَػْغَتًة قَاُلوا اَي َحْسَرتَػَنا َعَلى مَ        ا فَػرَّْطَنا ِفيَها ﴿قد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
رًن، واألحاديث إفَّ صبيع آايت الكتاب الك َوُىْم وَبِْمُلوَف َأْوزَاَرُىْم َعَلى ظُُهورِِىْم َأاَل َساَء َما يَزُِروَف ﴾

أف يُفاِج   :النبويّة اليت ارتبطت ابلساعة  أكدت على أهّنا ال أتيت إال بغتة، والبغتة من البغت  وىو
الشيُء من حيث ال وبتسب اؼبفاَج  أف ذلك سيحدث، قاؿ تعاُف: ﴿ال أَتْتِيُكْم ِإال بَػْغَتًة﴾ 

ومع ذلك فقد روى  .(ٙٙالزخرؼ:)ال َيْشُعُروَف﴾ (، وقاؿ: ﴿َأْف أَتْتِيَػُهْم بَػْغَتًة َوُىْم ٚٛٔ)األعراؼ:
د ذلك الناس أحاديث كثَتة، وأُلِّفت كتب يف أشراط الساعة وعالماهتا ومقدماهتا، حبيث ال تصبح بع

فلقد ازدىرت الكتابة فيما عرؼ ابؼبالحم والفنت منذ القرف الثاين اؽبجري،  .بغتة كما ورد يف كتاب هللا
تة وَف ينظر كثَت من النقاد إُف ما قد ُيصادـ معٌت البغ .اؼبالحم والفنت بكثرةألحاديث يف وانتشرت ا

وَف ىبل عصر من العصور من إضافة كتاب أو أكثر يف أشراط الساعة،   .ومفهومها، وإُف ما ال ُيصادمو
ط وقد كاف مدخل أشرا .واسًتسلوا بذلك اسًتساالً شديًداوقد قّسموىا إُف أشراط صغرى وأشراط كربى 

الساعة مدخاًل واسًعا إلضافة ما ورد أخبار ظنّية يف ثبوهتا ظنّية يف دالالهتا، أو قابلة للتأويالت، مثل ما 
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وَقّل أف ذبد كتااًب يف اغبديث خال . 13ورد يف نزوؿ اؼبسيح عليو السالـ، وخروج اؼبهدّي، وما إُف ذلك
ًن على أهّنا ال أتيت إال بغتو، ولقد وقع خلق  من ابب أو أبواب يف الفنت واؼبالحم، مع أتكيد القرآف الكر 

كثَت يف ترديد أشراط لن ربدث إال يـو القيامة، ولكنهم زعموا أهّنا عالمات صغرى وعالمات كربى 
ُمُهْم أَفَّ ﴿َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ؽَبُْم َدابًَّة ِمَن اأَلْرِض ُتَكلِّ  :تسبق القيامة، ولعّل منها قولو تعاُف

(، ومع وضوح اآلية وظهورىا، فقد ذباوزىا الناس إُف آبر  ٕٛالنَّاَس َكانُوا آِباَيتَِنا ال يُوِقُنوَف﴾ )النمل:
كثَتة ُتشبو ما كاف يُعٌت بو بنو إسرائيل يف إسرائيلياهتم  من الدخوؿ يف تفاصيل كثَتة حوؿ شكل الدابة 

سلوب القرآف الكرًن وىو يقوؿ: ﴿َوِإَذا أولو التفت الناس إُف  .وطريقتها يف الكالـ وما إُف ذلك وطوؽبا
 َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ؽَبُْم َدابًَّة ِمَن اأَلْرِض﴾، فوقوع القوؿ ينّبو بوضوح إُف أّف اغبياة الدنيا تكوف قد

ت الدابة لتكلم انتهت وحق على الناس القوؿ، بل وقع القوؿ، وبدأت أحداث اليـو اآلخر، وخرج
، بشر مثلكم، ألسنتكم، ييقوؿ ؽبم: لقد أرسلت لكم رسل -تبارؾ وتعاُف-أولئك الكافرين، فكأف هللا 

يكلمونكم، وىباطبونكم دبا تعرفوف وال تنكروف، ودبا تعقلوف، فلم تقبلوىم وَف تنتفعوا دبا جاؤوكم بو، وكنتم 
َوَلْو َعِلَم اَّللَُّ ِفيِهْم َخيػْرًا أَلظْبََعُهْم * الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يَػْعِقُلوفَ ﴿ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ  :مثل الدواب

﴿ِإْف ُىْم ِإال َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ﴾  (ٖٕ-َٕٕوَلْو َأظْبََعُهْم لَتَػَولَّْوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف﴾ )األنفاؿ:

                                                           

ؼبؤلفو الشيخ: « إرباؼ اعبماعة فيما كاف ويكوف بُت يدي الساعة»ومن الكتب اؼبنتشرة واؼبتداولة يف أايمنا ىذه يف اؼبوضوع    13
ألحد ُكّتاب « والفنت واؼبالحم»البن كثَت، « واؼبالحم والفنت»، «الساعةإإلذاعة يف أشراط »ضبود التوهبري، يرضبنا هللا واايه، وىناؾ 
 .، وغَتىا من الكتب«اإلشاعة ألشراط الساعة»الشيعة يف القرف السادس اؽبجري، و
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إُف مستوى األنعاـ، وإُف مستوى الدواب، وذلك زايدة ىف  (، فهبطتم يف حياتكم الدنياٗٗالفرقاف:)
 14.تبكيتهم ودفعهم إُف الندـ واغبسرةو النكاية هبم 

إّف ىذه األمور هبب الوقوؼ هبا عند آايت القرآف الكرًن، ال قباوزىا أي حاؿ من األحواؿ، وإال       
وال أظّنها يف  .، وتتجارى هبا األىواءفكك األّمةفستضطرب الرؤية، وزبتل العقيدة، وربتار العقوؿ، وتت

تَػَنا نُػَردُّ َوال  :أايمها ىذه يف حاجة إُف مزيد من ذلك، فلديها من األزمات ما يكفيها، ليتمنوا ﴿اَي لَيػْ
(، ىبرج ؽبم دابة من األرض تكّلمهم وتدفعهم إُف الندـ على أهنم َف ٕٚاألنعاـ:)ُنَكذَِّب آِباَيِت َربَِّنا﴾ 

فطلوع الشمس من مغرهبا معناه أّف  .يقع يف ىذا اإلطار هللا، وكثَت فبا ظُبّي بػاألشراطيؤمنوا آبايت 
اجملموعة الشمسّية والسنن والنظم اليت تسَت عليها كلها قد انتهت أعمارىا وبلغت أجلها، وصارت يف 

َذا النُُّجوـُ َوإِ *طريقها إُف ؾبموعة األحداث اليت ستحدث يف ذلك اليـو ﴿ِإَذا الشَّْمُس ُكّوَِرتْ 
َتْ *اْنَكَدَرتْ  َرتْ *َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ *َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ *َوِإَذا اعْبَِباُؿ ُسَتِّ َوِإَذا *َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ

َوِإَذا *َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطتْ *َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ *أَِيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ *َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ *النػُُّفوُس ُزوَِّجتْ 
(، فالشمس سائرة يف ٗٔ-َٔعِلَمْت نَػْفٌس َما َأْحَضَرْت﴾ )التكوير:*َوِإَذا اعْبَنَُّة أُْزلَِفتْ *اعبَِْحيُم ُسعَِّرتْ 

                                                           

ز يرضبو هللا، وأذكر أنّنا كنّا يف مدينة الرايض قبل ما يقرب من ثالثُت عاًما، فجاء أحد طلبة العلم إُف الشيخ عبد العزيز بن اب   14  
اي شيخ، إّف الدابة قد خرجت، وإهّنا شوىدت ىذا الصباح على الصفا يف مكة، وإّف " :وكاف القادـ مضطراًب خائًفا جدِّا، وقاؿ للشيخ

، فما كاف من الشيخ إال أف رفع ظباعة "نصفها آدمي ونصفها اآلخر يف شكل حيواف، وإّنك ال بد أف ربّذر الناس من ىذا األمر
وف على أحد كبار اؼبسؤولُت ىبربه ابألمر، ويطلب منو أف ُيكلف شرطة مكة ابلبحث عن الّدابة، ومعرفة صحة ما روى ىذا التليف
وقد بقيت األوساط القريبة من الشيخ وايطة بو تتابع األمور، وتنتظر من خرب الدابّة ّمْن أيتيها ابػبرب اليقُت، وَف ذبد الشرطة  .الرجل

ر ؽبذا الذي ذكر، ال يف مكة وال يف غَتىا، وال أدري إذا كاف قدماء اؼبصريُت كاف لديهم تصّور لدابّة نصفها آدمي وال غَتىا أّي أث
 .ونصفها دابة ليتحقق اؼبصطلح، فصنعوا أاب اؽبوؿ ليكوف ذبسيًدا لذلك التصور
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طريقها إُف التكوير، واعبباؿ ُسَّتت، والعشار ُعطّلت، والوحوش ُحشرت، والبحار ُسّجرت، والنفوس 
ء انفطرت، والكواكب انتثرت، والبحار ُفِجّرت، مث تبدأ أحداث اغبشر واغبساب مث ُزّوجت، والسما

لكن  .نتهاء ىذه اغبياة الدنيا وتوقفهااعبزاء، فهذه األمور عبارة عن أحداث ستقع يف اليـو اآلخر، يـو ا
، و صححوه وؿواؼبعل والضعيف الذين شغلوا األّمة أحاديث الفنت، وأشراط الساعة، وقبلوا فيها اؼبوضوع

أحوااًل من الضيق والّضنك وان واغبروب والفنت سبر األّمة هبا،  -يف غالب األحياف-كانوا يستغلوف 
فيتعاؼبوف عليها، ووباولوف إعطاء تفسَتات لتلك األحداث، ال تعاًف أمراض األّمة، وال تشّكل فيها 

استسالمها وإيهامها أّف كل ما وبدث إمّبا دافعّية كبو التغلب على حالتها، بل تزيد من أيسها وقعودىا و 
قد تنّبأ بو، وقد أخرب عنو،  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ىو قدر مقدور ال راّد لو وال دافع، فرسوؿ هللا 

وما داـ األمر كذلك فعليها أف تستسلم لكل حدث، وزبضع لكل جّبار، وتنتظر ما أيتى بعد ذلك بدال 
 .الح والتغيَت، واألمر ابؼبعروؼمن أف تقـو بواجبها يف اإلص

وإذا كانت ىناؾ بعض أحاديث صحيحة، تناولت أمورًا مثل الفنت واؽبَرْْج واغبروب، ومعاداة األمم       
األخرى، واجتماعها ضّد ىذه األّمة، فذمّبا ىي ربذير من السقوط يف أحواؿ تؤدي إُف ذلك ىف غالبها، 

أف تسلك ىذه األّمة سلوؾ بعض من سبقها، فتتخلى عن ضبل  ىف القرآف من -تعاُف-فحُت وبّذر هللا 
الكتاب ضباًل إنسانيِّا، والعناية بو، وتتساىل يف وحدهتا، وهتمل دعوة الناس إُف صراط هللا، وتضعف 
قبضتها عن التمسك بكتاب هللا، فذّف ذلك سوؼ يؤدي إُف ضعفها وتفرُّقها، وتشّتت شلها، وتكالب 

من أمور حّذر القرآف  لتحذير األّمة األحاديث، مسوؽ فما صح من ىذهذلك،  األمم ضّدىا، وما إُف
عن السقوط فيها، أو التساىل يف إبرازىا والتهاوف يف مقاومتها، كي ال تؤوؿ أحواؽبا إُف  يمنها، وهن

 .منو كذلك -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-الوىن الذي حّذر القرآف منو، وحذر رسوؿ هللا 
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لك األحاديث الواردة يف التجديد، وأّف ىذه األّمة لن زبلو من اؼبصلحُت والدعاة إُف هللا، وإُف وأّما ت      
سبيلو السوّي اؼبستقيم، فذلك لدفع اليأس عن قلوب اؼبؤمنُت، وإعطائهم اآلماؿ اليت تُػَقوِّي الدافعّية 

أّمة أراد بنوىا ومؤسسها رسوؿ واعبّد واالجتهاد واعبهاد يف سبيل هللا، فهي لديهم لإلصالح والتجديد 
أف هبعلها قادرة على أف تنهض بسرعة إذا ما كبت، وأف تُفيق إذا ما  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–هللا 

غفلت، وأف ذُبَّدد نشاطها إذا ما افًتت، وأف تكوف قادرة على اغبيلولة دوف ظهور الظلم فيها أو 
تلك وىى األّمة الىت أراد هللا ؽبا أف تكوف وسطًا شاىدة االكبراؼ، فال يليق هبا أف تقعد عن مهاّمها 

على الناس. وبذلك يكوف دور تلك األحاديث دور اؼبنّبهات واؼبنّشطات للدافعّية، لكن من اؼبؤسف أهّنا 
إُف أمراض فّتاكة يف عقل األّمة وجسدىا، تُقعدىا عن النهوض،  -على أيدي أولئك الغافلُت-ربّولت 

ة األمراض، وتدفعها إُف االستسالـ ألسوء األمور، وىذه األمور ال بد من إخضاعها وتصرفها عن مقاوم
للقرآف اجمليد أوالً وبنًيا وبلثًا  ألهّنا أمور تتعلق ابلعقيدة وابلرؤية الكلّية، فال تؤخذ إال من يقينّيات القرآف 

 ا الدمار واػبراب والعياذ اب.وقطعّيات آايتو وسوره، وإال فذّف معتقدات األّمة ورؤيتها سوؼ ُيصيُبه

( نّبو إُف أّف أىم أشراطها ٛٔحُت قاؿ: ﴿فَػَقْد َجاَء َأْشرَاطَُها﴾ ) : -تبارؾ وتعاُف-وهللا 
مبعث خا  النبّيُت، فهو إيذاف بقرب وقوعها، وقرب انتهاء ىذه اغبياة الدنيا، إذ ال نيب بعده، وال كتاب 

أشاعوا أخبارًا واىية  -أتثػُّرًا أىل الكتاب-ومن العجب أّف اؼبسلمُت  ينزؿ بعد القرآف حىت قياـ الساعة.
من أّف ىناؾ حديثًا يقوؿ: "ال تؤلّفاف"  أي: لن تبلغو سنة ألفُت، وال  ا بعضٌ ال تصح، منها ما رّددى

 أـ -علًما أّف التاريخ اؽبجري َف يظهر إال ىف عهد سيدان عمر-ندري إذا كانت سنة ألفُت من اؽبجرة 
األلفُت من  يف التاريخ اؼبيالدي، وال يُعقل أف لُبَاَطَب بو، ويُقاؿ لنا: "ال تؤلفاف"، وىا كبن قد جاوزان

ربت ىيمنة القرآف، والتصديق عليها آبايتو، أو  األخبار . فالبد من وضع ىذهميالد السّيد اؼبسيح
 .ا وال ىدايةالتوّقف عن تداوؽبا بتلك الطريقة البلهاء، وكأنّنا أّمة ال كتاب ؽب
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أف السّيد اؼبسيح ال بد أف يكوف قادًما ما بُت  -بناء على دعوى جورج بوش-لقد زعم َمْن زعم 
ـ  ٖٕٓٓإسرائيل، ودفعتو لتفكيك العراؽ واحتاللو سنة  غرّتوسنة سبع وتسع بعد األلفُت  ولذلك 

بعض اؼبغّفلُت ىف أمريكا وأورواب  سبكر مكرىا علىلتهيئة األجواء لنزوؿ السّيد اؼبسيح، ومازالت إسرائيل 
عاء أّف ىدـ األقصى وبناء اؽبيكل ال بد أف يُبَّهد لو الطريق، وأّف ىذا إمّبا ىو من التحضَتات اليت ال ابدّ 

بد منها لنزوؿ السيد اؼبسيح وعودتو، وإال فذنّو لن ينزؿ، وىاىم يقوموف بعمليّات إجرامّية على مرأى من 
م حّيدوا أولئك الذين أيديهم القوة ولديهم القدرة على منعهم من القياـ بذلك العاَف كلو ومسمع  ألهنّ 

بتلك الطريقة، فأضحى كل ما تفعلو إسرائيل من قتل الفلسطيُت وتشريدىم، ضروري جمليء السيد اؼبسيح 
 ونزولو.

ات خسراف الذين كّذبوا بلقائو، وأضاعوا أعمارىم كلها يف غمر  -جّل شأنو-وهللا تعاُف يعلن 
قالوا: ﴿اَي َحْسَرتَػَنا َعَلى َما فَػرَّْطَنا  -دوف انتظار منهم أو توقع-التكذيب، حىت إذا جاءهتم الساعة بغتة 

 ِفيَها َوُىْم وَبِْمُلوَف َأْوزَاَرُىْم َعَلى ظُُهورِِىْم َأاَل َساَء َما يَزُِروَف﴾.

كاف وبزنو جدِّا غفلُة ىؤالء الذي   -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–ويلتفت السياؽ إُف رسوؿ هللا 
 وإعراضهم  ليقوؿ هللا جّل شأنو: ﴿َقْد نَػْعَلُم ِإنَُّو لََيْحزُُنَك الَِّذي يَػُقوُلوَف فَِذنػَُّهْم اَل ُيَكذِّبُوَنَك َوَلِكنَّ 

م ال يستطيعوف أف يقاوموا قناعتهم الداخليَّ  ة ويقينهم بصدؽ الظَّاِلِمَُت آِباَيِت اَّللَِّ هَبَْحُدوَف﴾، فبا يؤكد أهنَّ
ألسنتهم،  -ينكروف أي-يف كل ما جاء بو، لكّنهم هبحدوف  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–رسوؿ هللا 
َها أَنْػُفُسُهْم  .وأتىب قلوهبم َقنَػتػْ واعبحود: نفي اللساف ؼبا يستيقنو القلب، قاؿ تعاُف: ﴿َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَػيػْ

(، وقاؿ سبحانو: ﴿آِباَيتَِنا هَبَْحُدوف﴾ ٗٔاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن﴾ )النمل:ظُْلًما َوُعُلوِّا فَاْنظُْر َكْيَف كَ 
أّف إخوانو من الرسل  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–لرسولو الكرًن  -جّل شأنو-(، ويبُّت هللا ٚ)األعراؼ:

يف مواقيت حّددانىا  قد ُكّذبوا أيًضا، فواجهوا التكذيب ابلصرب حىت أاتىم نصران اآليت ال ؿبالة، ولكن
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ولقد جاءؾ من نبأ اؼبرسلُت ما يؤكد لك أّنك لست بدًعا منهم، وأّف ما أصابك قد  .كبن حبكمتنا
لكن إف كرُب عليك  .، حىت أييت نصران يف موعده ووقتوأصاب َمْن سبقك، وأّف عليك ابلصرب والصالة

ة كاآلايت اغبسيَّة اليت آتيناىا إعراضهم، ووجدت لو استجبت لطلباهتم، وقمت إبتياهنم آبايت حسيَّ 
موسى وعيسى، فذف استطعت أف تبتغي نفًقا يف األرض، فتغوص يف أعماقها، أو سلًَّما يف السماء 
لتأتيهم آبية، فافعل، وما أنت بفاعل إال إبذين، ولن تستطيع أف أتيت آبية كما أويت األولوف إال إبذين، 

اآلية األىم واألنسب للرسالة اػباسبة اليت أُرسل هبا خا  النبيُّت وقد آتيناؾ اآلية الوحيدة الكربى، وىي 
«: القرآف اجمليد»واؼبرسلُت بشكل مباشر، وىي اآلية اليت انفردت هبا، وىي اليت تتحدَّى هبا، أال وىي 

ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم﴾ )اغبجر: َناَؾ َسبػْ دائمة العاؼبّية، وأّما اآلايت (، فهذه آيتك الٚٛ﴿َوَلَقْد آتَػيػْ
اغبسّية فهي آايت آتيناىا حبكمتنا ؼبن سبقوؾ، فاعلم أنّنا لو شئنا ضبل قومك على اؽبدى وإكراىهم 

 عليو عبمعناىم على ذلك، فال تكونّن من اعباىلُت.

آخر من مشاىد يـو القيامة، يصّوره ؽبؤالء اعباحدين،  امث يعرض لنا القرآف الكرًن مشهدً 
هم فيو لعلهم يتدبّروف، ليذكر اغبشر وليذكر موقفهم حُت ال هبدوف ما يقولوف بُت يدي هللا إال أف ويضع
نَػتُػُهْم ِإالَّ َأْف قَاُلوا َواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكَُت*اْنظُْر َكْيَف    -مع قسم اب-يكذبوا  كذبوا فيو: ﴿مُثَّ َفَْ َتُكْن ِفتػْ

ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾، ويبدأ بياف بعض أصناؼ ىؤالء الذين ال ىبتلفوف َكَذبُوا َعَلى أَنْػُفسِ  ِهْم َوَضلَّ َعنػْ
 -وقد ُيشعروف اآلخرين-عن األصناؼ األخرى إال بشيء من الرايء والنفاؽ وااللتواء، هبعلهم ُيشعرونك 
م يستمعوف إليك، هبدوف فيما يستمعوف ما يعنيهم برسالتك وابلكتاب ال ذي أنزؿ عليك، فيقوؿ أهنَّ

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاهِنِْم َوقػْرًا َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة اَل  تعاُف: ﴿َوِمنػْ
ا ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطَُت اأْلَوَِّلَُت﴾، فيبُّت أهنم بنهيهم يُػْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَؾ هُبَاِدُلوَنَك يَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُرو 
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اآلخرين عن االستماع إليك، ومنعهم من النيل منك، بناء على عصبيَّة قبليَّة وضبيَّة جاىليَّة، وبنأيهم 
 أنفسهم عنك وعن القرآف الكرًن فذهنم يهلكوف أنفسهم دوف أف يشعروا.

وينتّقل هبم من مشهد من مشاىد القيامة إُف آخر، ومن الدعوة  ويستمر السياؽ يُقّلب ىؤالء،
صلى هللا –(، حُت يقًتحوف على رسوؿ هللا ٖٚإُف النظر إُف ربذير من مصَت سيء، حىت هناية اآلية )

َا  -عليو وآلو وسّلم أّف يُنزؿ عليهم آية كما أُنزؿ على اآلخرين من قبلو، وخباصة موسى وعيسى، " ِإمبَّ
َعثُػُهُم اَّللَُّ مُثَّ إِلَْيِو يُػْرَجُعوَف*َوقَاُلوا َلْواَل نُػّزَِؿ َعَلْيِو آيَةٌ َيْسَتِجي َ ُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَف َواْلَمْوَتى يَػبػْ  ِمْن رَبِِّو ُقْل ِإفَّ اَّللَّ

من -أّف اآلايت كلها  ( فنرىٖٛ،ٖٚقَاِدٌر َعَلى َأْف يُػنَػّزَِؿ آيًَة َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموَف*" )األنعاـ: 
تدور حوؿ القرآف الكرًن مصدر اؽبداية، ذبادؿ عنو، وترد شبو اؼبشركُت  -السابعة إُف السابعة والثالثُت

 اؼبثارة عليو، وتنّبو إُف صدقو وعظمتو وقدراتو اؼبتنوعة على إخراج البشرّية من الظلمات إُف النور.

 

 فكُّر:لداعية للتالنجم الثالث يف بياف جانب مت جوانب اخللع ا

ثْال ك مر ْما فْػرهطرْنا يف  يقوؿ تعاىل: ْررِض ْواْل طْاِئٍر ْيِلري  ِبْْناْحيرِه ِإاله أ ْمم  ْأمر ﴿ْوْما ِمتر ْدابهٍة يف األر
م  يف الظُّل ْااِت مْ  ٍء ّت ه ِإىْل ْرّبِحِمر ٗم رْشر وْف*ْوالهِطيْت ْكطهب وا ِِبْوتِْنا ق مٌّ ْوب كر  تر ْيْشِإ اَّلله  الرِكْتاِب ِمتر ْشير

ْتِقيٍم*ق لر ْأرْأْيػرْتك مر ِإفر ْأَْتك مر ْعْطاب  اَّللِه ْأور أْتْػترك   ِللره  ْوْمتر ْيْشأر ْٖمرْعلره  ْعْلد ِقْراٍط م سر ْر ي ضر م  السهاْعة  ْأْليػر
ع وْف ِإلْيرِه إِ  ِشف  ْما ْتدر ع وْف فْػْيكر هللا  ْتدر ت مر ْقاِدِقنْي*ْبلر ِإوه ع وْف ِإفر ك نػر ْف ْما اَّللِه ْتدر فر ْشاْء ْوتْػنرْسور

ْ ه مر اِبلرْبأرْساِء ْوالضهرهاِء ْلْعلهه مر يْػْتْضره  رِك وْف*ْوْلْقدر ْأررْسلرْنا ِإىْل أ ْمٍم ِمتر قْػبرِلْا فْْأْخطر ع وْف*فْػْلوراْل ِإذر ت شر
يرلْاف  ْما ْكان وا يْػعرْال وْف*فْػْلاها ْنس وا ْما ذ كِحر وا ْجاْءه مر ِبْرس ْنا ْتْضرهع وا ْوْلِكتر ْقْس:ر قػ ل وبػ ه مر ْوزْيهْت ْز م  الشه 

ْ ه مر بْػ رْتةب فِْإْذا ه مر م بر  ٍء ْح ه ِإْذا ْفرِح وا ِبْا أ وت وا ْأْخطر ْنا ْعْليرِهمر أْبػرْواْب ك لِح ْشير ِلس وْف*فْػق ِلْع ِبِه فْػْتحر
د  َّلِلهِ  ْار ـِ الهِطيْت ظْْلا وا ْوا ر  ْربِح الرْعاْلِانْي*ق لر ْأرْأْيػرت مر ِإفر ْأْخْط اَّلله  مْسرْعك مر ْوأْبرْصارْك مر ْوْخْتْم ْعْلد ْداِبر  الرْقور
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ِدف وْف*ق لر ْأرْأْ  ْوِت ّت ه ه مر ْيصر ر  اَّللِه َيْرتِيك مر ِبِه انرظ رر ْكيرْف ن ْصرِحؼ  اآلر يػرْتك مر ِإفر ْأَْتك مر قػ ل وِبك مر ْمتر ِإْله  ْليػر
ـ  الظهاِلا وْف﴾ )األنعاـ:عْ  ْلا  ِإاله الرْقور ْرةب ْهلر يػ هر  (.:7-;7ْطاب  اَّللِه بْػ رْتةب ْأور ْجهر

( جانًبا من جوانب اػبلق يف ىذا الكوف الفسيح، الذي ال ٖٛيف اآلية ) -جّل شأنو-يبُت هللا 
وا ما فيو، بل انشغلوا يف ظلماهتم  لعيش فيو، يذّكرىم ابلعاَف الذي غفل عنو ىؤالء، وَف يتدبّر ابينفرد ىؤالء 

 وكربايئهم، ونسوا األمم األخرى اليت خلقها هللا جّل وعال.

-أمم أمثاؿ البشر  ولكن حكمتو  -صبيعها-والطيور  -كّلها-حُت يُدرؾ ىؤالء أّف الدواب 
و، لعبادتو، وللقياـ دبهّمة االستخالؼ يف خلق -كلها-قد اختارتكم من بُت ىذه  األمم  -سبحانو

ـَ َوضَبَْلَناُىْم يف اْلبَػرِّ  وسّخر لكم كل ما خلق لتقوموا هبذه اؼبهمة، وكّرمكم من أجلها: ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت آَد
َناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍَت فبَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضياًل﴾ )اإل وأحسن  .(ٓٚسراء:َواْلَبْحِر َوَرَزقػْ

لتمكينكم من ىذه اؼبهمة اليت قبلتموىا ابختياركم،  -كّلو-م، وصّوركم فأحسن صوركم، ذلك خلقك
وعاىد  هللا عليها برضاكم، مث ىا أنتم تتمردوف عليها، وتنزلوف إُف مستوى ما سّخران لكم من ـبلوقات، 

اَل يَػْعِقُلوَف*َوَلْو َعِلَم اَّللَُّ ِفيِهْم َخيػْرًا أَلَظْبََعُهْم َوَلْو  بل أقل: ﴿ِإفَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذينَ 
لقد منحناكم قوى وعي، وقدرات، وطاقات لتستفيدوا هبا  (ٖٕ)األنفاؿ: َأظْبََعُهْم لَتَػَولَّْوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف﴾

ء منها: ﴿َوَلَقْد َذرَْأاَن عِبََهنََّم  وتستعملوىا يف أداء مهمتكم تلك، ففّرطتم هبا وعطلتموىا، وَف تستفيدوا بشي
ْنِس ؽَبُْم قُػُلوٌب اَل يَػْفَقُهوَف هِبَا َوؽَبُْم أَْعُُتٌ يُػْبِصُروَف هِبَا َوؽَبُْم آَذاٌف اَل   َيْسَمُعوَف هِبَا أُولَِئَك  َكِثَتًا ِمَن اعبِْنِّ َواإْلِ

(. إّف تكذيبكم آبايتنا هبعلكم أقّل شأاًن من ٜٚٔ﴾ )األعراؼ:َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ 
 -كّلها-، من صبيع أفبهم  من طَت ودواب ووحوش، ويـو ربشروف مع ىذه األمم اؼبسّخر اػبلق

فسيكونوف أحسن حااًل منكم  ألنّنا َف نؤهتم ما آتيناكم من قوى الوعي، وَف نعاىدىم على ما عاىدانكم 
سنقوؿ ؽبم: كونوا ترااًب، فال يدخلوف جّنة وال انرًا، أّما أنتم فذّف مصَتكم إُف النار  عليو  ولذلك فذنّنا 
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ألّنكم نسيتم هللا، ونقضتم عهودكم معو، وزبليتم عن مهمتكم االستخالفية اليت ُكّرمتم هبا، فأنساكم هللا 
 أنفسكم دبا نسيتم يـو اغبساب.

فاؼبفسدوف يف األرض  .ن مظاَف اؼبفسدين يف األرضتنُج مَف  -من الطَت واغبيواف-إّف ىذه األمم 
َف يقتصروا يف أضرارىم على اإلضرار ابلبشر أمثاؽبم، بل أضّروا كذلك ابغبيواف والطَت والنبات والبيئة  

سوؼ تشهد ضّدىم يف موقف اغبشر،   -اليت أصابتها أضرار اؼبفسدين يف األرض-كّلها، وىذه األمم 
ْليَػْوـَ لَبِْتُم َعَلى أَفػَْواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم دبَا َكانُوا كما تشهد عليهم جوارحهم: ﴿ا

﴿َويَػْوـَ وُبَْشُر أَْعَداُء اَّللَِّ ِإَُف النَّاِر فَػُهْم يُوَزُعوَف*َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَىا َشِهَد َعَلْيِهْم  (٘ٙ)يس: َيْكِسُبوَف﴾
َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اَّللَُّ ظَبُْعُهْم َوأَبْ   الَِّذي أَْنَطَق  َصاُرُىْم َوُجُلوُدُىْم دبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف*َوقَاُلوا عِبُُلوِدِىْم َفَ َشِهْدُ ْ َعَليػْ

ُتْم َتْسَتًتُوَف َأْف َيْشَهدَ  َعَلْيُكْم ظَبُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم  ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َوإِلَْيِو تُػْرَجُعوَف*َوَما ُكنػْ
ُتْم َأفَّ اَّللََّ اَل يَػْعَلُم َكِثَتًا فبَّا تَػْعَمُلوَف*َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنػَ  ُتْم ِبَربُِّكْم أَْرَداُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َوَلِكْن ظَنَػنػْ نػْ

يـو تنطق فيو ابلشهادة عليكم، حيث ال يؤذف  (. فسيأيتٖٕ-َٜٔفَأْصَبْحُتْم ِمَن اػْبَاِسرِيَن﴾ )فصلت:
 ف( ابلنطق.الكافرو لكم )أيها 

ُيصادؼ إنسااًن، يف موقف هبعلو هبأر ابستغاثتو وعبوئو إُف هللا  مث يلتف إليهم بسؤاؿ َقلَّ أالّ  
اُب اَّللَِّ أَْو وحده، وذلك حُت يرى عذاب هللا أو الساعة، فيقوؿ تعاُف: ﴿ُقْل أَرَأَيْػَتُكْم ِإْف َأاَتُكْم َعذَ 

ُتْم َصاِدِقَُت﴾  َر اَّللَِّ َتْدُعوَف ِإْف ُكنػْ فذّف عذاب الدنيا مهما اشتد فذنّو دوف ( ٓٗ)األنعاـ:أَتَػْتُكُم السَّاَعُة أََغيػْ
عذاب الساعة، فحُت أييت العذاب، وذبد فطرتكم فرصة للتعبَت عن نفسها بعيًدا عن ضغوطكم 

ن يسمح لكم ابستدعاء عبادتكم الشركّية، وشركائكم وضاللكم، وإّنكم واكبرافاتكم  ألّف ىوؿ اؼبفاجأة ل
امة حينها ستتوجهوف ابستغاثتكم إُف هللا وحده، وتلك ىي الفطرة، فتذّكروا حُت تستغيثوف ربكم يف القي

فهل تتوقعوف أف يُغيثكم وقد استكرب  عن طاعتو يف الدنيا، وَف  .وقد ضّل عنكم ما كنتم تزعموف
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لرسلو، وَف تُلّبوا نداءه، فِلَم ال تستجيبوف لو اليـو ليستجيب لكم غًدا؟! إّنكم يف الدنيا، حُت تستجيبوا 
ىبّلى بُت فطرتكم ومواجهة اؼبواقف الصعبة، فذهّنا تتجو إُف االستغاثة اب، فِلَم ال تنسجموف مع 

 م على إؽبكم اغبق؟!.من سبردك فطرتكم، وتؤمنوف بربكم، وتتمّردوف على شياطينكم وأعدائكم بدالً 

إّف سنن هللا ماضية يف األفراد واألمم واعبماعات كما نّبهنا تعاُف يف قرآنو، فيذّكر أمم كثَتة 
كما فعل قومك -جاءهتم رسلهم ابلبّينات، وبدأت السنن اإلؽبّية ذبري عليهم، وحُت كّذبوا رسلهم 

ما ُيصيب اإلنساف يف غَت نفسو، كاؼبرض  كل «: البأساء»و .«الضَّرَّاء»و« البأساء»ذانىم بػأخ -معك
فهو سوء اغباؿ  إّما «: الضر». أما ٘ٔالشّدة والقوة والضّر واؼبكروه، وىي يف النكاية أكثر وتعٍت كذلك

يف نفسو ِلقّلة العلم والفضل والعّفة  وإّما يف بدنو لعدـ جارحة ونقص  وإّما يف حالة ظاىرة من قّلة ماؿ 
ولذلك كاف دعاء أيوب عليو السَّالـ: ﴿َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى رَبَُّو َأيّنِ َمسٍَِّتَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم   وجاه

بطا . وكالنبا رُ ٙٔ(، فهو ؿبتِمل لثالثتهاٗٛ﴿َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضرٍّ﴾ )األنبياء: (ٖٛالرَّاضِبَُِت﴾ )األنبياء:
التَّذلل واػبشوع، الذين من شأهنما أف يدفعا ىؤالء القساة يف قلوهبم،  ، أي«التَّضرّّع»بتشكيل دوافع  

مّّد غالظ األكباد، إُف التوبة واإلانبة إُف رهبم، والرجوع إليو، لكن قسوة قلوهبم، وغلظة أكبادىم، وذبَّ 
 ْفَيًة﴾َتَضرُّعًا َوخُ قاؿ تعاُف: ﴿الضعف والّذؿ، «: الضراعة»و «التضرّع» قوى وعيهم، حالت دوف ذلك.

 .ٚٔ(ٕٗ)األنعاـ: َلَعلَُّهْم يَػَتَضرَُّعوَف﴾(، ﴿ٖٙ)األنعاـ:

                                                           
(. ت د.   رضواف ٓٔٗٔ) ٔدمشق. ط وبَتوت  -دار الفكر  و. دار الفكر اؼبعاصر التعاريف  عبد الرؤوؼ اؼبناوي،  ٘ٔ
 (.ٔٔٔ)ص الداية.
 (.٘/ٕ) دمشق( -. )دار القلممفردات ألفاظ القرآفاغبسُت بن   بن اؼبفضل اؼبعروؼ ابلراغب األصفهاين أبو القاسم،  ٙٔ

 (.ٜ/ٕاألصفهاين، )  ٚٔ



 77  

 

تبدأ عمليات استدراج ؽبؤالء اؼبعاندين: ﴿َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف*َوأُْمِلي ؽَبُْم ِإفَّ  مث 
األجساـ وكثرة (، فُتفتَّح عليهم األبواب يف سعة الرزؽ وصحة ٖٛٔ،َٕٛٔكْيِدي َمِتٌُت﴾ )األعراؼ:

األىل والولد، لتبدأ قوى وعيهم تتحرؾ يف اذباه مغاير مفارؽ، فيتونبوف أهّنم كانوا على صواب يف كفرىم، 
بُت تكذيبهم رسلهم وكفرىم وشركهم والوفرة يف أرزاقهم: ﴿َوذَبَْعُلوَف  -اؼبريضة الكليلة-فًتبط قوى وعيهم 

﴿َحىتَّ ِإَذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخرُفَػَها َوازَّيػََّنْت َوَظنَّ أَْىُلَها أَنػَُّهْم قَاِدُروَف  (ٕٛ:اقعةرِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّبُوَف﴾ )الو 
ُل  َها َأاَتَىا أَْمُراَن لَْياًل َأْو نَػَهارًا َفَجَعْلَناَىا َحِصيًدا َكَأْف َفَْ تَػْغَن اِبأْلَْمِس َكَذِلَك نُػَفصِّ اآْلَاَيِت لَِقْوـٍ َعَليػْ

آنذاؾ، أيخذىم هللا أخذ عزيز مقتدر كما يقوؿ هللا تعاُف: ﴿فَػَلمَّا َنُسوا َما  .(ٕٗ)يونس: ُروَف﴾يَػتَػَفكَّ 
ُىْم ُمْبِلُسوَف﴾  أي:  ذُكُِّروا ِبِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا دبَا أُوُتوا َأَخْذاَنُىْم بَػْغَتًة فَِذَذا

نجاة، متحّسروف على ما فرَّطوا يف جنب هللا: ﴿فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ الَِّذيَن ظََلُموا َواغْبَْمُد َّللَِِّ ايئسوف من ال
 َربِّ اْلَعاَلِمَُت﴾.

اغبزف اؼبعًتض من شّدة البأس، يُقاؿ:  كما يعرّفو األصفهايّن يف اؼبفردات ىو:  «اإلبالس»و
عّز وجّل: ﴿َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْبِلُس اْلُمْجرُِموَف﴾  فيما قيل، قاؿ« إبليس»، ومنو اشتق «أبلس»

: (، وقاؿ تعاُف: ﴿َوِإف َكانُوا ٗٗ(، وقاؿ تعاُف: ﴿َأَخْذاَنُىم بَػْغَتًة فَِذَذا ُىم مُّْبِلُسوَف﴾ )األنعاـ:ٕٔ)الرـو
: ن قَػْبِلِو َلُمْبِلِسَُت﴾ )الرـو  -صبيًعا-والدَّابر: ىو اآلخر، واؼبراد: أىلكوا  .ٛٔ(ِٜٗمن قَػْبِل َأف يُػنَػزََّؿ َعَلْيِهم مِّ

" َواغْبَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَُت " لبياف أّف إىالؾ ىذا النوع من البشر فيو  -ىنا-عن آخرىم. وذكر اغبمد 
إنقاذ لسرض وَمْن عليها من العابثُت واؼبفسدين، فاغبمد  قاصم اعببَّارين، ومنقذ اؼبستضعفُت، وقاطع 

قد أُمر نوح أف وبمد هللا أْف قَبّاه وَمْن معو يف الفلك من القـو الظاؼبُت، وأىلك لابر اؼبفسدين سبحانو. د
َنا إِلَْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْلَك ِأَْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا فَِذَذا َجاَء أَْمُراَن َوفَاَر  التػَّنُّوُر فَاْسُلْك ِفيَها ابلطُّوفاف اآلخرين: ﴿َفَأْوَحيػْ

                                                           
 (.٘ٔٔ/ٔاألصفهاين، )  ٛٔ
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ُهْم َواَل زُبَاِطْبٍِت يف الَِّذيَن ظَ  َلُموا ِإنػَُّهْم ُمْغَرُقوَف*فَِذَذا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجُْتِ اثْػنَػُْتِ َوأَْىَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِو اْلَقْوُؿ ِمنػْ
َزاًل اْستَػَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَػُقِل اغْبَْمُد َّللَِِّ الَِّذي قَبَّااَن مِ  َن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمَُت*َوُقْل َربِّ أَْنزِْلٍِت ُمنػْ

َتِلَُت*مُثَّ أَْنَشْأاَن ِمْن بَػْعدِ  ُر اْلُمْنزِِلَُت*ِإفَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت َوِإْف ُكنَّا َلُمبػْ ِىْم قَػْراًن َآَخرِيَن﴾ ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيػْ
 الَِّذي أَْذَىَب َعنَّا اغْبََزَف ِإفَّ َربػََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر*الَِّذي َأَحلََّنا َداَر (، و﴿َوقَاُلوا اغْبَْمُد َّللَِّ ٖٔ-ٕٚ)اؼبؤمنوف:

(، ﴿َوقَاُلوا اغْبَْمُد َّللَِِّ الَِّذي ٖٙ،ٖ٘اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِو اَل يَبَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َواَل يَبَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب﴾ )فاطر:
(، فاغبمد يصدر ٗٚأَْوَرثَػَنا اأْلَْرَض نَػتَػبَػوَّأُ ِمَن اعْبَنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَُت﴾ )الزمر:َصَدقَػَنا َوْعَدُه وَ 

عن اؼبؤمنُت شكرًا  على تدمَت اؼبفسدين يف األرض والظاؼبُت والطغاة واعبّبارين، ونصر اؼبستضعفُت ولو 
 بعد حُت.

ُيصبح يف وضع انقص البشريَّة دبقدار ما فقد  -تعاُف منو قوى وعيوإذا أخذ هللا -إّف اإلنساف 
  «اغبيواف األْعجم»لو، ويف الوقت نفسو ال يبكن أف يُلحق نفسو بػ -تعاُف-من نَِعٍم وحواس خّوؽبا هللا 

قولو:  ، وليس اإلنساف كذلك، فالتساؤؿ الذي أورده هللا تعاُف يفألّف اغبيواف أُِعدَّ ليكوف حيوااًن ابتداءً 
( ىو تساؤٌؿ ٚٗ:عاـ"ُقْل أَرَأَيْػَتُكْم ِإْف َأاَتُكْم َعَذاُب اَّللِّ بَػْغَتًة أَْو َجْهرًَة َىْل يُػْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوـُ الظَّاِلُموَف" )األن

 أّي يف منتهى القوة، فكأنّو يقوؿ: أخربوين إف حدث لكم ذلك؟ وىو أمر يبكن أف وبدث لكم يف
ىذه النعم ىو نفسو الذي تكفروف بو، وترفضوف اإليباف بو، وكذلك أخربوين لو  فذّف الذي خّولكم  وقت

أاتكم عذاب هللا بغتة بدوف مقدمات أو إنذارات، فذّف أسنا وعذابنا يبكن أف أييت بيااًت أو هنارًا: ﴿وََكْم 
َما َكاَف َدْعَواُىْم ِإْذ َجاَءُىْم َأُْسَنا ِإالَّ َأْف قَاُلوا ِإانَّ ُكنَّا ِمْن قَػْريٍَة أَْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا َأُْسَنا بَػَيااًت أَْو ُىْم قَائُِلوَف*فَ 

 َما ُكنَّا َغائِِبَُت﴾ظَاِلِمَُت*فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلَُت*فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم وَ 
وقد أييت عذابنا جهارًا هنارًا ظاىرًا، يشهد اؼبفسدوف اؼبقدِّمات كّلها، فال يتوبوف وال  (ٚ-ٗ)األعراؼ:

يتذكروف حىت يصبحوا يف قلب العذاب ووسط دوامتو: ﴿َىْل يَػْنظُُروَف ِإال َأْف أَتْتِيَػُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو أَيْيتَ 
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َفُع نَػْفًسا ِإيبَانُػَها َفَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَػْبُل َربَُّك َأْو أَيْيتَ بَػْعُض آاَيِت َربَِّك يَػْوـَ أيَْ  يت بَػْعُض آاَيِت َربَِّك ال يَػنػْ
َتِظُروَف﴾ رًا ُقِل انْػَتِظُروا ِإانَّ ُمنػْ كما حدث لفرعوف وقومو، وقـو   (ٛ٘ٔ)األنعاـ:  َأْو َكَسَبْت يف ِإيبَاهِنَا َخيػْ
 ورغباهتم.نوح وغَتىم، فعذابنا خاضع ؼبقاديران ال ألمانيهم 

تطالبوف دبا ليس يف مقدور الرسل أف يفعلوه، وليس  -أيّها الظاؼبوف اؼبفسدوف يف األرض-إّنكم 
من مهماهتم أف يستجيبوا لكم فيو  فمرَّة تطالبوهنم بتعجيل العذاب الذي أنذروكم بو، ومرَّة تطالبوهنم أف 

يَّة حبسب شهواتكم ورغباتك  م.أيتوكم ابػبوارؽ واؼبعجزات اغبسِّ

 

 النجم الرابع: يف بياف ماهية الرسل، وتوجيههم يف منهج التعامل مع أقوامهم:

ْلْم ْفاْل ْخورؼ  ْعْليرِهمر  قاؿ تعاىل: ﴿ْوْما نػ ررِسل  الرا ررْسِلنْي ِإاله م ْبشِحرِيْت ْوم نرِطرِيْت ْفْاتر آْمْت ْوْأقر
ْٙمْسُّه م  الرْعْطاب  ِبْا ْكان وا يْػفرس ق وْف*ق لر اْل ْأق وؿ  ْلك مر ِعنرِدي ْخْ،اِئت   ْواْل ه مر ْٗمرْ،ن وْف*ْوالهِطيْت ْكطهب وا ِِبْوتِْنا

تْ  ْعرْاد اَّللِه ْواْل ْأعرْلم  الرْ يرْب ْواْل أْق وؿ  ْلك مر ِإينحِ ْمْلا  ِإفر أْتهِبع  ِإاله ْما ي وْحد ِإَْله ق لر ْهلر ْيسر ِوي األر
يع  ْفكهر وْف*ْوأْنرِطرر ِبِه الهِطيْت ْ٘مْاف وْف ْأفر ٗم رْشر وا ِإىْل ْرّبِحِمر لْيرْ  ْز مر ِمتر د ونِِه ْوَلٌّ ْواْل ْشفِ ْوالرْبِصري  ْأْفاْل تْػتػْ 

ْهه  ْما ْعْليراْ  ع وْف رْبػهه م اِبلرْ ْداِة ْوالرْعِشيِح ي رِيد وْف ْوجر ِمتر ِحْساِّبِم مِحت  ْلْعلهه مر يْػتػهق وْف* ْوالْ ْتلرر ِد الهِطيْت ْيدر
ٍء فْػْتلرر ْده مر فْػْتك وْف ِمْت الظهاِلِانْي* وْْكْطِلْا فْػتْػنها بْػعرْضه م  ٍء ْوْما ِمتر ِحْساِبْا ْعْليرِهم مِحت ْشير بِبْػعرٍض ْشير

ِمن وْف ِِبْوتِْنا لحِيْػق ولوار ْأْهؤ الء ْمته اَّللح  ْعْليرِهم مِحت بْػيرِنْنا أْلْيرْ  اَّللح  ِبِْعرْلْم اِبلشهاِكرِ  يْت * ْوِإْذا ْجاءْؾ الهِطيْت يػ ؤر
ِسِه الرهٔترْْة أْنهه  ْمت ْعِاْل ِمنك مر س وءبا ِبْْهالٍْة ّت ه َتْ  ـ  ْعْليرك مر ْكْتْب رْبُّك مر ْعْلد نْػفر ْب ِمت بْػعرِدهللِا فْػق لر ْساْل

ْلْم فْأْنهه  ْلف ور  رهِحيم  * وْْكْطِلْا نْفصِحل   ِي:  ْأفر ْأعرب ْد ْوْأقر رِِمنْي * ق لر ِإينحِ َّن  ْتِبنْي ْسِبيل  الرا جر اآلْوِت ْولِْتسر
ْتِديْت * ق   ْواءك مر ْقدر ْضْللر:  ِإذبا ْوْما ْأ ْر ِمْت الرا هر ع وْف ِمت د وِف اَّللِح ق ل اله أْتهِبع  ْأهر لر ِإينحِ ْعْلد الهِطيْت ْتدر
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ر  الرْفاِقِلنْي بْػيِحْنٍة مِحت رهّبِح وْْكطه  ْعه ْوه ْو ْخيػر م  ِإاله َّلِلِح يْػق صُّ ا ر تْػعرِجل وْف ِبِه ِإِف ا ر كر بػرت م ِبِه ْما ِعنِدي ْما ْتسر
ْنك مر ْواَّللح  ْأعرْلم  اِبلظهاِلِانْي﴾  تْػعرِجل وْف ِبِه ْلق ِضْي اأْلمرر  بْػيرِِن ْوبْػيػر * ق ل لهور ْأفه ِعنِدي ْما ْتسر

 (.;8-;7)األنعاـ:

هللا  هتم وحدودىا ووسائلها، وقد جعلَمن وبدِّد مهّمافا ىو ، ىم رسل هللا و أنبياؤهإّف الّرسل  
نّزؿ يأف  -اءلو ش-اؼبطلقة  ة هللاويف قدر  .«لدعوة مصحوبة ابلتبشَت واإلنذارا»مهّماهتم منحصرة يف 
ؽَبَا  ؽبا خاضعة: ﴿ِإْف َنَشْأ نُػنَػّزِْؿ َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َآيًَة َفظَلَّْت أَْعَناقُػُهمْ  أعناؽ أفبهمعليهم آايت تظل 
على  أيسبن اإلنساف أف ة هللاوقد سبقت كلم .لكن يف ذلك نوًعا من اإلكراه ؽبم (َٗخاِضِعَُت﴾ )الشعراء:

اإلنذار مع  ة الناسرسلُت على دعو قصر مهاـ اؼبفقد  ة اإلنسافوللمحافظة على حري .«حريّة االختيار»
وما  اإليباف ابلرسل أف يفرض من هللا _جّل شأنو_أف يتوقع  بٍت البشر فال ينبغي ألحد من .والتبشَت

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن ابِ  ينزلو عليهم  َّللَِّ فَػَقِد ألنّو: ﴿اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن َقْد تَػبَػُتَّ
ُ ظبَِي ـَ ؽَبَا َواَّللَّ ﴿َوُقِل اغبَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء  (ٌٕٙ٘ع َعِليٌم﴾ )البقرة:اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى اَل اْنِفَصا

ْم َواَل ُىْم وَبَْزنُوَف*َوالَِّذيَن  ﴿َفَمْن َآَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيهِ  (َٜٕشاَء فَػْلَيْكُفْر﴾ )الكهف: فَػْليُػْؤِمْن َوَمنْ 
بُوا آبَِاَيتَِنا يَبَسُُّهُم اْلَعَذاُب دبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف﴾ )األنعاـ:  (.ٛٗ،َٜٗكذَّ

أيمر  سبحانو ؽبم بُت الوحي والبشريّة-كيف صبع هللا على ماىية الرسل و  -تعاُف-وليبُّت ويؤّكد 
كد على قومو بشريَّتو، ويؤكد على قدراتو ادودة، وعلى أّف أف يؤ  -صلى هللا عليو آلو وسّلم-رسوَلو 

ال يُػَغَتِّ من ذلك شيًئا: ﴿ُقْل اَل أَُقوُؿ َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللَِّ َواَل أَْعَلُم  -جّل شأنو-ضبلو لرسالة هللا 
 َبِصَُت أََفاَل تَػتَػَفكَُّروَف﴾ِإَِفَّ ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َوالْ اْلَغْيَب َواَل أَُقوُؿ َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْف أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى 

قل ال أقوؿ لكم عندي خزائن هللا فلن تسألوين شيًئا إال أعطيتم، وال أعلم الغيب، وال ( ٓ٘)األنعاـ: 
ان لست إال َف وبدث، فأ -كلو-أقوؿ لكم إّف الرسالة قد نقلتٍت من عاَف البشر إُف عاَف اؼبالئكة، ذلك 
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بشرًا رسوال، أتبع ما يُوحى إِّف من ر ي، فأبصر وأظبع وأعقل، أّما أنتم فتستمروف يف العمى والظلمات 
والضالؿ البعيد، مع علمكم أّف األعمى ال يستوي مع البصَت، لكّنكم ال تتفكروف لتدركوا أّنكم يف 

 .موقع األعمى وأان يف موقع البصَت دبا أوحي إِف من ر ّي 

يضّيع وقًتا مع أولئك العمي الذين ال يتفكروف، وأف ينذر هبذا  أالّ رسولو  -تعاُف-أيمر هللا مث 
القرآف الذين فتح هللا قلوهبم وعقوؽبم إُف ما فيو من بصائر، فايمنوا أّف ىناؾ بعثًا ونشورًا وحشرًا بُت يدي 

سَتتقوف إُف مستوى  -دت لديهمهبذه االستعدا-وليِّا وشفيًعا  ىؤالء  -سبحانو-هللا  ولذلك ازبذوه 
َا تُػْنِذُر الَِّذيَن ىَبَْشْوَف  التقوى، فال تظنن أّف اإلنذار قاصر على أولئك اؼبشركُت الضالُت  ألّنك: ﴿....ِإمبَّ

َا يَػتَػزَكَّى لِنَػْفِسِو َوِإَُف اَّللَِّ اْلمَ  (، وىنا تتجاوز ِٛٔصَُت﴾ )فاطر:َربػَُّهْم اِبْلَغْيِب َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَمْن تَػزَكَّى فَِذمبَّ
اؼبقارانت ثنائّية األعمى والبصَت إُف ؾبموعة كبَتة من الثنائيات اؼبتقابلة: ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى 

ُت ِإفَّ اَّللََّ ُيْسِمُع َمْن َواْلَبِصَُت*َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر*َواَل الظِّلُّ َواَل اغْبَُروُر*َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياءُ َواَل اأْلَْمَوا
يرًا َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َيَشاُء َوَما أَْنَت دبُْسِمٍع َمْن يف اْلُقُبوِر*ِإْف أَْنَت ِإالَّ َنِذيٌر*ِإانَّ أَْرَسْلَناَؾ اِبغبَْقِّ َبِشَتًا َوَنذِ 

ا تُػْنِذُر َمِن اتػََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّضْبََن (، فال تبتئس، واعلم أّنك: ﴿ِإمبََّ ٕٗ-َٜٔخاَل ِفيَها َنِذيٌر﴾ )فاطر:
ْرُه دبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرًٍِن﴾ )يس: أيمر نبّيو أف ينذرىم ابلفرار إُف هللا  -سبحانو-(، إّف هللا ٔٔاِبْلَغْيِب فَػَبشِّ

 (.٘تعاُف: ﴿َفِفرُّوا ِإَُف اَّللَِّ ِإيّنِ َلُكْم ِمْنُو َنِذيٌر ُمِبٌُت﴾ )الذارايت:

مث ينبَّو إُف انقساـ اإلنذار إُف أقساـ: فهناؾ إنذار للكفار واؼبشركُت، وىؤالء قّل أف ينتفعوا  
بذلك  لعدـ وجود االستعداد لالنتفاع بذاؾ اإلنذار لديهم، وىناؾ إنذار وتبشَت ألولئك الذين يّتقوف 

 هنم اغبياة الدنيا، وال يغرَّهنم اب الغرور.ليستمّروا، فال يفًتوف وال يغفلوف وال يلبسوف إيباهنم بظلم، وال تغرَّ 

من أف يطرد أحًدا من أولئك الذين يدعوف رهبم  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–مث وبذر هللا نبيو 
اد الظاؼبُت، ويُبُت لو عدأنّو لو طردىم فسيسلك يف  -جلَّ شأنو-ابلغداة والعشّي يريدوف وجهو، وينذره 
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القبائل، الذين ينظروف نظرة استخفاؼ إُف أولئك الفقراء الذين يدعوف رهبم  أّف اؼبستكربين من زعماء
بعضهم لبعض فتنة وموضع  -تبارؾ وتعاُف-ابلغداة والعشي يريدوف وجهو ويريدوف رضاه، فقد جعل هللا 

  ليو اليت َحَرـَ من مثلهااختبار، فكاف يفًتض بذلك الغٍت أف يشكر هللا ووبمده وىو يشاىد نعم هللا ع
ُ َعَلْيهِ  .كثَتين ْم إهنا فتنة واختبار كثَتًا ما يسقط فيو أولئك اؼبستكربوف، ألهّنم يقولوف: ﴿أََىُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ

سبحانو –ىم وغطرستهم ذبعلهم يفكروف أّف ؽبم حق االعًتاض على هللا فكربايؤ  (ِٖ٘مْن بَػْيِنَنا﴾ )األنعاـ:
 وىو أعلم ابلشاكرين. -وتعاُف

، يقوؿ ىود لقومو، وقد واجو مثل اؼبوقف الذي َواَجْهَتُو اي رسوؿ هللا  : ﴿فَػَقاَؿ ويف سورة ىود
 أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما اْلَمَسُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْوِمِو َما نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا ِمثْػَلَنا َوَما نَػرَاَؾ اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُىمْ 

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبَُت﴾ )ىود:نَػَرى َلكُ  (، فرّد ىود عليهم: ﴿قَاَؿ اَي قَػْوـِ أَرَأَيْػُتْم ِإْف ُكْنُت ْٕٚم َعَليػْ
َيْت َعَلْيُكْم أَنُػْلزُِمُكُموَىا َوأَنْػُتْم ؽَبَا َكارِ  َواَي قَػْوـِ اَل َأْسأَُلُكْم ُىوَف*َعَلى بَػيَِّنٍة ِمْن َر يِّ َوَآاَتين َرضْبًَة ِمْن ِعْنِدِه فَػُعمِّ
ِكٍتِّ أَرَاُكْم قَػْوًما ذَبَْهُلوَف*َواَي َعَلْيِو َمااًل ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ َوَما َأاَن ِبطَارِِد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنػَُّهْم ُماَلُقو َرهبِِّْم َولَ 

(، وىكذا ترى التشابو بُت أولئك ٖٓ-ٕٛاَل َتذَكَُّروف﴾ )ىود:قَػْوـِ َمْن يَػْنُصُرين ِمَن اَّللَِّ ِإْف طََرْدتُػُهْم أَفَ 
 ن يف كل زماف وطرائق تفكَتىم وخصاؽبم مع أنبيائهم.واؼبستكربين واعبباريالكّفار 

ِو الرَّضْبََة مث أتيت آية ﴿َوِإَذا َجاَءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف آبَِاَيتَِنا فَػُقْل َساَلـٌ َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفسِ  
جّل -ليقوؿ  (ٗ٘)األنعاـ:  أَنَُّو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة مُثَّ اَتَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم﴾

لرسولو الكرًن: إّف ىؤالء ىم اؼبؤمنوف اؼبستحقوف أف يُبشَّروا، وأف يُقاؿ ؽبم: "سالـ عليكم"، أّما  -شأنو
ئك الكفار فينبغي أف يُػْنَذروا، لعّل اإلنذار يلفت أنظارىم أو يؤثّر يف قلوهبم القاسّية، وإال فذف أجل هللا أول

 ماض فيهم ال ؿبالة.
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" الذي يوحي ابإللزاـ ربفيز كبَت ألولئك بَ تَ ويف ذكر التوبة يف ىذا السياؽ، وذكر لفا "كَ 
ـببتُت ، غَت مشركُت بو، فوّجو هللا تعاُف  -وسّلمصلى هللا عليو وآلو -وا الرسوؿ ؤ اؼبؤمنُت الذين جا

أنظار نبيو إُف تذكَتىم ابلتوبة بعد إلقاء السالـ عليهم، وتبشَتىم بقبوؽبا قبل أف أيتوىا، فلقد بّشر هللا 
َا التػَّْوبَُة َعَلى اَّللَِّ لِلَّذِ  يَن يَػْعَمُلوَف ىؤالء يف ىذه اآلية ويف آايت عدة ابلقبوؿ، كما يف سورة النساء: ﴿ِإمبَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما*وَ  ُ َعَلْيِهْم وََكاَف اَّللَّ لَْيَسِت التػَّْوبَُة لِلَِّذيَن السُّوَء جِبََهاَلٍة مُثَّ يَػُتوبُوَف ِمْن َقرِيٍب َفُأولَِئَك يَػُتوُب اَّللَّ
ْبُت اآْلََف َواَل الَِّذيَن يَبُوُتوَف َوُىْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ ِإيّنِ تػُ 

 (، ويف ذلك من اؼبنن والرضبة الكثَت لػَمن كاف لو قلب يعي.ٛٔ،ٚٔأَْعَتْداَن ؽَبُْم َعَذااًب أَلِيًما﴾ )النساء:

ُل اآْلَاَيِت َولَِتْسَتِبَُت َسِبيُل اْلُمْجرِِمَُت﴾  تبُّت أّف ىذا  ( ٘٘)األنعاـ:  واآلية: ﴿وََكَذِلَك نُػَفصِّ
القرآف اجمليد َف يكتف ببياف منهج اؼبؤمنُت الصادقُت ومناىج اؼبسلمُت، بل بُّت وأوضح سبيل اجملرمُت  
 كذلك، وبذلك ىدى هللا اإلنساف النجدين  ليختار، ولئال يكوف للناس على هللا حجة بعد الرسل.

َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اَّللِّ ُقل الَّ أَتَِّبُع أَْىَواءُكْم َقْد َضَلْلُت ِإًذا َوَما َأاَنْ ِمَن  ﴿ُقْل ِإيّنِ هُنِيُت َأْف أَْعُبَد الَِّذينَ 
بْػُتم ِبِو َما ِعنِدي َما َتْستَػْعِجُلوَف ِبِو ِإِف اغْبُْكمُ    ِإالَّ َّلِلِّ يَػُقصُّ اغبَْقَّ اْلُمْهَتِديَن * ُقْل ِإيّنِ َعَلى بَػيَِّنٍة مِّن رَّ يِّ وََكذَّ
َنُكْم َواَّللُّ  ُر اْلَفاِصِلَُت * ُقل لَّْو َأفَّ ِعنِدي َما َتْستَػْعِجُلوَف ِبِو َلُقِضَي اأَلْمُر بَػْيٍِت َوبَػيػْ أَْعَلُم  َوُىَو َخيػْ

لنبّيو الكرًن يف   -تبارؾ وتعاُف-أتيت ىذه اآلايت كتوجيهات من هللا ( ٛ٘_ٙ٘)األنعاـ:  اِبلظَّاِلِمَُت﴾ 
إُف بياف اػبطوط  -تعاُف-شبهات اليت يوردىا الكفار واؼبنافقوف  حيث يدعوه كيفّية التعامل مع ال

العريضة اليت يعمل الرسوؿ من خالؽبا، واليت ربكمها إرادة هللا تعاُف، ويبُّت الصالحيات اليت أعطاىا 
إُف أف يبُّت ؽبم  لنبّيو الكرًن بناًء على بشريتو وعبادتو  تعاُف واصطفاء هللا تعاُف لو يف آف، فيدعوه أوالً 

يتبع  وأالّ أّف هللا قد هناه وهنى الناس كاّفة أف يعبدوا تلك األصناـ اليت يدعوهنا آؽبة وأراباًب من دوف هللا، 
أىواء ىؤالء اؼبشركُت وسبّنياهتم ورغباهتم القائمة على الباطل والفساد، وأّف ما يدعونو إليو ىو الضالؿ 
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من دائرة اؽبدى إُف دائرة الضالؿ، ويف سورة الفرقاف: ﴿قَاُلوا  -وَمْن يطيعهم في-بعينو الذي ىبرج 
َبِغي لََنا َأْف نَػتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياَء َوَلِكْن َمتػَّْعتَػُهْم َوَآاَبَءُىْم َحىتَّ   َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَف يَػنػْ

بُوُكْم دبَِ  ُو َعَذااًب َكِبَتًا﴾ ا تَػُقوُلوَف َفَما َتْسَتِطيُعوَف َصْرفًا َواَل َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذقْ قَػْوًما بُورًا*فَػَقْد َكذَّ
 ( األمر الذي يؤّكد على إيباف النيب بربو الكرًن وأنّو ىو نفسو أوؿ اؼبؤمنُت.ٜٔ، ٛٔ:)الفرقاف

تبارؾ -بو وؿبّجة بيضاء، فقد بُّت لو هللا ويدعوه بنًيا إُف أف يعلن أنّو موقن أنّو على بّينة من ر  
اغبق من الباطل يف ىذا القرآف، وتكذيب الكافرين لو ال هبعلو يغَّت موقفو وينصرؼ إُف الضالؿ  -وتعاُف

واغبجة قائمة تقطع عليهم  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-إذ البيّنة معو   نو إليو بعد إذ ىداه هللاالذي يدعو 
البينة برسالتو ليتلو عليهم ىذا القرآف، فيقوؿ ؽبم بكل قوة وبكل يقُت: إّنٍت أان  العذر، فقد جاءهتم 

صاحب البيّنة ال أنتم، وهللا أعطاين تلك البّينة والصحف اؼبطّهرة اليت يُكتب القرآف هبا وربفا آايت هللا 
، وكتاب مكنوف، ال يبّسو إالّ اؼبطّهروف.   فيها، إنّو كتاب مرقـو

لثًا إُف أف يبُّت ؽبم ؿبدوديّة الصالحيات اليت أعطاىا هللا تعاُف لو، وأّف استعجاؽبم ويدعوه تعاُف ب
﴿ُقل لَّْو َأفَّ ِعنِدي َما َتْستَػْعِجُلوَف ِبِو  لو ابلعذاب ال معٌت لو  ألف األمر بيد هللا وحده ليس بيده ىو.

َنُكمْ  فأنتم تستعجلونٍت ابلعذاب الذي أنذرتكم بو، ولو كانت ( ٛ٘)األنعاـ:  ﴾َلُقِضَي اأَلْمُر بَػْيٍِت َوبَػيػْ
الرضبة، ومع ذلك فذنزاؿ العذاب أو اإلنعاـ ابلرضبة   -جّل شأنو-لكم قلوب تعقلوف هبا الستعجلتم هللا 

كل ذلك ؿبصور يف حكم هللا جّل شأنو، فهو الذي يقّص اغبّق ويهدي إليو، وأيمران بو، وىو خَت 
وبينكم، ولو أّف عندي ما تستعجلوف بو، وقد بلغتم يف إيذائي وإيذاء اؼبؤمنُت الفاصلُت حُت يفصل بيٍت 

ما بلغتم لُقضي األمر بيٍت وبينكم، ولن أكوف ظالػًما لكم لو حدث ذلك، ألّنكم َمْن بدأ  واستدعيتم 
 أعلم ابلظاؼبُت. -تبارؾ وتعاُف-ذلك كلو، وهللا 

 ة املللقتني األزليحتني:النجم اخلام  يف تفرحدهللا تعاىل ابلعلم والقدر 
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ق ط  مِ  ِر ْوْما ْتسر تر قاؿ تعاىل: ﴿ْوِعنرْدهللا  ْمْفاِتم  الرْ يرِب ال يْػعرْلا ْها ِإال ه ْو ْويْػعرْلم  ْما يف الربْػرِح ْوالرْبحر
م ِبنٍي * ْوه ْو الهِطي ْورْْقٍة ِإال يْػعرْلا ْها ْوال ْحبهٍة يف ظ ل ْااِت اأْلررِض ْوال ْرطرٍب ْوال ْوِبٍ  ِإال يف ِكْتاٍب 

ْعث ك مر ِفيِه لِيػ قرْضد ْأْجل  م ْساًّد ّت ه إِ  ت مر اِبلنػهْهاِر ّت ه يْػبػر لْيرِه ْمررِجع ك مر ّت ه يْػتْػْوفهاك مر اِبللهيرِل ْويْػعرْلم  ْما ْجْرحر
ْؽ ِعْباِدهللِا وْ  ت مر تْػعرْال وْف * ْوه ْو الرْقاِهر  فْػور يػ ررِسل  ْعْليرك مر ْحْفظْةب ْح ه ِإْذا ْجاْء ْأْحدْك م  يػ نْػبِحئ ك مر ِبْا ك نػر

م   ْعِح ْأال ْله  ا ر كر رْع  الرْاورت  تْػْوفػهتره  ر س ل ْنا ْوه مر ال يػ ْفرِحط وْف * ّت ه ر دُّوا ِإىْل اَّللِه ْموراله م  ا ر ْوه ْو ْأسر
ْاِسِبنْي * ق لر ْمتر يػ ْنجِحيك مر ِمتر ظ ل ْااِت الر  ْيةب لِْئتر ْأّمرْاْ  ِمتر ْهِطهللِا ا ر ع ونْه  ْتْضرُّعبا ْوخ فر ِر ْتدر بْػرِح ْوالرْبحر

رِك وْف * ق لر ه وْ  ْها ْوِمتر ك لِح ْكررٍب ّت ه أْنػرت مر ت شر  الرْقاِدر  ْعْلد لْْنك وْنته ِمْت الشهاِكرِيْت * ق ِل اَّلله  يػ ْنجِحيك مر ِمنػر
ْعْث ْعْليرك مر ْعطْ  ِقك مر ْأور ِمتر ُْترِ: ْأررج ِلك مر ْأور يْػلرِبْسك مر ِشيْػعبا ْوي ِطيْع بْػعرْضك مر ِبْرْس ْأفر يْػبػر اابب ِمتر فْػور

ْعُّ ق ل لهسر:  ْعْليرك   م ْا ْوه ْو ا ر ْقه وْف* وْْكطهْب ِبِه قْػور م بْػعرٍض انرظ رر ْكيرْف ن ْصرِحؼ  اآلْوِت ْلْعلهه مر يْػفر
ْؼ تْػعرْلا وْف﴾ )األنعاـ: ِبوِْكيٍل * لِحك لِح نػْ  تْػْقرٌّ ْوْسور  (.:9->8ْبٍإ مُّسر

مرة أخرى فبا  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-نبّيو  تربئةىذه اآلية على  يف -جّل شأنو-يُؤّكد هللا 
ذلك ألّف الذي يقدر على ىذا األمر   يتونبوف أنَّو جزء من مسؤوليَّاتو، وىو قدرتو على إنزاؿ العذاب هبم

فهو ىنا هبادؽبم يف جوانب األلوىيَّة  .ده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىووحده الذي عن -تعاُف- ىو هللا
والربوبيَّة اليت ال يبلك إنساف أف يتجاىلها، فينتقل السياؽ هبم من التهديد إُف الوعيد إُف بياف القدرة 

هبا، وال زببت ؽبا قلوهبم، فخزائن إلثبات وحدانيتو تبارؾ وتعاُف. وىو أمٌر يشاىدوف آبره فال يستفيدوف 
ال يعلمها إال ىو، وىو جّل شأنو َمْن يعلم ما يف الرب والبحر، فعلمو  -جّل شأنو-الغيب ومفاربها عنده 

ٍب شامٌل ؿبيٌط ابلغيب والشهادة: ﴿َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَػْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرطْ 
بل وال: ﴿ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة يف السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض َواَل  ( ٜ٘)األنعاـ:  َواَل اَيِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبٍُت﴾

(، ىذا الكتاب ىو اللوح افوظ كما يف سورة َٖأْصَغُر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَػُر ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبٍُت﴾ )سبأ:
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ظ من كل ما يبس قدسيتو، وقد أشَت إليو يف آايت أخر، منها قولو تعاُف: ﴿يَبُْحوا اَّللَُّ َما الربوج، ؿبفو 
ُـّ اْلِكَتاِب﴾ )الرعد: (، واآلايت: ﴿َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة*ِأَْيِدي َسَفَرٍة*ِكرَاـٍ بَػَرَرٍة*قُِتَل َٜٕيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ

ْنَساُف َما َأْكَفَرُه*مِ  (، ويف سورة يس قاؿ: ٜٔ-ْٗٔن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُو*ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُو فَػَقدََّرُه﴾ )عبس:اإْلِ
  ألنّو األصل افوظ، ومنو ينّزؿ هللا اؼبالئكة «اللوح افوظ»(، واؼبراد بو ٕٔ﴿يف ِإَماـٍ ُمِبٍُت﴾ )يس:

ِئَكَة اِبلرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ابلروح من أمره  أي: ابلوحي، كما يف اآلية: ﴿يُػنَػّزُِؿ اْلَماَل 
 (.َٗأْف أَْنِذُروا أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ َأاَن فَاتػَُّقوِف﴾ )النحل:

، أال وىو  مث يبُّت تعاُف آية أخرى من آايت قدرتو اليت تفّرد هبا، وىي أمر متكرر مبارسو كل يـو
، فيبُّت لنا  حقيقتو الغائبة عنا، فهذا النـو الذي ننامو نعمة كربى من هللا تبارؾ وتعاُف، ىّيأ هللا حالة النـو

، وقد نكوف سقطنا يف معاٍص ابلنهار ال يرضاىا جّل  لنا سائر أسبابو، فيتوفّاان ابلليل، وتلك حقيقة النـو
اقًتفنا ابلنهار، بل يبعثنا يف مع علمو دبا  -الوفاة األخَتة-شأنو، بل تُغضبو، ومع ذلك فال يتوفاان ابلليل 

لنا، مث إليو مرجعنا بعد ذلك، مث ينبئنا  -جّل شأنو-اليـو التاِف لُيقضى أجل مسمى ىو الذي حدده 
يـو القيامة دبا كّنا نعمل يف ىذه اغبياة الدنيا، وىو القاىر فوؽ عباده  أي: الغالب اؼبتحكم يف اػبلق  

﴿َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َويُػْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظًَة َحىتَّ ِإَذا َجاَء كلو، كما ورد يف ىذه السورة الكريبة: 
نفطار: ﴿َوِإفَّ الَأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسلَُنا َوُىْم اَل يُػَفّرِطُوَف﴾، وىم الكراـ الكاتبوف كما يف سورة ا

 -يف الوقت نفسو-(، وىم ٖٔ-ٓٔنفطار:الُموَف َما تَػْفَعُلوَف﴾ )اَعَلْيُكْم غَبَاِفِظَُت*ِكرَاًما َكاتِِبَُت*يَػْعلَ 
الذين يراقبونكم فيو، ويسجلوف عليكم كل ما تعملوف يف صحائف أعمالكم، وكذلك ىم َمن وبفظونكم 

ُوا  من أمر هللا ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْن بَػُْتِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو وَبَْفظُونَُو ِمْن أَْمِر اَّللَِّ ِإفَّ  ُ َما ِبَقْوـٍ َحىتَّ يُػَغَتِّ اَّللََّ اَل يُػَغَتِّ
ُ ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُو َوَما ؽَبُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن َواٍؿ﴾ )الرعد: (، فاؼبالئكة صباعة َٔٔما ِأَنْػُفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اَّللَّ

وبفظونو من اغبوادث إال ما قّدر هللا أف يعقب بعضهم بعًضا غبراسة اإلنساف من هللا، فيجنبونو السوء و 
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يف سورة ؽ: ﴿َما يَػْلِفُا ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ  -تعاُف-يصيبو، وىم يف الوقت نفسو وُبصوف أعمالو، واقرأ قولو 
ظًَة َحىتَّ (، مث يقوؿ جّل شأنو: ﴿َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َويُػْرِسُل َعَلْيُكْم َحفَ َٛٔلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد﴾ )ؽ:

 ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسلَُنا َوُىْم اَل يُػَفّرِطُوَف﴾، أي يف واجباهتم،  وذلك سبهيًدا للعرض على هللا
تعاُف يـو اغبشر، وىو يـو رد الناس إُف هللا موالىم اغبق، أال لو اغبكم يف شأف كل إنساف: ﴿مُثَّ ُردُّوا ِإَُف 

 (ٕٙ)األنعاـ:  َوُىَو َأْسرَُع اغْبَاِسِبَُت﴾ اَلُىُم اغبَْقِّ َأاَل َلُو اغْبُْكمُ اَّللَِّ َموْ 

على عباده أنو بعد ما ذكر ؽبم ما ذكر من اآلايت واغبساب  -جّل شأنو-وتتجّلى رضبة هللا  
ًة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّ واغبشر واؼبالئكة اغبفظة، ويـو يقوؿ اإلنساف: ﴿َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغَتَ 

إذا َف يقض الصدأ -(، فذنّو يذكرىم آبيٍة أخرى من آايتو لعلها تثَت يف أنفسهم َٜٗأْحَصاَىا﴾ )الكهف:
يُكْم ِمْن  -عليها السؤاؿ التاِف: ىل لنا من قباة؟ فيذكرىم دبا يعايشونو يف عاَف اغبياة: ﴿ُقْل َمْن يُػَنجِّ

﴾ من أىواؿ وشدائد: ﴿َتْدُعونَُو َتَضرًُّعا﴾ تذّلاًل ابلقوؿ، فيكوف جهرًا يف الغالب ظُُلَماِت اْلبَػرِّ َواْلَبْحرِ 
صلى هللا -وخفية يف القليل النادر، وتؤكدوف على أنّو لو أقباكم من ىذه لتكونن من الشاكرين، فيخربىم 

َها وَ  -جّل شأنو-أمره  -عليو وآلو وسلم يُكْم ِمنػْ  ِمْن ُكلِّ َكْرٍب مُثَّ أَنْػُتْم ُتْشرُِكوَف﴾قائال: ﴿ُقِل اَّللَُّ يُػَنجِّ
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب ِمْن فَػْوِقُكْم َأْو ِمْن رَبِْت  (ٗٙ)األنعاـ:  مث أييت قولو تعاُف: ﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْف يَػبػْ

َكْيَف ُنَصرُِّؼ اآْلَاَيِت َلَعلَُّهْم يَػْفَقُهوَف*وََكذََّب   أَْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشيَػًعا َويُِذيَق بَػْعَضُكْم َأَْس بَػْعٍض اْنظُرْ 
( ٚٙ-٘ٙ)األنعاـ: ِبِو قَػْوُمَك َوُىَو اغبَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل*ِلُكلِّ نَػَبٍذ ُمْستَػَقرّّ َوَسْوَؼ تَػْعَلُموَف﴾ 

والبحر  ألّف ىناؾ أنواًعا أخرى  لتبُت أف الكروب والشدائد غَت قاصرة على ما قد وبدث يف ظلمات الربّ 
وحده القادر على  -سبحانو-من الشدائد يف قدرتو سبحانو أف يبعثها عليكم أو ُيسلمكم إليها، وىو 

أف ينجيكم منها، وىذه األخطار أشد وأقسى  فما دمتم ربيوف على األرض فذّف األخطار ؿبدقة بكم، 
فهناؾ  .ر تعٍت قباة مطلقة ال يعقبها خطرأو البحفال تظنوا أف قباتكم من كرب ما يف ظلمات الرّب 
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أخطار ومصائب وكروب قد أتيت من فوقكم، أو من ربت أرجلكم، فتنفجر الرباكُت والزالزؿ، وما إليها، 
أو أتيت األخطار من بشر مثلكم ىبتلفوف معكم، فتلبسوف شيًعا، ويذيق بعضهم أس بعض!! ففي 

الذي يصّرؼ اآلايت  -سبحانو-الكثَت الكثَت، وىو  -سبحانواليت ال يبلك مفاربها غَته -خزائنو 
 ويعرضها على عقولكم وقلوبكم لعّلكم تفقهوهنا، وتفهموهنا، وتستوعبوف دروسها!!.

إّف قومك من القرشيُِّت وأىل مكة قد كّذبوا ابغبق الذي أنزلنا عليك، وتكذيبهم ال يغَّت من ىذا 
و حقِّا، وكبن نصرِّؼ ؽبم اآلايت ونقدمها ؽبم حجًجا انصعة بطرؽ اغبق شيًئا، وال يؤثّر تكذيبهم يف كون

متنّوعة، أّما أنت فعليك البالغ، ولست عليهم بوكيل وبمل عنهم ما ال يريدوف ضبلو، وعليك ابلصرب، 
فذّف لكل خرب زمااًن أو مكااًن يقع فيو عندما أييت موعد أتويلو ووقوعو، وآنذاؾ سيكوف صدقو معلوًما ؽبم 

 ىم.ولغَت 

 النجم السادس يف بياف أحواؿ املسته،ئني:

هللِِا  ه مر ْح ه ْ٘م وض وار يف ْحِديٍث ْلرير قاؿ تعاىل: ﴿ْوِإْذا رْأْيرْ: الهِطيْت ْ٘م وض وْف يف آْوتِْنا فْْأعرِرضر ْعنػر
ـِ الظها ْره ْمْع الرْقور ِلِانْي * ْوْما ْعْلد الهِطيْت يْػتػهق وْف ِمتر ْوِإمها ي نِسيْػنهْا الشهيرلْاف  ْفاْل تْػقرع در بْػعرْد الطحِكر

ْره ْلْعلهه مر يْػتػهق وْف * ْوْذِر الهِطيْت اِتهْط وار ِدينْػه مر لِْعببا ْوْزروبا ْولْ  ٍء ْوْلِكت ِذكر ْْياة  ِحْساِّبِم مِحت ْشير رهتػره م  ا ر
نػرْيا ْوذْكِحرر ِبِه ْأف تػ برْسْل نْػفر   ِبْا ْكْسْب:ر لْ  ٍؿ الدُّ يرْ  ْزْا ِمت د وِف اَّللِح ْوَلٌّ ْواْل ْشِفيع  ْوِإف تْػعرِدؿر ك له ْعدر

يٍم ْوْعْطاب  أْلِيم  ِبْا كْ  لِْئْا الهِطيْت أ برِسل وار ِبْا ْكْسب وار ْز مر ْشْراب  مِحتر ٔتِْ ْها أ ور ف ر وْف * اله يػ ؤرْخطر ِمنػر ان وار ْيكر
ع و ِمت د وِف اَّللحِ  ْوتره   ق لر أْْندر تْػهر ْما اْل يْنْفع ْنا ْواْل ْيض رُّْ  ْونػ ْردُّ ْعْلد ْأعرْقابِْنا بْػعرْد ِإذر ْهْداْ  اَّللح  ْكالهِطي اسر

ع ونْه  ِإىْل ازر ْده ائرِتْنا ق لر ِإفه ه ْده اَّللِح ه ْو ازر ْدهْ  ْراْف ْله  ْأقرْحاب  ْيدر   ْوأ ِمرر ْ الشهْياِطني  يف اأْلررِض ْحيػر
ِلْم ِلْربِح الرْعاْلِانْي * ْوْأفر ْأِقيا وار الصهالْة ْواتػهق وهللا  ْوه ْو الهِطْي ِإلْيرِه ُت رْشر وْف * ْوه ْو اله  ِطي ْخْلْع لِن سر
ـْ ي نْفخ  يف  ْعُّ ْوْله  الرا لرا  يْػور ل ه  ا ر ـْ يْػق وؿ  ك ت فْػْيك وف  قْػور ْعِح ْويْػور  الصُّْوِر ْعامل  السهْااْواِت ْواأْلررْض اِب ر

ِْبري ﴾ )األنعاـ: ِْكيم  اخلر  (.7:-;9الرْ يرِب ْوالشهْهاْدِة ْوه ْو ا ر
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وبسبوف أهّنم خلقوا عبثًا،  .يكّذبونك، عابثوف ىازلوف ىازئوف ىناؾ صنف من أولئك الذين
لعب وؽبو، ودينهم لعب وؽبو   ووجدوا يف ىذه اغبياة الدنيا سًدى، فازبذوا كل شيء ؽبًوا ولعًبا، فدنياىم

إذا اقًتبوا من القرآف اجمليد فذهّنم يقًتبوف منو اقًتاب اػبائفُت، الذين هبعلوف اآلخرين يظنوف أهّنم  .كذلك
ويلعبوا ويعبثوا  سيدخلوف اؼباء أو سيمارسوف السباحة، وىم ال يريدوف إال أف ىبوضوا يف الشاط  ليلهوا

ت القرآف ؽبذه اؼبادة اللغويّة استعماؽبا فيما يذـ الشروع فيو، كاآلية اليت وأكثر استعماال .ابتغاء التسلية
َا ُكنَّا لَبُوُض َونَػْلَعب﴾ )التوبة: (، وقولو: ﴿َوُخْضُتْم  ٘ٙمعنا، وقولو تعاُف: ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإمبَّ

(، وقولو: ٜٙنْػَيا َواآْلَِخَرِة َوأُولَِئَك ُىُم اػْبَاِسُروَف﴾ )التوبة:َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماؽُبُْم يف الدُّ 
(، فهم ٘ٗ(، وقولو: ﴿وَُكنَّا لَبُوُض َمَع اػْبَاِئِضَُت﴾ )اؼبدثر:ٜٔ﴿مُثَّ َذْرُىْم يف َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوَف﴾ )األنعاـ:

ذا القرآف ويصّدوهنم عنو، ىؤالء ُيسارعوف يف كّل ابطل أو ُزور ليخوضوا فيو لعلهم يصرفوف الناس عن ى
ال يستحقوف منك إال اإلعراض عنهم وإنباؽبم، وعدـ ؾبالستهم، ولو حدث وأنساؾ الشيطاف وجلست 
إُف بعضهم فعليك أف تًتؾ ذلك اجمللس فور تذّكرؾ، فهم ظاؼبوف ِبِشرْكهم، وظاؼبوف بسلوكهم، ال يليق 

ؤالء حساهبم عند هللا عسَت، وىو حساب ال يتجاوزىم دبؤمن وال مؤمنة ؾبالستهم، أو تكثَت سوادىم، وى
إُف اؼبتقُت الذين قد يُنسيهم الشيطاف فيجالسوهنم، فذذا تذّكروا انصرفوا عنهم، ولكن ىذا اإلنباؿ ؽبم 
واإلعراض عنهم تذكَت ؽبم ولسواىم دبا ىم عليو، إف َف ينتفعوا بو فذّف فيو إقامة للحجة عليهم، وفيو  

ُت أنفسهم دبا هبب عليهم ذباه القرآف اجمليد، فالتقوى تتحقق بتعظيم القرآف كذلك ذكرى للمؤمن
ن ينبغي أف ُيًتكوا ويُهملوا، إذ إّف آخري اكما أفَّ ىناؾ أقوامً عتصاـ بو واتباعو وعدـ ىجره.الواواإليباف، 

ازبذوا دينهم لعًبا أوقاتك وأوقات اؼبؤمنُت أجّل من أف تضيَّع مع ىؤالء الضائعُت اؼبضيَّعُت، وىم الذين 
فعل صاخب، ال يقصد صاحبو من ورائو ربقيق أي مقصد صحيح، سواء ربصيل «: اللعب»وؽبًوا، و

 .وىذه يغلب أف يشوهبا القصد السيءنفع أو دفع ضرر، كأفعاؿ األطفاؿ، لكنَّ أفعاؿ األطفاؿ بريئة، 
أنَّو هبد يف ذلك تسلية، واغًتاره  فهو ما يشغل اإلنساف عن اؼبهم من شأنو، ظنَّا منو«: اللهو»وأمَّا 
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ا ابقية هبعلو مهيًئا إلضاعة األوقات، فذّكرىم اي رسوؿ هللا ابلقرآف بسرعة زواؿ  ابغبياة الدنيا وتونبو أهنَّ
ىذه اغبياة وانقضائها قبل أف يهلكوا، وتبسل أنفسهم، ورببس يف جهنم دبا كسبت، وذّكرىم أنّو ال وِّف 

يع، وليس لدى أي نفس ما تُفتدى بو إال ما تدعوىم إليو اآلف، فذهّنا إف تعدؿ  ؽبم من دوف هللا وال شف
،  -لو كاف ذلك فبكًنا-كل عدؿ  ال يؤخذ منها لو فُرض أّف لديها ما يُفتدى بو، فال فداء يف ذلك اليـو

أولئك الذين أُبسلوا دبا كسبوا  أي: أىلكهم هللا بسبب عملهم السيء، الذي يؤدي إُف حبسهم يف 
جهنم، ؽبم شراب من ضبيم ُيصهر بو ما يف بطوهنم واعبلود، وعذاب أليم بسبب كفرىم، وإعراضهم عن 

 اؽبدى دبا جاءىم.

َفُعَنا َواَل َيُضرُّاَن﴾ من  وقل ؽبم على سبيل اؼبوعظة واغبوار: ﴿ُقْل أََنْدُعو ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َما اَل يَػنػْ
نفسهم نفًعا وال ضرِّا، فضال عن أف يبلكوا ذلك لسواىم، أصناـ وأوبف وأرابب متفرقُت، ال يبلكوف أل

وآنذاؾ سيكوف َمثَلنا َمَثل من استهوتو الشياطُت يف األرض، فحملتو على اتباع ىواه والسَت على غَت 
ئتنا"، فال يستمع إليهم بعد أف استهوتو الشياطُت، اىدى، ولو أصحاب مهتدوف يدعونو إُف اؽبدى: "

كن أف ينقذه إال ىدى هللا  ألّف ىدى هللا ىو اؽبدى اغبقيقي الذي ال يُقاـو مكائَد ومثل ىذا ما كاف يب
، وما بعدىا يف قوة «أف»، فالالـ دبعٌت «أف تسلم»الشيطاف سواه: ﴿َوأُِمْراَن لُِنْسِلَم لَِربِّ اْلَعاَلِمَُت﴾  أي: 
أىٌل لعبادتكم وتقواكم   -وحده-لَْيِو رُبَْشُروَف﴾، وىو اؼبصدر، ﴿َوَأْف أَِقيُموا الصَّالَة َواتػَُّقوُه َوُىَو الَِّذي إِ 

قُّ َوَلُو ألنّو إضافة لذلك كلو: ﴿ُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض اِبغبَْقِّ َويَػْوـَ يَػُقوُؿ ُكْن فَػَيُكوُف قَػْولُُو اغبَْ 
َفُخ يف الصُّوِر َعاَفُ اْلَغْيِب َوالشَّ   َهاَدِة َوُىَو اغبَِْكيُم اػْبَِبَُت﴾.اْلُمْلُك يَػْوـَ يُػنػْ
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له علد   -النجم السابع يف قصة سيد  إبراهيم عليه السالـ وا جحة اليت آَتها ل تعاىل
النقص علد  ء، وامل،ج بيم أدلة اخللع واإلبداع، وطرو -ع، وجل–قومه إلثبات وجودهللا ووحدانيته 

 سائر اخللع إلثبات التوحيد بكل مستووته:

ْمْا يف ْضالٍؿ م ِبنٍي قاؿ  ْنامبا آِزْةب ِإينحِ ْأرْاْؾ ْوقْػور تعاىل: ﴿ْوِإذر قْاْؿ ِإبػرْراِهيم  ألْبِيِه آْزْر أْتْػتهِجط  ْأقر
فْػْلاها ْجته ْعْليرِه اللهيرل  رْْأه   *وْْكْطِلْا ن ِري ِإبػرْراِهيْم ْمْلك وْت السهْاْواِت ْواأْلررِض ْولِْيك وْف ِمْت الرا وِقِننْي  *

فْػْلاها رْْأه الرْقْاْر اْبزِلبا قْاْؿ ْهْطا ْرّبِح فْػْلاها ْأْفْل  *ْكورْكببا قْاْؿ ْهْطا ْرّبِح فْػْلاها ْأْفْل قْاْؿ ال أ ِحبُّ اآلِفِلنْي 
ـِ الضهالحِ  ِدين ْرّبِح أْلك وْنته ِمْت الرْقور بْػر   *نْي قْاْؿ لِْئتر ملْر يْػهر ْ  اْبزِْلةب قْاْؿ ْهْطا ْرّبِح ْهْطا ْأكر فْػْلاها رْْأه الشهار

رِك وْف  ـِ ِإينحِ ْبِريء  ِمها ت شر ِهْي لِلهِطي ْفْلْر السهْاْواِت ْواأْلررْض  *فْػْلاها ْأفْػْل:ر قْاْؿ ْو قْػور ِإينحِ ْوجههر:  ْوجر
رِِكنْي  رِك وْف بِِه وْ  *ْحِنيفبا ْوْما ْأْ  ِمْت الرا شر ْاجُّوينحِ يف اَّللِه ْوْقدر ْهْداِف ْوال ْأْخاؼ  ْما ت شر م ه  قْاْؿ ْأُت  ْحاجهه  قْػور

ٍء ِعلرابا ْأْفال تْػْتطْكهر وْف  ئبا ْوِسْع ْرّبِح ك له ْشير ت مر ْوال ِْتْاف وْف  *ِإال ْأفر ْيْشاْء ْرّبِح ْشيػر رْكر وْْكيرْف ْأْخاؼ  ْما ْأشر
ت مر تػْ أْنهك مر أْ  ِ ْأْحعُّ اِبأْلمرِت ِإفر ك نػر ت مر اِبَّللِه ْما ملْر يػ نْػ،ِحؿر بِِه ْعْليرك مر س لرلْا ب فْْأيُّ الرْفرِيْقنير رْكر الهِطيْت * عرْلا وْف شر

ْتد وْف  ْناْها ِإبػرْراِهيْم ْعْلد ْوتِلرْا ح جهتػ  *آْمن وا ْوملْر يْػلرِبس وا ِإٙمْانْػه مر ِبظ لرٍم أ ولِْئْا ْز م  اأْلمرت  ْوه مر م هر ْنا آتْػيػر
ِمِه نْػررْفع  ْدرْْجاٍت ْمتر ْنْشاء  ِإفه رْبهْا ْحِكيم  ْعِليم   ْنا ْون وحبا  *قْػور ْحاْؽ ْويْػعرق وْب ك الًّ ْهْديػر ْنا ْله  ِإسر ْوْوْهبػر

ِسِننْي ْهْديػرْنا ِمتر قْػبرل  ْوِمتر ذ رحِيهِتِه ْداو ْد ْوس ْليرْااْف ْوأْيُّوْب ْوي وس   ْف ْوم وْسد ْوْهار وْف وْْكْطِلْا ّْمرِ،ي الرا حر
ْاِعيْل ْوالرْيْسْع ْوي ون ْ  ْول وطبا وْك الًّ ْفضهلرْنا ْعْلد  *ْوزْْكِروه ْوْٗمرَْي ْوِعيْسد ْوِإلرْياْس ك لٌّ ِمْت الصهاِ ِنْي  * ْوِإمسر

ِِتِمر وْ  *الرْعاْلِانْي  ْتِقيٍم ْوِمتر آاْبِئِهمر ْوذ رِحوه ْناه مر ْوْهْديػرْناه مر ِإىْل ِقْراٍط م سر تْػبْػيػر ْواَِّنِمر ْواجر ْذِلْا ه ْده  *ِإخر
ه مر ْما ْكان وا يْػعرْال وْف  رْك وا ْ ِْبْط ْعنػر ِدي ِبِه ْمتر ْيْشاء  ِمتر ِعْباِدهللِا ْوْلور ْأشر ْناه م   *اَّللِه يْػهر أ ولِْئْا الهِطيْت آتْػيػر

مْ  مبا لْيرس وا ِّبْا ِبْكاِفرِيْت  الرِكْتاْب ْوا ر كر ف رر ِّبْا ْهؤ الِء فْػْقدر وْكهلرْنا ِّبْا قْػور ْة فِْإفر ْيكر أ ولِْئْا الهِطيْت  *ْوالنػُّبػ وه
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ْره لِلرْعاْلِانْي ﴾ )األنعاـ: ربا ِإفر ه ْو ِإال ِذكر أْل ك مر ْعْليرِه ْأجر ْتِدهللار ق لر ال ْأسر -7:ْهْده اَّلله  فِْبه ْداه م  اقػر
<9.) 

َناَىا   تُػَنا آتَػيػْ بداية عرض اغبجة اليت آاتىا إبراىيم على قومو، ورفعو هبا درجات: ﴿َوتِْلَك ُحجَّ
(، وىي ِٙٙإبْػرَاِىيَم َعَلى قَػْوِمِو نَػْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإفَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم﴾، وقد عطف على اآلية )

َك َوُىَو اغبَْقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل﴾، ويف ذلك ربط بديع بُت سيدان قولو تعاُف: ﴿وََكذََّب ِبِو قَػْومُ 
 -عليو السالـ–وبُت قـو إبراىيم  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–وسيدان    -عليو السالـ–إبراىيم 

 وما ىم عليو. -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–وشركهم وضالؽبم، وقـو   

ينسبوف  -قـو سيدان   صلى هللا عليو وآلو وسّلم-براىيم إليهم، وىؤالء واألّولوف ينتسب إ
فعل العرب مثلو مع رسوؿ هللا صلى هللا  ،معو -عليو السالـ–إبراىيم قـو أنفسهم إُف إبراىيم، وما فعلو 

متضافرة  عليو وآلو وسّلم  ولذلك فذّف اغبجج اليت احتج هبا النَّبيَّاف العظيماف، والرسوالف اعبليالف،
 متساندة، يُعّزِز كل منهما حجج اآلخر لدحض شبهات اؼبتقدمُت من اؼبشركُت واؼبتأخرين منهم.

اتسم اغبجاج  -جاءت بعد ؿباوالت ىداية وإقناع كثَتة-وألّف سياؽ السورة سياؽ احتجاج 
بنوع من القوة اليت َف تُعهد فيما مضى، ففي اؼباضي جاء قولو تعاُف يف حوار إبراىيم: ﴿ِإْذ قَاَؿ ألَبِيِو اَي 

ًئا*اَي أََبِت ِإيّنِ َقْد َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم َما َفَْ أَيِْتَك  أََبِت َفَ تَػْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يُػْبِصُر َوال يُػْغٍِت َعْنكَ  َشيػْ
*اَي أََبِت ال تَػْعُبِد الشَّْيطَاَف ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف لِلرَّضْبَِن َعِصيِّا*ايَ   أََبِت ِإيّنِ َأَخاُؼ فَاتَِّبْعٍِت أَْىِدَؾ ِصرَاطًا َسِوايِّ

َتِو َأْف يَبَسََّك َعَذاٌب ِمَن الرَّ  ضْبَِن فَػَتُكوَف لِلشَّْيطَاِف َولِيِّا*قَاَؿ أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آؽِبيَِت اَي ِإبْػرَاِىيُم لَِئْن َفَْ تَػنػْ
(، ومع ٚٗ-ٕٗأَلَْرصُبَنََّك َواْىُجْرين َمِليِّا*َقاَؿ َسالـٌ َعَلْيَك َسَأْستَػْغِفُر َلَك َر يِّ ِإنَُّو َكاَف  ي َحِفيِّا﴾ )مرًن:

دَّة، لكّنو َف يكن هبذه الصورة، واتل تلك أّف ما  أوردتو سورة األنبياء من حجاج اتَّسم بشيء من الشِّ
َنا ِإبْػرَاِىيَم ُرْشَدُه ِمْن قَػْبُل وَُكنَّا بِِو َعاِلِمَُت*ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما َىِذِه التَّ اآلايت: ﴿ َماثِيُل الَّيِت َوَلَقْد َآتَػيػْ
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ُتْم أَنْػُتْم َوَآاَبؤُُكْم يف َضاَلؿٍ  أَنْػُتْم ؽَبَا تَػَنا مبُت َعاِكُفوَف*قَاُلوا َوَجْداَن َآاَبَءاَن ؽَبَا َعاِبِديَن*قَاَؿ لََقْد ُكنػْ *قَاُلوا َأِجئػْ
ِعِبَُت*قَاَؿ َبْل َربُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفطََرُىنَّ وَ  ـْ أَْنَت ِمَن الالَّ َأاَن َعَلى َذِلُكْم ِمَن اِبغبَْقِّ َأ

ؽَبُْم َلَعلَُّهْم إِلَْيِو الشَّاِىِديَن*َواَتَّللَِّ أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكْم بَػْعَد َأْف تُػَولُّوا ُمْدِبرِيَن*َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبَتًا 
ْعَنا فَػىًت َيْذُكرُُىْم يُػَقاُؿ َلُو ِإبْػرَاِىيُم*قَاُلوا َفْأُتوا بِِو يَػْرِجُعوَف*قَاُلوا َمْن فَػَعَل َىَذا آبَِؽِبَِتَنا ِإنَُّو َلِمَن الظَّاِلمِ  َُت*قَاُلوا ظبَِ

َلُو َكِبَتُُىْم َىَذا َعَلى أَْعُُتِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَف*قَاُلوا أَأَْنَت فَػَعْلَت َىَذا آبَِؽِبَِتَنا اَي ِإبْػرَاِىيُم*قَاَؿ َبْل فَػعَ 
ْم َلَقْد ْف َكانُوا يَػْنِطُقوَف*فَػَرَجُعوا ِإَُف أَنْػُفِسِهْم فَػَقاُلوا ِإنَُّكْم أَنْػُتُم الظَّاِلُموَف*مُثَّ نُِكُسوا َعَلى ُرُءوِسهِ فَاْسأَُلوُىْم إِ 

ًئا َواَل َيُضرُّكُ  َفُعُكْم َشيػْ ْم*ُأؼٍّ َلُكْم َوِلَما َعِلْمَت َما َىُؤاَلِء يَػْنِطُقوَف*قَاَؿ أَفَػتَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َما اَل يَػنػْ
ُتْم فَاِعِلَُت*قُػْلنَ  ا اَي اَنُر ُكوين بَػْرًدا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ أََفاَل تَػْعِقُلوَف*قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا َآؽِبََتُكْم ِإْف ُكنػْ

َناُه َولُوطًا ِإَُف اأْلَْرِض الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها َوَساَلًما َعَلى ِإبْػرَاِىيَم*َوأَرَاُدوا بِِو َكْيًدا َفَجَعْلَناُىُم اأْلَْخسَ  رِيَن*َوقَبَّيػْ
َنا لَُو ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب اَنِفَلًة وَُكالِّ َجَعْلَنا َصاغِبَُِت*َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة يَػْهدُ  نَا لِْلَعاَلِمَُت*َوَوَىبػْ وَف ِأَْمراَِن َوأَْوَحيػْ

ـَ الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن﴾ )األنبياء:إِلَْيِهْم ِفْعَل اػْبَيػْرَ  (، وكذلك آايت ٖٚ-ٔ٘اِت َوِإقَا
اًما فَػَنَظلُّ ؽَبَا سورة الشعراء: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ِإبْػرَاِىيَم*ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما تَػْعُبُدوَف*قَاُلوا نَػْعُبُد َأْصنَ 

َفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَف*قَاُلوا َبْل َوَجْداَن َآاَبَءاَن َكَذِلكَ َعاِكفِ   َُت*قَاَؿ َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَف*أَْو يَػنػْ
ُتْم تَػْعُبُدوَف*أَنْػُتْم َوَآاَبؤُُكُم اأْلَْقَدُموَف*فَِذنػَُّهْم َعُدوّّ ِف ِإالَّ  بَّ اْلَعاَلِمَُت*الَِّذي َخَلَقٍِت  رَ يَػْفَعُلوَف*قَاَؿ أَفَػرَأَيْػُتْم َما ُكنػْ

*َوالَِّذي َأْطَمُع َأْف فَػُهَو يَػْهِديِن*َوالَِّذي ُىَو يُْطِعُمٍِت َوَيْسِقُِت*َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفُِت*َوالَِّذي يُبِيُتٍِت مُثَّ وُبِْيُتِ 
(، ويف سورة ٖٛ-ٜٙ)الشعراء: ْقٍِت اِبلصَّاغِبَُِت﴾يَػْغِفَر ِف َخِطيَئيِت يَػْوـَ الدِّيِن*َربِّ َىْب ِف ُحْكًما َوَأغبِْ 

بْػرَاِىيَم*ِإْذ َجاَء َربَُّو ِبَقْلٍب َسِليٍم*ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َماَذا تػَ  ْعُبُدوَف*أَئِْفًكا الصافات: ﴿َوِإفَّ ِمْن ِشيَعِتِو إَلِ
*فَػَقاَؿ ِإيّنِ َسِقيٌم*فَػتَػَولَّْوا َعْنُو َآؽِبًَة ُدوَف اَّللَِّ تُرِيُدوَف*َفَما ظَنُُّكْم ِبَربِّ الْ  َعاَلِمَُت*فَػَنظََر َنْظَرًة يف النُُّجوـِ

بَػُلوا إِلَْيِو ُمْدِبرِيَن*فَػرَاَغ ِإَُف َآؽِبَِتِهْم فَػَقاَؿ َأاَل أَتُْكُلوَف*َما َلُكْم اَل تَػْنِطُقوَف*فَػرَاَغ َعَلْيِهْم َضْراًب اِبْليَ  ِمُِت*َفأَقػْ
َيااًن َفأَْلُقوُه يف اعبَْ يَزِفُّوَف*قَا ِحيِم*َفَأرَاُدوا بِِو  َؿ أَتَػْعُبُدوَف َما تَػْنِحُتوَف*َواَّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف*قَاُلوا ابْػُنوا َلُو بُػنػْ
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لصَّاغِبَُِت*فَػَبشَّْراَنُه ِبُغاَلـٍ َكْيًدا َفَجَعْلَناُىُم اأْلَْسَفِلَُت*َوقَاَؿ ِإيّنِ َذاِىٌب ِإَُف َر يِّ َسيَػْهِديِن*َربِّ َىْب ِف ِمَن ا
ى قَاَؿ اَي أََبِت افػَْعْل َحِليٍم*فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ اَي بُػٍَتَّ ِإيّنِ أََرى يف اْلَمَناـِ َأيّنِ أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَػرَ 

َلمَّا َأْسَلَما َوتَػلَُّو لِْلَجِبُِت*َواَنَديْػَناُه َأْف اَي ِإبْػرَاِىيُم*َقْد َصدَّْقَت َما تُػْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّاِبرِيَن*فػَ 
رَْكَنا َعَلْيِو يف الرُّْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك قَبْزِي اْلُمْحِسِنَُت*ِإفَّ َىَذا ؽَبَُو اْلَباَلُء اْلُمِبُُت*َوَفَديْػَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم*َوتػَ 

ا ِمَن ـٌ َعَلى ِإبْػرَاِىيَم*َكَذِلَك قَبْزِي اْلُمْحِسِنَُت*ِإنَُّو ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْؤِمِنَُت*َوَبشَّْراَنُه إبِِْسَحاَؽ نَِبيِّ اآْلَِخرِيَن*َساَل 
 (.ٖٔٔ-ٖٛات:ِسِو ُمِبٌُت﴾ )الصافالصَّاغِبَُِت*َواَبرَْكَنا َعَلْيِو َوَعَلى ِإْسَحاَؽ َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ؿُبِْسٌن َوظَاَفٌ لِنَػفْ 

إبراىيَم ملكوت السماوات واألرض،  -بنفسو-يُري  -تبارؾ وتعاُف-أّما ىنا يف سورة األنعاـ، فذّف هللا 
ليصوغ لو اغُبّجة القاطعة، والدليل الساطع القائم على االستدالؿ ابؼبوجودات، تلك اليت ازبذت آؽبة 

األرض ابغبق، لتصبح تلك اؼبوجودات اؼبؤؽبَّة ضالال واكبرافًا عن وجود اإللو اغبق الذي خلق السماوات و 
حّجة مزدوجة تدؿ على بطالف أتليهها من انحية، واالستدالؿ بنقصها وأفوؽبا على وجود من جعلها 

 آفلة، وىو اإللو اغبق الذي ال إلو غَته، وال رب سواه ؽبا ولغَتىا.

ا يصّح أف يندرج ربت ، أي: كل م«ملكوت السماوات واألرض»إبراىيم  -تعاُف-وإراءة هللا 
وأمثاؽبما صيغ مبالغة، وىذه اؼببالغة تتجلى ابلعمـو والشموؿ، « جربوت»و« ملكوت»  ألّف «ملك»

التاـ، ويطمئن « أىل اليقُت»وأوؿ اؼبستفيدين من ىذا إبراىيم نفسو  ليكوف هبذه اإلراءة اإلؽبّية لو من 
 لًما يقينيِّا ال زبالطو شائبة من شك.قلبو حبجتو وسالمتها، فيقّدمها لقومو وىو عاَف هبا ع

-الذين يعبدوف النجـو والكواكب، ويصّوروف ؽبا أصناًما -وإذ بلغ إبراىيم ذلك تقّدـ إُف قومو 
وتلك داينة الصابئة والكلدانيُِّت من قـو إبراىيم، وىي داينة كانت منتشرة  آنذاؾ يف جنوب العراؽ، 

فاختار أشد الكواكب إضاءة وؼبعااًن يف ليلة من اللَّياِف، ويبدو  -مسقط رأس إبراىيم« أور»حيث مدينة 
﴾، فلمعانو وبريقو وتوّسطو كبد السماء هبعلو  أنَّو من الكواكب اليت كانوا يعظِّموهنا  فقاؿ: ﴿َىَذا َر يِّ
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فكأهّنم األكثر حظِّا يف منحو صفة الربوبيَّة واػبلق والتدبَت، وانتظر، وأمل قومو أف تنتهي أزمتهم معو، 
ذباوبوا ونظروا معو إُف النجـو والكواكب، فلّما أفل وغاب، قاؿ عليو السالـ: ﴿ال ُأِحبُّ اآلِفِلَُت﴾، إذ 
َمْن الذي يتوُف شؤوف الربوبيَّة والتدبَت إذا غاب؟ كما أّف األفوؿ دليل نقص، وما داـ قد أفل وانصرؼ 

من شأنو أف  يُثَت   -عليو السالـ-ة منو؟! فقولو فَمْن الذي صرفو وجعلو أيفل؟ أليس ذلك أوُف ابلربوبيَّ 
وقد استدرج أذىاهنم إُف التساؤؿ  -عليو السالـ-وكأنّو  ئلة يف أذىاهنم، شاؤوا أـ أبوا!!كل تلك األس

والتفكَت، تركهم يف حَتهتم وتساؤالهتم الكثَتة: ﴿فَػَلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا﴾ وابتدأ شروقو سارع إُف القوؿ: 
عليو -ىنا يبدو  (ْٚٚوـِ الضَّالَُِّت﴾ )األنعاـ:َذا َر يِّ فَػَلمَّا أََفَل قَاَؿ لَِئْن َفَْ يَػْهِدين َر يِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلقَ ﴿ىَ 
، رّب الطبيعة واإلنساف، ، كمن وبّدث نفسو  -السالـ اه كبو الرّب اغبقيقيِّ مث يُبدي نوًعا من القلق واالذبِّ

لو إُف اإللو اغبق  ويف ذلك  إفّ إذ ليمّن عليو ابؽبداية،  جهوده وحبثو بنفسو ال يبدو أهّنا سوؼ توصِّ
م ضاّلوف يف عبادة ىذه الكواكب اآلفلة الناقصة، واليت تعتمد على رّب ال شك  تعريض بقومو، وبياف أهنَّ

تلك اؼبشاىدات واألدلة  ولػّما انقادوا وراءه إُف ا.ق اؼبسَّت ؽبا يف بزوغها وأفوؽبأنّو ىو الرّب اغبقيقّي اػبال
ّية انتظر بزوغ الكوكب األكرب،  ﴿فَػَلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَؿ َىَذا َر يِّ َىَذا َأْكبَػُر فَػَلمَّا «: الشمس»اغبسِّ

َفطََر السََّماَواِت  يّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي( ﴿إِ ٛٚاـ:أَفَػَلْت قَاَؿ اَي قَػْوـِ ِإيّنِ بَرِيٌء فبَّا ُتْشرُِكوَف﴾ )األنع
معهم وقادىم عرب  -عليو السالـ-لقد تدرّج  (.َٜٚواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَُت﴾ )األنعاـ:

  لَتفع عن قلوهبم وعقوؽبم ُحُجب األفكار اؼبسبقة واؼبسلمات اػباطئة «الشك اؼبنهجيّ »مسَتة مليئة بػ
 سّلمات سليمة: فالرب ال يبكن أف أيفل أو يغيب، وما ينبغي لو ذلك.اليت ال دليل عليها، ويستبدؽبا دب

ضغوط » قومو بتؤدة كبو زبليصهم من وثنوىو يسَت أانة، ويقود -وقد حاوؿ عليو السالـ 
، وىو وثن يصنعو اجملتمع على ىواه، وقد يستفيد من اترىبو وتراثو وثقافتو وأيَّة عناصر أخرى، «اجملتمع

اػبوؼ من  من مظاىر ربّكم ذلك الوثن اجملتمعيّ و  .وذباوز ذلك الوثن أو اػبروج عليواد ليحوؿ بُت األفر 
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العمل على تشغيل قوى وعيهم،  -عليو السالـ–فحاوؿ إبراىيم يف حالة اؼبخالفة.  موقفوو اجملتمع، 
 وجالء فطرىم، ودفعهم إُف استعماؿ عقوؽبم.

دروس كثَتة وىامَّة جدِّا،  -هللُا إبراىيَم على قومو اليت آاتىا-إّف الدروس اليت تقدِّمها ىذه اغبجة 
وىي اليت ينبغي أف يعتمدىا دعاة التوحيد ليصلوا ابلناس إليو، ويبهِّدوا ؽبم السبيل ليبلغوا مستوى ومرتبة: 

افًيا للشرؾ وأىلو، ﴿ِإ يّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا﴾، مبتعًدا عن الباطل، ؾب
 دين اغبق الذي اختاره هللا لعباده، وأرست دعائمو أّمة األنبياء الواحدة. مائاًل عن سائر األدايف إالّ 
﴿ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي دبحض اختياره وإرادتو فيتجلى معٌت:  -سبحانو وتعاُف-واؼبوّحد يتجو إُف هللا 
 .َواأْلَْرَض َحِنيًفا﴾لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت 

ذلك  -مستغرابً -فبعد تلك اغبجة البالغة مازاؿ القـو وباّجوف إبراىيم وهبادلونو، فيقوؿ ؽبم 
، فيلجؤوف إُف سالح العاجزين ىو الًتىيب من ﴾...َأرُبَاجُّويّنِ يف اَّللَِّ َوَقْد َىَدافِ ﴿اللجج يف اعبدؿ: 

َواَل ﴿هبا، فيعلن إبراىيم يف مواجهة ذلك النوع من اإلرىاب: آؽبتهم الصّماء البكماء العاطلة، والتخويف 
، ولو حدث ِف أّي شيء فال تتونبوا أنّو قد حدث بفعل أصنامكم وآؽبتكم ﴾َأَخاُؼ َما ُتْشرُِكوَف ِبوِ 

اؼبصطنعة، بل يكوف ذلك دبشيئة ر ي وإؽبي، الذي يعلم ما يصلح ِف وما ال يصلح  ألنّو ذو علم شامل 
وََكْيَف َأَخاُؼ َما ﴿علم أّنٍت حباجة إُف بالء أو ابتالء فهو العليم اػببَت الذي يعلم َمْن خلق: ؿبيط، فذذا 

ُتْم َقُْتِ َأَحقُّ اِبأْلَْمِن ِإْف ُكنػْ َأْشرَْكُتْم َواَل زَبَاُفوَف أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبَّللَِّ َما َفَْ يُػنَػّزِْؿ ِبِو َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن َفَأيُّ اْلَفرِي
الَِّذيَن َآَمُنوا َوَفَْ يَػْلِبُسوا ِإيبَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ؽَبُُم ﴿على ذلك التساؤؿ:  -جّل شأنو-، وهُبيب ﴾تَػْعَلُموفَ 

أولئك ؽبم األمن يف الدنيا  -َف َتُشْبو شائبة شرؾ-، فالذين آمنوا إيبااًن خالًصا ﴾اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
لقلق واالضطراب واالكبراؼ عن الصراط يف الدنيا، وأمن من عذاب هللا وحسابو يف واآلخرة  أمن من ا
 الدار اآلخرة.
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ت مر تْػعرْلا وْف" قولو تعاُف: " ِ ْأْحعُّ اِبأْلمرِت ِإفر ك نػر مفهـو قرآيّن من أىم  «األمن» فْْأيُّ الرْفرِيْقنير
ها، وإدراؾ طبيعتها، وكيفيَّة ربقيقها يف حياة وأخطر اؼبفاىيم اليت تشتدُّ حاجة أّمتنا إُف الوعي هبا وفهم

 «.اإليباف»و« األمانة»منو اسم  األّمة، وقد ورد يف القرآف اجمليد بصيغ عديدة، منها اؼبصدر، كما اشتقّ 
كلمة   بعضٌ عّده « األمن». وألنبّية مفهـو طمأنينة النفس، وانعداـ الشعور ابػبوؼ والقلق« األمن»و
  ألهّنا الركن الَِّذي ال تتحقق «العدالة»وقاؿ بعضهم: إنّو  .َف يكن يتحقق إال هبا ألّف األمن  «التوحيد»

َأَوَفَْ يَػَرْوا َأانَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمنًا ﴿«:ابغبـر اآلمن»على البشريّة  -تعاُف-الطمأنينة إال بو، وقد امنت هللا 
(، وقاؿ جّل شأنو: ٚٙ)العنكبوت: ْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اَّللَِّ َيْكُفُروَف﴾َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوؽِبِْم أَفَِباْلَباِطِل يػُ 

أنّو: ﴿َأْطَعَمُهْم ِمْن  قريشقد امنّت هللا على  (، وَٕ٘ٔوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَػْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا﴾ )البقرة:﴿
الَِّذي يطمئن اإلنساف فيو، ويشعر ابلسكن  اؼبنزؿ« اؼبأمن»و (.ُٗجوٍع َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوٍؼ﴾ )قريش:

ووسائل ربقيق األمن كثَتة،  «.األمن»والطمأنينة، ويُزاؿ بو اػبوؼ لوجود َما يؤّدي بو إُف الشعور حبالة 
أنّبها أف تكوف ىناؾ منظومة أخالقّية يلتـز هبا أبناء اجملتمع، فيطمئن اإلنساف يف إطار ىذه اؼبنظومة 

وكذلك   يتوقع من أّي أحد أف يتجاوز عليو، أو يتعدى عليو، أو يصادر حقوقو.األخالقّية  ألنّو ال
نظاـ العدؿ هبعل اإلنساف آمنِّا مطمئًنا للعيش يف ظاللو، ال ىبشى أف يضيَّع لو حق، أو يفرض عليو 

لم»وقد هبد اإلنساف يف  شيء بظلم. استجارة غَت »و. «رباغب»أمًنا، وال هبد ذلك يف حالة « السِّ
توجب عليهم إجارتو حىت يسمع كالـ هللا، مث عليهم أف  -تعاُف-ابؼبسلمُت ليسمع كالـ هللا « سلماؼب

 .ويوذدايره وداير نفسو و يقوموا حبمايتو إُف أف يصل إُف مأمنو  أي: إُف اؼبكاف الَِّذي أيمن فيو على 
يف قلبو ونفسو « طمأنينةاألمن وال»بيتو اّـر آمًنا، حبيث يشعر داخلو بػ -تعاُف-وقد جعل هللا 

، أو يقطع شجره، أو يعّرض الاّلئذ بو  -جّل شأنو-ووجدانو  ولذلك فقد هنى هللا  أف ينّفر صيد اغبـر
اليت اسُتخلف آدـ وبنوه فيها ليقوموا بعمراهنا ابألمن واغبق  -كّلها-للخوؼ  ليكوف مبوذًجا لسرض 

(، وال يبكن ربقيق مقاصد الشارع ْٔٙعَمرَُكْم ِفيَها﴾ )ىود:والعدؿ: ﴿ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْستػَ 
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، وتغمرىا «السالـ واألمن»بدوف حياة آمنة مستقرة، يسودىا « التوحيد والتزكية والعمراف»اغبكيم يف 
 «.الطمأنينة»

مطلب إنسايّن عاؼبّي، سلك البشر ـبتلف السبل ابتغاء الوصوؿ إليو، لكّن تلك « األمن»و
إف َف تكن  -كانت جّلها « حالة األمن»ائل اليت توسَّلوا هبا لتحقيق ىذه الغاية يف بلوغ السبل والوس

يتحقق ابلليربالّية، وقد ربقق « األمن»أّف  لقد ظّن بعضٌ  إنسانّية وطرقًا بشريّة نسبّية. مناىج -كّلها
ى تعليق قضااي اػبالص بعد أف رّكزوا عل-وىؤالء  الليربالّية شيًئا منو  ولكّنها ال ربقق األمن كّلو.

إطارًا إلطالؽ حيوانّية «  libéralisme »سارعوا بتبٍتِّ الليربالّية  -اإلنسايّن للذات اإلنسانّية حوؿ نفسها
، مث «individualisme»اإلنساف وإشباع رغباتو كلها دوف قيود، فاستظهرت الّليربالّية وأتصَّلت بػالفرديّة 

أو « األداتّية»و« األدائّية»ابلنزعة « النفعّية»، وأّصلت «utilitarianism »ابلنفعيَّة « الفرديّة»سّوغت 
وأماـ  هنًجا لتحقيقها.  instrumentalisme«األداتّية»أو « اآللّية»لنزعة ، وازبذت ىذه ا«العملّية»

الديبقراطيَّة »، وما أدت إليو من اغًتاب وتفكيك وصراعات، برزت «إطالؽ الفرديَّة»مضاعفات 
democracy »وى اعبديدة، اليت واستيعاب الق« تقنُت الصراع»حال موىوًما أو مفًتًضا يف ؾباؿ  ابعتبارىا
حال لسزمات اإلنسانيَّة، أو  -وليس من طبيعتها أف تكوف-« الديبقراطّية»فلم تكن  .يفرزىا اجملتمع

جوانب نظمها  وسيلة للقضاء على الصراعات، وتوجيو البشريّة للدخوؿ يف السلم كاّفة يف سائر
إذ إّف مهمتها فقط اغبيلولة دوف تفجر العالقات بُت   ماعّية واالقتصاديّة واألخالقّيةالسياسّية واالجت

أبناء اجملتمع الواحد، واحتواء التناقضات بُت فئاتو وعناصره من خالؿ تقنُت الصراع، واستيعاب القوى 
يف اإلطار -بشكل ونبّي!! حيث ىُبيَّل لإلنساف اعبديدة يف اجملتمع، وىذا االستيعاب كثَتًا َما يتم 

أنّو شارؾ يف صنع القرار دبجرَّد أف أدُف بصوتو، أو عربَّ عن نفسو، والتعبَت عن النفس  -الديبقراطيّ 
شيء، واؼبشاركة يف صنع القرار شيء آخر، واؼبعطيات اليت تؤثر يف صنع القرار كثَتة متعّددة  ولذلك 



 99  

 

عاجزين عن االلتزاـ دبا أعلنوه يف براؾبهم اؼبعروضة  -ا أـ أبواو شاؤ -هبدوف أنفسهم فذّف كثَتًا من الرؤساء 
إُف  -«الديبقراطيَّة»من خالؿ -على الناخبُت، وال يبلكوف وال يبلك منتخبوىم شيًئا. لقد ربّوؿ اإلنساف 

ة تتبادؿ ىذه اإلدارة بوساطة طبقة مهيمنة متعالي -ديبقراطيِّا وبرضاه التاـ-أداة إنتاج واستهالؾ، يُدار 
بشكل يلفت النظر، وابعتبارىا أحزااًب سياسّية أوجدهتا الشعوب للتعبَت عن إرادهتا، وإف كانت قد 

الَِّذي أقيم على -« اؼبذىب اإلنساينّ »انبثقت يف ابدئ األمر عن الشركات الكربى، وبذلك ربّوؿ 
نساف ومعاانتو واغًتابو، وجعلو يدور حوؿ إُف ؾبّرد شكل أو شعار زاد يف مايسي اإل -«مركزيّة اإلنساف»

ذاتو، منقطًعا عن ربَّو، وعن ؿبيطو وجذوره، فاقًدا لكل َما كاف يربطو بكينونتو اإلنسانيَّة أو عالقاتو 
 العائليَّة أو اترىبو أو جذوره اغبضاريَّة.

، «غ العدميّ الفرا »تلقي بو إُف ؾباىل « عبثيَّة وجوديَّة»وبذلك وجد اإلنساف نفسو يتخبط يف 
والَِّذي جعلو ال يباِف بشيء وال يهمو أف يدرؾ شيًئا، فهو ال يدري أكثر من أنّو توافر لو الطعاـ 

ة، وإف تبّجح كفيلة إببراز ىذه اغبقيقة اؼبرّ   -اليت يسودىا ىذا النظاـ-واعبنس، ودراسة أحواؿ الشعوب 
ا من مكوانت الشخصّية أو الكينونة إف كانت قد بقي ؽب-إّف شخصّية مثل ىذه  قادهتا خبالؼ ذلك.
 مستلبة الوجود سباًما. -اإلنسانّية شيء

تفّرغو من مقّومات كينونتو،  ،«حيوا ب إعالميًّا»قد جعلت األنظمة اؼبختلفة من اإلنساف ل
بكل َما لديها من وسائل وأجهزة إعالميَّة، فهو  -إعالميِّا-وعناصر شخصيَّتو  لتشّخص لو كل شيء 

، وال دينيِّا، بل إعالميِّا  ألنّو  يسخَّر ػبدمة  -ابإلعالـ-ال ُيشحن أو تبٌت شخصيَّتو تربوايِّ وال حضارايِّ
فيو اليت يدار اإلنساف هبا، فهو إنساف يدور بُت ساقييت اإلنتاج  النظاـ واأليدي الظاىرة واػبفّية

ال أيِت خبَت، إال َما يفرضو الثالثيُّ اؼبذكور،  -خارج ذلك-واالستهالؾ وقيادة اإلعالـ، أينما توجهو 
ومع ذلك ىُبيَّل إليو أنَّو شريك ِفْعليّّ أو مساىم حقيقيّّ يف القرار السياسّي من خالؿ ذلك الصوت 
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ِذي يُدِف بو يف مواسم االنتخاابت، وحُت ذبد الطبقة اؼبتحكمة ضرورة لتجاوزه فما أكثر الطرؽ اليت الَّ 
تستطيع أف تسلكها لتحقيق ذلك!! والوضع األمريكيُّ الراىن مبوذج لذلك، حيث جرى سبرير الكثَت من 

ربت ضغط اؼباكينة اإلعالميَّة  -ثةبكل معانيها القديبة واغبدي-اإلجراءات والقوانُت اؼبناقضة للديبقراطيَّة 
 بعد أحداث اغبادى عشر من سبتمرب، وما كاف لشيء منها أف يبر لوال ذلك.

الَِّذي اختار أتباعو للخالص اإلنسايّن سبيال آخر، حيث تونّبوا وجود  الثاينىناؾ الفريق 
م اكتشفوىا، واليت سبر من أقنية ، اليت زعمو «اؼباديَّة اعبدلّية»و« اغبتميّات التارىبّية»اػبالص يف دائرة  ا أهنَّ

، وىؤالء َف يكونوا أقل استالاًب لإلنساف من اللَّيرباليُت والرأظبالّيُت  فقد جّردوا اإلنساف «الصراع الطبقيّ »
من كينونتو، ووضعوه يف إطار مبطيَّة أحاديَّة مبوتقة، ال تتصل بتاريخ اإلنساف وال بواقعو وال  -كذلك-

خالؿ اغبزب اؼبعرّب عن مصاٌف الشعوب، ويف إطار الطبقة واغبزب وحدنبا، وقد قطعت  مستقبلو إال من
عالقة إنساهنا ابلتاريخ كّلو وابغبضارات اإلنسانيَّة كافَّة، وجعلتها عالقة رفض ولعن وربقَت ؽبا، فكّلها 

وأعداء الشعوب،  وكل تلك اغبضارات صنعها اعبالدوف .فيها نصيًبا «الشغّيلة»حضارات طبقيَّة َف أتخذ 
واإلقطاعيُّوف، وَمْن إليهم من الربجوازيَُّت، وكل دين ُىَو أفيوف معيق لتحرير الشعوب، فتجب ؿباصرة 

من -ويبكن للفنوف  .إُف ماله ومراقص، ومتاحف إف أمكناألدايف والقضاء عليها، وربويل معابدىا 
يف نفسو حاجة لذلك،  روحّية ؼبن هبدأف تليب اغباجات النفسّية وال -رقص وغناء وكبت ورسم وغَتىا

وبعد طبس وسبعُت عاًما أعلن أصحاب ىذه األطروحة موهتا وفشلها، وارتّدت تلك  .وبال مواربة
على أصحاهبا ابػبسراف واػبذالف، وتفككَّ اغبزب واإلمرباطوريَّة « اؼباديَّة اعبدلّية»و« اغبتمّيات التارىبّية»

جنَّتو األرضيَّة ليعيش فيها ؾبتمع الرفاىيَّة الَِّذي وعد الناس بو. وحُت  اليت أقاموىا، قبل أف يبٍت اغبزب
هتاوت تلك األطروحة سرعاف َما عادت إُف الظهور داخل االرباد السوفييت اؼبقبور ابلعصبيَّات القوميَّة، 

اغبتمّيات »و« عبدلّيةاؼباديَّة ا»ت اليت قامت على والدينّية  لتعلن أّف النظرايّ  واألصوؿ العرقّية والطائفّية
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َف تستطع استئصاؽبا أو تغيَتىا، لكنَّها كمنت ربت سيف القهر، وحُت وجدت فرصة للظهور « التارىبّية
 اجملّدد َف تًتدد يف اغتنامها  لتعلن أهّنا كانت أقوى من تلك النظرايَّت اليت زعموا أهّنا نظراّيت خالص.

يَػْلِبُسوا ِإيبَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ؽَبُُم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَف﴾  واآلية الكريبة: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَفَْ 
( قد بّينت جبالء ووضوح قاعدة األمن ومنطلقاتو، وما ال يبكن أف يتحقق األمن إال بو، ٕٛ)األنعاـ:

ػبلط بُت اإليباف وكأهّنا قد قدمت لنا قاعدتُت أو دعامتُت  األوُف ىي اإليباف، والثانية نبذ الظلم وعدـ ا
ايتو وأنواعو، ظلم اإلنساف لربو أف ُيشرؾ بو غَته، وظلم اإلنساف لنفسو بتجاىل مستو والظلم بكل 

نشأهتا وصَتورهتا ومصَتىا، واالنغماس فيما نذر الشيطاف نفسو الستدارج ابن آدـ إليو وإُف االنغماس 
وظلم االنساف لسرض بعدـ اجباتو كبوىا، فيو من اؼبعاصي والشهوات، وظلم اإلنساف ألمتو بتجاىلو لو 

قد نّبو يف بعض ما ُروي عنو إُف أّف اإليباف بضع وسبعوف شعبة،  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وإذا كاف رسوؿ هللا  .إحيائها
فذّف الظلم شعب كثَتة كذلك، وال بد من ذبنبها لتحقيق األمن النفسي واألمن والسلم االجتماعيُت، 

العاؼبي، واآلية الكريبة ترسم للبشريّة ُسبل الوصوؿ إُف األمن والسالـ وربقيقهما بناء على  واألمن والسلم
تبارؾ -ىاتُت الدعامتُت: ربقيق اإليباف اػبالص، ونبذ الظلم بكل أنواعو، فذلك سبيلو، ولقد امنت هللا 

ت واجباهتا وقامت فلو أّف األمة أدرك ن: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوؼ.على قريش أمري -وتعاُف
بدورىا، واتصفت دبا ندهبا هللا لالتصاؼ بو من وسطّية وخَتيّة وشهادة على الناس لتغَتت أحواؽبا 
وأحواؿ العاَف كلو من حوؽبا، لكن زبّلفها وتراجعها وذباىلها لدورىا وتوقفها عن ضبل رسالتها إُف العاَف  

يبكن ؽبا أف تُعّوضها إال ابالتفاؽ على اؽبدى  كلو أدى إُف خسارة العاَف والبشريّة خسائر فادحة ال
واغبق واإليباف ونبذ الظلم  ليتحقق ؽبا األمن والسالـ وتدخل يف الِسلم كافة، وتتخلص من القلق 

 واالغًتاب والعدواف وما هبّره من ويالت.



 102  

 

َناَىا إِبْػرَاِىيَم َعَلى قَػْوِمِو نَػْرَفُع َدَرَجاٍت مَ ﴿ تُػَنا آتَػيػْ ْن َنَشاُء ِإفَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم﴾ َوتِْلَك ُحجَّ
تلك ىي اغبّجة البالغة اليت آاتىا هللا إبراىيم لينصره على قومو، ويرفع هبا درجتو بُت  (.ٖٛ)األنعاـ:

ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَُّ َوَرَفَع بَػْعَضُهْم دَ  نَا الرسل كافة: ﴿تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِمنػْ َرَجاٍت َوَآتَػيػْ
تَػَتَل الَِّذيَن ِمْن بَػْعدِ  ُ َما اقػْ ِىْم ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم ِعيَسى اْبَن َمْرًَنَ اْلبَػيَِّناِت َوأَيَّْداَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اَّللَّ

ُهْم َمْن َكفَ  ُهْم َمْن َآَمَن َوِمنػْ تَػتَػُلوا َوَلِكنَّ اَّللََّ يَػْفَعُل َما يُرِيُد﴾ اْلبَػيَِّناُت َوَلِكِن اْختَػَلُفوا َفِمنػْ َر َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما اقػْ
 (.ٖٕ٘)البقرة:

« اغبّجة». اعبانب األوؿ ىو قد ذبّلى يف جوانب ثالثة --إبراىيم  -تعاُف-إفَّ نصر هللا 
يزعموف أنّو حجج اليت آاته هللا إاّيىا ليدحض هبا شركهم وابطلهم، حبيث تنقطع عملّيات شغبهم الذي 

جّل -لكي يدرؾ الناس تقدير مواله « رفع درجاتو وترقيتو»واعبانب الثاين ىو  وبتجوف هبا على ابطلهم.
ونصره وتكريبو لو، كما يبنح اؼبلك القائد اؼبنتصر أوظبة وأنواطًا لتكريس االعًتاؼ ابنتصاره يف  -شأنو

أّما اعبانب الثالث  اليت وبملها التكرًن اإلؽبي. معركة فاصلة، وإشاعة ذلك، إضافة إُف اؼبعاين األخرى
 واألنبياء من ذراريهم. « وىب لو إسحاؽ ومن وراء إسحاؽ يعقوب»فهو 

ولن نُعن بًتصبة أحد منهم أكثر من ترصبة القرآف اليت َف تتجاوز ذكر اسم النيّب واسم قومو، 
جهاده قوَمو ليؤمنوا، وعناوين  وأحيااًن اسم الكتاب الذي أنزؿ عليو أو الصحف، مث أىم صفحات

هبا  اؼبوضوعات األساسّية اليت جاءىم هبا، وذلك ألنَّو ليس بُت أيدينا من اؼبصادر اليت يبكن االستفادة
سوى التوراة وما ُبٍت عليها، واستند إليها من اؼبراجع،  -دبا يزيد على ما يف القرآف اجمليد-للًتصبة ؽبم 

سَته مطلًقا أو فقط، وليس تف« تفسَت القرآف ابلقرآف»ألنّنا معنّيوف بػ وليس من منهجنا الرجوع إليها 
ىؤالء اسنُت الصاغبُت الذين فّضلهم هللا على العاؼبُت  -تعاُف-وقد ذكر هللا  .بقصص بٍت إسرائيل

تدوالة اؼب« الثقافة الشفويّة»وىداىم واجتباىم، وأظباء كثَتوف منهم معروفة متداولة يف جزيرة العرب بتأثَت 
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وغَتىا، وكأنّو يقوؿ للعرب: كل أولئك الذين تعرفوف بعضهم موّحدوف ال يتقّبلوف من شرككم  -آنذاؾ-
أثبت  -تعاُف-ىو أّف هللا  -ىنا-شيًئا، فلم ال يسعكم ما وسع ىؤالء.. فتؤمنوا؟! لكّن بعض ما يُهمنّا 

روا يف القرآف اجمليد دوف زايدة أو نقص. بنّوة بعضهم، وذكر ىؤالء األنبياء، وعلينا أف نؤمن هبم كما ذُك
فواجب على كل مسلم ومسلمة اإليباف بو تعييًنا ومعرفتو تفصياًل، ومن لطف هللا أّف  أّما النيّب اػبا  

وبقومو ومهجره وأىل بيتو وأصحابو  -أـ القرى-بو وبقريتو اليت أخرجتو  القرآف اجمليد قد عرَّفنا تفصيالً 
والذي نؤمن بو وندين بو أّف َمْن يُنكر نبّوة معُّت فبن ظبّاىم القرآف اجمليد أنبياء يف . 19وصفاتو وأخالقو

وغَتىا، مع ربّقق علمو بذلك، وتعّمده اإلنكار بعد « النساء وىود واألنعاـ واألنبياء ومرًن»سور 
بُت « لكفلذي ا»وقد اختلف أىل العلم يف عّد  اؼبراجعة والتوضيح، فذّف ذلك اإلنكار يكوف كفرًا.

إُف أنَّو نيّب، وذىب آخروف إُف أنَّو ليس بنيّب  ألّف اظبو ذُكر يف سورة األنبياء يف  النبّيُت، فذىب بعضٌ 
 عّداد الصاغبُت فقط، وَف ينّص القرآف اجمليد على نبّوتو، أّما آدـ فقد اتفقوا على كونو نبيّا.

اؽبدى ىو ىدى هللا، ال ىدى اآلابء علينا مبيّػًنا أّف ىذا النوع من  -جّل شأنو-وقد امنّت 
والسادة والُكرباء الذين يضّلوف وُيضّلوف َمْن يّتبعهم، إنَّو هبدى هللا الذي يشمل الذرّية واألزواج واآلابء 

مبّشرين ومنذرين، ونّبأ  أرسل رسالً  -تعاُف-واألبناء واإلخواف، أّما ما هبب علينا اإليباف بو فهو أّف هللا 
                                                           

 و على جوىرة التوحيد، وىي قولو:وقد ابلغ انظٌم نقل أبياتو إبراىيم البيجوري يف شرح 19

 ِأَنبَياٍء َعَلى الّتفِصيِل َقْد ُعِلُموا  َحْتٌم َعَلى ُكّل ِذي الّتْكليِف َمْعرَِفة

 ِمْن بَػْعد َعْشر َويَبَقى َسبعة َونُبُو  يف رد تلك حجتنا ِمْنهم شَبَانَِية   

 ابؼبْخَتار َقد ُخِتُموا ُذو الكفل، آدـ،  ُشَعْيب، َصاِلح، وََكَذا  ،ِإْدريس، ُىود

ىػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػرض أو واجػػػػػػػػػػػػب، فهػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػا ال نقبلػػػػػػػػػػػػو وَف يوافقػػػػػػػػػػػػو عليػػػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػػػد. أّمػػػػػػػػػػػػا إف أرادوا « حػػػػػػػػػػػػتم»فػػػػػػػػػػػػذّف قصػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػاظم بػػػػػػػػػػػػػ
 .الذي ال يليق إنبالو، فمقبوؿ، وإف َف تساعد عبارتو عليو« االىتماـ»
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ؤمن هبم كما ذكروا يف كتاب هللا، ال نزيد على ذلك، وال ُنضيف إُف ما قّصو هللا علينا يف أنبياء كثَتين ن
كتابو الكرًن  لئال ُنستدرج للسقوط يف اإلسرائلّيات وما فيها من أساطَت أذىبت الكثَت من هباء النبّوة، 

ْلَنا هِبَا قػَ  (، ففيها نوع من ْٜٛوًما لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن﴾ )األنعاـ:وقولو تعاُف: ﴿فَِذْف َيْكُفْر هِبَا َىُؤاَلِء فَػَقْد وَكَّ
، فذّف كفرىم ابلرسالة َف يضّر هبا، فقد ُأسند اإليباف هبا التخفيف عن النفس الطاىرة نفس رسوؿ هللا 

ُ وأتييدىا وتبّنيها والدفاع عنها إُف قـو ليسوا هبا بكافرين، وىم خَت من ىؤالء: ﴿أُولَِئَك الَِّذيَن  َىَدى اَّللَّ
(، أولئك األنبياء اؼبرسلوف الذين آتيناىم الكتاب واغبكم والنبّوة ىم الذين ٜٓفَِبُهَداُىُم اقػَْتِده﴾ )األنعاـ:

ىدى هللا، فبهداىم اقتده، فأنت خا  النبّيُت، ومتلقي الكتاب اؼبصّدؽ ؼبا أنزؿ عليهم، واؼبهيمن على ما 
ل صبعت لك ىدى األولُت وذبارب السابقُت، وأكملت لك أُوحي إليهم، فلست بدًعا من الرسل، ب

 ٕٓ الفضائل  ليجتمع اؽبدى فيك، فهداؾ خالصة ىداىم، وكتابك صباع ما أُوحي إليهم

                                                           
اآلية على ما ذىبوا إليو. وعّززوا استدالؽبم ىذا بقولو تعاُف: قد استدؿ القائلوف أفَّ شرع من قبلنا شرع لنا ما َف يرد انسخ هبذه  - ٕٓ

َنا ِإلَْيَك أَِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيًفا﴾ )النحل: َنا إِلَْيَك َوَما  (، وقولو: ﴿َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِو نُوًحا َوالَِّذئٖٕ﴿مُثَّ أَْوَحيػْ أَْوَحيػْ
َنا بِوِ  إِلَْيِو اَّللَُّ هَبَْتيب إِلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإبْػرَاِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدِّيَن َواَل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكَُت َما َتْدُعوُىْم  َوصَّيػْ

وف األخذ والرد فيها. فراجعها مبسوطة يف كبو اصوؿ (، وىي مسالة طويلة الذيل أكثر األصوليُّ ِٖٔإلَْيِو َمْن يُِنيُب﴾ )الشورى:
(، وخالصة اؼبسألة أّف الشرائع السابقة ؽبا ثالثة أحواؿ: فهناؾ شرائع َف ٜٖ٘- ٖٛ٘( و)اجمللد الثالث من التنوير: ٕ٘ٚ – ٖٙ/ٖ)

ُت هبا لعدـ صحة النقل والشك فيو. وقسم نعلمها إاّل من كتبهم، ورواة أخبارىم وال خالؼ بُت علماء األّمة اؼبسلمة أنّنا غَت مكلف
وما إُف ذلك من أصوؿ سلوكّية وأخالقّية « التوحيد والعدؿ واألمانة والتزكية والعبادة»أصبعت األّمة على أنّنا وىم مكلفوف بو مثل: 

 وعباديّة.
ؼ علمائنا، وقد اشًتطوا العتباره موضع اختال -وحده-وقسم نقل شرعنا عنهم أهنم تعاملوا بو وكاف جاراي العمل بو لديهم، وىذا 

شرًعا لنا أو كوننا مكّلفُت بو ثبوتو يف شرعنا على سبيل اإلخبار مع عدـ ورود ما يقتضي تكليفنا بو وشولنا بذلك التكليف فتكوف 
َهاجً مشمولُت ابػبطاب اؼبوّجو إليهم؟ واغبّق أّف قولو تعاُف: ﴿ ( كافية لغلق ابب اعبدؿ يف ٛٗا﴾ )اؼبائدة:ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

يف ىذا اجملاؿ!! وقد أحسن إماـ اغبرمُت « اػبصوصّية والعاؼبّية»ىذه اؼبسألة إضافة  الختالؼ خصائص الشرائع، وضرورة مالحظة 
ىي فبا هبري ؾبرى (: "إّف ىذه اؼبسألة ال يظهرؽبا شبرة يف األصوؿ وال يف الفروع، بل ٖٕٗ-ٚٔٗحُت قاؿ يف الربىاف الفقرات )

 (.ط الرسالة.ٕ٘ٙ/ ٖب( وىامش اصوؿ: )ٕ٘٘/ ٕ( والنفائس )ٗٛٔ/ٖالتواريخ". وراجع الكاشف عن اصوؿ: )
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ٍء ق ػلر قاؿ تعاُف ىف سورة األنعاـ:  رهللِِا ِإذر قْال وار ْما أْنْ،ْؿ اَّللح  ْعْلد ْبْشٍر مِحت ْشير ْمػتر "ْوْما ْقْدر وار اَّللحْ ْحعه ْقدر
ػت م أْنْ،ْؿ الرِكْتاْب الهِطي ْجاء ِبِه م وْسد ن وربا ْوه دبه لحِلنهاِس َْترْعل ونْه  قْػْراِطيْ  تػ برد ونْػْها ْوِت رف وْف ْكِثريب  ا ْوع لِحار

ِضػِهمر يْػلرْعب ػوْف ألاألنعػاـ { ْوْهػْطا ِكتْػاب  أْنْ،لرنْػاهللا  1>/مها ملْر تْػعرْلا وار أْنت مر ْواْل آاْبؤ ك مر ق ِل اَّللح  ّت ه ْذرره مر يف ْخور
ِمن ػوْف اِبآلِخػْرِة  ْزْػا ْوالهػِطيْت يػ ؤر ْ ْيْديرػِه ْولِت نػِطْر أ ـه الرق ػْره ْوْمػتر ْحور ِمن ػوْف بِػِه ْوه ػمر م ْباْرؾ  مُّْصدِحؽ  الهِطي بْػنير يػ ؤر

تػْ 8>ْعْلد ْقاْلِِتِمر ٗم ْاِفظ وْف ألاألنعاـ/ ْره ْعْلد اَّللِح ْكِطابب ْأور قْاْؿ أ ورِحػْي ِإَْله ْوملْر ي ػوْح { ْوْمتر ْأظرْلم  ِمهِت افػر
ِت ْوالر  ء  ْوْمػػت قْػػاْؿ ْسػػأ نِ،ؿ  ِمثرػػْل ْمػػا أْنْػػ،ْؿ اَّللح  ْولْػػور تْػػػْره ِإِذ الظهػػاِلا وْف يف ْلْاػػْراِت الرْاػػور ْاآلِئْكػػة  ِإلْيرػػِه ْشػػير

رِج وار أْنف ْسك م  الريْػور  ْػعِح وْك نػت مر اْبِسل وار أْيرِديِهمر ْأخر ػْر ا ر ْف ْعْطاْب ازر وِف ِبْا ك نت مر تْػق ول وْف ْعْلد اَّللِح ْليػر ـْ َت رْ،ور
رِب وْف ألاألنعاـ/ ْتكر ت م مهػا ْخوهلرنْػاك مر 7>ْعتر آْوتِِه ْتسر ْناك مر ْأوهْؿ ْمرهٍة ْوتْػػرْكر ت ا وْ  فػ ْراْده ْكْاا ْخْلقر { ْوْلْقدر ِجئػر

ػػْنك مر ْوْضػػله ْورْاء ظ ه ػػورِك مر  ػػمر ِفػػيك مر ش ػػرْْكاء ْلْقػػد تػهْقلهػػْع بْػيػر ػػت مر أْنػهه  ْوْمػػا نْػػػْره ْمْعك ػػمر ش ػػْفْعاءك م  الهػػِطيْت زْْعار
.{"7>ْعنك م مها ك نت مر تْػ،رع ا وْف ألاألنعاـ/  

 -لو ىذا النجم متَّصل بعمود ىذه السورة األساس، أال وىو تقدًن الوحى الذى أنزلو هللا على عبده ورسو 
وؾبادلة اؼبشركُت عنو وإفحامهم، كما جادؿ ، للبشريَّة كافَّة ليخرجها من الظلمات إُف النور -  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

صلى هللا  -هللا أىل الكتاب عنو وأفحمهم ىف سور سابقة. وأيتى ذكر الكتاب اؼبنزؿ على خا  النبيُِّت 
بعد ذكر عدد كبَت من النبيُِّت الذين آاتىم هللا الكتاب واغبُكم والنبوَّة، فذف يكفر هبا  -عليو وآلو وسلَّم 
حوؽبم فقد وكَّل هللا هبا قوًما ليسوا هبا بكافرين، فذذا كفر أىل مكَّة دبا أنزلنا فهم  مشركو مكَّة ومن

 اػباسروف. 

                                                                                                                                                                                           

م خبربه، وفبا يلتفت النظر إليو أّف االماـ الرازي قد قاؿ ما لفظو: "إّف من أخربه )أي: النيّب( بوجود الرجم يف التوراة َف يكن فبن يقع العل
أّف رجوعو إليها كاف ليقّر عليهم أّف ذلك اغبكم )أي الرجم( ببت يف شرعهم، وأهنم أنكروه كذابً وعناًدا..."، أّما ثبوتو يف شرعنا فثبت 

فلم يثبت ابلقرآف، وال بسنن تصلح أف تزيد على القرآف  ألهّنا ليست يف قوة ثبوتو، والزايدة على النّص نسخ واإلماـ الشافعي ال يرى 
إُف اغبد، ألنّو زايدة على النص القرآين على اعبلد يف « الرجم»ال يقوؿ جبواز إضافة  -وفًقا لقواعده-آف ابلسّنة، وابلتاِف فذنّو نسخ القر 

 اآلية الثانية من سورة النور.
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ويبُتِّ السياؽ أفَّ صبيع األنبياء الثمانية عشر الذين ذكروا ىف اآلايت السابقة فبن اجتباىم هللا 
م صبيًعا ب يوا بو أقوامهم ىدى هللا يهدؤ وىداىم إُف صراٍط مستقيم، وأفَّ ما جا و من يشاء من عباده وأهنَّ

 -موّحدوف َف يشب إيباف أىٍّ منهم أو دعوتو شرؾ وأفَّ الشرؾ ظلٌم عظيم وذنٌب خطَت يعرِّض صاحبو 
لرسولو صلى هللا عليو وآلو وسلَّم: "أولئك  -جلَّ شأنو  -إُف اػبلود ىف النَّار، فيقوؿ هللا  –إذا َف يتب 

فاقتِد هبم وسر على طريقتهم  "فبهداىم اقتده"السابقة الذين ىدى هللا  األنبياء اؼبذكوروف ىف اآلايت
فأنت واحد منهم ما كنت بدًعا من الرسل وكاف اؼبفروض أولئك الذين يزعموف أهنم مؤمنوف أىٍّ من 

ة" لكنَّ أولئك أف يسارعوا إُف اإليباف بك، وإدراؾ أنَّك خاَ  النبيُِّت وحامل الرسالة اػباسبة إُف الناس كافَّ 
 ءه،ىؤالء اؼبشركُت َف يقُدروا هللا حق قدره وَف يعرفوه حق معرفتو فلم يدركوا عظمتو وَف يعرفوا صفاتو وأظبا
تبارؾ  -وَف يستطيعوا أف وبيطوا علًما بتماـ قدرتو وبكونو على كل شٍ  قدير  ولذلك َف يدركوا أفَّ هللا 

ورزقهم  -جلَّ شأنو  - ىبلقهم عبثًا بل خلقهم ال يبكن أف يًتؾ عباده سدى  ألنَّو َف -وتعاُف 
ليستخلفهم ويعطيهم فرصة الوفاء دبا عاىدوا هللا عليو وفرصة آداء األمانة فلم يكن من اؼبمكن أف يًتكهم 
ىم كما يشاء ويقعدفَّ ؽبم صراط هللا  لعداوة الشيطاف يصّدىم عن السبيل ويبعدىم عن اغبق ويسَتَّ

هم ويعدىم وما يعدىم الشيطاف إال غرورا. ومن ىنا فقد كاف الوحى والنبوَّة وإرساؿ اؼبستقيم ويضلهم ويبنِّي
الرسل واألنبياء وإنزاؿ الكتاب واغبكمة عليهم، كاف ذلك كلو غبكم ابلغة ولتمكُت ىذا اإلنساف من 

ف ال يبكن لإلنسا ف أف يواجو التغلُّب على الشيطاف وعلى مشاريعو ىف اإلضالؿ، فالوحى والنبوَّة ضرورايَّ
مشارع الشيطاف ويتغلب على عداواتو لوال لطف هللا بو وإرساؿ الرسل والنبيُِّت وإنزاؿ الكتب عليهم 
والوحى إليهم. فهذا أمر ال يبكن لعاقل أف يستغربو أو يرفض اإليباف بو أو التصديق بو. وىذا كلُّو 

هللا لرسولو مدى ضالؿ ىؤالء اؼبشركُت  إلظهار ضالؿ اؼبشركُت واكبرافاهتم  وسفو آرائهم. ومن ىنا يظهر
هللا إليك وأنت بشر مثلهم وأف يصطفيك عليهم  يف يوحوفساد آرائهم واكبراؼ تفكَتىم حُت استبعدوا أ

وأنت واحد منهم فهم عاجزوف عن أف يقدروا هللا حق قدره ويعرفوا مدى قدرتو ليعلموا أنَّك رسولو 
لو اغبكمة البالغة  -جلَّ شأنو  -على قلبك كلماتو ووحيو وأنَّو  وصفيُّو وخليلو والكتاب اؼببارؾ اؼبنزؿ

يع  ومن الناس:  فيصطفى من اؼبالئكة رسالً  ".. اَّلله  ْيصرلِْفي ِمْت الرْااْلِئْكِة ر س الب ْوِمْت النهاِس ِإفه اَّللهْ مسِْ
ل ا   ، ومن{"8:ْبِصري  ألا ج/ ا "... اررْتْضد ِمت رهس وٍؿ فِْإنهه  ْيسر ِ ْيْديرِه ْوِمتر ْخلرِفِه ْرْقدب ِمت بْػنير
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ٍء ْعْددبا :8ألاجلت/ ْصد ك له ْشير { لِيْػعرْلْم ْأف ْقدر أْبػرْل  وا ِرْسااْلِت ْرّبِحِمر ْوْأْحاْط ِبْا ْلْديرِهمر ْوْأحر
ل بو ، وىذا العذر الذى يتعلَّل بو أولئك الَبطَلة من مشركى مكَّة ىو ذات العذر الذى تعلَّ {";8ألاجلت/

"ْوْما ْمْنْع اؼبشركوف والكافروف من قبل فامتنعوا عن اإليباف ابلرسل، وذكر هللا حاؽبم بقولو جلَّ شأنو 
ِمن وار ِإذر ْجاءه م  ازر ْده ِإاله ْأف قْال وار أْبْػْعْث اَّللح  ْبْشربا رهس والب ألاإلسراء/ م {"7>النهاْس ْأف يػ ؤر ، وكأهنَّ

لو بعث غَت البشر كاؼبالئكة لقبلوا دعوهتم واستجابوا ؽبا كما قالوا قولتهم الىت يزعموف اإلشارة إُف أنَّو 
"ْوقْال وا ْلورال أ نرِ،ْؿ ْعْليرِه ْمْلا  ْوْلور أْنػرْ،لرْنا ْمْلكبا ْلق ِضْي اأْلمرر  ّت ه ال يػ نرْظر وْف ذكرىا هللا ىف بداية السورة 

ْنا ْعْليرِهمر ْما يْػلرِبس وْف ) ( ْوْلور ْجْعلرْناهللا  ْمْلكبا جْلْْعلرْناهللا  ;) ("، وقاؿ جله شأنه "ق ل لهور ْكاْف >رْج ال ْولْْلْبسر
{ ق لر ْكْفد 8>يف اأْلررِض ْمآلِئْكة  ْٙمرش وْف م لرْاِئنِحنْي لْنْػ،هلرْنا ْعْليرِهم مِحْت السهْااء ْمْلكبا رهس والب ألاإلسراء/

ْنك مر  ا بْػيرِِن ْوبْػيػر ، ويبُتِّ ذلك جهلهم ونفى {"9>ِإنهه  ْكاْف ِبِعْباِدهللِا ْخِبريبا ْبِصريبا ألاإلسراء/ اِبَّللِح ْشِهيدب
وعجزىم عن تقديره حقَّ  -سبحانو وتعاُف  -اغبكمة الىت يدعوهنا عنهم فهم َف يصابوا ابعبهل برهبم 

كة والنبيُِّت وىم فقط بل ىم جاىلوف دبعٌت الرسالة والرسوؿ واؼبالئ -تبارؾ وتعاُف  -قدره ومعرفة صفاتو 
م يعلموف ويفهموف وهبادلوف ابلباطل ليدحضوا بو اغبق، ولو عرفوا هللا حق اؼبعرفة  يونبوف أنفسهم أهنَّ
م على صلة ابلكتابيُِّت وقد ظبعوا  وأدركوا معٌت ربوبيَّتو ؽبم وعبوديَّتهم لو ؼبا سقطوا ىف تلك الضالالت. إهنَّ

قد أنزؿ الكتاب على موسى بقطع النظر عما أحدثو بنو  -اُف سبحانو وتع -منهم وعرفوا أفَّ هللا 
، ولكن ذلك شائع ومعروؼ لديهم وكثَتًا ما  (ٕٔ)إسرائيل من عدـ االىتداء ابلكتاب وضبلو بطريقة اغبمَت

م أىل كتاٍب سابق، فَِلَم ئكاف يلج وف اؼبشركوف إُف أولئك الكتابيُِّت يستشَتوهنم ىف بعض األمور ألهنَّ
أف ينزؿ هللا عليك كتااًب مبارًكا مصدؽ الذى بُت يديو وىم الذين كانوا يزعموف أنَّو لو أنزؿ يستبعدوف 

:  ٗ٘ٔعليهم الكتاب لكانوا أىدى من الذين سبقوىم من اليهود والنصارى، كما جاء ىف اآلايت )
ْنا م وْسد ا: قاؿ تعاُف -سورة األنعاـ الىت معنا  -( من ىذه السورة ٛ٘ٔ لرِكْتاْب ّْتْامبا ْعْلد "ّت ه آتْػيػر

ِمن وْف ألاألنعاـ/ ٍء ْوه دبه ْوْرٔترْةب لهْعلهه م بِِلْقاء ْرّبِحِمر يػ ؤر ْسْت ْوتْػفرِصيالب لِحك لِح ْشير { ْوْهْطا  187الهِطْي ْأحر

                                                           

ُلوا التػَّْورَاَة مُثَّ َفَْ وَبِْمُلوَىا َكَمَثِل اغبِْ إشارة إُف قولو تعاُف: " (ٕٔ)  بُوا آِباَيِت اَّللَِّ َمَثُل الَِّذيَن ضبُِّ َماِر وَبِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
ُ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَُت }اعبمعة/  {".َ٘واَّللَّ
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ْا أ نِ،ْؿ الرِكْتاب  ْعْلد { ْأف تػْ 188ِكْتاب  أْنْ،لرْناهللا  م ْباْرؾ  فْاتهِبع وهللا  ْواتػهق وار ْلْعلهك مر تػ ررْٔت وْف ألاألنعاـ/ ق ول وار ِإٔمه
ِ ِمت قْػبرِلْنا ْوِإف ك نها ْعت ِدرْاْسِتِهمر ْلْ اِفِلنْي ألاألنعاـ/ ْنا 189طْآئِْفتْػنير { ْأور تْػق ول وار ْلور ْأ ه أ نِ،ْؿ ْعْليػر

ه مر فْػْقدر ْجاءك م بْػيِحْنة  مِحت رهبِحك مر وْ  ْده ِمنػر ه دبه ْوْرٔترْة  ْفْاتر ْأظرْلم  ِمهت ْكطهْب ِِبْوِت اَّللِح الرِكْتاب  ْلك نها ْأهر
ِدف وْف ْعتر آْوتِْنا س وْء الرْعْطاِب ِبْا ْكان وار ْيصرِدف وْف ألاألنعاـ/ ِ،ي الهِطيْت ْيصر ْها ْسْنجر { :18ْوْقْدْؼ ْعنػر

ـْ َيْرِت بْػعرض  آْوِت رْبِحْا ْهلر يْنظ ر وْف ِإاله ْأف َْترتِيه م  الرْاآلِئْكة  ْأور َيْرِتْ رْبُّ  ْا ْأور َيْرِتْ بْػعرض  آْوِت رْبِحْا يْػور
ربا ق ِل انْتِظر وار ِإ ه  م نْتِظر وْف اْل يْنْفع  نْػفرسبا ِإٙمْانػ ْها ملْر ْتك تر آْمْن:ر ِمت قْػبرل  ْأور ْكْسْب:ر يف ِإٙمْاَِّنْا ْخيػر

وأنزلنا عليك ىذا الكتاب اؼببارؾ الذى جعلناه مصدِّقا فها ىى أمنيتهم قد ربققت  ،{";18ألاألنعاـ/
ْ ْيْديرِه ِمْت الرِكْتاِب ْوم ْهيرِانبا للذى بُت يديو ومهيمًنا عليو  قبا لِحْاا بْػنير ْعِح م ْصدِح "ْوأْنْ،لرْنا ِإلْيرْا الرِكْتاْب اِب ر

نْػه م ِبْا أْنْ،ْؿ اَّللح  ْواْل تْػتهِبعر أْ  ك م بْػيػر ْعِح ِلك لٍح ْجْعلرْنا ِمنك مر ِشررْعةب ْعْليرِه فْاحر ْواءه مر ْعاها ْجاءْؾ ِمْت ا ر هر
رْ  ْتِبق وا اخلْيػر ل وْك مر يف ْمآ آَْتك م فْاسر ْهاجبا ْوْلور ْشاء اَّللح  جْلْْعْلك مر أ مهةب ْواِحْدةب ْوْلِكت لحِيْػبػر اِت ِإىْل ل ْوِمنػر

يعبا فْػيػ نْػبِحئ ك م ِِبْا  .{";7ك نت مر ِفيِه ِْترْتِلف وْف ألاملائدة/  ْمررِجع ك مر ٓتِْ
إبعادة تلك الكتب وما ورد فيها التصديق كاف   من الكتب. وقدؼبا بُت يديو ولقد صّدؽ القرآف 

فهو كتاب مبارؾ  .إُف حالة الصدؽ الىت نزلت هبا مث اؽبيمنة عليها غبفظها ىف اؼبستقبل من أى ربريف
ة الىت تنطلق من أـ القرى حيث اغبـر وتتجو إُف ما حوؽبا لتستقطب جاء ابلرسالة العامة الشاملة اػباسب

الشعوب األمية الغافلة الىت َف أيهتا من قبلك من نذير مث بعد ذلك تنطلق إُف العاَف كلو لتصحيح الدين 
 وإزالة ما علق بو نتيجة تصرفات البشر وربريفاهتم واكبراؼ أتويالهتم وتفسَتاهتم، فيؤمن بو صبيع أولئك
الذين يؤمنوف ابآلخرة ووبافظوف على صلواهتم وخشوعهم وإخبات قلوهبم، ىؤالء ىم الذين سيهتدوف 

 .أنوار ىذا الكتاب
التالية مدى ظلم واكبراؼ من يفًتوف على هللا الكذب، فيزعموف أنَّو أوحى إليهم وَف  وتبُت اآلية 

دود ليقوؿ بعضهم: سأنزؿ مثل ما أنزؿ يوَح إليهم ش  أو أولئك الذين يتجاوز كربىم وغرورىم كل اغب
هللا، ىؤالء إذا ما جاءىم اؼبوت زبرج نفوسهم كارىة جزعة، وزايدة ىف السُّخرية منهم تبسط اؼبالئكة 

ـْ َت رْ،ورْف ْعْطاْب ازر وِف ِِبْا  ارة اػببيثة ويقاؿ ؽبم: النفوس األمأيديها لتسّلم تلك  رِج وار أْنف ْسك م  الريْػور "ْأخر
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رِب وْف ألاألنعاـ/ ك نت مر  ْتكر ْعِح وْك نت مر ْعتر آْوتِِه ْتسر ْر ا ر زايدًة ىف حسراهتم  {"7>تْػق ول وْف ْعْلد اَّللِح ْليػر
وسخريًة هبم  لُيجَزوا عذاب اؽبوف واؽبواف الشديد والذؿ الذى ما بعده ذؿ دبا كانوا يقولوف على هللا من 

وال وبيق  ،وا استكبارًا وغرورًا وإغباًدا ومكر السيِّ ؤ ما شا اهتم وأكاذيبهمءأابطيل وينسبوف إليو من افًتا
اؼبكر السيِّ  إال أىلو. سيقدـ ىؤالء اؼبفًتوف على هللا فرادى كما خلقهم أوؿ مرة اتركُت وراء ظهورىم  
كل ما خوؽبم هللا من نعم َف يعرفوا قدرىا وَف يقوموا بواجب شكرىا وَف يكن معهم أولئك الذين كانوا 

م سيكونوف شفعائهم يـو القيامة، فكانوا يعظموهنم ويذحبوف أظباءىم الذابئح ويقدِّموف ؽبم يزعم وف أهنَّ
"ْويْػعرب د وْف فيهم:  –جلَّ شأنو  -النذور ليشفعوا ؽبم عند هللا وليقرِّبوىم إليو. ىم أولئك الذين قاؿ هللا 

ْويْػق ول وْف ْهؤ الء ش ْفْعاؤ ْ  ِعنْد اَّللِح ق لر أْتػ نْػبِحئ وْف اَّللحْ ِبْا الْ يْػعرْلم  يف ِمت د وِف اَّللِح ْما الْ ْيض رُّه مر ْوالْ يْنْفع ه مر 
رِك وْف أليون / ، إهنم أولئك الشركاء اؼبزعوموف {";1السهْااْواِت ْواْل يف اأْلررِض س برْحانْه  ْوتْػْعاىْل ْعاها ي شر

ْررِث ْواألْنػرْعاـِ ْنِصيببا فْػْقال وار ْهْطا َّلِلِح ِبْ،عرِاِهمر ْوْهْطا "ْوْجْعل وار َّلِلِح ِمحِ الذين قاؿ هللا فيهم:  ا ْذرْْأ ِمْت ا ر
ء ْما ْٗمرك ا وْف ِلش رْْكآئِْنا ْفْاا ْكاْف ِلش رْْكآئِِهمر ْفاْل ْيِصل  ِإىْل اَّللِح ْوْما ْكاْف َّلِلِح فْػه ْو ْيِصل  ِإىْل ش رْْكآئِِهمر ْسا

لِْياء ْما نْػعرب د ه مر ِإاله  :اؿ، وق{"179ألاألنعاـ/ ْاِلص  ْوالهِطيْت اِتهْط وا ِمت د ونِِه ْأور "ْأاْل َّلِلِه الدِحيت  اخلر
نْػه مر يف ْما ه مر ِفيِه ْ٘مرْتِلف وْف ِإفه اَّللهْ اْل يػْ  ِدي ْمتر ه ْو ْكاِذب  لِيػ ْقرحِب وْ  ِإىْل اَّللِه ز لرْفد ِإفه اَّللهْ ْٗمرك م  بْػيػر ْكفهار    هر

م شركاؤكم وشركاؤان فيكم وىف خلقكم ورزقكم لقد تقطع كل ما  {"7ألال،مر/ ، فهؤالء الذين زعمتم أهنَّ
"ْوِمْت النهاِس ْمت يْػتهِجط  ِمت د وِف كاف بينكم وبينهم من تلك الروابط اؼبزعومة الكاذبة، يقوؿ جلَّ شأنو: 

بُّونْػه مر ْكح بِح اَّللحِ  ْف الرْعْطاْب ْأفه  اَّللِح أْنْداداب ٗمِ  ْوالهِطيْت آْمن وار ْأْشدُّ ح بًّا َّللِحِح ْوْلور يْػْره الهِطيْت ظْْلا وار ِإذر يْػْرور
يعاب ْوْأفه اَّللحْ ْشِديد  الرْعْطاِب ألالبقرة/ ْة َّلِلِح ٓتِْ  { ِإذر تْػبْػرهْأ الهِطيْت اتُِّبع وار ِمْت الهِطيْت اتػهبْػع وار ْورْْأو ار 198الرق وه

ْباب  ألالبقرة/ ه مر ْكْاا 199الرْعْطاْب ْوتْػْقلهْع:ر ِّبِم  اأْلسر { ْوقْاْؿ الهِطيْت اتػهبْػع وار ْلور ْأفه لْْنا ْكرهةب فْػنْػتْػبْػرهْأ ِمنػر
، {":19اِر ألالبقرة/تْػبْػرهؤ وار ِمنها ْكْطِلْا ي رِيِهم  اَّللح  ْأعرْااْز مر ْحْسْراٍت ْعْليرِهمر ْوْما ه م ِبْارِِجنْي ِمْت النه 

فكل تلك الروابط واألسباب اؼبزعومة سوؼ تتقطع وآف ذاؾ لن تنفعهم اغبسرات ولن تغٌت عنهم 
 الرباءآت وإنكار بعضهم لبعض، أو إرجاع بعضهم لبعض القوؿ، ولن زبفف من عذاب أىٍّ منهم شيًئا.

وف أنتم وال آابؤكم  لكنَّ اإليباف ابلوحى شٌ  إفَّ الوحى قد علَّمكم الكثَت فبَّا ذبهلوف وفبَّا َف تكونوا تعلم
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عظيم ال يستطيعو إال الذين سبقت ؽبم من هللا اغبسٌت وىدوا إُف اإليباف ابآلخرة وىم على صالهتم 
 وبافظوف. 

مث بيَّنت اآلايت أصنافًا من أولئك الذين بلغوا ىف الظلم غايتو ىف مواقفهم من الوحى: فمنهم من 
إليو شيًئا. ومنهم من  –تعاُف  –ذب، فقد يدَّعى بعضهم أنَّو أوحى إليو وَف يوح هللا يفًتوف على هللا الك
. ومنهم من يستكربوف عن آايت هللا {"7>"ْسأ نِ،ؿ  ِمثرْل ْما أْْن،ْؿ اَّللح .. ألاألنعاـ/يقوؿ بطيٍش وغرور: 

ِد اْل يْػتهجِ بغَت اغبق، يقوؿ جلَّ شأنو:  ار ْسِبيْل الرُّشر ار ْسِبيْل الرْ يِح يْػتهِجط وهللا  "ْوِإف يْػْرور ط وهللا  ْسِبيالب ْوِإف يْػْرور
 .{"179ْسِبيالب.. ألاألعراؼ/

إفَّ بياف حقيقة الوحى وصدؽ الرسل، ورّد سائر شبهات اعباحدين يبُتِّ للناس صدؽ مصدر الرسالة 
شبهة حبيث وحجيَّتها وصحة نسبتها إليو سبحانو، فتزيل كل ريب يتوجو إُف مصدرىا، ويقطع دابر كل 

 إُف االنشغاؿ ابلدفاع عن كل أمر جاء بو وبياف صدقو وحجَّيتو.  –بعد ذلك  –ال وبتاج الوحى 
واالستدالؿ عليها بدليل اخللع ودليل  النجم التاسع: يف تفصيل معاين األلوهيحة والربوبيحة

 :العناية

بِح ْوالنػهْوه ٘م ررِج   ْيِح ْذِلك م  اَّلله  فْْأَّنه قاؿ تعاىل: ﴿ِإفه اَّللهْ فْاِلع  ا ْر ْيه ِمْت الرْايِحِ: ْوُم ررِج  الرْايِحِ: ِمْت ا ر ا ر
ِدير  الرْع،ِيِ،  ْبا ب ْذِلْا تْػقر ْ  ْوالرْقْاْر ح سر ْباِح ْوْجْعْل اللهيرْل ْسْكنبا ْوالشهار ْفك وْف * فْاِلع  اإلرِقر الرْعِليِم * تػ ؤر

ـٍ يْػعرْلا وْف * ْوه ْو الهِطي ْجْعْل ْلك م  ال ْوِت ِلْقور ِر ْقدر ْفصهلرْنا اآلر ْتد وا ِّبْا يف ظ ل ْااِت الربْػرِح ْوالرْبحر نُّج وـْ لِتْػهر
ْقه وفْ  ـٍ يْػفر ْوِت ِلْقور دْع  ْقدر ْفصهلرْنا اآلر تْػور تْػْقرٌّ ْوم سر * ْوه ْو  ْوه ْو الهِطي أْنرْشْأك مر ِمتر نْػفرٍ  ْواِحْدٍة ْفا سر

ْنا ِمنره  ْخِضربا ٓم ررِج  ِمنره  ْحبًّا م تػْ الهِطي أْ  ْرجر ٍء فْْأخر ْنا ِبِه نْػْباْت ك لِح ْشير ْرجر ْراِكببا نػرْ،ْؿ ِمْت السهْااِء ْماءب فْْأخر
ْتِبهبا وْ  ْواف  ْدانِْية  ْوْجنهاٍت ِمتر ْأعرْناٍب ْوال،هيػرت وْف ْوالرُّمهاْف م شر ِل ِمتر طْلرِعْها ِقنػر ْر م ْتْشاِبٍه انرظ ر وا ْوِمْت النهجر ْليػر
ِمن وْف * ْوْجْعل وار َّلِلِح ش رْْكاء اجلرِ  ـٍ يػ ؤر ْْر ْويْػنرِعِه ِإفه يف ْذِلك مر آْلْوٍت ِلْقور ته ْوْخْلْقه مر ْوْخْرق وار لْه  ِإىْل ْْتْرهللِِا ِإْذا ْأْتر

ف وْف *ْبِديع  السهْااْواِت ْواأْلررِض ْأَّنه ْيك وف  ْله  ْوْلد  ْوملْر بِْننْي ْوبْػْناٍت ِبْ ريرِ ِعلرٍم س برْحانْه  ْوتْػْعاىْل ْعاها ْيصِ 
ٍء ْعِليم  *ْذِلك م  اَّللح  رْبُّك مر ال ِإْلْه ِإاله ه ْو ْخا ٍء وه ْو ِبك لِح ْشير ِلع  ك لِح ْتك ت لهه  ْقاِحْبة  ْوْخْلْع ك له ْشير
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ٍء  ٍء فْاعرب د وهللا  ْوه ْو ْعْلد ك لِح ْشير ِْبري  ْشير ِرؾ  األْبرْصاْر ْوه ْو اللهِليف  اخلر رِك ه  األْبرْصار  ْوه ْو ي در وِْكيل  *اله ت در
ْها ْوْما ْأ ْر ْعْليرك م ِبِْفيظٍ  ِسِه ْوْمتر ْعِاْي فْػْعْليػر  * وْْكْطِلْا *ْقدر ْجاءك م ْبْصآئِر  ِمت رهبِحك مر ْفْاتر أْبرْصْر فِْلنْػفر

ـٍ يْػعرْلا وْف ﴾ )األنعاـ:ن ْصرِحؼ  اآلْوِت ْولِ  ْ: ْولِنػ بْػيِحْنه  ِلْقور  (.198-8>يْػق ول وار ْدْرسر

جّل -، وتعريف البشر إبؽبهم ورهبم «األلوىّية والربوبّية»تبدأ ىذه اآلايت الكريبة بعرض قضّية 
ّتسم أهّنا بتقرير طريقة أخرى من الطرؽ اليت يعرض القرآف اجمليد هبا دليلي اػبلق والعناية، وىي ت -شأنو

ؿبور الطبيعة والكوف األوؿ: وتشّدىا للًتّدد الدائم بُت ؿبورين:  -كّلها-تستقطب قوى الوعي اإلنسايّن 
ؿبور اإلنساف نفسو. ويضع القرآف قوى الوعي ىذه يف حركة دائبة بُت اورين  ليوّصل والثاين: اؼبسّخر، 

إُف معرفة هللا اؼبدبّر ؼبا ىو  -ؼبسّخر واإلنساف اؼبخَّت بُت الكوف ا-اإلنساف اؼبخَّت بتلك اغبركات الدائمة 
خلق اؼبوت واغبياة، وقّدـ ذكر اؼبوت على ذكر اغبياة  ألنّو  -تبارؾ وتعاُف-مسَّت وؼبا ىو ـبَّت، فا 

يتداوالف اإلنساف والطبيعة،  -اؼبوت واغبياة-األصل للحياة واؼبنطلق الذي تنطلق منو اغبياة، وكالنبا 
فاغَبّب من اغبنطة  .مسو، فال ؾباؿ إلنكاره أو ذباىلووهناية كل منهما فبا يشهده اإلنساف ويال وبداية

وفتحها  لتتحوؿ إُف نبتة قد تُنبت سبع سنابل، وقد « فلق اغببة»والشعَت والذرة وسواىا تبدأ حياهتا بػ
بح ففلقها هللا ومبّاىا لتص يكوف يف كل سنبلة مائة حبة، ِمْثل تلك اغببة األصل، اليت كانت حّبة واحدة

كل منها يبكن أف تدخل دورة حياتّية، لتقّدـ لكم نوًعا واحًدا من   .سبعة سنابل ربمل سبعمائة حّبة
إّف الذي فلق ىذه اغبّبة ىو هللا ربكم وإؽبكم وخالقكم وابرئ  .وأنواع الطعاـ الذي تقـو حياتكم علي

نواة »"ال والذي فلق اغبّبة وبرأ النسمة".  والنوى مثل نسمكم  و يف األيباف يُقسم اغبالفوف بقوؽبم: 
، فهذه النخلة الباسقة أصلها نواة فلقها هللا لتصبح بعد حُت لبلة، ربمل عدًدا كبَتًا من حّبات «التمر

وحُت تالحظوف دورات اؼبوت واغبياة  .عُت حبالوتو وما فيو من غذاء لكمالتمر الذي أتكلونو مستمت
هللا اغبّي من اؼبّيت، وىبرج اؼبّيت من اغبي، وكيف هبري تداوؿ اؼبوت واغبياة!  تشاىدوف كيف ىبرج

إُف تلك العملّيات اؽبائلة يف دورات اؼبوت واغبياة، حيث  -كّلها-وفيما تكوف قوى الوعي مشدودة 
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قف، حبيث ينفلق اغبب والنوى، وىبرج اغبّي من اؼبّيت واؼبّيت من اغبّي بتلك اغبركات الدائبة اليت ال تتو 
ظر يف صنع هللا الذي أتقن كل شيء ين _عندما يف ذلك كلو« آايت هللا»يصبح عدـ اكتشاؼ اإلنساف 

أمرًا يف غاية الغرابة، ويبدو لكلٍّ ذلك اؼبوقف الغريب من أىل الشرؾ والكفر،  _فال يرى يد هللا فيو
اإلنكار، وقبل أف يسًتد  موقف االنصراؼ عن هللا إُف اجملهوؿ، إُف غياىب اعبهل والشرؾ وظلمات

اإلنساف أنفاسو الاّلىثو يلفت القرآف اجمليد نظره بشّدة كبو الكوف الفسيح والظواىر الطبيعّية وسنن 
الكوف، وكأنّو يقوؿ لو بغلظة تالئم اؼبوقف: "أَف تعرؼ ربك بعد؟!"، دعك من اغبب والّنوى، وغذائك 

وتعيش ليلك وهنارؾ، ىل الحظت كيف يفلق  اليومّي الذي تتوقف حياتك عليو، أنت ربيا حياتك
اإلصباُح ظالـَ الليل الدامس؟ وىل راقبت كيف زبرج من سبات الليل إُف معاش النهار؟ وىل رأيت 
الشمس والقمر، وكيف ذبري الشمس ؼبستقرٍّ ؽبا؟ وكيف قّدر القمر منازؿ، وأنت تتابع حركة كل منهما 

ك: َمْن الذي خلقهما؟ وَمْن الذي قّدر لكل منهما لتعلم عدد السنُت واغبساب؟ ىل ساءلت نفس
مسَتة ودورة؟ لتدرؾ أفَّ هللا رّبك ورّب آابئك األوّلُت ىو من خلق كال منهما، وىو الذي جعل الشمس 
نورًا والقمر ضياًء، وجعل الليل والنهار خلفة، وجعل يف السماء بروًجا، وجعل فيها سراًجا وقمرًا منَتًا... 

 وىل عرفتو؟. ىل وصلت إليو؟

ويواصل القرآف اجمليد تفصيل اآلايت، فيشّد قوى وعي اإلنساف إُف قبـو معيّنة يعرفها العرب 
القاطنوف يف اؼبدف والقرى واألرايؼ والبوادي، فما من إنساف يسافر إُف أيّة وجهة أو اذّباه إاّل وتشتد 

، وإاّل فسيهلك ابلتيو والضياع، ىذه حاجتو إُف معرفة تلك النجـو ليهتدي هبا يف ظلمات الرّب والبحر
، َمْن خلقها؟ ومن جعلها مصابيح للسماء ورجوًما للشياطُت؟ وَمْن أؽبمكم ضرورة االىتداء يف  النجـو
ظلمات الرّب والبحر هبا؟ إنّو هللا خالق كّل شيء. وبعد تفصيل كل ما يتعّلق ابلكوف نبدأ بتفصيل ما 

ب، اؼبعّطل لقوى وعيو: ىل لك أيّها اإلنساف اؼبغرور أف تتفكر يف يتعّلق هبذا اإلنساف اعبامد اؼبتصلّ 
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نفسك أنت؟ فأنت َف تكن شيًئا مذكورًا قبل سنوات، وىا قد صرت شيًئا مذكورًا ذبادؿ فينا أنبياءان 
ورسلنا، وتتمّرد على أوامران، وتطيع فينا عدّوؾ وعدّوان الشيطاف! لو تساءلت نفسك: كيف وجدت 

دؾ، وتفّكرت قلياًل يف ذلك، لوجدت أّف الذي أنشأؾ من عدـ ىو هللا رّبك وإؽبك، ال وَمْن الذي أوج
ربَّ لك غَته، وال إلو لك سواه، خلقك من نفس واحدة، ومّن عليك ابألرض، وجعلها مهاًدا لك 
وجعل فيها سبالً، وجعلها مستقرِّا ومستودًعا إُف األجل اؼبسّمى، فهي مستقر لكم ومستودع لكل 

َها لُبْرُِجُكْم اَترًَة ُأْخَرى﴾ )طو:ماربت َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ (، وقّدران فيها ٘٘اجونو، إذ: ﴿ِمنػْ
أقواهتا لتتمكنوا من اغبياة فوقها، ولو تدبّرت أيّها اإلنساف الغافل اؼبغرور دورة حياتك عليها الستطعت 

 معرفتنا واالىتداء إلينا.

ىذا اؼباء الذي ننزّلو عليكم من أعلى، من  .نساف اؼبغرور يف ظاىرة أخرىا اإلمث انظر أيه
السماء، وجعلنا منو كل شيء حّي، ولبرج لكم من مستودع األرض بو نبات كل شيء، لبرج منو نبااًت 

وقد فّصلنا لكم كيف نفلق اغبب والنوى لنخرج منو  .نو َحبِّا مًتاكًبا بعضو فوؽ بعضأخضر، لبرج م
، وما زُبرج من شَبَرات من قراف أكمامها، ىذه النواة اليت فلقناىا وحفظنا لكم «ذات األكماـ»النخيل 
منّضًدا بعناية على تلك « الطلع النضيد»صنعناىا ألداء ىذا الغرض، وجعلنا « األكماـ»شبارىا بػ

ا جنًيا، وجعلنا من الشماريخ اليت ربملو، واعتنينا لكم بذلك الطلع من البداية لتستمعوا بو بعد ذلك رطبً 
ذلك الطلع قنوااًن دانيًة، أعواًدا ؿبّملة بثمار سهلة التناوؿ، وجعلنا لكم جنّات من أعناب والزيتوف 
والرماف متشاهبًا، يشبو بعضو بعًضا، وغَت متشابو، انظروا إُف شبره إذا أشبر يف بداايتو، وينعو إذا أينع 

ق ذات هبجة، تدخل إُف نفوسكم السرور، وتشعركم ونضج لتستمتعوا بو فاكهة ومنظرًا، يف حدائ
آايت لقـو يؤمنوف اب  -كّلو-يف ذلكم الذي ذكران . طمئناف إُف اؼبستقبل بعد اغباضرابالكتفاء واال

 واليـو اآلخر، تزيدىم ىدى، ويقيًنا، وطمأنينة ابإليباف.
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إُف اإليباف، ويبادروا إُف  فكيف واجو ىؤالء اؼبشركوف تلك األدلة كّلها؟ فبداًل من أف يسارعوا
فيشمل اعبن  ، واعبّن يطلق على كل ما استًت عن العيوف،«اعبن»اليقُت، إذا هبم هبعلوف  شركاء 

ُكْم َكانُوا   واؼبالئكة والشياطُت يًعا مُثَّ يَػُقوُؿ لِْلَماَلِئَكِة أََىُؤاَلِء ِإايَّ ولذلك قاؿ جّل شأنو: ﴿َويَػْوـَ وَبُْشرُُىْم صبَِ
﴾ ُبُدوَف*قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيػَُّنا ِمْن ُدوهِنِْم َبْل َكانُوا يَػْعُبُدوَف اعبِْنَّ َأْكثَػرُُىْم هِبِْم ُمْؤِمُنوفَ يَػعْ 

َنُو َوبَػُْتَ اعْبِنَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اعْبِنَُّة ِإنػَُّهْم َلُمْحَضُروَف﴾ (ٔٗ،ٓٗ)سبأ:  (ٛ٘ٔ)الصافات: ﴿َوَجَعُلوا بَػيػْ
-ٔ٘ٔ)الصافات: ﴿َأاَل ِإنػَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم لَيَػُقوُلوَف*َوَلَد اَّللَُّ َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف*َأْصطََفى اْلبَػَناِت َعَلى اْلَبِنَُت﴾

متجاىلُت كوهنم بعض من خلق هللا، واختلقوا لو بنُت كاؼبسيح: ﴿ازبََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْراَباًب  (ٖ٘ٔ
 انَُو َعمَّا ُيْشرُِكوَف﴾ْن ُدوِف اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرًَنَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا ِإؽَبًا َواِحًدا اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبحَ مِ 

َر َأَحُدُىْم اِبأْلُنْػَثى وبنات كاؼبالئكة: ﴿َوهَبَْعُلوَف َّللَِِّ اْلبَػَناِت ُسْبَحانَُو َوؽَبُْم َما َيْشتَػُهوَف*َوإِ  (ٖٔ)التوبة: َذا ُبشِّ
ـْ  َر ِبِو أيَُبِْسُكُو َعَلى ُىوٍف َأ َيُدسُُّو يف التػُّرَاِب َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم*يَػتَػَواَرى ِمَن اْلَقْوـِ ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ

اِبْلَبِنَُت َوازبَََّذ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ِإاَنًب ِإنَُّكْم  (، ﴿أََفَأْصَفاُكْم َربُُّكمْ ٜ٘-َٚ٘أاَل َساَء َما وَبُْكُموَف﴾ )النحل:
َر َأَحُدُىْم دبَا  (ٓٗسراء:لَتَػُقوُلوَف قَػْواًل َعِظيًما﴾ )اإل ﴿أَـِ ازبَََّذ فبَّا ىَبُْلُق بَػَناٍت َوَأْصَفاُكْم اِبْلَبِنَُت*َوِإَذا ُبشِّ

ُر ُمِبٍُت*َوَجَعُلوا َضَرَب لِلرَّضْبَِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُو ُمْسوَ  دِّا َوُىَو َكِظيٌم*َأَوَمْن يُػَنشَُّأ يف اغْبِْلَيِة َوُىَو يف اػبَِْصاـِ َغيػْ
 ُلوا َلْو َشاَء الرَّضْبَنُ اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّضْبَِن ِإاَنًب َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُػُهْم َوُيْسأَلُوَف*َوقَا

(. أّما يف ىذه السورة فقد ٕٓ-َٙٔما َعَبْداَنُىْم َما ؽَبُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإالَّ ىَبُْرُصوَف﴾ )الزخرؼ:
جعلوا  شركاء من اعبن وخرقوا لو بنُت وبنات، كأهّنم بذلك وباولوف أف يسّوغوا ألنفسهم رفَض التوحيِد 

رََكاَء اعبِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخرَُقوا لَُو بَِنَُت َوبَػَناٍت ِبَغَْتِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَُف َعمَّا والشرَؾ اب: ﴿َوَجَعُلوا َّللَِِّ شُ 
 َيِصُفوَف﴾
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قولو تعاُف: ﴿َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأىنَّ َيُكوُف لَُو َوَلٌد َوَفَْ َتُكْن لَُو َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء 
وكل ما فيهما على غَت لِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾، قولو: )بديع السماوات واألرض(، أي الذي خلقهما َوُىَو ِبكُ 

ويف االصطالح: ىو إخراج ما يف اإلمكاف والعدـ  لغة، عبارة عن عدـ النظَت،«: اإلبداع»فػ مثاؿ سابق.
أَلْرِض﴾ و: ﴿َخْلِق إُف الوجوب والوجود، قيل: ىو أعم من اػبلق، بدليل: ﴿َبِديُع السََّمَواِت َوا

إهباد األيس عن الليس والوجود عن  «: اإلبداع»وقيل: «. بديع االنساف»السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾، وَف يقل: 
كتم العدـ واإلهباد، واالخًتاع: إفاضة الصور على اؼبواد القابلة، ومنو جعل اؼبوجود الذىٍت خارًجا. وقاؿ 

ؽ دبادة وال زماف  كالعقوؿ، فُيقابل التكوين لكونو مسبوقًا إهباد شيء غَت مسبو «: اإلبداع»بعضهم: 
يُناسب القدرة، « االخًتاع»يُناسب اغبكمة، و« اإلبداع»ابؼبادة، واإلحداث لكونو مسبوقًا ابلزماف. و

إخراج ما يف الشيء ابلقوة إُف الفعل، وأكثر ما يُقاؿ ذلك يف اغبيواف، قاؿ هللا تعاُف: «: اإلنشاء»و
 (.ٗٔ(، ﴿مُثَّ أَْنَشْأاَنُه َخْلًقا آَخَر﴾ )اؼبؤمنوف:ِٜٛذَي أَنَشَأُكم﴾ )األنعاـ:﴿َوُىَو الَّ 

أىّن يكوف لو ولد" أي كيف يكوف لو ولد ولو كنتم على شيء من منطق أو عقل ألثبتم وقولو: "
أنفسكم  وجود الصاحبة اليت ربمل ابلولد وتضعو  أّما القفز إُف نسبة الولد دوف أف تكّلفوا -أوالً -لو 

الغٍّت، خلق كل شيء،  -سبحانو-وأوىامكم. إنّو  ففيو ذباىل اتـ ؼبنطقكم اؼبفلوج إثبات وجود الصاحبة
لو كانت بو حاجة إُف ولد الصطفى فبا ىبلق ما يشاء، ولكّنو منزّه عن ذلك سبحانو. لقد بلغ غباء 

علوا التفّرد ابأللوىّية والربوبّية دليالً ىؤالء وجهلهم وضالؽبم آخر َمداه حُت قلبوا األمور، فبداًل من أف هب
جعلوا من  _وجود شيء من ذلكرُبّتم عدـ « الوحدانّية»ألّف _على عدـ وجود الولد والشريك 

 الوحدانّية دليال على الشرؾ، فتعاُف هللا عّما يصفوف. 

ىذا اػبلق  ﴾ُدوُه َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ﴿َذِلُكُم اَّللَُّ َربُُّكْم اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعبُ 
ىو خلق ربكم اؼبستحق لعبادتكم وتعظيمكم، فهو اللطيف بكم ومربيكم،  -كل ما ذكر وما َف يذكر-
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ا َف تُػَعّد لذلك يف ىذه اغبياة الدنيا، أّما   ظاىرة وابطنة، أبصاركم ال تدركو وىو َمن أحاطتكم نعمو ألهنَّ
فذنّو يُدرؾ األبصار وىو اللطيف اػببَت، الذي يعاملكم ابلرفق والرضبة ويتلطف بكم   -جّل شأنو-ىو 

أنزؿ على رسولو كتابو ليكوف بصائر لقلوبكم، كما كاف اػبلق  -من سباـ رفقو بكم ورضبتو-ولذلك فذنَّو 
صباح، إُف الذي ذكرانه لكم موضع مشاىدتكم واستمتاع أبصاركم بو  من فلق اغببة والنوى، إُف فلق اإل

، إُف خلقكم أنتم من نفس واحدة، إُف  إخراج األحياء من األموات، إُف خلق الشمس والقمر والنجـو
نعمو  ،إنزاؿ اؼباء من السماء إلحياء األراضي اؼبوات وإخراج نبات كل شيء من مستودع األرض...إٍف

ة جوالهتا يف فقو وتفسَت اؼببصرات اليت ال آخر ؽبا، وال طاقة بكم لعّدىا أو إحصائها، فللبصائر القلبيّ 
اليت تشاىدىا أبصاركم وتدركها أعينكم، ﴿فَمْن أبصر منكم بعد ذلك فلنفسو، وَمْن عمي فعليها، وما 

عن الوقوع فيما أنتم فيو من ضالؿ، )إْف  -إكراىاً -  أي: لست اؼبسؤوؿ عن منعكم ﴾أان عليكم حبفيا
ساوس الشيطاف عنكم ابلقوة، بل ذلك ما ينبغي أف تقوموا بو علّي إاّل البالغ(،  ولن أستطيع أف أبعد و 

﴿ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن  ا ألبصر أنفسكم، ولو آمنتم واتصفتم ابلتقوى وربصنتم هب
 (.ٕٕٓ،ٕٔٓيِّ مُثَّ اَل يُػْقِصُروَف ﴾ )األعراؼ:الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِذَذا ُىْم ُمْبِصُروَف*َوِإْخَوانُػُهْم يَبُدُّونَػُهْم يف اْلغَ 

يقوؿ الشيخ ، قولو تعاُف: ﴿وََكَذِلَك ُنَصرُِّؼ اآلاَيِت َولِيَػُقوُلوْا َدَرْسَت َولِنُػبَػيَِّنُو لَِقْوـٍ يَػْعَلُموَف﴾
 أي أف أييت لنا ابغباؿ بعد اغباؿ ويكرر ويعيد، وأتيت اغبادثة«. كذلك نصرؼ » الشعراوّي يف معٌت: 

من اغبوادث وينزؿ فيها تشريع، ويرقق قلوهبم، وأييت بنماذج من الرسل، ومواقف أفبهم منهم حىت 
نصادؼ يف كل حاؿ قلبًا مستقباًل ألنو إف قاؿ مرة واحدة وسكت وكاف ىناؾ أانس قلوهبم منصرفة 

 لقلوب اؽبداية.فعندما يكرر األحداث وينزؿ فيها التشريع واؼبواعا فقد ترؽ قلوهبم لإليباف وتستوعب ا

ومعٌت: )َولِيَػُقوُلوْا َدَرْسَت(؟ إننا نعلم أف السماء تتدخل حُت يطم الفساد، لكن إف وجد يف 
الذات اإلنسانية نفس لّوامة فهي َمَناعة للنفس ووقاية ؽبا. فذف فعل اإلنساف ذنباً تلومو نفسو فَتجع، وإف 
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تنع يف اجملتمع األمر ابؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، اختفت النفس اللّوامة وصارت النفس أّمارة ابلسوء، ام
إف الفساد ال   ببياف جديد ومعجزة جديدة.فمعٌت ذلك أف الفساد قد طّم. وىنا تتدخل السماء وأتيت

يتأىب إال من وجود طبقات تطحن يف طبقات، والذين يُطحنوف ابلفساد ىم من يستقبلوف اؼبنهج بشوؽ، 
ولذلك فذف كل صباعة حاربت الرسل ىم   د ىو الذي يعارض اؼبنهجمن الفسا لكن الطاحن اؼبستفيد

 من الطاحنُت للناس، لكنَّ اؼبطحونُت إمبا يريدوف من ينقذىم.

إذف فكل صاحب دعوة ظباوية جعل هللا لو عدوًا من اجملرمُت  ألف السماء َف تتدخل إُف حُت 
دوًا من اجملرمُت، وىذا العدو يفنت بو صار اإلجراـ ال مقاـو لو. وىكذا هبعل هللا لكل نيب ورسوؿ ع

اعي اغبق إال الناس، ويبيل لو ضعاؼ العقائد. واغبق يصرؼ اآلايت حاالً بعد حاؿ حىت ال يثبت مع الد
ولذلك ذبد أف اإلسالـ قد جاء وغربل األمور  فمثاًل أتيت حادثة اإلسراء فمن كاف   اؼبؤمنوف الصادقوف

ك من أجل أف يذىب الزبد ويبقى من وبمل الدعوة دبنهج اغبق. أما من  إيبانو مهتزّا ينكر اإلسراء، وذل
كاف إيبانو ضعيفًا أو كاف يعبد هللا على حرؼ فاإلسالـ ال يرغبو. ﴿َلْو َخَرُجوْا ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم ِإالَّ 

ا قاؿ إذف فاغبق سبحانو وتعاُف قد صّرؼ اآلايت لينصر اؼبطحونُت، وحينم (.َٚٗخَبااًل﴾ )التوبة: 
أنو كاف قاعدًا يف اعببل، وتعلم من أعجمي. ولذلك قبد اغبق  اعو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ذلك قالوا درست وادّ 

َا يُػَعلُِّمُو َبَشٌر﴾ )النحل:   22(ٖٓٔيقوؿ: ﴿َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف ِإمبَّ

 معهم: النجم العاشر: يف بياف كطب دعاوه املشركني، وتوجيه التعامل

رِِكنْي * ْوْلور ْشاء  قاؿ تعاىل: ﴿اتهِبعر ْما أ وِحْي ِإلْيرْا ِمت رهبِحْا ال ِإْلْه ِإاله ه ْو ْوْأعرِرضر ْعِت الرا شر
رْك وار ْوْما ْجْعلرْناْؾ ْعْليرِهمر ْحِفيظبا ْوْما أْنْ: ْعْليرِهم ِبوِْكيٍل * ْواْل ْتس بُّوار الهِطيْت ْيدر  ع وْف ِمت د وِف اَّللح  ْما ْأشر

                                                           
22

 ٕٚٚٙالشعراوي ص:   
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وبا ِبْ ريرِ ِعلرٍم ْكْطِلْا زْيػهنها ِلك لِح أ مهٍة ْعْاْله مر ّت ه ِإىْل ْرّبِحِم مهررِجع  اَّللحِ  ه مر فْػيػ نْػبِحئػ ه م ِبْا ْكان وار  فْػْيس بُّوار اَّللحْ ْعدر
ِمن ته ّبِْ  ْاَِّنِمر لِْئت ْجاءتػره مر آيْة  لهيػ ؤر ْد ْأٙمر ِعر ك مر يْػعرْال وْف *ْوْأقرْسا وار اِبَّللِح ْجهر ْا اآلْوت  ِعنْد اَّللِح ْوْما ي شر ا ق لر ِإٔمه

ِمن وار ِبِه ْأوهْؿ ْمرهةٍ  ِمن وْف * ْونػ ْقلِحب  ْأفرِئْدتْػه مر ْوأْبرْصارْه مر ْكْاا ملْر يػ ؤر  ْوْنْطر ه مر يف ط  رْياَِّنِمر أْنػهْها ِإْذا ْجاءتر الْ يػ ؤر
ٍء قػ ب الب مها ْكان وار يْػعرْاه وْف *ْوْلور أْنػهْنا نْػ،هلرنْ  ْتد ْوْحْشررْ  ْعْليرِهمر ك له ْشير ا ِإلْيرِهم  الرْاآلِئْكْة وْْكلهْاه م  الرْاور

ثْػْره مر ْٖمرْهل وْف * وْْكْطِلْا ْجْعلرْنا ِلك لِح ِنيبٍح ْعد وًّا ْشيْ  ِمن وار ِإاله ْأف ْيْشاء اَّللح  ْوْلِكته ْأكر تِح اِطنْي اإِلنِ  ْواجلرِ لِيػ ؤر
تْػر وْف * وْ  ِؿ ل ر وربا ْوْلور ْشاء رْبُّْا ْما فْػْعل وهللا  ْفْطرره مر ْوْما يْػفر ر ْؼ الرْقور لِْتصرْ د ي وِحي بْػعرض ه مر ِإىْل بْػعرٍض ز خر

هللا  ْولِيْػقرَْتِف وار ْما ه م مُّقرَْتِف وْف  ِمن وْف اِبآلِخْرِة ْولِيْػررْضور ْر اَّللِح أْبػرْتِ ي ْحْكابا ِإلْيرِه ْأفرِئْدة  الهِطيْت اْل يػ ؤر * ْأفْػْ يػر
ْناه م  الرِكْتاْب يْػعرْلا وْف أْنهه  م نْػ،هؿ  محِ  ْعِح ْوه ْو الهِطي أْنْػْ،ْؿ ِإلْيرك م  الرِكْتاْب م ْفصهالب ْوالهِطيْت آتْػيػر ت رهبِحْا اِب ر

َْتِيْت * ْوّتْه:ر ْكِلْا:  رْبِحْا ِقدر  ِؿ ِلْكِلْااتِِه ْوه ْو السهِايع  الرْعِليم  * ْفاْل ْتك وْنته ِمْت الرا ار الب اله م ْبدِح قبا ْوْعدر
ثْػْر ْمت يف اأْلررِض ي ِضلُّوْؾ ْعت ْسِبيِل اَّللِح ِإف يْػتهِبع وْف ِإاله الظهته ْوِإفر ه مر ِإاله ْ٘مر  ر ق وْف * ِإفه ْوِإف ت ِلعر ْأكر

ْتِديْت﴾ )األنعاـ:رْبهْا ه ْو ْأعرْلم  ْمت ْيِضلُّ ْعت ْسبِ   (.:11-199يِلِه ْوه ْو ْأعرْلم  اِبلرا هر

وقد صرؼ هللا اآلايت، فافًتؽ الناس يف _ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ىنا يصدر األمر العلوي للنيب الكرًن 
ا يقولوف دبوال وبفل  هبم أف يتبع ما أوحي إليو، وأف يعرض عن اؼبشركُت، فال وبفل _مواجهتها فريقُت

قوؿ متهافت، وال يشغل ابلو بتكذيبهم وعنادىم وعباجهم. فذمبا سبيلو أف يتبع ما أوحي إليو من ربو  من 
فيصوغ حياتو كلها على أساسو  ويصوغ نفوس أتباعو كذلك. وال عليو من اؼبشركُت  فذمبا ىو يتبع وحي 

إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ال إِلََو ِإالَّ ُىَو َوأَْعِرْض اتَِّبْع َما أُوِحَي ) إال ىو، فماذا عليو من العبيد؟! هللا، الذي ال إلو
 .(َعِن اْلُمْشرِِكُتَ 

: ﴿َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ فَػَيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا بَِغَْتِ ِعْلٍم َكَذِلَك -جل شأنو-مث يقولو 
: ىو  (.ٛٓٔ)األنعاـ: هبِِّْم َمْرِجُعُهْم فَػيُػنَػبِّئُػُهْم دبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾َزيػَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإَُف رَ  السبُّ
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اؼبؤمنُت عن اؽببوط عن  -يف ىذه اآلية الكريبة-الشتم، وذكر اإلنساف دبا ُيسيئو، وقد هنى القرآف 
يدعوف من دوف  واحًتاـ اآلخر بسب اؼبشركُت والذين -الذي وضعهم فيو-اؼبستوى األخالقى العاُف 

هللا، فذّف ذلك سوؼ يدفعهم إُف سّب هللا ورسولو واؼبؤمنُت، وليسوا سواء، فذّف ذلك سوؼ يؤدي إُف 
من آؽبتم اليت يزعموف ومن أصناـ وأوبف وأموات وما إُف  -تبارؾ وتعاُف-سباب غَت متكاف   فأين هللا 

 ذلك.

اآلية الكريبة يصلح أف يكوف أساًسا للتسامح أداًب عالًيا يف ىذه  -تبارؾ وتعاُف-ويعلمنا هللا 
فهذا الشرؾ الذي نستنكره ونرفضو بكل أشكالو،  .ر وحسن التعامل معو، بل واحًتامووقبوؿ اآلخ

 َكَذِلَك َزيػَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم﴾ونسأؿ هللا أف هُبَتان منو، تضعو اآلية ربت إطار  التزيُت: ﴿
وىي تعمل على تطهَت وتزكية اإلنساف اؼبسلم ومنعو من السقوط -ية الكريبة (، فكأف اآلٛٓٔ)األنعاـ:

أهّنم أونبوا من  -ليخفف من غلوائو يف رفض الذين يدعوف من دوف هللا-تقوؿ لو  -يف مهاوي السباب
 َف وبفظهم، وَف -تبارؾ وتعاُف-الشيطاف أهّنم على حق وأهّنم على صواب، فالشيطاف زّين ؽبم  وألّف هللا 

نسب ذلك التزيُت لنفسو ليقدـ مزيًدا من  -جّل شأنو-وبل بُت الشياطُت وبُت التزيُت ؽبم، فذنّو 
اإلشارات إُف اؼبؤمنُت أف يبتعدوا عن سّبهم، أو يعتربوهنم قد وقعوا يف الكفر عن تصميم وقصد واختيار 

ايت أخرى فتلك ىي قد نسب التزيُت للشيطاف يف آ -جّل شأنو-ؾبرد من عند أنفسهم، وإذا كاف 
ِبيِل فَػُهْم ال يَػْهَتُدوَف﴾اغبقيقة: ﴿ ولكّنو ىف ىذه  (ٕٗ)النمل: َوَزيََّن ؽَبُُم الشَّْيطَاُف أَْعَماؽَبُْم َفَصدَُّىْم َعِن السَّ

اآلية الكريبة، وىو يف معرض ضبل اؼبسلمُت على ذبنب السباب وربويل أمر الدعوة إُف خصومة شخصّية 
 إليو جّل شأنو، على ذلك اؼبعٌت الذي نبهنا إليو، فكأنّو يريد أنّو إذا كاف هللا قد مباشرة، نسب التزيُت

فال ينبغي أف تسّبوىم   ىداكم لإليباف فأصبحتم بنعمتو مؤمنُت مسلمُت فذّف اػبذالف قد أصاب آخرين،
ّب هللا وألّف سّبهم وسّب شركائهم وأصنامهم سوؼ يثَت ضبيتهم، ووبملهم الشيطاف على س على ذلك.
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جّل شأنو، وذلك سيزيد يف ضالؽبم واكبرافهم وإمعاهنم يف الشرؾ والضالؿ، فعليكم أال تُعينوا الشيطاف 
واآلية تقّدـ لنا درًسا بليًغا يف التعامل مع اآلخر، ويف العدؿ معو ىف القوؿ  عليهم، وتدفعوىم إُف ذلك.

ة اؼبباشرة، فاختالفنا معهم اختالؼ يف دين والعمل، وأف نبتعد عن اؽببوط إُف مستوى اػبصومة اإلنسانيّ 
ومعتقد، فذذا بغضنا شيًئا فذمّبا نبغض أعماؽبم وشركهم، وال نقبل شيًئا من ذلك، أّما ىم، وبوصفهم 
بشرًا، فذّف كفرىم وإشراكهم ال هبعلنا نستبيح ربقَتىم أو استعالئنا عليهم ومقتنا ؽبم بصفتهم البشرية، أو 

فبُػْغض عمل اإلنساف شيء وبُػْغض ذاتو شيء آخر، وال بد من التفريق بُت االثنُت، اإلنسانّية اجملردة، 
 فأنت تدعوه للهداية وتدعو لو هبا ألّنك رببو، وتريد اػبَت لو، وتريد أف زبرجو من الظلمات إُف النور.

والسباب ال أيخذ شكاًل واحًدا  فذّف خطباء بعض اؼبساجد الذين يضمنوف أدعيتهم  كبو  
يقوموف بعملية سباب يف « هم عدًدا وأىلكهم بدًدا واجعلهم وأمواؽبم ونسائهم غنيمة للمسلمُتأحص»

دبثل ذلك وىم  -جّل شأنو-إطار دعاء يف غَت وقتو ويف غَت مناسبتو، فذذا دعا رسوؿ هللا وأصحابو هللَا 
،  أّما أف يدعو خطيب دبثل ىذ ه األدعية، ويف ىذه ىبوضوف اؼبعركة، أو يتهيأوف ؽبا، فذلك أمر مفهـو

األوقات، فذنّو يدفعهم إُف كراىية اؼبسلمُت واستباحة دمائهم وأعراضهم، وإذا احتج عليهم أى ؿبتج 
فيقولوف: "إّف ىؤالء لو سبّكنوا منا فذلك ما سيفعلونو فينا، اظبعوا إُف خطبائهم ىف اعبمعة ماذا يقولوف، 

وقد بلغوا لسسف -" من ىذا السباب، واؼبسلموف اليـو وانظروا ماذا يكتبوف، إهّنم يقولوف كذا وكذا...
يف حاجة إُف أف يُعيدوا النظر يف كثَت من ىذه األمور، وأال  -الشديد ىذه اؼبرحلة من مراحل الضعف

يكونوا كمثل الذي قاؿ: "أشبعتهم شتًما، وراحوا ابإلبل"! إذ ما الذي أفاد ىذا األضبق صاحب اإلبل 
 قالو ؼبن استاقوا إبلو واغتصبوا أموالو؟!.من الشتم والسباب الذي 

(، ٗقاؿ جّل شأنو: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرِة َزيػَّنَّا ؽَبُْم أَْعَماؽَبُْم فَػُهْم يَػْعَمُهوَف﴾ )النمل:
د أف علم ال أيمر ابلفحشاء وال يزيّنها ألحد، لكّنو بع فالتزيُت من الشيطاف ال من هللا تعاُف  ألّف هللا 
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منهم اختيار سبيل الشيطاف خلَّى بينهما، وأسقط عنهم ضبايتو ؽبم من الشياطُت وحفظو ؽبم من 
سنن ببتة ال تتغَّت يف ضالؿ من  -تعاُف-وساوسها، وذلك ما يسوغ نسبة التزيُت لو سبحانو، فلّلو 

بُوا يتعرض للضالؿ وىبتاره سبياًل لو، وىداية من يتشوؼ إُف اؽبداية ويطلبها وي تطّلع إليها: ﴿َوالَِّذيَن َكذَّ
(﴾ من ىذه ٜٖ) آِباَيتَِنا ُصمّّ َوُبْكٌم يف الظُُّلَماِت َمْن َيَشِذ اَّللَُّ ُيْضِلْلُو َوَمْن َيَشْأ هَبَْعْلُو َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ إِ  ْبِليَس قَاَؿ أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا*قَاَؿ السورة، و: ﴿َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
قَِلياًل*قَاَؿ اْذَىْب َفَمْن  أَرَأَيْػَتَك َىَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَُف يَػْوـِ اْلِقَياَمِة أَلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيػََّتُو ِإالَّ 

ُهْم فَِذفَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكمْ  ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم خِبَْيِلَك  تَِبَعَك ِمنػْ َجزَاًء َمْوُفورًا*َواْستَػْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنػْ
 ِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهمْ َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم يف اأْلَْمَواِؿ َواأْلَْواَلِد َوِعْدُىْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُرورًا*ِإفَّ ِعَبا

(، و:﴿َوازبََُّذوا ِمْن ُدوِف اَّللَِّ آؽِبًَة لَِيُكونُوا ؽَبُْم ِعزِّا*َكالَّ ٘ٙ-ُٔٙسْلطَاٌف وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل﴾ )اإلسراء:
تَػُؤزُُّىْم أَزِّا﴾  َسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَف َعَلْيِهْم ِضدِّا*أَفَْ تَػَر َأانَّ أَْرَسْلَنا الشََّياِطَُت َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

َنًة لِلَِّذيَن يف قُػُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم َوِإفَّ ٖٛ-ٔٛ)مرًن: ( و: ﴿لَِيْجَعَل َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ِفتػْ
ْم َما بَػُْتَ أَْيِديِهْم َوَما (، واآلية: ﴿َوقَػيَّْضَنا ؽَبُْم قُػَراَنَء فَػَزيػَُّنوا ؽبَُ ٖ٘الظَّاِلِمَُت َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيٍد﴾ )اغبج:

ْنِس ِإنػَُّهْم َكانُوا خَ   اِسرِيَن﴾َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ يف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِهْم ِمَن اعبِْنِّ َواإْلِ
ْعَلُموَف َأيّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ إِلَْيُكْم فَػَلمَّا واآلية: ﴿َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو اَي قَػْوـِ َفَ تُػْؤُذوَنٍِت َوَقْد تػَ  (ٕ٘)فّصلت:

ُ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقَُت﴾ )الصف: ُ قُػُلوبَػُهْم َواَّللَّ  (.٘زَاُغوا أَزَاَغ اَّللَّ

َا اآْلايَ  ُت ِعْنَد اَّللَِّ َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنػََّها ﴿َوأَْقَسُموا اِبَّللَِّ َجْهَد أيَْبَاهِنِْم لَِئْن َجاَءتْػُهْم آيٌَة لَيُػْؤِمُننَّ هِبَا ُقْل ِإمبَّ
ِإَذا َجاَءْت اَل يُػْؤِمُنوَف﴾ وىؤالء يعموف عندما وُبرجوف، وال يبقى بُت أيديهم سبيل للشغب لطلب آايت 
م سوؼ يؤمنوف إذا جاءهتم آية جديدة كما طلبوا،  ومعجزات جديدة، ويقسموف األيباف على أهنَّ

ىم، ويبُّت عدـ جدِّيتهم، وأهّنم يريدوف إيبااًن وإسالًما وديًنا مفّصال على نوااي -تعاُف-ويكشف هللا 
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أىوائهم، وتّتسع لكل رغباهتم وشهواهتم، فال تغًتوا أيّها اؼبؤمنوف دبزاعم ىؤالء، وال تسألوا رسلكم كما 
تِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ُسئل موسى من قبل تونبًا منكم أهّنم صادقوف بوعدىم ابإليباف لو جاءهتم آية: ﴿َوَما أيَْ 
اأْلَوَِّلَُت*َوَلْو  ِإالَّ َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوَف*َكَذِلَك َنْسُلُكُو يف قُػُلوِب اْلُمْجرِِمَُت*اَل يُػْؤِمُنوَف بِِو َوَقْد َخَلْت ُسنَّةُ 

ا ُسكَِّرْت أَْبَصاُراَن َبْل كَبُْن قَػْوـٌ َمْسُحوُروَف﴾ فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم اَباًب ِمَن السََّماِء َفظَلُّوا ِفيِو يَػْعُرُجوَف*َلَقاُلوا ِإمبََّ 
(، مع ىذه اآلايت من ىذه: ﴿َوأَْقَسُموا اِبَّللَِّ َجْهَد أيَْبَاهِنِْم لَِئْن َجاَءتْػُهْم آيٌَة لَيُػْؤِمُننَّ هِبَا ٘ٔ-ٔٔ)اغبجر:

َا اآْلاَيُت ِعْنَد اَّللَِّ َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنػََّها إِ  َذا َجاَءْت اَل يُػْؤِمُنوَف*َونُػَقلُِّب أَْفِئَدتَػُهْم َوأَْبَصاَرُىْم َكَما َفَْ يُػْؤِمُنوا ُقْل ِإمبَّ
ُكلَّ   ُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْراَن َعَلْيِهمْ ِبِو َأوََّؿ َمرٍَّة َوَنَذرُُىْم يف طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوَف*َوَلْو أَنػََّنا نَػزَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلَّمَ 
ُ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم هَبَْهُلوَف﴾ )األنعاـ:  (.ٔٔٔ-َٜٓٔشْيٍء قُػُباًل َما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَّ

)وكذلك جعلنا لكل...( إّف نزعة معاداة األنبياء اليت يشًتكوف فيها ىم وشياطُت اعبن ىي اليت 
اليت ليس بينها وبُت الصدؽ واعبد نسب، بل ىي مزخرفات  ربملهم على تلك اؼبقًتحات والطلبات 

كالمّية يتبادؿ شياطُت اإلنس واعبن اإلوباء إُف بعضهم بعًضا هبا، غرورًا منهم واستهزاًء ابلنبيُِّت، ولو 
 -تعاُف-شاء هللا منع ىؤالء األعداء من فعل ذلك كرًىا ؼبنعهم هللا، فال يقف شيء يف وجو قدرة هللا 

يفًتوف، وذرىم يف طغياهنم يعمهوف ويًتّددوف يف عذاابت الضالؿ واغبَتة يف اغبياة الدنيا فذرىم وما 
وعذاب النار يف اآلخرة. إفَّ تلك العداوة واإلوباء بزخرؼ القوؿ غرورًا سبيل إليو أفئدة الذين ال يؤمنوف 

 ابآلخرة ويرضونو، فلَتتكبوا من اإلمث ويقًتفوا من اعبرائم ما ىم مقًتفوف.

يذىب شياطُت اعبن إُف أوليائهم من شياطُت اإلنس ليجادلوا يف ذلك وليقولوا: إنَّو ال فرؽ بُت 
ماذكر اسم هللا عليو وما َف يذكر اسم هللا عليو يف حقيقة الذبح واللحم  ليصدوا أوليائهم، وكلُّهم متمردوف 

لبعض من زخارؼ األقواؿ  أشرار، سواٌء أكانوا من اإلنس أو اعبن، يوحوف يف خفاء، ويوسوس بعضهم
 ما هبادلونكم فيو، وإف أطعتموىم يف ما يدعونكم إليو وهبادلوكم فيو إّنكم ؼبشركوف.
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ولعّل ىذا فيو الوعيد للشعوب اؼبسلمة اليت تعتمد على االستَتاد من غَت اؼبسلمُت يف طعامها 
يو، وذبادؿ عن ذلك، فذفَّ اآلية وشراهبا، وال تفّرؽ بُت ما ذكر اسم هللا عليو وما َف يذكر اسم هللا عل
-وما الذي هبعل البلداف اؼبسلمة  ،الكريبة ذبعل األكل فبا َف يذكر اسم هللا عليو دائرًا بُت الفسق والشرؾ

على ما يستورد من غَتىم؟! ويتناسوف  -كاًل أو بعًضا-تعتمد اليـو يف أكلها  -عربّية أو غَت عربّية
، ومنو ما َف يذكر اسم هللا  -وجّل شأن-ويتجاىلوف ما حرـّ هللا  يف ىذا اجملاؿ، وقد فصل لنا ما ُحرـّ

عليو. إّف عدـ ربرز اؼبسلمُت وتقصَتىم يف ربقيق األمن الغذائي فسق ديٍّت، وخطر حقيقّي على البلد 
 ، إضافة إُف الصحة وربقيق األمن الغذائي واالعتماد على النفس يف أمر ال يبكنواألمَّة والتدين أو الدين

االعتماد فيو على الغَت، فغَت اؼبسلمُت لو أرادوا الضغا على أي بلد مسلم وفرض شروطهم عليو فذفَّ 
 ذلك ميّسر سباًما لعدـ توافر األمن الغذائي يف أي بلد مسلم، فذاّن  وإاّن إليو راجعوف.

كم أيّها اؼبدعّووف مث ينادي رسوؿ هللا فيهم: )..( أفغَت هللا أبتغي وأطلب َحَكًما وبكم بيٍت وبين
إُف اإليباف بو من مشركُت وكتابيُّت، وىو الذي أنزؿ إليكم الكتاب مفصَّاًل ليكوف لو اغبكم: ﴿أَفَْ تَػَر ِإَُف 

نَػُهْم مُثَّ يَػتَػَوُفَّ َفرِيٌق مِ  ُهمْ الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَف ِإَُف ِكَتاِب اَّللَِّ لَِيْحُكَم بَػيػْ َوُىْم ُمْعِرُضوَف﴾  نػْ
كما يعرفوف أبناءىم، ويعلموف أفَّ ىذا الكتاب   (. وأىل الكتاب يعرفوف رسوؿ هللا ٖٕ)آؿ عمراف:

منّزؿ من ربك ابغبق، فال تكوَنّن من الشاكُت أهّنم ال يعلموف، أو أهّنم قد هبهلوف ذلك، فتجهد نفسك 
 يف تعليمهم ودعوهتم.

صدقًا وعدال، ال مبّدؿ لكلماتو، وال انسخ وال مغَتِّ  ال على وسبت كلمة ربك يف ىذا القرآف 
مستوى األلفاظ  ألّف هللا ظبيع ويسمع كل ما وباولوف إحداثو، ووبوؿ بينهم وبُت التمّكن منو، وال على 
مستوى اؼبعاين  ألنّو سبحانو عليم، ولن يبنح ىؤالء القدرة على ربقيق ذلك، فاستمسك ابلذي أوحي 

وال تبديل لكلماتو. وال تغرّنك كثرة أىل الباطل  -كّلو-وعدال  -كّلو-ب ربك صدقًا إليك من كتا
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والّدعاة إُف الزيع، فذّف أكثر أىل األرض على ضالؿ  ألهّنم يّتبعوف الظنوف، ال الصدؽ والعدؿ الذين 
ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإالَّ  جئتهم بو: ﴿َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَؾ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ 

 (، ىبّمنوف زبميًنا ال يستند إُف دليل، ويفتقر إُف ما يسنده.ٙٔٔاألنعاـ: ) ىَبُْرُصوَف﴾

يف القرآف فهو يقُت، وىذا يشكل بكثَت من اآلايت. « ظن»ؾباىد يف معٌت الظن: كل  يقوؿ
ؿبموًدا ُمثااًب عليو « الظنّ »: أنّو حيث ُوجد أحدٕماالقرآف   وقاؿ الزركشي: للفرؽ بينهما ضابطاف يف

« أف»: أّف كّل ظّن يتصل بو الثاينفهو اليقُت، وحيث ُوجد مذموًما متوّعًدا عليو ابلعذاب فهو الشك، و
« أفّ »يتصل بو « ظنّ »(، وكل ٕٔاؼبخّففة فهو شك، كبو: ﴿َبْل ظََننُتْم َأف لَّن يَنَقِلَب الرَُّسوُؿ﴾ )الفتح:

(، واؼبعٌت يف ذلك أف ٕٓاؼبشّددة فهو يقُت، كقولو تعاُف: ﴿ِإيّنِ ظََننُت َأيّنِ ُماَلٍؽ ِحَسابِيْو﴾ )اغباقة:
. والقرآف اجمليد قد أغناان عن ٖٕاؼبشّددة لتأكيد، فدخلت يف اليقُت، واؼبخففة خبالفها فدخلت يف الشك

ومفهومو، وللظّن ألفاظو ومفاىيمو، فال داعي  ىذا اػبلط فألفاظ القرآف مفاىيم كربى فلليقُت ألفاظو
وكبن مأموروف بتدبر القرآف والنظر يف  .الذي ذكره والتعميم الذي حاولوه يدعو إلهباد ىذا التداخل

ِإف نَُّظنُّ ﴿جل شأنو مفرّقًا بينهما: -سياقاتو وستغنينا عن االحتياج ؽبذا التداخل الذي ذكروه. وقد قاؿ 
، وابلتاِف فالسياؽ ىو الذي وبدد اؼبراد من األلفاظ، وينّبو إُف (ٕٖ)اعباثية: ﴾كَبُْن دبُْستَػْيِقِنُتَ ِإالَّ ظَنِّا َوَما 

األنعاـ: ﴿ِإفَّ َربََّك ُىَو أَْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ )القصد اإلؽبّي من وراء ذلك. 
ّنك على اغبق اؼببُت، وأّف ما أُنزؿ إليك من ربك ىو اغبق، وأّنك ، ويكفيك أنّو يشهد لك أ(ٚٔٔ

فيؤّكد تعاُف بعد كل ما ذكر أنّو أعلم يبَن ضّل عن سبيلو، واتبع ىواه، على ىدى وعلى صراط مستقيم. 
 وىو كذلك أعلم دبَن اىتدى آبايتو وصّدؽ بو.

                                                           

 (.ٛٛ٘الكفوي ) ٖٕ
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 النجم ا ادي عشر يف بياف أحكاـ األطعاة والطابئم:

ِمِننْي * ْوْما ْلك مر ْأاله َْترك ل وا ِمها  :قاؿ تعاىل ت مر ِِبْوتِِه م ؤر م  اَّللِه ْعْليرِه ِإفر ك نػر ﴿ْفك ل وا ِمها ذ ِكْر اسر
ـْ ْعْليرك مر ِإال ْما اضرل ِرررُت ر ِإلْيرِه ْوِإفه ْكِثريبا لْ  م  اَّللِه ْعْليرِه ْوْقدر ْفصهْل ْلك مر ْما ْحره ْواِئِهمر ي ضِ ذ ِكْر اسر لُّوْف ِبِْهر
ِسب   ْف ِبْ ريرِ ِعلرٍم ِإفه رْبهْا ه ْو ْأعرْلم  اِبلرا عرْتِديْت * ْوْذر وا ظْاِهْر اإِلّتِر ْواْبِطْنه  ِإفه الهِطيْت ْيكر ْ،ور وْف اإِلّترْ ْسي جر

م  اَّللِه عْ  ع  ْوِإفه الشهْياِطنْي لْي وح وْف ِإىْل ِبْا ْكان وا يْػقرَْتِف وْف * ْوال َْترك ل وا ِمها ملْر ي طرْكِر اسر ْليرِه ْوِإنهه  ْلِفسر
رِك وْف﴾ )األنعاـ:  لِْياِئِهمر لِي ْجاِدل وك مر ْوِإفر ْأطْعرت ا وه مر ِإنهك مر ْلا شر  (.181-;11ْأور

( تقريًبا، يربز فيها ٔ٘ٔرقم: )اآلية ىذه اآلايت من سورة األنعاـ واآلايت اليت ستليها حىت 
أسلوب القرآف الكرًن يف عرض األمور الشرعّية أو الفقهّية، وىو أسلوب يّتسم دبا يلي: أواًل ليس فيو 
ترابط موضوعّي كالذي قبده يف كتب الفقو، من تقسيمو إُف كتاب طهارة، وصالة، وزكاة...إٍف، لكّن 

ا وانعكاساهتا على ة، وعالقتهالعقيدة والرؤية الكليّ ىي:فيو عرًضا لقضّية اغبالؿ واغبراـ مرتبطة أمور، و 
  لى ذلك التشريع يف اغبياة الدنيا وقضّية اعبزاء يف اآلخرةإبراز اآلبر اؼبرتبة ع  و تفاصيل اغبياة

 واكبصار سلطة التشريع فيو. «حاكمّية القرآف اجمليد»لّية يف اؼبتج« اغباكمّية اإلؽبّية»و

ُّت ضايلتها بعاتو والتشريعات اليت ىبتلقها العباد، ويوهبري القرآف أحيااًن نوًعا من اؼبقارنة بُت تشري
وضحالتها، وكثَتًا من ثغورىا  ليتبُّت القارئ عظمة التشريعات القرآنّية الكونّية ودقتها، وسبّيزىا وتفوقها 
على ما عداىا، مث هبمع بُت عّدة أمور قد ال تتضح الروابط بينها بشكل مباشر، فقد ال تتضح فيها 

لكن يتضح هبا ذلك االرتباط الوثيق بُت الشريعة والعقيدة واغبياة الطّيبة يف الدنيا واعبزاء  وحدة اؼبوضوع
 اغبسن يف اآلخرة.

اعبولة الطويلة يف دالئل الربوبيَّة واأللوىّية مع دالئل اػبلق واإلبداع والتسخَت، وبياف  ىذهبعد 
يدعو أف  أنسب منتوجد نتيجة ال  حها ؽبم،حقيقة العبوديّة والنعم اليت أنعم هللا على عباده هبا وأات
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اػبلق إُف األكل فبا ذُكر اسم هللا عليو، فذكر اسم هللا عليو عند الذبح ىو اؼبفتاح الذي يفتح مغاليق 
 -جّل شأنو-الرزؽ اؼبستودع، ويُعطيكم إذف اػبالق الرازؽ اؼبالك بتناولو ىنيًئا مريًئا. لقد فّصل اػبالق 

 -اليت فّصلها هللا يف سورة اؼبائدة وغَتىا-طعمة والذابئح، فَمْن ذبنَّب تلك اّرمات ارـّ عليكم من األ
ابلبسملة  -تعاُف-إفَّ ذكر هللا  .بيح لو أف أيكل منها إال ما حرـّوذكر اسم هللا على ما ذبح، فقد أُ 

والتكبَت عند الذبح إعالف لربوبّية الرّب وعبوديّة العبد، ليس ذلك فحسب، بل إنّو تذكَت ؼبالك األنعاـ 
إذ إّف اسم هللا عظيم ويستدعي مبدأ   ب أف تكوف طيبة حسيِّا ومعنوايِّ وللجزّار ولاكل أّف األطعمة هب

لق الذي ذلل ىذه األنعاـ ورزقها اإلنساف، ويصبح األكل آنذاؾ عبادة واػبا« النعمة والشكر واغبمد»
 :كاف ينّبو إُف ىذه اؼبعاين وىو يقوؿ  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم–إليها، ولعل سيدان رسوؿ هللا  وسبيالً 
َتِغي هِبَا َوْجَو اَّللَِّ ِإالَّ آَجَرَؾ اَّللَُّ هِبَا َحىتَّ » ، فمشاعر ٕٗ« اللُّْقَمَة ذَبَْعُلَها يف يف اْمرَأَِتكَ َوَلْسَت بَِناِفٍق نَػَفَقًة تَػبػْ

الربوبّية والعبوديّة ىي اليت هتيمن على أدّؽ ما يف اغبياة من نُظُم، ومنها نظاـ األطعمة، وحينما يذكر 
فذلك يساعدىم على  -جّل شأنو-سائر ذوي العالقة هللَا يف ىذا اؼبوقع، ويسّموف ابظبو، ويكرّبونو 

فهـو التقوى، ومع استحضار مفهـو التقوى ينتفي الغش واعبشع والرغبة يف الكسب، ولو استحضار م
بعد أف طاؿ علينا األمد وقست منا -السلبّية اليت  على حساب صحة اإلنساف وحياتو، فتختفي الظواىر

ـ برزت، بل ىيمنت على حياتنا صبيًعا، وأّدت إُف ظهور سائر ما نعاين من مشكالت يف نظا -القلوب
 .، واإلضرار بصحة اإلنسافاغبياة

وحينما يبدأ اآلكل تناوؿ طعامو ابلبسملة فذلك توكيد أنّو أيكل من طعاـ صنعو وأعّده ورزقو 
ربّو وإؽبو وخالقو ورازقو، وماداـ قد ذكر اسم هللا عليو،   -وحده-إاّيه رب العاؼبُت، اػبالق اؼبالك، فهو 
 على األكل منو: -جّل شأنو-، فكلوا منو، بل ىناؾ حّض منو وَف يكن فبّا أُدرج فيما ُفّصل ربريبو

                                                           
 (.ٛٙ/ ٘طوؽ النجاة( ) )دار  البخاري صحيح اؼبغَتة، بن ابراىيم بن إظباعيل بن   هللا عبد أبو ٕٗ
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اْضطُرِْرُ ْ إِلَْيِو ﴿َوَما َلُكْم َأالَّ أَتُْكُلوا فبَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِو َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرَّـَ َعَلْيُكْم ِإالَّ َما 
(﴾، ال شيء يبنعكم من ذلك، ِٜٔٔعْلٍم ِإفَّ َربََّك ُىَو أَْعَلُم اِبْلُمْعَتِديَن ) َوِإفَّ َكِثَتًا لَُيِضلُّوَف ِأَْىَوائِِهْم ِبَغَْتِ 

ـُ َوغبَُْم اػْبِْنزِيِر َوَما أُِىلَّ لِغَ  َتُة َوالدَّ َْتِ اَّللَِّ ويف تفصيل ما حرـّ عليكم يف سورة اؼبائدة: ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميػْ
ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْف ِبِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُ  يػْ وَذُة َواْلُمتَػَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

ـَ َأْكَمْلُت ِف اْليَػوْ َتْستَػْقِسُموا اِبأْلَْزاَلـِ َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَػْوـَ يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفاَل زَبَْشْوُىْم َواْخَشوْ 
رَ  ـَ ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ يف ـَبَْمَصٍة َغيػْ ْساَل ُمَتَجاِنٍف إِلِمثٍْ  َلُكْم ِديَنُكْم َوأسَْبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 ﴾ جرى استثناء ما اضطُرر  إليو أيًضا.ٖفَِذفَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )

(﴾، ىناؾ كثٌَت من ِٜٔٔضلُّوَف ِأَْىَوائِِهْم ِبَغَْتِ ِعْلٍم ِإفَّ َربََّك ُىَو أَْعَلُم اِبْلُمْعَتِديَن )﴿َوِإفَّ َكِثَتًا لَيُ 
الناس يضلوف وُيضلوف التباعهم أىواءىم بغَت علم، فيضلوف بغَت علم وُيضّلوف غَتىم وفًقا لتلك األىواء، 

اكبصار  -سبحانو-و يعلن  -جّل شأنو- ويف ذلك يعتدوف على أنفسهم وعلى غَتىم وعلى سلطاف هللا
(﴾  أي: ٕٓٔعملية التحليل والتحرًن بو جّل شأنو، مث يقوؿ جّل شأنو: ﴿َوَذُروا ظَاِىَر اإْلِمثِْ َواَبِطَنُو)

أّما  .سّب وسرقة وزان وما إليهااتركوه ودعوه، وظاىر اإلمث ىي اؼبنكرات اليت تفعلها اعبوارح  من ضرب و 
لذنوب اليت تقع يف القلب  كاغبسد والنوااي السّيئة. ويف اآلية التالية يف ذكر اّرمات ابطن اإلمث فهو ا

فالذين يكسبوف اإلمث . اؼبراد ىذا اؼبعٌت.. وهللا أعلمُقّسمت الفواحش إُف ما ظهر منها وما بطن، و 
عن أكل  -جّل شأنو-الظاىر أو الباطن َسُيْجزوف دبا كانوا يفًتوف ويرتكبوف من تلك اعبرائم، مث ينهى 

ما َف يُذكر اسم هللا عليو، ويعتربه فسًقا، والفسق: ىو اػبروج عن إطار الشرع، والفسق يقع ابلقليل من 
الذنوب والكثَت، وُتطلق على اؼبؤمن إذا أخّل اباللتزاـ أحكاـ الشرع كلها أو ببعضها، وإذا أطلقت على 

األحكاـ اليت يُلـز العقل هبا، وتقتضيها الفطرة. وقد كثر الكافر فذمّبا ُتطلق عليو ألنّو خرج عن العقل و 
(، ﴿فَػَفَسُقوا ِفيَها﴾ ٓ٘ورود ىذا اؼبفهـو يف القرآف اجمليد: ﴿فَػَفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّو﴾ )الكهف:
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ا﴾ (، ﴿أََفَمْن َكاَف ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَف فَاِسقً ٗ(، ﴿َوأُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف﴾ )النور:ٙٔ)اإلسراء:
(، ﴿َواَّللَُّ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ ٘٘(، ﴿َوَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك َفُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف﴾ )النور:ٛٔ)السجدة:

(، ﴿َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك ٚٙ(، ﴿ِإفَّ اْلُمَناِفِقَُت ُىُم اْلَفاِسُقوَف﴾ )التوبة:ٛٓٔاْلَفاِسِقَُت﴾ )اؼبائدة:
(، فالفاسق أعم من الكافر، يشملو ويشمل سواه، وتسمية القرآف األكل ٖٖيَن َفَسُقوا﴾ )يونس:َعَلى الَّذِ 

فبا َف يُذكر اسم هللا عليو أنّو فسق يعٍت أنّو خروٌج عن االلتزاـ بطاعة هللا تبارؾ وتعاُف، وىذا النوع من 
 الفسق كثَتا ما يقع إبوباء الشياطُت إُف أوليائهم.

 

 عشر: عود  إىل بياف قدرة ل املللقة الداعية للتفكحر وإخالص الوجه له:النجم الثاين 

ْناهللا  ْوْجْعلرْنا لْه  ن وربا ْٙمرِشي ِبِه يف النهاِس ْكْات مهثْػل ه  يف  قاؿ تعاىل: يْػيػر تبا فْْأحر ﴿ْأْو ْمت ْكاْف ْميػر
ْها ْكْطِلْا ز يِحْت لِلرْكاِفرِيْت ْما ْكان وار يْػعرْال وْف * وْْكْطِلْا ْجْعلرْنا يف ك   ْر لِح قْػرريٍْة ْأْكابِ الظُّل ْااِت لْيرْ  ِبْارٍِج مِحنػر
ع ر وْف * ْوِإْذا ْجاءتػره مر آيْة  قْال وار  ك ر وار ِفيْها ْوْما ْٙمرك ر وْف ِإاله ِِبْنف ِسِهمر ْوْما ْيشر ِمْت ْح ه ُم ْرِِميْها لِْيار  ْلت نػُّؤر

ْتد ِمثرْل ْما أ وِتْ ر س ل  اَّللِح اَّللح  ْأعرْلم  ْحيرث  ْٖمرْعل  ِرْسالْْته  ْسي ِصيب  الهِطيْت  ْرم وار ْقْ ار  ِعنْد اَّللِح نػ ؤر ْأجر
الْـِ ْوْمت ي ِردر  رهللا  ِلإِلسر ْرحر ْقدر ِديْه  ْيشر ْأف ي ِضلهه  ْوْعْطاب  ْشِديد  ِبْا ْكان وار ْٙمرك ر وْف *ْفْات ي رِِد اَّللح  ْأف يْػهر

ْا ْيصهعهد  يف السهْااء ْكْطِلْا ْٖمر  رهللا  ْضيِحقبا ْحْرجبا ْكْأٔمه ِمن وْف ْٖمرْعلر ْقدر ْ  ْعْلد الهِطيْت اْل يػ ؤر ْعل  اَّللح  الرحِجر
ـٍ ْيطهكهر وْف *ْز مر ْدار  السهالْـِ ِعنْد ْرّبِحِمر  ْتِقيابا ْقدر ْفصهلرْنا اآلْوِت ِلْقور  ْوه ْو ْولِيػُّه مر *ْوْهْطا ِقْراط  رْبِحْا م سر

ي ـْ ِٗمرش ر ه مر ٓتِْ لِْيآؤ ه م مِحْت ِبْا ْكان وار يْػعرْال وْف * ْويْػور ثْػررُت  مِحْت اإِلنِ  ْوقْاْؿ ْأور ْتكر تِح ْقِد اسر عبا ْو ْمعرْشْر اجلِر
ْواك مر ْخا ْتْع بْػعرض ْنا بِبْػعرٍض ْوبْػْل رْنا ْأْجْلْنا الهِطْي ْأجهلرْ: لْْنا قْاْؿ النهار  ْمثػر ْتار ِلِديْت ِفيْها ِإاله ْما اإِلنِ  رْبػهْنا اسر

تِح  ْشاء اَّللح  ِإفه  ِسب وْف *ْو ْمعرْشْر اجلِر رْبهْا ْحِكيم  ْعليم  *وْْكْطِلْا نػ ْوَلِح بْػعرْض الظهاِلِانْي بْػعرضبا ِبْا ْكان وار ْيكر
ِمك مر ْهْطا قْال وار شْ   ْعْلد ِهدر ْ ْواإِلنِ  ْأملْر َيْرِتك مر ر س ل  مِحنك مر يْػق صُّوْف ْعْليرك مر آْوِت ْوي نِطر وْنك مر ِلْقاء يْػور
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نػرْيا ْوْشِهد وار ْعْلد أْنف ِسِهمر أْنػهه مر ْكان وار ْكاِفرِيْت * ْذِلْا ْأف ملهر  ْْياة  الدُّ ِلْا  أْنف ِسْنا ْوْلرهتػره م  ا ر ْيك ت رهبُّْا م هر
ل ْها ْلاِفل وْف * ْورْبُّْا الرْ ِِنُّ  *ِفٍل ْعاها يْػعرْال وْف ْوِلك لٍح ْدرْْجات  ِمها ْعِال وا ْوْما رْبُّْا ِبْ االرق ْره ِبظ لرٍم ْوْأهر

ـٍ  ِلفر ِمتر بْػعردِك مر ْما ْيْشاء  ْكْاا أْنرْشْأك مر ِمتر ذ رحِيهِة قْػور ْتجر ِهبرك مر ْوْيسر ِإفه  *آْخرِيْت  ذ و الرهٔترِْة ِإفر ْيْشأر ي طر
ـِ  *ْما ت وْعد وْف آْلٍت ْوْما أْنػرت مر ِب عرِج،ِيْت  ْؼ تْػعرْلا وْف ْمتر  ق لر ْو قْػور اعرْال وا ْعْلد ْمْكانِْتك مر ِإينحِ ْعاِمل  ْفْسور

ِلم  الظهاِلا وْف﴾ )األنعاـ:   (178-188ْتك وف  ْله  ْعاِقْبة  الدهاِر ِإنهه  اْل يػ فر

ًتا  ويعود السياؽ مرة أخرى إُف عمود السورة األساس، ليقارف بتساؤؿ: ﴿َأَوَمْن َكاَف َميػْ
نَ  اُه﴾ أي: كاف ميًتا يف حالة الكفر، فالكافر الذي ال إيباف لو ميٌت يف اغبقيقة  ألنَّو قد مات َفَأْحيَػيػْ

عهده مع هللا، وخرج من دائرة االستخالؼ، وفّرط ابألمانة اإلؽبّية، وفشل يف اختبار االبتالء، فكأنَّو َف 
اه ابإليباف وجعلنا القرآف نورًا لو ىُبلق وَف يوجد، وال يزاؿ يف غياابت العدـ ميًتا من األموات، فأحيين

ىل يبكن أف يكوف كمن مثلو يف ظلمات اعبهل والشرؾ  .ىدايتو، ويسَت أنواره يف الناس يعيش يف ضوء
﴿َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ فزين ؽبم شياطينهم وأولياؤىم أعماؽبم،  رج منهاليس خبا

ا يف ُكلِّ قَػْريٍَة َأَكاِبَر ؾُبْرِِميَها﴾ ففي كل مدينة عظيمة وقرية كبَتة يغلب أف يكوف األكابر ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَ 
قرين الفسق، فحُت « التػرؼ»ومن السنن االجتماعّية أّف  .طرفوفواؼبتحكموف واؼبتأمّروف فيها ىم اؼبت

وبُت ذلك، فذنَّو ينصرؼ كبو  يتػرؼ اإلنساف ويسبح ابلنعم، وليس لو من إيبانو وتقواه ما وبوؿ بينو
الفسق، وإّف ذلك هبعلو فبّن وبق عليو القوؿ والوعيد الذي ىّدده هللا بو، وىؤالء الذين فسقوا وأترفوا، 
وصاروا أكابر اجملرمُت، ال يتوقع منهم توبة وال استقامة: ﴿َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا 

(، ﴿وََكْم أَْىَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِف ِمْن بَػْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبَتًا ْٖٖؤِمُنوَف﴾ )يونس:أَنػَُّهْم اَل يػُ 
(، وىؤالء الفسقة إذا جاءهتم آية من آايت هللا قالوا: لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما َٚٔبِصَتًا﴾ )اإلسراء:

َنا اْلَماَلِئَكُة أَْو نَػَرى رَبػََّنا أويت رسل هللا استكبارًا منهم وغرورً  ا: ﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن اَل يَػْرُجوَف لَِقاَءاَن َلْواَل أُْنزَِؿ َعَليػْ
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(، استكربوا يف أنفسهم واغًتوا وأضّلهم اؼبس، َٕٔلَقِد اْسَتْكبَػُروا يف أَنْػُفِسِهْم َوَعتَػْوا ُعتُػوِّا َكِبَتًا﴾ )الفرقاف:
غياف، وطلبوا أف يؤتوا مثل ما أويت رسل هللا، ويقوؿ جّل شأنو: ﴿َبْل يُرِيُد  طالفتجاوزوا اغبد يف الظلم و 

ُهْم َأْف يُػْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشََّرًة﴾ )اؼبدثر: ىا مىت كي يقرأ(، منشورة غَت مطوية وغَت مغلقة،  ُٕ٘كلُّ اْمرٍِئ ِمنػْ
سلو، وىو َمْن ىبتارىم عليهم أّف الرسل ر  -جّل شأنو-ما يشاء ىذا الطغياف والغرور ؽبم، يرد 

يتحوؿ إُف  -الذي يبارسونو يف ىذه اغبياة-ويصطفيهم، وىو أعلم أين هبعل رسالتو، وأّف ىذا االستكبار 
 وذّؿ وىواف يف اآلخرة وعذاب شديد. صغار

أّف َمْن أراد هللا لو اؽبداية يشرح صدره لإلسالـ، وَمْن يرد أف ُيضّلو هبعل  -جّل شأنو-مث يُبُت 
( رجزًا، ًٜ٘قا حرًجا كأمّبا يّصعد يف السماء، كذلك هبعل هللا الرجس، وتقّدـ يف سورة البقرة )صدره ضي

( من سورة اؼبائدة جاءت ٜٓ(، لكّنو يف ىذه اآلية ويف اآلية )ٖٗٔوكذلك يف سورة األعراؼ اآلية )
و معٌت مثل الكفر ر حسِّا، كاؼبيتة واػبمر، أذنبا ُيستعمالف يف القرآف ابؼبستق، وكال«رجس»ابلسُت 

  .فكل ذلك يُطلق عليو رجٌس أو رجز والنفاؽ ووسوسة الشيطاف والعذاب اؼبًتتب على الكفر واؼبعاصي،
فهو دائٌر بُت ذلك اؼبستقذر طبًعا أو حسِّا  .نفر الطبع منو أو العقل أو الشرعوالرجز قد يُطلق على ما ي

َا اْلُمْشرُِكوَف  .أو عقالً، ويكوف حسيِّا ومعنوايً أو شرًعا  وقد أييت بداًل من كليهما قبٌس، كما يف قولو: ﴿ِإمبَّ
(  أي: كل ما يندرج ربت رجز أو رجس هبب ىجره ٘(، ﴿َوالرُّْجَز فَاْىُجْر﴾ )اؼبدثر:ٕٛقَبٌَس﴾ )التوبة:

 بصفٍة عامة، وىذا الرجز يصيب الذين ال يؤمنوف.

ْسَتِقيًما َقْد َفصَّْلَنا اآْلاَيِت لَِقْوـٍ َيذَّكَُّروَف﴾  أي: نوعنا مث يقوؿ جّل شأنو: ﴿َوَىَذا ِصرَاُط َربَِّك مُ 
يف آايت القرآف لينتفع الناس يف مستوايهتم كلها حبسب استعداداهتم إذا كاف لديهم استعداد ليتذكروا 

 وليتدبروا، وىؤالء اؼبؤمنوف ؽبم دار السالـ عنده، وىو وليهم دبا كانوا يعملوف.
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لقد أعلمنا القرآف اجمليد  (،ٜٕٔ)األنعاـ: اَي َمْعَشَر اعبِْنِّ َقِد اْسَتْكثَػْرُ ْ ِمَن اإِلْنِس﴾قولو تعاُف: ﴿
قد خلق خلًقا وأفبًا ظبّاىا اعبن، وخلق خلًقا ظبّاه اؼبالئكة، وخلق الدواب  -تبارؾ وتعاُف-أّف هللا 

كما -جبناحيو إال أمم أمثالنا، واعبن واألنعاـ والشجر وما إليو، وما من دابة يف األرض وال طائر يطَت 
خلق مثل اإلنساف من حيث وجود قوى وعي لديو  من ظبع وبصر وقوة عاقلة وما  -جاء يف كتاب هللا

إُف ذلك  ولذلك خوطبوا ابلقرآف اجمليد، ونودوا التباع النيب الكرًن صلى هللا عليو وآلو وسّلم، فكاف منهم 
َوَأانَّ ِمنَّا الصَّاغِبُوَف ػبطاب، ومنهم من سبّرد وكفر وَف يقبل اػبطاب: ﴿من استجابوا  وللرسوؿ وقبلوا ا
اَي وقاؿ اؼبؤمنوف منهم الذين استجابوا  وللرسوؿ: ﴿ (ٔٔ)اعبن: َوِمنَّا ُدوَف َذِلَك ُكنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا﴾

رُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم﴾ )األحقاؼ: قَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اَّللَِّ َوآِمُنوا ِبِو يَػْغِفْر َلُكْم ِمنْ  (، وقالوا: ُٖٔذنُوِبُكْم َوهبُِ
ْعَنا قُػْرَءااًن َعَجًبا*يَػْهِدي ِإَُف الرُّْشِد َفايَمنَّا ِبِو َوَلْن ُنْشرَِؾ ِبَربَِّنا َأَحًدا﴾ )اعبن﴿ فادعاء َمْن ادعى  (ٕ،ِٔإانَّ ظبَِ

ال بد لو من   ذلك الرأي،كتاب هللا، وَمْن ذىب إُفعنهم يف  أهّنم مكروابت أو بكتَتاي يصادـ ما جاء 
واؼبفسروف والقصاصوف والوّعاظ  ةف زايدة أو نقص، وما أضافو الرواتوبة ورجوع إُف ما جاء القرآف بو دو 

يف تراثنا من حكاايت عن اعبن، وزواج اإلنس ابعبن، وإمكانيات ذلك زائد على ما يف القرآف الكرًن، 
فيو إال وعينو على تزيّد ال ينبغي للمؤمن أف ينظر  كلولو من سّنة نبويّة، ء أتويالً جاما وما ارتبط بو، و
ولقد   . يكن فالبد من اغبذر الشديد منو، وما َفيف القرآف داللة عليو فذنّو يقبلفما كاف  .القرآف اجمليد

ا أشاعوه يف اغبجاز وم ب، واؼبتأثرة دبروايت أىل الكتابكانت الثقافة الشفويّة السائدة يف جزيرة العر 
 .ابإلنس وتداوؽبا إُف أايمنا ىذه وغَتىا، أثر كبَت يف تساىل الناس يف رواية القصص عن اعبن وعالقتهم

ووقفوا عنده دوف تزيد ؼبا شاعت تلك األفكار  -تبارؾ وتعاُف-ولو أّف الناس التزموا دبا ورد يف كتاب هللا 
منُت إيباهنم، وأفسدت عليهم تصوراهتم لعاَف الغيب، اػبطَتة وبلغت ما بلغتو حىت أفسدت على اؼبؤ 

وخرّبت ما بناه القرآف يف قلوهبم من ربّرر من اػبوؼ من الطبيعة واؼبخلوقات الغيبّية وما إُف ذلك، حبيث 
صار الناس يتحدثوف عن زواج اإلنس ابعبن والعكس، ودرء حّد الزان عن َمْن ادعت أّف َمْن أحبلها إمّبا  
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-وبلغ الناس يف ىذا األمر ما بلغوه، حىت كادوا يفقدوف  .عتبار ذلك شبهة يُْدرء اغبد هبااب كاف جنّػيِّا،
  .عقوؽبم كذلك -المة اإليباف وصحتومع س

أف يُبُّت لنا أّف ىناؾ ـبلوقات أخرى غَتان  منها ما يتمتع بقوى وعي، وقد  القرآف اجمليدلقد أراد 
ف كما ُكّلفنا، لكن ذلك ال يعٍت إلغاء الفوارؽ وىدـ الفواصل خوطب ابلقرآف الكرًن كما خوطبنا، وُكلّ 

بيننا وبُت تلك العواَف، فا قد جعل اؼبالئكة حبكمتو مسّخرين لطاعتو، ُيسّبحوف الليل والنهار ال 
ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف، وجعل اإلنس خلفاء يف األرض، ومنها  -تعاُف-يفًتوف، ال يعصوف هللا 

يعيدىم ومنها ىبرجهم اترة أخرى، وجعل فيهم استعدادات للخَت واستعدادات للشر،  خلقهم وإليها
وجعلهم من عاَف الشهادة  ألّف مهمتهم تتعلق هبذا العاَف، وتنحصر فيو، وخلق اعبن، وأوجد فيهم 

وأرسل كاف أصلهم من انر، ليُبُّت قدرتو جّل شأنو، وخاطبهم هبذا القرآف الكرًن،   إفاستعدادات فباثلة، و 
ىى رسالة   بن عبد هللا -ولن ىبرجهم كوهنم تلقوا رسالة   -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ؽبم رسوؿ هللا 

من كوهنم جزًءا من عاَف الغيب، ال يتصل بنا وال نتصل هبم،  وال يؤثر فينا وال  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  الرسالة اػباسبة
وز عالقة الوسوسة بطريق اإلوباء والًتغيب والتزيُت اػبفي، وليس نؤثر فيو، وعالقاهتم ابإلنس ال تتجا

وز األمر مستوى الوسوسة ألي منهم سلطاف هبعلو قادرًا على التأثَت يف اإلنسي فيما عدا ذلك، فال يتجا
وكل ما دخلنا من مداخل الثقافة الشفويّة ىو إرث إسرائيلى، قبم عن انفتاح النسق اإلسرائيلي . وحالتها
فأعطى سليماف ذلك السلطاف الذي ذكره القرآف، كما  -جّل شأنو-ذلك الغيب غبكمة أرادىا هللا على 

أعطى موسى تسع آايت بّينات، وأالف لداوود اغبديد، وجعل اعبباؿ تؤّوب معو والطَت، فتلك أمور َف 
بينهم وبُت سليماف  زبرج أيًضا اعبّن من كوهنم جزًءا من العاَف الغييب، وذلك االتصاؿ ادود الذي جرى

األمور إُف  أعادت -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ىو اتصاؿ جرى حبكمة هللا جّل شأنو، ورسالة   
ف نصاهبا، فهى رسالة ذباوزت موضوع خرؽ السنن والقوانُت اإلؽبية اليت وضعها للكوف والطيبعة ولالنسا
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ولسائر األمم اليت خلقها، ذلك األمر كلو قد  كل دابة ىو آخذ بناصيتها،واعباف واؼبالئكة والشياطُت، و 
َبِغي أَلَحٍد ِمْن انتهى وتوقف، فسليماف حُت دعا أف ُتَسّخر لو الريح والشياطُت واعبن قاؿ: ﴿ ُمْلًكا ال يَػنػْ

وقد استجاب هللا لدعوتو، فال ينبغي أف نتجاوز تلك اغبدود إال إذا نّص القرآف  (ٖ٘بَػْعِدي﴾ )ص:
البكًتاي أو اؼبكروابت كما فعل الشيخ    أتويل اعبن بكوهنا ا ال كبتاج إُفنا أنّ على شيء من ذلك، كم
، فاعبن خلق ال نعلم عنو إال ما وصفو رضا، وىفوات الكبار على أقدارىمعبده واتبعو الشيخ رشيد 

فة من أتثروا ابلًتاث القرآف بو، وال ينبغي أف نتزيّد فيو، ال بثقافة أىل الكتاب وال بثقافة اعباىلّية، وال بثقا
وكبن نقوؿ إّف  .25ووصف للجن والشياطُت وما إُف ذلكاعباىلي وآدابو وما ورد فيها من شعر ونثر 

القرآف حّجة على كل انساف، وليس ىناؾ إنساف يُعترب قولو حّجة على القرآف اجمليد، فذذا قصر القرآف 
إِنَُّو يَػرَاُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ال عالقتهم بناء على ىذين األمرين  يروننا من حيث ال نراىم: ﴿

وحي إُف َمْن يباثلو يف اؼبعصية واالكبراؼ من اإلنس زخرؼ (، وأّف بعضهم يُ ٕٚتَػَرْونَػُهْم﴾ )األعراؼ:
(، وأّف َٕٔٔشَياِطَُت اإِلْنِس َواعبِْنِّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَُف بَػْعٍض ُزْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا﴾ )األنعاـ:القوؿ: ﴿

عملهم  ذلك اإلوباء يتم بطرؽ خفّيو وليس بطريق مباشر الخًتاؽ النفس االنسانّية، فذلك يعٍت أفّ 
وأتثَتىم ال يتجاوز الوسوسة عبعل اإلنساف يستقبح أشياء وينفر منها، أو يستحسنها ويُقبل عليها، ألّف 
الوسوسة ال تتجاوز عمليّات التزيُت والتحسُت والتقبيح الوجداين، وىذه ىي اليت دّؿ القرآف عليها: 

وىذه كلها ال داللة فيها على فكرة  (ِٕ٘ن السَِّبيِل﴾ )النمل:َوَزيََّن ؽَبُُم الشَّْيطَاُف أَْعَماؽَبُْم َفَصدَُّىْم عَ ﴿

                                                           
25

حينما أتثر ببعض اؼبروايت اليت وردت دبا ال يتفق مع القرآف الكرًن وقبلت لدى بعض أىل  -يرضبو هللا-وعفى هللا عن ابن تيمية   
تلك  العلم إلطالقهم القوؿ يف حجّية خرب الواحد، دوف تفصيل بُت ما يصدؽ القرآف عليو ويهيمن وبُت ما ال يصدؽ القرآف عليو من
األخبار، فادعى أو نسب إليو أف جنّػيِّا قد سخر لو وأنّو كاف يتمثل بو، وأحيااًن ينوب عنو يف وعا السلطاف وأمره وهنيو، يف حُت 
-يكوف ابن تيمية يف السجن َف يغادر  ولذلك أتثّر كثَتوف دبا ورد لدى ابن تيميو يف ىذا األمر، حىت أّف الشيخ عبد العزيز بن ابز 

لنا ولو تقّبل فكرة تلبس اعبن ابإلنس، ونسب إليو أنّو كاف يعاًف بعض اؼبرضى النفسيُّت والعقلّيُت ابلرُقية الشرعّية إلخراج  -يغفر هللا
 .اعبن من إْنِسّي تلّبس بو أو دخل بناء على ذلك
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اخًتاؽ اعبّن والشياطُت لإلنساف وسكوهنم يف جسده، واستمتاعهم ببنات آدـ أو أبنائو، ذكرااًن من اعبّن 
(، فالغواية ٕٗاغبجر:ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإال َمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ )أو إانًب، ﴿

مدخل  من مداخل الوسوسة والتزيُت  ألهّنا استعداد لذلك  ولذلك فقد جاء القرآف اجمليد بذكر ذلك 
﴿َوَقاَؿ الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإفَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد اغبَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم اؼبشهد اؼبعجز البليغ: 

ُتْم ِف﴾ )إبراىيم:  َوَما (، فسلطانو قد اكبصر يف َٕٕكاَف ِف َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإال َأْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبػْ
دعوتو بطريق الوسوسة اػبفي واإلوباء اػبفي كذلك، وتكوف االستجابة إذا كاف االنساف من الغواة أو 

ُتْم ِف َفال تَػُلوُموين َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما َأاَن دبُْصرِِخُكْم َوَما ِإال َأْف َدَعْوُتُكْم فَاسْ َمْن يف إيباهنم شرؾ: ﴿ َتَجبػْ
(، وقد ذكر هللا ٕٕ﴾ )النمل:أَنْػُتْم دبُْصرِِخيَّ ِإيّنِ َكَفْرُت دبَا َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمَُت ؽَبُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِىْم َبطَرًا َورََِئَء لشيطاف دبشركي قريش: ﴿لنا ما فعل ا -تبارؾ وتعاُف-
ْم َوقَاَؿ ال َغاِلَب َلُكُم النَّاِس َوَيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َواَّللَُّ دبَا يَػْعَمُلوَف ؿبُِيٌط*َوِإْذ َزيََّن ؽَبُُم الشَّْيطَاُف أَْعَماؽبَُ 

يّنِ أََرى َما ِمَن النَّاِس َوِإيّنِ َجاٌر َلُكْم فَػَلمَّا تَػرَاَءِت اْلِفئَػَتاِف َنَكَص َعَلى َعِقبَػْيِو َوقَاَؿ ِإيّنِ بَرِيٌء ِمْنُكْم إِ اْليَػْوـَ 
(، فهو ابلرغم من معصيتو ، وعدـ ٛٗ،ٚٗ)األنفاؿ: ال تَػَرْوَف ِإيّنِ َأَخاُؼ اَّللََّ َواَّللَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾

ىف حُت يتجاوز  ِإيّنِ َأَخاُؼ اَّللََّ﴾،وده آلدـ، ونفيو من اعبنة، وإعالف زبليده ىف النار، قاؿ: ﴿سج
اؼبشركوف والعصاة العتاة ىذا اؼبستوى، مع أنّو ال يُيأس من رضبة هللا، فذلك الشيطاف الذي مقتو هللا 

الوسوسة مث يفارؽ َمْن وسوس ؽبم وجعل مصَته اػبلود ىف النار  ال ينكر أنّو ىباؼ هللا، وقد ينتهي من 
وال يفي أي وعد وعدىم إايه، ومع ذلك، ومع كل ىذه اآلايت البّينات، إال أّف اؼبسلمُت قد ىجروا 
القرآف الكرًن وانصرفوا لغَته، وأخذوا دبروايت وآبر ال يصدؽ القرآف عليها، دوف نظر إُف ىيمنتو وضرورة 

، فمرّة ة موضع استغالؿ شديد منذ تراجعناه القضيّ إخضاع كل شيء لوجهتو  ولذلك وجدان ىذ
ُنْسَتْدرَج لتأويالت ال يتقبلها كتاب هللا، ومرة ننفي أموًر قد تؤدي إُف الكفر ونفي ما جاء القرآف بو   

 -جّل شأنو-كما فعل كثَت من اؼبلحدين وَمْن أتثروا هبم، ومنا َمْن يؤمن بتأثَت للجن يتجاوز أقدار هللا 
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، ويقبل كثَت من ربمل منو وجواز أفيتزوج اعبٍت من اإلنسّية مثل االدعاء جبواز أف  و وقوانينووىبًتؽ سنن
وبعضهم صار يّدعي أّف اعبن قد أمره ابلسرقة، وابلرشوة، وقد بلغ من ذباوز الناس لكتاب  الفقهاء ذلك.

مشكالت كثَتة، فضالً ال زبلو من شذوذ وعلل قادحة، ويف أسانيدىا ومتوهنا هللا واىتمامهم دبروايت 
َف تفهم على وجهها، أو َف تنكشف ؽبم عللها يف أسانيدىا ومتوهنا، أف صار أولئك العرّافوف عن أهنا 

والكهنة اعبدد من الذين ينسبوف أنفسهم إُف فئة الرّقاة، الذين يستعملوف ما ظُبي ابلرقية إُف ااكم، 
 .وَف أيهبوا بتصديقو وال ىيمنتو  وىجروه،ليستنطقهم قضاة ازبذوا كتاب هللا وراءىم ظهرايِّ 

إنّنا نعتقد أّف الذين ُيشيعوف ىذه األمور ويعززوهنا، وهبعلوف منها حقائق واقعّية، إمّبا ىم ـبرّبوف 
ابتّباعو والتمسك  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ومدمروف وسفهاء، ذباوزوا القرآف وذباوزا سنن اؼبصطفى 

فة بوحي من شياطُت اإلنس من أعداء ىذه األمة الذين يعملوف ليل هنار لنهب بو، وانصرفوا وراء اػبرا
ثرواهتا وسبزيق كياهنا وتدمَت مقوماهتا، وجعلها أمَّة من اجملانُت واؼبخرّفُت واؼبشعوذين والدجالُت  ليسهل 
يط االستبداد بشؤوهنا، حىت تصبح دولة بٍت إسرائيل ال من النيل إُف الفرات فقط، ولكن من ا

فذّف أّمة يبلغ بقضاهتا وؿباكمها األمر ىذا اؼبستوى ال يبكن أف تكوف   .األطلسى حىت اػبليج الفارسى
ؽبا فاعلية، وال يبكن أف هتتم بشرعّية أو شريعة أو قيم أو دين، إهّنا أمَّة من السوائم، ُتسَّتىا ؾبموعة من 

 فساد واإلفساد، أعاذان هللا الكرًن من ذلك.الشياطُت ومن اعبن ومن الشهوات والرغبات، ومن عناصر ال

اَي َمْعَشَر اعبِْنِّ َقِد اْسَتْكثَػْرُ ْ ِمَن اإِلْنِس﴾ حُت يقوؿ: ﴿ -سبحانو وتعاُف-إّف هللا 
بعادىم عن سبيل هللا، فجعلتم الفاسدين إضالؽبم و إأي: استكثر  من الوسوسة ؽبم و (، ٕٛٔ)األنعاـ:

فريق شياطُت -أف يقيم على الفريقُت  -جّل شأنو-أىل االستقامة، يريد واؼبنحرفُت والفاسقُت أكثر من 
اغبّجة قبل إدخاؽبم النار، فهو حوار مثل اغبوارات الىت جاءت بُت الذين  -اإلنس وفريق شياطُت اعبن

ا ُمْؤِمِنَُت*قَاَؿ الَِّذيَن الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا َلْوال أَنْػُتْم َلُكنَّ استضعفوا والذين استكربوا: ﴿
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ُتْم ؾُبْرِِمَُت*وَ  قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأكَبُْن َصَدْداَنُكْم َعِن اؽْبَُدى بَػْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكنػْ
ُمُرونَػَنا َأْف َنْكُفَر اِبَّللَِّ َوقَبَْعَل َلُو أَْنَداًدا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِإْذ أتَْ 

-ٖٔ﴾ )سبأ:َلمَّا رََأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأَلْغالَؿ يف أَْعَناِؽ الَِّذيَن َكَفُروا َىْل هُبَْزْوَف ِإال َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
ٖٖ.) 

(، وىذا االستمتاع ليس ابؼبعٌت الذى ٕٛٔ)األنعاـ: اإِلْنِس َربػََّنا اْسَتْمَتَع﴾ َوقَاَؿ َأْولَِياُؤُىْم ِمنَ ﴿
ذىب إليو القائلوف بدخوؿ اعبٍت إُف اإلنسّية وسبتعو هبا، بل ىذه ؿبمولة على الوسوسة، وعلى ذلك 

د ذبرّأ البعض بل لق .تجاوز ما أشار القرآف إليو أبًداالتوِف بُت شياطُت اإلنس وشياطُت اعبن، الذي ال ي
–ليؤكد أنّو ما من إنساف إال وىف داخلو شيطاف أو جٌت أو ما إُف ذلك، وَف يستثنوا سيدان رسوؿ هللا 

بعد أف ذكروا اعًتافًا لرسوؿ هللا صلى -وحينما رأوا ذلك كثَتًا قالوا  .ذلك من -صلى هللا عليو وآلو وسّلم
أقل شرِّا من رووا عنو أنّو قاؿ: "إال أنّو أسلم"  أي:  -هللا عليو وآلو وسّلم أّف لو شيطااًن مثل غَته

ك أف وبدث لو ذل -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-)أسلم(: دخل اإلسالـ، وحاشاه  ةشياطينكم، وىف رواي
فليتق هللَا اػبائضوف ىف ىذه  .وىو يتمّتع ابلعصمة اإلؽبّية من الناس واعبن والشياطُت أو أف يقوؿ ذلك

األمور، واؼبرّوجوف ؽبا، فذنّو إذا كانت قوى الشر يف األرض تريد ؽبذه األّمة أف تفقد آخر حصوهنا، 
فيها الناس عن إيباهنم وعن  -ُفتعا-وتنغمس يف اػبرافة وظلماهتا، فذّف ىناؾ دارًا آخرة يسأؿ هللا 

 اىتدائهم وضالؽبم، فليتقوا هللا وليقولوا قوال سديًدا.

فهذا مشهد من مشاىد القيامة، حُت يقف اػبلق بُت يدي هللا، فُيقاؿ لسشرار من اعبّن والكفرة 
ْنِس﴾، أي من إغوائهم، وقاؿ  سورة يس: ﴿َوَلَقْد  يف -جّل شأنو-اؼبردة منهم: ﴿َقِد اْسَتْكثَػْرُ ْ ِمَن اإْلِ

(﴾، يف صباعة كثَتة،  وكأهّنا لكثرهتا تشبو اعببل يف َٕٙأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالِّ َكِثَتًا أَفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف )
ْنِس﴾  أي من  الثبات أو العظمة أو الضخامة، فيقوؿ ؽبم  أي لشرار اعبن: ﴿َقِد اْسَتْكثَػْرُ ْ ِمَن اإْلِ
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، فيقوؿ أولياؤىم من اإلنس كاؼبعتذرين: ﴿َربػََّنا اْسَتْمَتَع بَػْعُضَنا بِبَػْعٍض﴾، فاعبن قد إغوائهم وإضالؽبم
استمتعوا بقيادة اإلنس وإغوائهم، وكأهّنم استمتعوا بنشرة الزعامة ابلقدرة على اإلغواء واإلضالؿ، أّما 

 ؽبم.أولياؤىم من اإلنس فقد استمتعوا ابلشهوات اليت قادوىم إليهما وزيّنوىا 

تبارؾ -بُت يديك، وهللا  -يـو القيامة-﴿َوبَػَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا﴾ وىا كبن يف ىذا اليـو 
َف يذكر لنا اغبوارات واعبدؿ الكثَت الذي ذكره يف أماكن أخرى، حيث يتربأ كٌل منهم من  -وتعاُف

ر أخرى، مثل سورة إبراىيم قرة، وستأيت يف سو اآلخر  ألّف ذلك قد ُعلم من آايٍت كثَتة مّرت يف سورة الب
كم، ؤ (  أي: صبيًعا، أنتم وأوليإٛٔبل كأنّو عّجل هبم إُف النار: ﴿قَاَؿ النَّاُر َمثْػَواُكْم﴾ )األنعاـ: .وغَتىا

خالدين فيها إُف ما شاء هللا، وما شاء هللا ىنا ال يعٍت أف يتوقف العذاب، نعوذ اب، بل إّف فيها معٌت 
هزاء هبم، وقد يقصد هبا تلك الفًتات اليت ألف الناس أف يعتربوىا توقًفا، فكأهنا استثنيت، وىي االست

( ـْ َشَجَرُة الزَّقُّوـِ ٌر نُػُزاًل َأ َنًة لِلظَّاِلِمَُت ٕٙاليت وردت يف كبو قولو تعاُف: ﴿أََذِلَك َخيػْ (  ِإانَّ َجَعْلَناَىا ِفتػْ
َهاٖٙ) يٍم ) (.... مُثَّ ِإفَّ ؽَبُْم َعَليػْ (﴾ )الصافات(، فكأف ىناؾ انتقاؿ من النار إُف مكاف َٚٙلَشْواًب ِمْن ضبَِ

أكثر فيها، فيو طعاـٌ وشراب من ىذا النوع  ولذلك قاؿ يف سورة الرضبن: ﴿َىِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُيَكذُِّب هِبَا 
يٍم آٍف﴾ )الرضبن: نَػَها َوبَػُْتَ ضبَِ (، فذلك ىو االستثناء إال ما شاء هللا  أي ٗٗ،ٖٗاْلُمْجرُِموَف*َيطُوُفوَف بَػيػْ

اللحظات االستثنائّية أللواف الطعاـ والشراب، الذي ىو نوع آخر من العذاب. ﴿وََكَذِلَك نُػَوِفِّ بَػْعَض 
الظَّاِلِمَُت بَػْعًضا دبَا َكانُوا َيْكِسُبوَف﴾ فهم اعتقدوا أهنم أخذوا شيئًا من وراء هللا وخلصوا بو. نقوؿ: ال، 

 .ٕٙسيحاسبك ثواابً أو عقاابً وذلك دبا قدمت يداؾ من سيئات أو حسنات فربك

 

 

 

                                                           
 (ٕٕٗٚ)تفسَت الشعراوي ص:  ٕٙ
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النجم الثالث عشر يف بياف ضالالت املشركني وَترئهم علد ُتكيم أنفسهم مت دوف ل يف 
 بياف ا الؿ وا راـ:

ْررِث ْواألْنػرْعاـِ ْنِصيببا فْػْقال وا ْهْطا َّلِلِه ِبْ،عرِاِهمر ْوْهْطا قاؿ تعاىل: ﴿ ْوْجْعل وا َّلِلِه ِمها ْذرْْأ ِمْت ا ر
وْف * اْء ْما ْٗمرك ا  ِلش رْْكائِْنا ْفْاا ْكاْف ِلش رْْكائِِهمر ْفال ْيِصل  ِإىْل اَّللِه ْوْما ْكاْف َّلِلِه فْػه ْو ْيِصل  ِإىْل ش رْْكائِِهمر سْ 

رِِكنْي قْػترْل ْأوراْلِدِهمر ش رْْكاؤ ه مر لِيػ ررد وه مر ْولِيْػلرِبس وا ْعْليرِهمر دِ  ينْػه مر ْوْلور ْشاْء وْْكْطِلْا زْيهْت ِلْكِثرٍي ِمْت الرا شر
ر  اْل يْ  ـ  ْوْحررث  ِحجر تْػر وْف * ْوقْال وا ْهِطهللِا أْنػرْعا ْنْشاء  ِبْ،عرِاِهمر لرْعا ْها ِإاله ْمتر اَّلله  ْما فْػْعل وهللا  ْفْطرره مر ْوْما يْػفر

ْم  ـ  ال ْيطرك ر وْف اسر ـ  ح رحِْم:ر ظ ه ور ْها ْوأْنػرْعا تْػر وْف ْوأْنػرْعا ،ِيِهمر ِبْا ْكان وا يْػفر ْها افرَِتْاءب ْعْليرِه ْسْيجر اَّللِه ْعْليػر
ْنػرْعاـِ ْخاِلْصة  ِلط ك ورِ ْ  ْتةب فْػه مر ِفيِه ش رْْكاء   *ْوقْال وا ْما يف ب ل وِف ْهِطهللِا األر ـ  ْعْلد ْأزرْواِجْنا ْوِإفر ْيك تر ْميػر ْوُم ْره

ْفه مر ِإنهه  ْحِكيم  ْعِليم  * ْقدر ْخِسْر الهِطيْت قْػتْػل وا ْأوراْلْده مر ْسْفهبا ِبْ ريرِ ِعلرٍم ْوْحره  ،ِيِهمر ْوقر م وا ْما ْسْيجر
ْتِديْت  ْرزْقْػه م  اَّلله  افرَِتْاءب ْعْلد اَّللهِ   (ٓٗٔ-ٖٙٔ﴾ )األنعاـ: ْقدر ْضلُّوا ْوْما ْكان وا م هر

﴾ عن منح اؼبشركُت أنفسهم ...ربدثت اآلية: ﴿َوَجَعُلوا َّللَِِّ فبَّا َذرََأ ِمَن اغْبَْرِث َواأْلَنْػَعاـِ َنِصيًبا
يل والتحرًن ابلتحل أمر اغبكم ث واألنعاـ وغَتىا، وذباىلوا أفّ مسؤولّية اغبكم يف اغبالؿ واغبراـ يف اغبر 

إف اغبكم إال ، فال هبب على العبد  .ل شيء منوط اب سبحانو وتعاُفويف ك واؼبنع واإلابحة كلو
ذلك كلو، وما   -تبارؾ وتعاُف-وقد فّصل هللا  .وبـر عليو شيء إال ما حرـّ هللا شيء إال إبهباب هللا، وال
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ولذلك سخر   تحكيم فيها هبذه الطريقة اعبائرةتجّرؤوف اللكّن رعونة اؼبشركُت جعلتهم ي .كاف رّبك نسيِّا
القرآف منهم، وبُّت فساد حكمهم وانعداـ منطقّيتو، وافتقاده التاـ إُف اغبكمة ومعرفة اؼبقصد واؽبدؼ 

 والغاية واآلبر وما إُف ذلك.

ِصُل ِإَُف اَّللَِّ َوَما َكاَف َّللَِِّ مّث عّقب عليو أنّو حكم سّيء، فقاؿ تعاُف: ﴿َفَما َكاَف ِلُشرََكاِئِهْم َفاَل يَ 
الشرؾ  سفوعن  -جّل شأنو-فَػُهَو َيِصُل ِإَُف ُشرََكاِئِهْم َساَء َما وَبُْكُموَف﴾، ففي ىذه اآلية ربّدث 

تبارؾ -وسذاجة العقلّية الشركّية وأوىامها الكثَتة اليت جعلتها تضع أصنامها وشركاءىا يف مقابلة هللا 
ل شيء واستخلف البشريّة: ﴿َوَجَعُلوا َّللَِِّ فبَّا َذرََأ﴾ أي: خلق، ﴿ِمَن اغْبَْرِث الذي خلق ك -وتعاُف

، زعموا أنّو  مع أّف زرعهم َواأْلَنْػَعاـِ َنِصيًبا﴾، وكأهّنم مالكوف حقيقّيوف يبلكوف حّق التوزيع والتقسيم
ويف  .زوف كوهنم مستخلفُت فيوال يتجاو  نعامهم وكل ما يف السماوات واألرض َخلُق هللا وملكو، وىمأو 

فيقوؿ جّل شأنو:  .إطار بياف خلق اإلنساف واستخالفويذكر هللا إنزاؿ األنعاـ يف « سورة الزمر»آية 
َها َزْوَجَها َوأَنْػَزَؿ َلُكْم ِمَن األَنْػَعاـِ شَبَانَِيَة أَْزَواٍج﴾ )ا﴿ اءت فج (ٙلزمر:َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة مُثَّ َجَعَل ِمنػْ

وذلك للربط بُت ىبوط اإلنساف إُف األرض من اعبّنة وىبوط عدّوه  بلفا )وأنزؿ لكم من األنعاـ(
 -جّل شأنو-يبنّت « سورة يس»ويف  .و من األنعاـ شبانية أزواج أيًضاالشيطاف معو، ويذّكره أنّو أنزؿ ل

 ا ؽَبُْم فبَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْػَعاًما فَػُهْم ؽَبَا َماِلُكوَف﴾َأَوَفَْ يَػَرْوا َأانَّ َخَلْقنَ على بٍت آدـ خبلق األنعاـ وتذليلها: ﴿
منوطًا بيده الكريبة لبياف مزيد من العناية اليت وبتاجها اإلنساف  -جّل شأنو-وجعل خلقها  (ٔٚ)يس: 

ليدرؾ مكانة ىذه النعمة، فذذا هبذا اؼبستخَلف يتجاوز كل صالحيّاتو وحدوده، ليخّصص للمالك 
لقهم، وجعل نصيب الشركاء نصيًبا يسًتّده لصاٌف  الشركاء الذين اخت -الذي استخلفو-قيقّي اغب

يذىب إليهم،  -إنصاؼال  وفيو عدؿ  لك التحكم السّيء الذي الاؼبخّصص ؽبم بذ- ُتاؼبزعوم
 ويذىب معو ما زعموا أنّو نصيب هللا.
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صنعوىا وازبذوىا أراباًب من دوف هللا   مّث ينتقل السياؽ إُف آبر أولئك الشركاء أو األرابب اليت
ليُبُّت ما هبلبو ىؤالء األرابب اؼبتفرقوف على مؤؽّبيهم من اكبرافات وبالاي ومصائب  منها ربريضهم على 
قتل أبنائهم، لينّبو إُف فساد تلك العقلّية، وفساد كل ما يصدر عنها من أحكاـ ابطلة فاسدة، ذبعل ؾبّرد 

فتلك العقلّية ىي اليت مكّنت أولئك  .انّية، بل تدمَتًا واغتيااًل ؽباكارثة ضّد اإلنسؽبا  « اغباكمّية»إسناد 
الشركاء اؼبزعومُت من أف يزيّنوا لكثَت من اؼبشركُت قتل أوالدىم  ليهلكوىم بتلك اعبريبة وليلبسوا عليهم  

 مشيئة  يبٍت حياة. وألفّ دينهم، بل هبعلونو خليطًا عجيًبا ال يقود إُف خَت، وال يهدي إُف استقامة، وال
، بل ىي أعظم البشريّةبو القرابف البشرّي من أخطر ما ابتليت و  فوؽ كل شيء، -تبارؾ وتعاُف-هللا 

جريبة وسوس شياطُت اعبّن هبا إُف الكهنة، وشياطُت اإلنساف أمثاؽبم  لُيشيعوا يف البشريّة ىذه اعبريبة 
وقد تفّننت الشعوب يف ىذا  .ن أو ملك أو فداء لعظيمصنم أو وثالنكراء، وتتلخص ابلتضحية إبنساف ل

، وأحيااًن تُقّرب لسهنار   إؽبًاالنوع من القرابُت البشريّة، فقرّبت آلؽبة اػبصب والنماء، وقرّبت ؼبن زعمتو 
وىناؾ النذور، وذلك أف  .قص مياىوكما كاف الفراعنة يقربوف للنيل لئال يغضب فيفيض ويّدمر أو تن

وبقيت قضّية عروس النيل وتقديبها  .يريده أف يذبح ولده قراباًن لكذاف إذا ُرزؽ بشيء ما ينذر اإلنسا
رسالتو  قراباًن لو يف موسم ؿبدد إُف أف أنعم هللا على مصر ابإلسالـ، فكتب عمر بن اػبطاب 

ىم آلؽبتهم، أبناء واستمر العرب يف جاىليتهم يقربوف .وأمر إبيقاؼ تلك العادة الشركّيةاؼبشهورة إليو، 
بن عبد هللا قصة عبد اؼبطلب جّد النيب    ومن القصص اؼبشهورة .ويئدوف بناهتم حىت جاء اإلسالـ

 اؽبة، وذلك  ليضحي ابلعاشر ويذحبو قراباًن أف إذا رزقو هللا بعشرة أبناء ذكور ، الذي كاف قد نذر
ابن »أحيااًن اسم  لى الرسوؿ هللا   ولذلك فذّف أصحاب السَت يطلقوف عكاف عبد هللا والد النيب 

   أي اظباعيل وعبد هللا. «الذبيحُت
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للقضاء على ىذه العادة الشركّية، حُت  -تبارؾ وتعاُف-وقد كاف سيدان إبراىيم قد اختاره هللا 
ِإَُف وغَتىا: ﴿َوقَاَؿ ِإيّنِ َذاِىٌب « سورة الصافات»أراه يف اؼبناـ أنّو يذبح ولده إظباعيل، وجاءت قصتو يف 

اَي بُػٍَتَّ ِإيّنِ أََرى َر يِّ َسيَػْهِديِن*َربِّ َىْب ِف ِمَن الصَّاغِبَُِت*فَػَبشَّْراَنُه ِبُغاَلـٍ َحِليٍم*فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ 
 ُدين ِإْف َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾يف اْلَمَناـِ َأيّنِ أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَػَرى قَاَؿ اَي أََبِت افػَْعْل َما تُػْؤَمُر َسَتجِ 

-يف القضاء على جاىلّية التبٍت أف جعلو هللا  فهي مثل قضّية سيدان    (ٕٓٔ-ٜٜ)الصافات:
بنفسو وسيلة إلهناء ىذه اغبالة: ﴿َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي أَنْػَعَم اَّللَُّ َعَلْيِو َوأَنْػَعْمَت َعَلْيِو أَْمِسْك  -تبارؾ وتعاُف

َشى النَّاَس َواَّللَُّ َأَحقُّ َأْف زَبَْشاُه فَػَلمَّا َقَضى َزْيٌد َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اَّللََّ َوزُبِْفي يف نَػْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِديِو َوزبَْ 
َها َوطَرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَف َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َحرٌَج يف أَْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا مِ  نػُْهنَّ َوطَرًا وََكاَف أَْمُر ِمنػْ

فما جاء يف قضّية سيدان إظباعيل كاف رؤاي مناـ، وليس ىناؾ أي حكم  .(ٖٚ)األحزاب: اَّللَِّ َمْفُعواًل﴾
شرعي أمر هللاُ نبيِّا أو رسوال بفعلو أو تطبيقو أو دعوة الناس إليو دبجرد رؤية اؼبناـ، فاألحكاـ الشرعّية اليت 

َلغ للمكلَّفُت إُف البشر ال بد أف تُوحي إليهم بيقظة، وتػُ  -عليهم السالـ-ينقلها رسوؿ هللا وأنبياؤه  بػْ
بيقظة كذلك، فلو قاـ أي إنساف ببيع أو شراء أو طالؽ أو نكاح أو سوى ذلك يف اؼبناـ ال يبكن أف 

أراد أف يُػبَػُّت سفو  -سبحانو وتعاُف-يُثَبت بذلك حكٌم أو يُبٍَت على اؼبناـ صحة تصّرؼ، ولكّنو 
اىيم وإظباعيل ليتصّور الناس بشاعة قتل وذكر لنا قصة إبر  . وكهنتهم وأصنامهم هبذه الطريقةاؼبشركُت

الولد بتلك األسباب، ولعّلهم ينتهوف ويتوقفوف عن تلك اعبريبة، فذّف هللا ال أيمر ابلفحشاء، وال أيمر وال 
ؽبؤالء اؼبشركُت  -جّل شأنو-يُزين لعباده ما أيمر أو يُزين أىل الشرؾ والكفر من قتل األوالد، وانتقاده 

نظار البشريّة كلها إُف بشاعة تلك اعبريبة اليت أفيِّا سباًما، وهبعل اؼبراد لفت منهبعل ذلك االحتماؿ 
قد أمر  -سبحانو وتعاُف-ّف هللا أعتقاد االتنسب إُف األدايف وتربط ابآلؽبة واألوبف  ولذلك فذّف 
د اعبديد كما تشَت التوراة وبعض نسخ العه-إبراىيم بقتل ولده مث تراجع عن ذلك عطًفا على الذبيح 

الكبائر أو  تدؿ على أّف ىؤالء ال يروف عصمة األنبياء وال حفا هللا ؽبم من ارتكاب -وبعض الشروح
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بد لنا من إصالحها والوقوؼ عندىا عندما أييت ما يناسب وتلك قضّية أخرى ال .اإلصرار على الصغائر
 ستئصالو اليت كلف بو رسوؿ هللا ذلك إف شاء هللا. وأّما تشبيهها لذلك بقضّية التبٍت والقضاء عليو وا

لو قدوة يقتدي الناس هبم، ويتأسوف أف هبعل أنبياءه ورس -جّل شأنو- فذنّو أمر ظاىر أّف من سنن هللا
هبم، فذذا كانت ىناؾ اكبرافات متأّصلة وثّنتها اجملتمعات وتشّبثت هبا، وربّولت إُف جزء من ثقافتها، فذنّو 

أّف من أنبيائو ورسولو من هبعلو طرفًا يف قضّية تؤدي إُف تعليم  -شأنو جلّ -أمر ظاىر أّف من سنن هللا 
اختار هللا سيدان إبراىيم ؽبذه القضّية  . وقدو، وضرورة اإلقالع عنوالبشريّة مدى سوء ذلك الفعل وبشاعت

عادة لتخليص البشريّة من   اوكذلك اختار سيدان ؿبمدً  -قضّية قتل األوالد وازباذىم قرابُت بشريّة-
واآلية تنّبو بوضوح إُف ىذا الذي استنبطناه، ووفقنا هللا إليو يف فهم مناـ سيدان إبراىيم... وهللا  .التبٍّت 
 أعلم.

ىؤالء الشركاء ال يبلكوف ألنفسهم وال ؼبّتبعيهم ضرِّا وال نفًعا، وأكد أنّو لو شاء منعهم من ذلك 
هيمنة، ومع ذلك فهم أانس قد ُيستحسن أف يُهملوا الفعل ابلقوة لفعل  ألنّو صاحب اؼبشيئة اؼبطلقة اؼب

 الفًتاءاهتم وأكاذيبهم، قاؿ تعاُف: ﴿َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروَف﴾.

( من السورة يعود السياؽ مرة أخرى إُف أحكامهم السّيئة يف اغبرث ٖٚٔوحُت تنتهي اآلية ) 
وحرًب ومنعوىا من الناس، واّدعوا أهّنم بذلك  أهّنم عزلوا أنعاًما -تعاُف-واألنعاـ والزروع والبهائم، فذكر 

أف يصيب شيًئا منها فيأكلها أولئك  -حبسب زعمهم-اغبجر أو اؼبنع هبعلوهنا متاحة فقط ؼبن يشاء هللا 
، ويزعموف أّف هللا مّكنهم من ذلك، وأنّو لو َف يشأ أف ُتلكهانة والًتويج للشركاء والدجالاؼبتصّدروف ل
كما أخذوا نصيًبا آخر من تلك األنعاـ، وزعموا أنّو حراـ واغبرث ؼبنعهم من ذلك.ك األنعاـ يطعموا تل

ـٌ أخرى زعموا أّف عليهم أال يذكروا اسم هللا عليها عند ذحبها، واّدعوا أّف تلك األىواء  ركوهبا، أنعا
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رىم هبا افًتاًء واألحكاـ السخيفة التحكمّية اليت ال تبدو فيها أيّة حكمة ىي أحكاـ ورثوىا، وأّف هللا أم
 متجاىلُت اعبزاء الذي ينتظرىم على افًتاءاهتم تلك. -تعاُف-عليو 

( عن ىذا النوع من البشر ٜٖٔمثال آخر يف اآلية رقم ) -سبحانو وتعاُف-مث يضرب لنا 
اؼبشركُت، وكيف تضطرب أحكامهم نتيجة الشرؾ وابتعادىم عن التوحيد، ويتخذوف من أىوائهم آؽبة 

﴿َوقَاُلوا َما يف ُبُطوِف َىِذِه اأْلَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة  ابظبها على األشياء، وذلك يف قولو تعاُف:ورسال وبكموف 
َتًة فَػُهْم ِفيِو ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّو حَ  )األنعاـ:  ِكيٌم َعِليٌم﴾ِلذُُكوراَِن َوؿُبَرَّـٌ َعَلى أَْزَواِجَنا َوِإْف َيُكْن َميػْ

ىذه التقسيمات ؾبرد أوصاؼ مبتكرة ال قيمة حقيقّية ؽبا حبيث ترقى إُف مستوى  فكأف (ٜٖٔ
( وبُت قضّية األحكاـ اليت افًتوىا واختلقوىا يف اغبرث ٖٚٔ-ٖٙٔوكما ربط السياؽ بُت ) .حكاـاأل

مَت واألنعاـ فقادهتم إُف استباحة قتل أوالدىم بتزيُت من شركائهم وشياطينهم الذين يريدوف إىالكهم وتد
السياؽ من اآلية  يقودان اهتم وزبريب دنياىم وما إُف ذلك.ا من رغباهتم وشهو دينهم، وجعلو خليطً 

اليت تناولت مواقفهم فبا يف بطوف تلك األنعاـ، وأوصافهم السّيئة التحكمّية اليت ال تبدو فيها ( ٜٖٔ)
 -نائهممن قتل أب-شركاؤىم فيما مّر ليبُّت أف ما زيّنو للمشركُت ، دؼ وال غايةحكمة وال يظهر ؽبا ى
فقاؿ يف اآلية: ﴿َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَػتَػُلوا َأْواَلَدُىْم َسَفًها ِبَغَْتِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقَػُهُم  ربّوؿ إُف فبارسة حقيقّية

ُ اْفًتَاًء َعَلى اَّللَِّ َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن﴾  (ٓٗٔ)األنعاـ:  اَّللَّ

  

 

 النجم الرابع عشر يف بياف نِْعم وأقناؼ األنعاـ اليت امنتح ل تعاىل ّبا علد عبادهللا:
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ْل ْوال،هررْع ُم رْتِلفبا أ ك ل ه   قاؿ تعاىل: ْر ْمعرر وْشاٍت ْوالنهجر ﴿ْوه ْو الهِطي أْنرْشْأ ْجنهاٍت ْمعرر وْشاٍت ْوْليػر
رِف وا ِإنهه  ْوال،هيػرت وْف ْوالرُّمهاْف م ْتْشاِّببا  ـْ ْحْصاِدهللِا ْواْل ت سر ْْر ْوآت وا ْحقهه  يْػور ْر م ْتْشاِبٍه ك ل وا ِمتر ْْتْرهللِِا ِإْذا ْأْتر ْوْليػر

رِِفنْي ) بُّ الرا سر ْنػرْعاـِ ْٔت وْلةب ْوفْػررشبا ك ل وا ِمها ْرزْْقك م  اَّلله  ْواْل تْػتهِبع وا خ ل ْواِت 171اْل ٗمِ  ( ْوِمْت األر
ِ ق لر آلطهْكْريرِت 178لْاِف ِإنهه  ْلك مر ْعد وٌّ م ِبني  )الشهير  ِ ْوِمْت الرْاعرِ، اثػرنْػنير ( ْْتْانِْيْة ْأزرْواٍج ِمْت الضهأرِف اثػرنْػنير

ت مر قْ  ِ نْػبِحئ وين ِبِعلرٍم ِإفر ك نػر ـ  األر نػرثْػيْػنير ْتْاْل:ر ْعْليرِه ْأررْحا ِ ْأمها اشر ـْ أْـِ األر نػرثْػيْػنير ِبِل 177اِدِقنْي )ْحره ( ْوِمْت اإلرِ
ـ  األر   ْتْاْل:ر ْعْليرِه ْأررْحا ِ ْأمها اشر ـْ أْـِ األر نػرثْػيْػنير ِ ق لر آلطهْكْريرِت ْحره ِ ْوِمْت الربْػْقِر اثػرنْػنير ت مر اثػرنْػنير ـر ك نػر ِ ْأ نػرثْػيْػنير

تػْ  ْره ْعْلد اَّللِه ْكِطابب لِي ِضله النهاْس ِبْ ريرِ ِعلرٍم ِإفه اَّللهْ اْل ش ْهْداْء ِإذر ْوقهاك م  اَّلله  ِّبْْطا ْفْاتر ْأظرْلم  ِمهِت افػر
ـْ الظهاِلِانْي ) ِدي الرْقور ( ق لر اْل ْأِجد  يف ْما أ وِحْي ِإَْله ُم ْرهمبا ْعْلد طْاِعٍم ْيلرْعا ه  ِإاله ْأفر ْيك وْف 177يْػهر

ف وحبا ْأور  ْرْم  ْتةب ْأور ْدمبا ْمسر ْر اْبٍغ ْواْل ْميػر قبا أ ِهله ِلْ ريرِ اَّللِه ِبِه ْفْاِت اضرل ره ْليػر ِخنر،ِيٍر فِْإنهه  رِجر   ْأور ِفسر
ْنا 178ْعاٍد فِْإفه رْبهْا ْلف ور  رِْحيم  ) ْنا ك له ِذي ظ ف ٍر ْوِمْت الربْػْقِر ْوالرْ ْنِم ْحرهمر ( ْوْعْلد الهِطيْت ْهاد وا ْحرهمر

تْػْلْط ِبْعظرٍم ْذِلْا ْجْ،يػرْناه مر بِبْػ رِيِهمر وْ ْعْليرِهمر ش   ْْواْو ْأور ْما اخر ِإ ه ح وْمه ْاا ِإاله ْما ْٔتْْل:ر ظ ه ور ٕم ْا ْأِو ا ر
رِ 179ْلْصاِدق وْف ) ـِ الرا جر ِمنْي ( فِْإفر ْكطهب وْؾ فْػق لر رْبُّك مر ذ و ْرٔترٍْة ْواِسْعٍة ْواْل يػ ْردُّ ِبْرس ه  ْعِت الرْقور

ٍء ْكْطِلْا ْكطه :17) ْنا ِمتر ْشير ْنا ْواْل آاْبؤ ْ  ْواْل ْحرهمر رْكر رْك وا ْلور ْشاْء اَّلله  ْما ْأشر ْب ( ْسيْػق وؿ  الهِطيْت ْأشر
رِج وهللا  لْْنا ِإفر تْػتهبِ  ع وْف ِإاله الظهته ْوِإفر الهِطيْت ِمتر قْػبرِلِهمر ْح ه ْذاق وا ِبْرْسْنا ق لر ْهلر ِعنردْك مر ِمتر ِعلرٍم فْػت جر

 (.;17-171(﴾ )األنعاـ:;17أْنػرت مر ِإاله ِْترر ق وْف )

صاحب  الذي و وجاعلو أصنافًا وأنواًعامث ينتقل السياؽ إُف بياف حقيقة اغبرث ومنشئو وخالق
اغبق وحده يف إعطائو األحكاـ اؼبناسبة واؼبالئمة، واليت َف هبعل فيها برضبتو أكثر من أف أيكلوا منها 

يقوموا  عو، وأفإبابحة منو جّل شأنو، وأف يذكروا اسم هللا عليها توكيًدا لعبوديّة اإلنساف لو والتزامو بشر 
وهناىم عن  .يكوف ؽبم زرع وال ضرع من الفقراءف أمٍر ىاـٍ ىو إيتاء حقو يـو حصاده ؼبن ال يستطيعوف أ
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قّدر يف ىذه األرض أقواهتا،  اف و  ألّف كل شيء خلقناه بقدر،وىي أف يسرفوا يف استعمال ،واحدة
 مثل ذلك يف األنعاـ مبّينا فوائدىا. -جّل شأنو-وفعل 

كلو دبا أنشأ من جّنات علينا وعلى العاَف   -تعاُف-إّف القراف اجمليد قد بُّت لنا امتناف هللا 
سيلة غبّض الناس على اإليباف معروشات، وشبر وفواكو وطعاـ وشراب، وجعل تلك النعم الىت ال رُبصى و 

الذي أنعم عليهم بكل تلك النعم، ودعاىم إُف االستمتاع هبا واستثمار تلك اػبَتات وإخالص  اب
وذلك يعٍت أنّنا مطالبوف ابالستفادة هبذه النعم  .سواهال ُيشرؾ بو غَته وال يعبد  التوحيد لو، رابِّ وإؽبًا،

إبحياء األرض بعد موهتا، وتوفَت اؼبياه ؽبا، وزراعتها، واستخراج ما َمّن هللا علينا بو من خَتاهتا واالستمتاع 
 هبا.

يصبح ذنًبا من الذنوب، وظلًما لسرض وما  -نساف وبُت ذلكإلوبوؿ بُت ا حُت-والتخلف 
ىذه األشياء إال لُيستفاد دبا فيها، فقد  -سبحانو-ها، وظلًما لإلنساف نفسو، فما خلق هللا فيها وَمْن علي

هبا، فذذا عطّلها وَف يستفد هبا فقد حـر  ةل السبل اليت تؤدي إُف االستفادخلقها لإلنساف، وذّلل لو ك
كاف العمل ابلزراعة أو   ولذلك  هللا واالستمتاع واالستفادة هبانفسو وحـر البشريّة من الوصوؿ إُف نعم 

إذا اقًتف ابلنّية واإليباف وااللتزاـ  -جّل شأنو-الصناعة أو سوانبا عبادة من العبادات اؼبقربة إُف هللا 
ابؽبدى، والعمل على إقامة اغبّق ونبذ الظلم، فذذا عّطل اإلنساف ذلك، وَف يستفد بو، فكأنّو رفض نعمة 

 لم كبَت للنفس وللغَت.هللا، فحـر نفسو وحـر غَته، ويف ذلك ظ

ال يبكن ربّققها إال إذا  -من توحيد وتزكية وعمراف ومقاصد التشريع-إّف سائر مقاصد القرآف 
أحيا اإلنساف األرض واستثمر كل ما أودعو هللا فيها، ونفع نفسو وغَته خبَتاهتا، فذلك ىو العمراف اقق 

لموف األوائل ذلك، وعملوا على إحياء وقد أدرؾ اؼبس ألىم أىداؼ وغاايت ومقاصد االستخالؼ.
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األرض، وتركوا أحكاًما كثَتة وفقًها غنًيا خصًبا فيما يتعلق ابألرض وأحكاـ إحيائها، وتداوؿ االنتفاع 
 هبا، وما إُف ذلك.

ومن اؼبؤسف أّف اؼبسلمُت قد أساؤوا فهم فرائض األّمة، أو فروض الكفاايت، ومنها إحياء موات 
يف السكن أو الزراعة أو الصيد، وإعطاء الفقراء حقوقهم فيما تنتجو األرض جبهود األرض، واستثمارىا 

وحُت عّطل اؼبسلموف ىذه الفرائض  (ٔٗٔ)األنعاـ: ﴾َوآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدهِ البشر القائمُت عليها: ﴿
وأساؤوا فهمها وتوقفوا عن االلتزاـ هبا أصاهبم اعبوع والفقر واؼبرض، وفقدوا األمن، وعادت أيديهم سفلى 
بعد أف كانت عليا،  وأحاطت هبم اؼبشكالت من كل جانب، وصارت األّمة تعيش يف زمن تستورد فيو 

ي األمواؿ، وؿبتكري السلع واؼبرابُت، الذين صار ؽبم مكتنز ما أتكل من خصومها وأعدائها واعبشعُت من 
لها على معاانة سبيل على ىذه األّمة، يستطيعوف إجاعتها إف شاؤوا، وإيقاعها ىف العري لو أرادوا، وضب

عن أف تقـو دبهاـ  وأّمة مثل ىذه يستحيل أف تتصف ابػبَتيّة أو الوسطّية، فضالً  .العطش مىت رغبوا
 على الناس. وأعباء الشهادة

فاألمة اليـو تتسوؿ من األمم كل شيء، وما ذلك إال ألهّنا غفلت أو تغافلت عن فروض األّمة، 
ومنهم -وعن ربقيق ذلك الذي صار يطلق عليو األمن الغذائي، بل لقد اعتمدت على اآلخرين 

ونعاين من  يف صناعة ما تغذي بو األرض وزبصبها من أظبدة، وصران نقرأ ونسمع -خصومها وأعداؤىا
أظبدة مسرطنة وأطعمة ملوثة، وأغذية مدمرة انقلة لسمراض واؼبصائب، وأدوية فاسدة... وما إُف ذلك، 

َ ؽَبُْم أَنَُّو اغبَْقُّ َأَوَفَْ َيْكِف سنريهم وصدؽ هللا يف قولو جّل شأنو: ﴿ آاَيتَِنا يف اآلفَاِؽ َويف أَنْػُفِسِهْم َحىتَّ يَػتَػبَػُتَّ
(، وىا كبن نرى مستشفياتنا تغّص ابؼبرضى، ونرى أنفسنا ٖ٘)فصلت: ُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ِبَربَِّك أَنَّ 

فقراء يف كل شيء، ومنو اؼباء الذي َف كبسن يف سبل االحتفاظ بو أو إمبائو، أو تكثَت موارده اليت َمّن هللا 
نوات القادمة سوؼ يشهد عاؼبنا فيها علينا هبا، وىا كبن قبد الدراسات الكثَتة اليت هتدد أّف األربع س
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ا ترؾ ة لنا، والقضاء على ما بقي لنا فبّ فقرًا يف اؼبياه قد يؤدي إُف تعطيل تلك الزراعات البسيطة اؼبتبقي
 السابقوف من لبيل وأشجار مثمرة.

، وأدركوا معانيها، وعرفوا أّف ما ال يتم الواجب اؼب طلق واآلايت الكريبة لو تدبرىا اؼبسلموف اليـو
إال بو، وكاف مقدورًا للمكلف، فهو واجب، وقاموا بذلك حّق القياـ، لتجنبوا ىذه اؼبخاطر وذباوزوا ىذه 
التهديدات، واحتفظو بكرامتهم، وحّرروا أنفسهم من سيطرة اآلخرين على طعامهم وشراهبم ولباسهم، 

 عن أسلحتهم وما إليها. فضالً 

ا على سواىم يف ىذه الضرورايت، وكانوا يعتربوف أّف َف يعتمدو  -يف اترىبهم كلو-إّف اؼبسلمُت 
االعتماد على اآلخرين يف الطعاـ والشراب واللباس ُمِذّؿ لإلنساف مهُت لكرامتو، مدمر إلرادتو  ولذلك 

 .وفَت ما وبتاجوف أيديهم وجهودىمفقد كانت تسودىم أفكار وقيم االستغناء عما يف أيدي اآلخرين، وت
جياع عراة فقراء، يقفوف من بقّية العاَف موقف التسوؿ، وال أينفوف وىم يستقبلوف صدقات أّما اليـو فذهّنم 

الشعوب وفضالت أمواؽبا من قمح وأرز و ذرة وسواىا، عبهلهم بفروض األّمة ومقّوماهتا وخصائصها، 
 لو أف يكوف ومن َف وُبرر غذاءه وكساءه واؼباء الذي يشربو أو يتطهر ويغتسل أو يسقي بو مزروعاتو  فأىنّ 

إنسااًن ذا عزّة وكرامة وقدرة على الكفاح واعبهاد والنضاؿ وربرير األرض، وصيانة العرض  ولذلك فذنّنا 
لُت وصائغي اػبطاب يف الداخل اإلسالمي أف يلتفتوا إُف ىذه الفريضة و نتمٌت على قادة الرأي واؼبسؤ 

قَػْبِل َأْف َنْطِمَس من يطمس هللا على الوجوه: ﴿ الغائبة، ويسارعو إُف العمل على توعية الناس هبا، قبل أف
 .(ٚٗ﴾ )النساء:ُوُجوًىا فَػنَػُردََّىا َعَلى أَْداَبرَِىا َأْو نَػْلَعنَػُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَف أَْمُر اَّللَِّ َمْفُعوال

َزَقُكُم اَّللَُّ﴾، والتحرًن ابؽبوى واألوصاؼ ِمَن اأْلَنْػَعاـِ ضَبُوَلًة َوفَػْرًشا﴾ وإابحتها ﴿ُكُلوا فبَّا رَ و ﴿
اؼبختلفة، والتحكم يف تلك األمور دبا َف أيذف هللا بو، إمّبا ىو اتباع ػبطوات الشيطاف الذي حّذر هللا منو 

 ومن عداوتو واتباعو منذ البداية: ﴿َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌُت﴾.
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يزيد يف بياف سفههم وىو يشّرعوف انطالقًا من أىوائهم وشهواهتم، فُيورد قسمة عقلّية لتلك مث 
ـِ اأْلُنْػثَػيَػُْتِ أَمَّا األنعاـ، ويقوؿ فيها: ﴿شَبَانَِيَة أَْزَواٍج ِمَن الضَّْأِف اثْػنَػُْتِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْػنَػُْتِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرَّـَ أَ 

ُتْم َصاِدِقَُت) اْشَتَمَلْت َعَلْيوِ  ـُ اأْلُنْػثَػيَػُْتِ نَػبُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْف ُكنػْ أكثر (﴾ فالقسمة العقلّية ىنا ال تقبل ٖٗٔأَْرَحا
ِبِل اثْػنَػُْتِ َوِمَن اْلبَػَقِر اثْػنَػُْتِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرَّـَ آمن ىذا، وللزايدة يف تفنيد  رائهم أو شهواهتم قاؿ: ﴿َوِمَن اإْلِ

ـُ اأْلُنْػثَػيَػُْتِ﴾، بنفس القسمة العقلّية بُّت سفههم وضالؿ حكمهم أَـِ  اأْلُنْػثَػيَػُْتِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِو أَْرَحا
 الذي ال وبمل أّي منطق أو دليل يشهد ؽبم.

ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَُّ هِبََذا َفَمْن َأْظَلُم فبَِّن افػْتَػَرى ـْ ُكنػْ َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب لُِيِضلَّ  مث يسأؽبم: ﴿أ 
(﴾ ليبُّت كذهبم وافًتاءاهتم وعاقبة ذلك عليهم يف ٗٗٔالنَّاَس ِبَغَْتِ ِعْلٍم ِإفَّ اَّللََّ اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَُت)

ارس الدنيا واآلخرة، وينّبو إُف أّف عملّية اغبكم على األشياء ىي عملّية يف غاية اػبطورة، ال ينبغي أف سب
 إال بعلم، وَمْن مارسها بغَت علم فقد دخل يف سلك الظاؼبُت.

 نفسهم حق التشريعأ منحوامدى ضالؽبم حينما  -وَمْن سار سَتىم-مث بُّت ألولئك اؼبشركُت 
نفسهم صالحية أ منحواونبًا منهم وظنِّا كاذاًب من ظنوهنم أهّنم بذلك سوؼ يوسعوف على أنفسهم إذا 

-من ذلك قد ضّيقوا عليها، وليبُّت هللا ؽبم ضالؽبم واكبرافهم واستقامة تشريعاتو  الً وإذا هبم بد. التشريع
افًتاء على هللا، ووصفوا  -بزعمهم-أف ينفي سائر األحكاـ اليت وضعوىا  أمر رسوؿ هللا  -جّل شأنو

 َأِجُد يف َما هبا بعض ما أنعم هللا بو عليهم وصًفا حرمهم من االستفادة هبا، فقاؿ جّل شأنو: ﴿ُقْل اَل 
َتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو غبََْم ِخْنزِيٍر  فَِذنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا أُوِحَي ِإَِفَّ ؿُبَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْف َيُكوَف َميػْ

َر اَبٍغ َواَل َعاٍد فَِذفَّ رَبَّ  (﴾، فكّلو مباح إال ما استثٌت، َ٘ٗٔك َغُفوٌر َرِحيٌم)أُِىلَّ لَِغَْتِ اَّللَِّ ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
 وىو قليل جدِّا.
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والتفت بعد ىذه اآلية إُف اليهود الذين شاهبوا اؼبشركُت يف بعض اعبوانب، وحّرموا على أنفسهم 
تااًن، بعض األمور، وأابحوا ؽبا بعًضا آخر ابفًتاءات نسبوىا إُف أبيهم إسرائيل أو غَته من األنبياء زورًا وهب
ْن قَػْبِل َأْف ورّد هللا عليهم ذلك يف: ﴿ُكلُّ الطََّعاـِ َكاَف ِحالِّ لَِبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإالَّ َما َحرَّـَ ِإْسرَائِيُل َعَلى نَػْفِسِو مِ 

ُتْم َصاِدِقَُت﴾ بعد أف نزلت التوراة فقد أّما  (ٖٜ)آؿ عمراف: تُػنَػزََّؿ التػَّْورَاُة ُقْل َفْأُتوا اِبلتػَّْورَاِة فَاتْػُلوَىا ِإْف ُكنػْ
ما ّحـر عليهم، فقاؿ: ﴿َوَعَلى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَػَقِر َواْلَغَنِم  -جّل شأنو-ذكر 

َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم َوِإانَّ  َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما ضَبََلْت ظُُهوُرنُبَا َأِو اغْبََوااَي َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظمٍ 
(﴾ ﴿فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت ؽَبُْم َوِبَصدِِّىْم َعْن َسِبيِل اَّللَِّ  َٙٗٔلَصاِدُقوَف)
َناُكْم َواَل تَ  (ٓٙٔ)النساء: َكِثَتًا﴾ ْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب َوَمْن وَبِْلْل َعَلْيِو ﴿ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقػْ

مث قاؿ معّقبا  (ٕٛ،ٔٛ)طو: َغَضيب فَػَقْد َىَوى*َوِإيّنِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا مُثَّ اْىَتَدى﴾
ابغة يف أّف منطلق التشريع فيها ىو على التحرًن: "وإانَّ لصاِدقوف"، فهنا يبُّت ألمتنا نعمتو البالغة الس

منطلق التشريف والرضبة والتخفيف ورفع اغبرج ودفع اإلصر واألغالؿ، يف حُت أّف منطلق التحرًن يف 
شريعة بٍت إسرائيل كاف التأديب واعبزاء اؼبعّجل بناًء على اختالؼ النْسقُت اإلسالمّي واليهودّي، واعترب 

 ؽبم ببغيهم وذباوزىم حدود ما أنزؿ هللا. -شأنو جلّ -ربرًن ىذه األمور جزاًء منو 

( لتقوؿ: ﴿فَِذْف َكذَّبُوَؾ﴾ فيما ذكرت ؽبم من شريعتهم اليت وبرصوف عى ٚٗٔمّث جاءت اآلية )
واسعة، إخفائها ﴿فَػُقْل َربُُّكْم ُذو َرضْبٍَة َواِسَعٍة َواَل يُػَردُّ َأُْسُو َعِن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمَُت﴾، فقل: ربكم ذو رضبة 

 ومع سعة رضبتو فذنّو ال يُرد أسو عن القـو اجملرمُت.

  

النجم اخلام  عشر يف الدعوة إىل اإلٙماف ِبجحة ل البال ة يف منم اإلنساف حرية االختيار 
 وائتاانه عليها، وأنه ال جرب:



 150  

 

ٍء   قاؿ تعاىل: ْنا ِمتر ْشير ْنا ْواْل آاْبؤ ْ  ْواْل ْحرهمر رْكر رْك وا ْلور ْشاْء اَّلله  ْما ْأشر ﴿ْسيْػق وؿ  الهِطيْت ْأشر
رِج وهللا  لْْنا ِإفر   تْػتهِبع وْف ِإاله  ْكْطِلْا ْكطهْب الهِطيْت ِمتر قْػبرِلِهمر ْح ه ْذاق وا ِبْرْسْنا ق لر ْهلر ِعنردْك مر ِمتر ِعلرٍم فْػت جر

لر ْهل مه ش ْهْداءْك م  الظهته ْوِإفر أْنػرت مر ِإاله ِْترر ق وْف *ق لر فِْللهِه ا ر جهة  الرْباِلْ ة  فْػْلور ْشاْء ْزْْداك مر ْأٓترِْعنْي * ق  
ْهدر ْمْعه مر ْواْل تْػتهبِ  ـْ ْهْطا فِْإفر ْشِهد وا ْفاْل ْتشر ْهد وْف ْأفه اَّللهْ ْحره ْواْء الهِطيْت ْكطهب وا ِِبْوتِْنا الهِطيْت ْيشر عر ْأهر

ـْ رْبُّك مر ْعْلير  ا أْترل  ْما ْحره ِخْرِة ْوه مر ِبْرّبِحِمر يْػعرِدل وْف * ق لر تْػْعاْلور ِمن وْف اِبآلر رِك وا ِبِه ْوالهِطيْت اْل يػ ؤر ك مر ْأاله ت شر
تػ ل وا ْأور  ْسا ب ْواْل تْػقر ئبا ْواِبلرْواِلْديرِت ِإحر ْرب وا الرْفْواِحْش ْما ْشيػر ه مر ْواْل تْػقر اْلدْك مر ِمتر ِإمراْلٍؽ ْْمرت  نْػررز ق ك مر ْوِإوه

ْعِح ْذِلك مر ْوقهاك مر ِبِه ْلعْ  ـْ اَّلله  ِإاله اِب ر تػ ل وا النػهفرْ  الهيِت ْحره ْها ْوْما ْبْلْت ْواْل تْػقر لهك مر تْػعرِقل وْف * ْوالْ ْظْهْر ِمنػر
ْرب و  ِط تْػقر ل ْغ ْأش دههللا  ْوْأورف وار الرْكيرْل ْوالرِايْ،اْف اِبلرِقسر ْست  ْح ه يْػبػر اْل ن ْكلِحف  ار ْماْؿ الرْيِتيِم ِإاله اِبلهيِت ِهْي ْأحر

ِد اَّللِح ْأورف وار ْذِلك مر  ْعْها ْوِإْذا قػ لرت مر فْاعرِدل وار ْوْلور ْكاْف ْذا قػ ررَْب ْوِبْعهر ْوقهاك م ِبِه ْلْعلهك مر نْػفرسبا ِإاله و سر
ْتِقيابا فْاتهِبع وهللا  ْواْل تْػتهِبع وار السُّب ْل فْػتْػْفرهْؽ ِبك مر ْعت ْسِبيِلهِ   ْذِلك مر ْوقهاك م ْتطْكهر وْف * ْوْأفه ْهْطا ِقْراِطي م سر

 (.187-;17ِبِه ْلْعلهك مر تْػتػهق وْف﴾ )األنعاـ: 

أنواع اجملادلة اليت أتقنها أولئك اؼبشركوف وحلفاؤىم من أىل  مث ينتقل السياؽ بنا إُف نوع آخر من
حُت ينازعونو اغباكمّية والتشريع،  -سبحانو وتعاُف-الكتاب لتربئة أنفسهم من اإلجراـ يف حق هللا 

ويسّجل ما يدور يف أوساطهم احتجاًجا ألنفسهم فيما يزعموف، وتربئة ؽبا، وإلقاء للمسؤولّية يف خروجهم 
فيقوؿ: ﴿َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاءَ  -تبارؾ وتعاُف-سلطانو  -جّل شأنو-هللا، ومنازعتو  على أحكاـ

ا َأَْسَنا ُقْل َىْل اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقو 
الذي ىو -(﴾، فال الشرؾ ِٛٗٔمْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ زَبُْرُصوَف) ِعْندَُكمْ 

وال التصرؼ يف األحكاـ حبسب الرغبات واؽبوى يعًتفوف بفعلو، بل ينسبوف  -أساس اؼبشاكل ومنبعها
وصباىَتىم والبسطاء من الناس، ويونبوىم أهّنم وىم يشّرعوف  ليخدعوا أنفسهم -تعاُف-ذلك كلو إُف هللا 
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أيذف بو هللا َف ىبرجوا عن مشيئتو  إذ لو شاء ؼبنعهم ابعبرب واإلكراه من ذلك، وما داـ َف يفعل ذلك َف ما 
 ، أمانة اغبريّة واالختيار اإلنسايّن،«األمانة»فهذا يعٍت أنّو عنهم راض!! وىم يتالعبوف ىنا يف قضّية 

واعبرب والقدر على ما يفعلوف من جرائم، ويريدوف أف يفحموا اؼبصلحُت ويقولوا ؽبم « اعبربيّة»ووبتّجوف بػ
ويرد   .جرائم ومعاص، بل ما نزاؿ بداخلهاأنّنا ما خرجنا عن دائرة اؼبشيئة اإلؽبّية يف كل ما ارتكبناه من 

قل ىل عندكم من علم دبا تّدعوف فتخرجوه لنا  عليهم ابلعلم ال ابلَوىم، ويسائلهم: -تبارؾ وتعاُف–هللا 
فيقوؿ ؽبم   .غَت األوىاـ، وإف ىم إال ىبرصوف لنقتنع دبا تّدعوف وتقولوف؟! ومن اؼبعلـو أهّنم ال يبلكوف

فقد ثبت أّنكم ال  -وال بد أف تعجزوا عن تقدًن أّي علٍم أو أبرٍة من علم-جّل شأنو: أما وقد عجز  
فلو اغبجة البالغة، ولو  -تبارؾ وتعاُف–السيئة وأوىامكم اؼبريضة وزبّرصاتكم، أّما هللا تّتبعوف إال ظنونكم 

الرباىُت الساطعة، والعلم الذي أحاط بكل شيء، فلو تعّلقت مشيئتو دبا تفعلوف، وصادر حراّيتكم، 
م للحكمة اؼبعقوؿ واؼبالئفوآنذاؾ  .تتحرؾ وتتصرؼ بقوانُت مودعة فيهاألصبحتم من اؼبسّخرات اليت 

اإلؽبّية أف يكرىكم ويسخركم لسبيل اؽبداية، فلو شاء  أي: إكراىكم على شيء، ومعاملتكم مثل 
ال يرضى لعباده  -جّل شأنو-اؼبسّخرات بقوانُت عامة صارمة جربيّة ال تقاـو ألكرىكم على اؽبداية  ألنّو 

وبعد أف وُببط ىذه اغبّجة يطالبهم  .فوالشيطاف فيما وُبّلوف ووُبّرمو الكفر، وال يرضى ؽبم اتّباع اؽبوى 
يشهدوف ؽبم أّف هللا حرـّ  -إف كانوا يعرفوف شهوًدا-بشيء أقل من ذلك، فيدعوىم ألف أيتوا بشهدائهم 

ىذه األشياء اليت حّرموىا على أنفسهم!! فذف افًتوا كعادهتم، واختلقوا شهداء، أو شهد بعضهم لبعض  
تشهد معهم  ألّف موقفك مغاير، معك علم يقيٍّت ال تزيلو  كما ىي عادة الكفار واؼبنافقُت، فال

بُوا آِباَيتَِنا َوالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف شهادات الزور وال الشهادات اؼبختلقة اؼبفربكة: ﴿ َوال تَػتَِّبْع أَْىَواَء الَِّذيَن َكذَّ
وه وقادىم إُف تلك اؼبهالك أهّنم جعلوا وكأّف اػبطأ األوؿ الذي ارتكب اِبآلِخَرِة َوُىْم ِبَرهبِِّْم يَػْعِدُلوَف﴾

وال يشبهو شيء من  شركاءىم يف مقابلة هللا تعاُف، وجعلوىم معادلُت لو جّل شأنو، وىو ال يعدلو شيء
كما أّف عدـ إيباهنم ابآلخرة أعطاىم اعبرأة على اتباع اؽبوى واختالؽ األحكاـ ونسبتها   .تلك اؼبختلقات
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قائال: "قل"  أي ؽبم، "تعالوا أتل ماحرـّ ربكم عليكم"،  مر هللا رسولو مث أي -تبارؾ وتعاُف-إُف هللا 
منحصرة  -صالحّية التشريع-بل إّف ىذه الصالحّية  .ق يف التشريع والتحرًن والتحليلوىو صاحب اغب

فالشرؾ ىو أساس  .غوف فيو: "أال تشركوا بو شيًئا": الشرؾ الذي يتمرّ فيذكر ؽبم أوالً  -جّل شأنو-فيو 
البالء ومنطلق االكبرافات، مث اإلحساف إُف الوالدين والنهي عن اإلضرار أيٍّ منهما، وربرًن ذلك ربريبًا 
قاطًعا، ووضع ىذه اعبريبة، جريبة اإلساءة إُف أيٍّ من الوالدين بعد جريبة الشرؾ مباشرًة  تنبيًها من 

أىم وراّبىم، ه اغبياة، وَمْن الذي خلقهم وأنشوا إُف ىذالقرآف الكرًن إُف ىؤالء بوجوب تذّكر كيف جاؤ 
مث  (ٖٛ)البقرة: وجعل منهم شيًئا مذكورًا بعد أف َف يكن أحد منهم شيًئا مذكورًا: ﴿َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن﴾

إلمالؽ وىي جريبة قتل األوالد ووأدىم خوفًا من اعبوع وا -فبا كانوا يبارسوف-يردفها جبريبة بلثة وبّرمها 
ُىْم﴾ )األنعاـ: ( ٔ٘ٔلعدـ إيباهنم اب تعاُف، فيقوؿ: ﴿َواَل تَػْقتُػُلوا َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍؽ كَبُْن نَػْرزُُقُكْم َوِإايَّ

فلستم اؼبسؤولُت عن أرزاقهم، كما أّنكم َف تكونوا مسؤولُت عن خلقهم، وكل ما ىو لكم يف ىذا األمر 
إلهباد ىؤالء األوالد، والتناسب معجٌز بُت البدء ابلنهي عن الشرؾ واألمر أّنكم سبب طبيعيّّ جعلو هللا 

ابإلحساف للوالدين، اؼبشتمل على النهي عن اإلساءة أليٍّ منهما، واألمر حبماية األوالد وعدـ قتلهم أو 
َها َوَما َبَطَن﴾ التخّلص منهم خشية ضيق الرزؽ، مث أييت بقاعدة كلّية:﴿َواَل تَػْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظهَ  َر ِمنػْ

والفواحش صبع فاحشة، وىي السّيئة اجملاوزة غبدود السيء، فكأهّنا سيّئة تضاعفت حىت فحشت، إّما 
بطريقة ارتكاهبا أو ابلقصد والتصميم الذي اتصف بو فاعلها، حبيث جعلها ؾباوزة غبدود السّيئة، فتصبح 

، وفيها إؼباح إُف إكراهبها مغلواًب على أمره، أو بناًء على حبيث ال يبكن االعتذار عنها أو القوؿ أنّو ارتك
مراتب السّيئات والذنوب، فهناؾ ذنوب وسيئات قد يقع اإلنساف فيها ؿباطًا بظروٍؼ ـبففة، يصعب 
معها أف يوصف فعلو أنّو قد فحش  أي جاوز اغبدود كلها، أو أف يكوف الذنب ؿباطًا بظروٍؼ مشّددة  

قانوف اليـو  أف يشتمل على القصد والتصميم وسبق اإلصرار والًتّصد، وما شاكل كما نسميو يف لغة ال
ابستعماؿ ىذا اللفا  -جّل شأنو-من الظروؼ اؼبشّددة، فكأنّو  -يف قوانُت اعبرائم-ذلك فبا يعترب 
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ة، وتلك ذنوب اؼبعجز أراد أف يُنّبو أّف ىناؾ ذنواًب قد ال تبلغ حّد الفحش  ألهّنا َف تتجاوز حدودىا العرفيّ 
لكن ىناؾ ذنواًب أخرى تتجاوز اغبدود،  .عنها أو يستغفر فيغفر هللا لوقد يتوب اإلنساف منها أو يرجع 

فتتحوؿ إُف فاحشة تستحق اؼبقت اإلؽبّي، وقد تؤدي ابلفاعل ؽبا إُف نوٍع من اإلدماف أو اؼبداومة 
، فأّي ذنٍب يبكن أف العباد بعضيتوب رىا جبريبة الزان، كما قد واالستمرار، كما أّف صبعها ال وبص

إذا جاوز بو صاحبو اغبّد، واقًتف دبا  -سواء أكاف يف اؼباؿ أو السلوؾ أو سوانبا-يتحوؿ إُف فاحشة 
هبعل منو فاحشة، ودبا أّف الذنوب منها ما يظهر للناس ومنها ما قد يكوف يف ابطن اإلنساف وقلبو  مثل 

 ا إُف نوعُت: ما ظهر منها وما بطن.قضااي العقيدة، فقد صبعها، مث قسمه

وىذه األفهاـ اػباطئة ليست جديدة على ىؤالء الذين يقرؤوف القرآف عضُت، ويفرّقوف بُت آايتو 
اعتذروا بعذر  -فيما سبق-بشىت أنواع الفوارؽ اليت سبليها عليهم شياطينهم ورغباهتم، فذذا كاف اؼبشركوف 

وا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء﴾، فهؤالء يرتّبوف عاـ ىو: ﴿َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَكُ 
اعتذاراهتم بشكل آخر، كاؼبسّوغات اليت أشران إليها  من التصّرؼ ابللغة واالكبراؼ يف اؼبفاىيم والتالعب 

ليس للجماعة دخٌل فيو إال إذا -وربّو  ابؼبصطلحات. وظاىر من ربويل الزان إُف ؾبرد شيء بُت اإلنساف
نرى فيو سبهيًدا للتقليل من أنبّية وخطورة ىذه اعبريبة، وربويلها إُف شأف شخصّي ىبضع لرغبات  -أعلن

الفاعلُت، ويف ذلك تدمَت لسسرة وللمجتمع واغبضارة واؼبدنّية، أعاذان هللا من االكبراؼ بكل أنواعو 
 وأشكالو.

ُ مث تتعرض اآلية لقتل  النفس، وىي اعبريبة اػبامسة اؼبنهي عنها: ﴿َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ اَّللَّ
﴾  أي: اليت بُّت هللا ُحْرمتها ومكانتها ووجوب احًتامها وضبايتها، قاؿ جّل شأنو: ﴿َذِلُكْم  ِإالَّ اِبغبَْقِّ

نزوؿ هبذه القضااي، أو أحكاـ ىذه القضااي، إُف مستوى َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف﴾، ليس اؼبراد بو ال
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التوصية غَت اؼبلزمة، بل يفيد ارتباطها أهّنا فبا وّصى هللا بو، دبعٌت االستمرار والدواـ وعدـ قبوؿ التغيَت أو 
 النسخ، فهي أموٌر  كلّية ما ينبغي التهاوف فيها وال التنازؿ عنها أّي حاؿ من األحواؿ.

ايت إُف النهي عن ؾبرد االقًتاب منو، يف ذلك دليل على النهي عن مقّدماتو وما قد مث تنتقل اآل
يؤدي إليو، والنهي عنو كذلك: ﴿َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِىَي َأْحَسُن﴾  أي أي طريقة وأضمن 

 طريقة ربفا ماؿ اليتيم وال تؤدي إُف التفريط بو أو االعتداء عليو.

ابلوفاء ابلكيل واؼبيزاف، وعدـ خبس الناس حقوقهم، والتزاـ العدؿ يف  -تبارؾ وتعاُف-مث أيمر هللا 
اؼبعامالت، وذبّنب أي شيء يبكن أف يؤدي إُف ذباوز حالة العدؿ والقسط، وتؤدي إُف الدخوؿ يف 

منسجمٌة مع طاقات وأوامره ونواىيو  -جّل شأنو-أّف طبيعة تكليفاتو  -تبارؾ وتعاُف-اعبور، ويُبُّت 
أّف ذلك داخل يف وسع  -تعاُف-اإلنساف وقدراتو، ليس فيها حرٌج وال إصر وال أغالؿ، ولوال علم هللا 

 اإلنساف واستطاعتو ؼبا كّلفو بو.

مث ينتقل إُف األمر ابلعدؿ يف القوؿ  فالعدؿ ال يتعّلق ابألفعاؿ وحدىا، بل يف األقواؿ كذلك، 
قُػْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب﴾، فال ينبغي أف ربمل اإلنساَف عواطُفو ومشاعره  فيقوؿ جّل شأنو: ﴿َوِإَذا

على ؾبانبة سبيل العدؿ واػبروج عنو، ال يف القوؿ وال يف العمل وال يف أي شيء آخر، ﴿َوِبَعْهِد اَّللَِّ 
د هللا تبارؾ وتعاُف، وأنّو من َأْوُفوا﴾ فبعد أف فّصل ما تقّدـ أّكد على أّف ذلك كلو مندرج ربت عه

مقتضيات الوفاء ابلعهد بُت هللا واإلنساف. وأتيت فاصلة اآلية: ﴿َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف﴾ 
 توصية دائمة مستمرة دواـ عهد هللا معكم، وىذه التوصيات ىي اليت تذكركم بذلك العهد اإلؽبّي.

رَاَط مث ينتقل إُف بياف أّف االل تزاـ دبا تقّدـ ىو أمر ميّسر، فًتّددوف يف صلواتكم: ﴿اْىِداَن الصِّ
َفرََّؽ اْلُمْسَتِقيَم﴾، فهذا ىو الصراط اؼبستقيم: ﴿َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػَ 
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ُكْم تَػتػَُّقوَف﴾  أي: لتهتدوا ولتتقوا ولتنجحوا وتفوزوا يف اختبار ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَّ 
االبتالء، وأف أيّة سبل أخرى تتبعوهنا ستتفرؽ بكم عن سبيلو، وتوصلكم إُف الضياع، فذذا أرد  التقوى 
اه، فعليكم ابلتزاـ ىذا الصراط اؼبستقيم الذي جاء الكتاب الكرًن بو وأمر  ابلتزامو وعدـ السَت يف سو 

 لتتحققوا ابلتقوى وتتحلوا ابلتزكية، وتكونوا من اؼبهتدين.

أّف ىذا الذي وّصاكم بو قد وّصى بو أفبًا سبقتكم، وجاء بو األنبياء قبل  -جّل شأنو-مّث يُبُّت 
على اؼبشركُت كل ما افًتوه هبذه اآلايت  -سبحانو-نبّيكم، ونزؿ يف كتب أنزلت عليهم، ولقد رّد هللا 

ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َواَل تَػقْ الثالث: ﴿قُ  تُػُلوا َأْواَلدَُكْم ْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّـَ َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِو َشيػْ
َها َوَما َبَطَن  ُىْم َواَل تَػْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ُ ِمْن ِإْماَلٍؽ كَبُْن نَػْرزُُقُكْم َوِإايَّ َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ اَّللَّ

ُلَغ ِٔ٘ٔإالَّ اِبغبَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف ) ( َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِىَي َأْحَسُن َحىتَّ يَػبػْ
ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَف اِبْلقِ  ْسِط اَل ُنَكلُِّف نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب َوِبَعْهِد َأُشدَّ

ُبَل ( َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوا السُّ ٕ٘ٔاَّللَِّ َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف )
﴾،وقولو: ﴿َوَجَعُلوا َّللَِِّ فبَّا َذرََأ ِمَن اغْبَْرِث ( ٖ٘ٔفَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف )

ِئِهْم َفاَل َيِصُل ِإَُف اَّللَِّ َوَما َكاَف َّللَِِّ فَػُهَو َواأْلَنْػَعاـِ َنِصيًبا فَػَقاُلوا َىَذا َّللَِِّ ِبَزْعِمِهْم َوَىَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما َكاَف ِلُشرََكا
( وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثٍَت ِمَن اْلُمْشرِِكَُت قَػْتَل َأْواَلِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم َٖٙٔيِصُل ِإَُف ُشرََكاِئِهْم َساَء َما وَبُْكُموَف )
ُ َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروَف ) لِيُػْرُدوُىْم َولِيَػْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَػُهْم َوَلوْ  ـٌ َوَحْرٌث َٖٚٔشاَء اَّللَّ ( َوقَاُلوا َىِذِه أَنْػَعا

ـٌ اَل َيْذُكُروَف اْسَم اَّللَِّ  ـٌ ُحّرَِمْت ظُُهورَُىا َوأَنْػَعا َها اْفًتَاًء ِحْجٌر اَل َيْطَعُمَها ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوأَنْػَعا  َعَليػْ
( َوقَاُلوا َما يف بُطُوِف َىِذِه اأْلَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة ِلذُُكوراَِن َوؿُبَرَّـٌ َعَلى ْٖٛٔيِو َسَيْجزِيِهْم دبَا َكانُوا يَػْفتَػُروَف )َعلَ 

َتًة فَػُهْم ِفيِو ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّو َحِكيٌم َعِليٌم ) َخِسَر الَِّذيَن قَػتَػُلوا  ( َقدْ ٜٖٔأَْزَواِجَنا َوِإْف َيُكْن َميػْ
( َوُىَو ُٓٗٔمْهَتِديَن )َأْواَلَدُىْم َسَفًها ِبَغَْتِ ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقَػُهُم اَّللَُّ اْفًتَاًء َعَلى اَّللَِّ َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا 
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َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ  َر الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيػْ رَْع ـُبَْتِلًفا ُأُكُلُو َوالزَّيْػُتوَف َوالرُّمَّاَف ُمَتَشاهِبًا َوَغيػْ
( َوِمَن ٔٗٔرِِفَُت )ُمَتَشاِبٍو ُكُلوا ِمْن شَبَرِِه ِإَذا أشَْبََر َوآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدِه َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّو اَل وبُِبُّ اْلُمسْ 

( فَِذْف  ُٕٗٔكُلوا فبَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌُت )  اأْلَنْػَعاـِ ضَبُوَلًة َوفَػْرًشا
بُوَؾ فَػُقْل َربُُّكْم ُذو َرضْبٍَة َواِسَعٍة َواَل يُػَردُّ َأُْسُو َعِن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمَُت ) وا َلْو ( َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَكُ َٚٗٔكذَّ

َذاُقوا َأَْسَنا ُقْل َىْل َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َحىتَّ 
ُة اْلَبالَِغُة فَػَلْو ٛٗٔالَّ زَبُْرُصوَف )ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف أَنْػُتْم إِ  ( ُقْل فَِللَِّو اغْبُجَّ

( ُقْل َىُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَف َأفَّ اَّللََّ َحرَّـَ َىَذا فَِذْف َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َٜٗٔشاَء ؽَبََداُكْم َأصْبَِعَُت )
بُوا آِباَيتَِنا َوالَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرِة َوُىْم ِبَرهبِِّْم يَػْعِدُلوَف )َمَعُهْم َواَل تَػتَِّبْع أَْىَواَء الَِّذي (﴾ جاءت َٓ٘ٔن َكذَّ

، وتعلن إعادة اغباكمّية يف ىذه األمور وغَتىا إُف هللا رّب ىذه اآلايت ترد على اؼبشركُت صبلة وتفصيالً 
طبسة نواىي وطبسة أوامر، وكّرر األمر  -سبحانو- العاؼبُت، الذي فّصل يف كتابو الكرًن كل شيء، فذكر

، ودعوتو ؽبم للحضور «الوصااي العشر»ابلوصّية ثالث مرّات، حىت عّد العلماء ىذه اآلايت الثالثة أهّنا 
بقولو: ﴿َأالَّ  -سبحانو-وقد بدأ  .لسلب حق التشريع منهم وِمن سواىمإليو واستماع ما يتلوه توكيد 

الناىية  ألّف ذباوز التوحيد واللجوء « بال»التفسَتيّة « أف»كلمة أدغمت فيها « أال»ًئا﴾ ُتْشرُِكوا ِبِو َشيػْ 
رابِّ ووّحدوه ألدركوا أّف التحرًن  -تعاُف-إُف الشرؾ رأس كل تلك اؼبعاصي واؼبنطلق ؽبا، ولو آمنوا اب 
كما   .شيء هني عن ضّدهلى أّف األمر ابلوالتحليل شأف ىبتص بو جّل جاللو، وصبهرة العلماء أكدوا ع

 أّف النهي عن الشيء أمر بضده، ففي األوامر اػبمسة والنواىي اػبمسة تالحا األضداد كذلك.

 النجم السادس عشر يف إن،اؿ الكتب وعاقبة اإلٙماف أو الكفر ّبا: 

ْسْت  ْنا م وْسد الرِكْتاْب ّْتْامبا ْعْلد الهِطْي ْأحر ٍء ْوه دبه ْوْرٔترْةب قاؿ تعاىل: ﴿ّت ه آتْػيػر ْوتْػفرِصيالب لِحك لِح ْشير
ِمن وْف * ْوْهْطا ِكْتاب  أْنْ،لرْناهللا  م ْباْرؾ  فْاتهِبع وهللا  ْواتػهق وار ْلْعلهك مر تػ رر  ْا لهْعلهه م بِِلْقاء ْرّبِحِمر يػ ؤر ْٔت وْف * ْأف تْػق ول وار ِإٔمه
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ِ ِمت قْػبرلِ  ْنا أ نِ،ْؿ الرِكْتاب  ْعْلد طْآئِْفتْػنير ْنا ْوِإف ك نها ْعت ِدرْاْسِتِهمر ْلْ اِفِلنْي * ْأور تْػق ول وار ْلور ْأ ه أ نِ،ْؿ ْعْليػر
ه مر فْػْقدر ْجاءك م بْػيِحْنة  مِحت رهبِحك مر ْوه دبه ْوْرٔترْة  ْفْاتر ْأظرْلم  ِمهت ْكطه  ْده ِمنػر ْب ِِبْوِت اَّللِح الرِكْتاب  ْلك نها ْأهر

هْ  ِدف وْف ْعتر آْوتِْنا س وْء الرْعْطاِب ِبْا ْكان وار ْيصرِدف وْف * ْهلر يْنظ ر وْف ِإاله ْوْقْدْؼ ْعنػر ِ،ي الهِطيْت ْيصر ا ْسْنجر
ـْ َيْرِت بْػعرض  آْوِت رْبِحْا  فرسبا اْل يْنْفع  نػْ ْأف َْترتِيه م  الرْاآلِئْكة  ْأور َيْرِتْ رْبُّْا ْأور َيْرِتْ بْػعرض  آْوِت رْبِحْا يْػور
ربا ق ِل انْتِظر وار ِإ ه م نْتِظر وْف * ِإفه  الهِطيْت فْػرهق وار  ِإٙمْانػ ْها ملْر ْتك تر آْمْن:ر ِمت قْػبرل  ْأور ْكْسْب:ر يف ِإٙمْاَِّنْا ْخيػر

ْا ْأمرر ه مر ِإىْل اَّللِح ّت ه يػ نْػبحِ  ٍء ِإٔمه ه مر يف ْشير ْ: ِمنػر ْعل وْف﴾ )األنعاـ: ِدينْػه مر وْْكان وار ِشيْػعبا لهسر ئػ ه م ِبْا ْكان وار يْػفر
187-18<) 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب سَبَاًما َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتَػْفِصياًل ِلُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرضْبًَة َلَعلَّ  ُهْم قولو: ﴿مُثَّ آتَػيػْ
(﴾، وبُّت ُ٘٘ٔمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوُه َواتػَُّقوا َلَعلَُّكْم تُػْرضَبُوَف )(﴾، ﴿َوَىَذا ِكَتاٌب أَنْػزَْلَناُه ٗ٘ٔبِِلَقاِء َرهبِِّْم يُػْؤِمُنوَف )

بذلك قد أقاـ عليهم اغبّجة، وألزمهم هبا، وحاؿ بينهم وبُت أف وبتّجوا عليو أّي شيء،  -جّل شأنو-أنّو 
َا أُْنزَِؿ اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَػُْتِ ِمْن  قَػْبِلَنا َوِإْف ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلَُت فقاؿ جّل شأنو: ﴿َأْف تَػُقوُلوا ِإمبَّ

ُهْم﴾  أي يف ىذا  (﴾ٙ٘ٔ) َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْىَدى ِمنػْ ىم اليهود والنصارى، ﴿أَْو تَػُقوُلوا َلْو َأانَّ أُْنزَِؿ َعَليػْ
ّذب آبايت هللا الكتاب اؼببارؾ الذي أنزلناه إليكم ىدى ورضبة، وبذلك يتضح لكم شناعة وقبح َمْن ك

يف معرض سؤاؿ: ﴿َفَمْن َأْظَلُم فبَّْن   -جّل شأنو-واكبرؼ عنها، والعدؿ يف ؾبازاتو بسوء العذاب، ويورده 
َها َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدُفوَف َعْن آاَيتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب دبَا َكانُوا  َكذََّب آِباَيِت اَّللَِّ َوَصَدَؼ َعنػْ

َمْن أكثر ظلًما فبّن كّذب آبايت هللا اؼبنزّلة وصدؼ عنها، سنجزي الذين يصدفوف (﴾، فَٚ٘ٔيْصِدُفوَف)
 عن آايتنا سوء العذاب دبا كانوا يصدفوف.

ويتسائل بعدىا: ىل ينظروف أو ينتظروف لكي يتخّلوا عن تلك الكربايء الفارغة اليت ضبلتهم على 
تِيَػُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو أَيْيتَ رَبَُّك َأْو أَيْيتَ بَػْعُض آاَيِت ِإال َأْف أتَْ أف يصدفوا عن آايت هللا، وينحرفوا عنها: ﴿

يكوف الوقت قد مضى، وأمد االختيار يف ىذه اغبياة قد وُّف،  َربَِّك يَػْوـَ أَيْيت بَػْعُض آاَيِت َربَِّك﴾
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َفُع نَػْفًسا ِإيبَانُػَها َفَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو كَ وآنذاؾ: ﴿ ﴾ فبا فّصل هللا (َٛ٘ٔسَبْت يف ِإيبَاهِنَا َخيػْرًا)ال يَػنػْ
سبحانو وتعاُف، فذذا كاف ذلك ىو ما تنتظرونو أيُّها اؼبشركوف لتؤمنوا فانتظروا إاّن منتظروف معكم لنرى 

من  -سبحانو وتعاُف-العاقبة السّيئة اليت ستؤولوف إليها، واغبسٌت اليت سيمّن هللا علينا هبا. وإذ حّذر هللا 
باع السبل غَت الصراط اؼبستقيم، وهنى عن سلوكها، منبّػًها إُف أهّنا ستؤدي إُف تفرّقهم عن سبيل هللا، ات

وبُّت أّف ىناؾ أانًسا سلكوا تلك السبل ففّرقوا دينهم، وربولوا إُف شيع وأحزاب ضرب هللا قلوب بعضهم 
بغي أف يكوف بيننا وبينهم أّي تشابو ببعض، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء إُف يـو القيامة، وىؤالء الين

-أو أّي صالت مهما كانت قراابت النسب أو اؼبصاٌف أو اعبوار، إمّبا أمرىم موكوؿ إُف هللا، فهو 
 الذي يتوُف جزاءىم مث ينبئهم بشناعة ما فعلوا واستحقاقهم كل أنواع العذاب دبا كانوا يفعلوف. -وحده

  

تلجيص أهم موضوعات السورة مت إثبات للرسالة النجم السابع عشر: خاّتة السورة يف 
 واأللوهيحة ودحض سائر دعاوه املشركني.

ْلْها ْوه مر الْ  قاؿ تعاىل: ثْاِزْا ْوْمت ْجاء اِبلسهيِحْئِة ْفاْل ٖم رْ،ه ِإاله ِمثػر ر  ْأمر ْسْنِة فْػْله  ْعشر ﴿ْمت ْجاء اِب ْر
ْتِقيٍم ِدينبا ِقْيابا مِحلهْة ِإبػرْراِهيْم ْحِنيفبا ْوْما كْ  رِِكنْي اْف ِمْت الر ي ظرْلا وْف * ق لر ِإنهِِن ْهْداين ْرّبِح ِإىْل ِقْراٍط مُّسر ا شر

 ْر ْأوهؿ  * ق لر ِإفه ْقاْلِت ْون س ِكي ْوُْمرْياْي ْوِْمْاِت َّلِلِح ْربِح الرْعاْلِانْي * اْل ْشرِيْا ْله  ْوِبْطِلْا أ ِمررت  ْوأْ 
ِسب  ك لُّ نْػفر ٍ  ٍء ْواْل ْتكر ْر اَّللِح أْبرِ ي ْرابًّ ْوه ْو ْربُّ ك لِح ْشير ِلِانْي * ق لر ْأْليػر ْها ْواْل ْت،ِر  ْواِزرْة   الرا سر ِإاله ْعْليػر

ْره ّت ه ِإىْل رْبِحك م مهررِجع ك مر فْػيػ نْػبِحئ ك م ِبْا ك نت مر ِفيِه ِْترْتِلف وْف * ْوه ْو الهِطي ْجْعْلك مر   ْخالِْئْف اأْلررِض ِوزرْر أ خر
ل وْك مر يف ْما  ْؽ بْػعرٍض ْدرْْجاٍت لحِيْػبػر آَْتك مر ِإفه رْبهْا ْسرِيع  الرِعْقاِب ْوِإنهه  ْلْ ف ور  رهِحيم  ﴾ ْورْْفْع بْػعرْضك مر فْػور

 (.198-199)األنعاـ: 
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ذلك ببياف عدلو بقولو: ﴿َمْن َجاَء اِبغبََْسَنِة فَػَلُو َعْشُر أَْمثَاؽِبَا  -سبحانو وتعاُف-مث يعقب هللا  
زاد فيها، بل (﴾، فال تضاعف السيئات وال يُ َٓٙٔوُىْم اَل ُيْظَلُموَف) َوَمْن َجاَء اِبلسَّيَِّئِة َفاَل هُبَْزى ِإالَّ ِمثْػَلَها

ا فذّف السبيل مفتوح فذذا رغب العبد يف التخلص منها ومن آبرىا ومن عقاهب .يقتصر عليها كما ىي
ع واإلانبة إُف هللا، واستغفاره والرجو « التوبة»حبيث يُعفى من اعبزاء دبثلها، أال وىو سبيل   أمامو لذلك

 «.سورة النساء»إليو بشروطها الواردة يف آايت أخرى، منها آايت 

أف يعلن للجميع أنّو سيد اؼبهتدين وإمامهم: ﴿ُقْل ِإنٍَِّت َىَداين  -عليو الصالة والسالـ-مث يؤمر 
(﴾، وىذا الصراط ُٔٙٔمْشرِِكَُت)َر يِّ ِإَُف ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَن الْ 

، بل إنّو دين قّيم، ىو امتداد ؼبّلة إبراىيم   اؼبستقيم َف يكن بدًعا وال خاصة بسيدان رسوؿ هللا 
وإبراىيم كاف حنيًفا مائال عن كل األدايف، متنّكًبا سائر السُّبل إُف سبيل اؽبداية وىو الصراط اؼبستقيم  

ف حنيًفا مسلًما وما كاف من اؼبشركُت، وبعد اإلعالف عن االلتزاـ لذلك كاف صاحب دين قّيم، وكا
تبارؾ –والصراط اؼبستقيم والدين القّيم يعلن عن إخالصو يف ذلك كّلو، إخالصو  « اؼبّلة اإلبرانبّية»بػ

: ﴿ُقْل ِإفَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوؿَبْيَ  -وتعاُف اَي َوفَبَايت َّللَِِّ َربِّ يف كل ما أيخذ ويدع، ويف بياف ما وُبّل ووُبرـّ
كل الشرائع، فهي (﴾ وذلك ليؤكد على القاعدة القرآنّية والرؤية الكلّية اليت أكدت عليها  ٕٙٔاْلَعاَلِمَُت)

ويؤمر أف يتسائل وُيسائل أولئك صبيًعا تساؤَؿ اؼبستغرب اؼبتعجب، الذي يريد أف يُثَت  .أساسها ودعامتها
َر اَّللَِّ أَْبِغي َرابِّ َوُىَو َربُّ  التعّجب يف نفس َمْن يسمعو، ف ُيؤمر أف يقوؿ عليو الصالة والسالـ: ﴿ُقْل أََغيػْ

ُكلِّ َشْيٍء﴾ وكيف أفعل وىو رّب كل شيء، وال رّب ألي شيء سواه، وال إلو ألّي شيء غَته، وال 
 خالق وال ابرئ وال مصّور إال ىو.

ا يكتسبو اإلنساف وما يفعلو من خَت أو والدعامة األخرى أنّو ال تكسب كل نفس إال عليها، فم
شّر فذنّو لو وعليو، وذلك من عدؿ هللا جّل شأنو، ومن عدلو كذلك أال وبمل أحد وزر أحد: ﴿َوال َتزُِر 
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وبمل من أوزاركم شيًئا  -بضاللكم-(﴾، فال صنم وال شفيع وال َمْن تتخذونو إؽبًا َٗٙٔوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى)
أوزارىم  -الذين أونبوكم أو تونبتم أهّنم سيحملوف عنكم بعض أوزاركم-مل أولئك يـو القيامة، بل سيح

وأوزارًا مع أوزارىم يـو القيامة، لُيكّبوا يف النار، ويراىم أولئك الذين اغًتّوا هبم والبدعوا هبم وأشركوىم 
ِإَُف رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم  برهبم  لَتوا عاقبة الشرؾ وعاقبة أولئك الذين ازبذوىم شركاء وجعلوىم آؽبة: ﴿مُثَّ 

ُتْم ِفيِو زَبَْتِلُفوَف ) (﴾، سواء يف ؾباؿ العقيدة أو الشريعة أو األخالؽ والسلوؾ ٗٙٔفَػيُػنَػبُِّئُكْم دبَا ُكنػْ
واؼبعامالت أو أي شيء آخر  وذلك ألنّو: ﴿َوُىَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بَػْعَضُكْم فَػْوَؽ 

ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم﴾  ليحقق االبتالء واالختبار، ولتًتابط اؼبنظومة اليت وضعت غبياتكم بَػعْ  ٍض َدَرَجاٍت لِيَػبػْ
من العهد حىت اعبزاء، فتختربوف فيما أوتيتم، وذبازوف أعمالكم، فَمْن يعمل مثقاؿ ذرة خَتًا يره، وَمْن 

(﴾، فال يذىب وىُم أحد من ٘ٙٔاْلِعَقاِب َوِإنَُّو َلَغُفوٌر َرِحيٌم) يعمل مثقاؿ ذرة شرًا يره: ﴿ِإفَّ َربََّك َسرِيعُ 
قد  -تبارؾ وتعاُف-أىل الشرؾ أو الظلم أو الوقوع يف اّرمات أنّو سُيفلت من عقاب هللا، أو أّف هللا 

بوا يغفل عنو، فهو سريع العقاب، فمثل ىؤالء ال يفلت أحد منهم من عقابو، وإنّو لغفور رحيم للذين ات
توبة نصوًحا  -حُت يتوبوف-وأانبوا واتقوا وأحسنوا، وإذا مّسهم طائف من الشيطاف تذكروا، ويتوبوف 

 خالصة  تبارؾ وتعاُف.

  

 

 

 الدروس املستنبلة:
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حينما ندرس ىذه اآلايت الكريبة الواردة يف ىذه السورة، وكباوؿ أف نتبُّت أسلوب القرآف الكرًن 
واغبراـ، واألساليب اليت ازبذانىا فيما بعد لعرض ىذه القضااي يف كتب الفقو يف عرض قضااي اغبالؿ 
 واألصوؿ، قبد ما يلي:

أحيااًن  -التزمت أطر موضوعّية تعتمد  -حينما بدأ وضعها وتدوينها-إّف كتبنا الفقهّية  أوال:
وعي، مثل كتاب على اقتطاع اآلية من سياقها، أايِّ كاف ذلك السياؽ، ووضعها يف إطار موض -كثَتة

الطهارة وكتاب الصالة وما إُف ذلك. أّما القرآف اجمليد فذنّو هبمع  دائًما بُت األشباه والنظائر يف إطار من 
اؼبالئمة ؼبا يعرض، وببياف سالمة تشريعات القرآف  -سبحانو وتعاُف-التذكَت ابلعقيدة، وبصفات هللا 

اؼبخالفُت، والشوائب الكثَتة اليت تشوهبا انطالقًا من وقوهتا ومتانتها، مع بعض اإلشارات إُف تشريعات 
اؽبوى والرغبات وما إُف ذلك، فللتشريع قواعد ودعائم يُقاـ عليها ال زبضع لرغبات أفراد  ألّف الشرائع 
أتخذ بنظر االعتبار قواعد العدؿ واؼبساواة والعمـو والشموؿ، فخطاب اغبالؿ واغبراـ يف القرآف ىباطب 

لقبوؿ التشريع القرآين واإلقباؿ  -كلها-ينونتو كلها، ويهّيء عقلو ونفسو ووجدانو ومشاعره اإلنساف يف ك
عليو، وتبنّيو ابرتياح، وحسن تنفيذه وتطبيقو، مع كثَت من عوامل اؼبرونة والسعة والتخفيف والرضبة 

، وما تّتسم بو من والتيسَت ورفع اغبرج، فتفارؽ آايت األحكاـ آنذاؾ طبيعة التأليف القانويّن والفقهيّ 
وآنذاؾ أتيت فواصل اآلايت لتنّبو إُف أّف ذلك اػبطاب حُت يُتبٌت  بو.القرآف اجمليد ال يتسمصرامة وصبود، 

كما أنزلو هللا فسوؼ يؤدي، ال إُف اػبالص الفردّي وحده، بل إُف خالص األفراد واعبماعات والشعوب 
، ابعتبارىا حياة طيبة من فبارسة اغبياة الدنيا -البشريّ  أي اعبنس-واألمم واعبنس البشرّي كّلو، وسبكينو 

 .تكوف العاقبة رضى هللا واعبنة وعند اؼبايؿ إُف اآلخرة

يف اػبطاب التشريعي القرآين تُربط التشريعات دبايالهتا ونتائجها، فتبتعد عن الشكلّية  اثنيبا:
ال يف الدنيا، بل يف اآلخرة كذلك،  واالنشغاؿ بصور األعماؿ وىيئاهتا وأشكاؽبا عن آبرىا ومايالهتا،
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واػبطاب الفقهّي يف القرآف الكرًن هبعل العقيدة حاضرة ابستمرار يف كل شيء، ويف كل شأف تشريعّي،  
مائال أماـ أنظار اؼبكّلفُت، فيصعب االنغماس ابلشكلّية أو  -يف الدنيا ويف اآلخرة-كما هبعل اؼبايؿ 

 الت.ابلصور وتناسي أو ذباىل اغبقائق واؼباي

التزكية »، و«التوحيد  تعاُف»يهتم اػبطاب القرآين التشريعي بكلّيات أساسّية، أنبها:  اثلثبا:
 «.العمراف للكوف»، و«لإلنساف

اليت عرفتها كتب الفقو -بتلك الفواصل اغبادة  -يف القرآف-ال يفصل اػبطاب التشريعّي  رابعبا:
، بل هبمع بينها، حبيث هبعل كال منها يشّد «فقو األمة»و« فقو اعبماعة»و« فقو الفرد»بُت  -والقانوف

 عضد اآلخر.

يربط اػبطاب القرآين التشريعي بُت الًتبية النفسّية والتنشئة واغبكمة يف التنزيل على  خامسبا:
الواقع دبنهج متماسك، هبعل من الصعب إهباد الفواصل بينها، كتلك الفواصل اليت عرفتها األساليب 

 فقهّية يف ىذا اجملاؿ.القانونّية وال

اػبطاب التشريعي يف القرآف ينّبو القارئ اؼبتدبّر الفقيو إُف ما يبكن أف يبتد بو عرب  سادسبا:
الزماف، حبيث يكوف ما ذكره القرآف دبثابة بداية مفتوحة، تعطي للمجتهدين اؼبتدبّرين الفرصة للبلوغ هبا 

اؼبتعلقة بقضااي الرّؽ وتعدد الزوجات، وما إُف ذلك  إُف غايتها، ويبكن أف نضرب مثال ؽبذا ابلتشريعات
فبا كاف يف مقدور اجملتهدين االمتداد بو إُف غايتو ابالستفادة خبصائص الشريعة وما يبكن تسميتو 

 «.فلسفة التشريع»بػ

اػبطاب التشريعي يف القرآف ال يقتصر على بياف تقييمو للفعل اإلنساين، ووضعو يف دائرة  سابعبا:
أو الواجب أو اؼبنهي عنو أو اؼبأمور بو، لكّنو يُبُّت كثَتًا من جوانب عالقتو بتحقيق اغبياة الطّيبة  اغبراـ
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ؼبا قد ُيصيب  -ال زبفى على اؼبتدبر-يف اغبياة الدنيا والعاقبة اغبسنة يف الدار اآلخرة، مع إشارات 
الذي ال يبكن « مبدأ االلتزاـ»إُف أولئك الذين ىبالفوف أمره أو يقعوف يف فبارسة نواىيو، وذلك إضافة 

 أف وبققو شيء دبثل ما يفعل القرآف  اجمليد.

يف إطار تصنيفو ابلطريقة اليت  ىذه األمور الفقهّي نفتقد اعبزء الكبَت من حينما ندرس الكتاب
بد الكرًن" أمرا يف غاية األنبية الصنف هبا. ومن انحية يصبح البحث فيما يبكن أف نسميو " فقو القرآف 

 من فبارستو وبناء أصولو وإقامة العملية التعليمية للفقو واألصوؿ خاصة على قواعده.

، قد يبكن أف تكوف مًتادفة  «اصطالح إؽبي رابينّ »الكلمة أو اؼبفردة يف القرآف ىي دبثابة  اثمنبا:
عاين، فيًتادؼ ألّف التػرادؼ لدى أىل اللغة من البشر يقـو على وجود سعة يف األلفاظ وؿبدوديّة يف اؼب

-لفظُت أو ثالثة على معٌت واحد، وىذا أمر ال يبكن أف يُنسب إُف االستعماؿ اإلؽبّي للمفردة  ألّف هللا 
 -جّل شأنو-قد ضبط دالالت األلفاظ على اؼبعاين، وفّصل الكتاب على علمو، وعلمُو  -عّز وجلّ 

مًتادؼ وال تورية، فاؼبفردة ؿبكمة يف آية أكثر انضباطًا من أيّة لغة علمّية، فال زائد وال مشًتؾ وال 
ؿبكمة وسورة ؿبكمة ويف كتاب حكيم، واؼبدلوؿ أو العائد اؼبعريّف للكلمة القرآنّية ؿبّدد منضبط،   
إحكامو أوال مث تفصيلو بنًيا، واإلحكاـ والتفصيل حصال من لدف حكيم خبَت، فليس شعرًا تفرض 

أف يُرادؼ ألفاظًا أو يشّرؾ ألفاظًا مع أخرى: ﴿َوَما َعلَّْمَناُه  األوزاف وضرورة الشعر فيو على الشاعر
َبِغي لَُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ذِْكٌر َوقُػْرآٌف ُمِبٌُت﴾ )يس: ْعَر َوَما يَػنػْ (، وعربّية القرآف َف تنزؿ بو إُف مستوى لغة ٜٙالشِّ

قابلة لالستعماؿ اإلؽبي جبعل وؽبجات األعراب والعرب، بل رفع القرآف اجمليد العربّية وشرّفها وجعلها 
َا َيسَّْراَنُه بِِلَساِنَك َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروَف﴾  وتيسَت إؽبّي منو تبارؾ وتعاُف  ولذلك قاؿ سبحانو: ﴿فَِذمبَّ

حُت قاؿ: ﴿َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَف لِلذِّْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾  -جّل شػأنو-(، ويّسره ٛ٘)الدخاف:
َتاِب (، وقاؿ: ﴿حم*َواْلِكَتاِب اْلُمِبُِت*ِإانَّ َجَعْلَناُه قُػْرآاًن َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف*َوِإنَُّو يف أُّـِ اْلكِ ٚٔ)القمر:
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(، ويف اعبعل إشارة إُف صَتورة، فأصلو ؿبفوظ لدى اغبكيم العليم ٗ-َٔلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيٌم﴾ )الزخرؼ:
تيسَتًا، ونزّلو تنزيال ليخاطبكم بو، فذذا أراد هللا األمر بشيء فال تتقيد صيغة  سبحانو، وىو َمْن يّسره

« اللمس»، وىناؾ فروؽ بُت «ال تفعل»، وإذا أراد ربرًن شيء فال تتقّيد صيغة التحرًن بػ«افعل»األمر بػ
 .، وكذلك سائر مفردات القرآف«انظران»و« راعنا»، و«الفرج»و« السوءة»و« العورة»و« اؼبس»و

تبارؾ -  ولذلك قبد يف ىذه السورة الكريبة استعماؿ هللا «التحرًن»و« النهي»وىناؾ فرؽ بُت 
سلطة إؽبّية ال شريك  « التحرًن»(﴾  ألّف ٔ٘ٔيف: ﴿ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّـَ)« حرـّ»لفا  -وتعاُف

ففيو « النهي»أّما  تالوة على الناس.منفذ لسمر ابل ال يبلك شيًئا منها، بل ىو فيها، فحىت رسوؿ هللا 
ؾباؿ لالجتهاد وؼبعرفة ما إذا كاف هني ربرًن أو كراىية، حبسب مستوى القطعّية والظنّية فيو. وما عرؼ 
أصوؿ الفقو قبده يف اػبطاب القرآين التشريعي، مضمَّنا فيو، فكثَتًا ما ُيشار إُف قواعد أصولّية تسمح 

 أكاف يف الزماف أو اؼبكاف أو اإلنساف، أو ُيشار إُف أّف اؼبطلوب مرة واحدة.ابالمتداد أو التكرار، سواء 

ولنتبُت مزااي اػبطاب التشريعّي القرآين على الكتاابت الفقهّية واؼبدوانت القانونّية كبتاج إُف 
 القراءة اؼبتدبرة اؼبتتبعة لكل آايت الكتاب الكرًن، مع وقفات طويلة عند اآلايت اليت اشتملت على
تشريعات كلّية أو جزئّية، وكذلك اآلايت اليت قّصت علينا أنباء األمم األخرى وـبالفاهتا أو موافقاهتا 

 للتشريعات اليت أنزلت فيها.

فيها، « بنظريّة التداوؿ»، وعالقة ما يُعرؼ «حركة التاريخ واألمم»والسورة تقّدـ لنا دروًسا يف 
ها، وسيادة اغبضارة وأفوؽبا دبنظومات القيم، ليس القيم وتبُّت ضرورة الربط بُت هنوض األمم وتراجع

وترسخها ىي اليت تغذي « القيم اإلنسانّية»اػباّصة اليت تبتكرىا بعض األمم والشعوب لنفسها، بل 
نفسها بعوامل االستمرار والبقاء، بل النمّو والدواـ، وذلك مثل قيم العدؿ واغبريّة واؼبساواة وتكرًن 

ورايتو وحاجياتو، بل وكمالّياتو، فاألمم واغبضارات اليت ربافا على ىذا النوع من اإلنساف وصيانة ضر 
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اليت سبدىا على « السنن االجتماعّية والكونّية»القيم تكوف قد وضعت نفسها على صراط مستقيم من 
 الدواـ ابػبالاي اجملّددة غبياهتا وحيويتها وفاعليتها.
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 اخلاّتة:

، ففيها «العقيدة»أو « سورة التوحيد»السورة اليت يبكن القوؿ إهّنا ، «سورة األنعاـ»وبعد، فهذه 
يف عرض عقيدة التوحيد، وأركاف -  تفصيل أركاف وقواعد التوحيد، فلو َف ينزؿ من القرآف اجمليد 

مع  إحكاًما وتفصيالً « عقيدة التوحيد»فقد عرضت أركاف  .إال ىذه السورة لكفت وشفت -يبافاإل
التدليل والتعليل، حبيث يُدرؾ اؼبؤمن حقيقة كل ركن من أركاف التوحيد مع األدلة الدالة عليو، واغبكمة 

فال تُعرض بوصفها  .«عقلنة العقيدة»ا يبكن أف نسميو أو العّلة يف التكليف بو يف إطار العقيدة، ففيها م
بل إّف السورة قد تكّفلت ببياف  .يف حقائقها نظرأركااًن غَت معقولة اؼبعٌت يؤمن هبا اؼبؤمن دوف تدبر أو 

يف حياة اؼبكلفُت العمليَّة، حبيث يتعلم اؼبتدبر فيها كيف يبكن  -إحكاًما وتفصيالً -آبر العقيدة وأركاهنا 
 ربويل العقيدة إُف تصور ورؤية ونظاـ حياة وخلق وسلوؾ يؤوؿ إُف ثقافة مالحظة ومشاىدة.

بعيًدا عن ذلك التجريد اعباؼ الذي تعرض كتب  «يد وأدلتووحعقيدة الت»لقد فّصلت السورة 
-القضااي االعتقاديّة بو، وبيّنت ما هبب على اؼبؤمن معرفتو من صفات هللا « علم الكالـ والعقائد»

وآايتو، وتوّلت الرّد اغباسم على سائر الشبهات اليت أبرىا الكفار ابؽبدـ، وألزمتهم اغبّجة بعد  -تعاُف
ىذه العقيدة  القرآف اجمليد، والرسوؿ الذي تلّقاه من لدف حكيم خبَت، حيث بّينت  األخرى دبصدر

صدقو يف دعوتو، وأمانتو فيما بّلغو من رسالة ربّو، وحرصو على ىداية الناس كافة دوف سبييز، وأتييد هللا 
وبزنو ما يقولو إبقامتو على الطريقة، وربذيره الدائم اؼبستمر لئال  -جّل شأنو-لو، وعنايتو  -تعاُف-

من عامة الناس وفقرائهم -اؼبشركوف عنو وفيو، أو يعرض عن أولئك اؼبقبلُت عليو وعلى اإليباف بو 
أولئك الذين يدعوف أنفسهم  انشغاالً  -ومساكينهم، الذين يدعوف رهبم ابلغداة والعشي يريدوف وجهو

عظماء، ويطلبوف منو أف يبعد ىؤالء أكابر، أو استجابة لرغبات أولئك اؼبستكربين الذين يروف أنفسهم 
يف ظّل قيم -الذين يطلقوف عليهم أرازؿ، ال لشيء إال ألهّنم أقل منهم غٌت أو عدًدا، وال يبلكوف 
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ما يؤىلهم لاللبراط بُت صفوؼ أولئك الذين يريدوف علوِّا يف األرض، ويسّموف أنفسهم أكابر  -اعباىلّية
 يسمح ؽبم أف يسلكوا يف عداد األكابر أو العظماء.وعظماء وىم ال يبلكوف من اؼبؤىالت ما 

يف ذلك،  -كّلها-، فدارت آايهتا «العقيدة وأركاهنا»اذبهت كبو  -جبميع آايهتا-إّف السورة 
عن التوحيد واإليباف بدليلو،  -عليو السالـ-وحُت تناولت قصة سيدان إبراىيم حصرت اىتمامها يف حبثو 

واألرض، ليكوف حنيًفا مسلًما بعيًدا عن الشرؾ ومّلتو، وكيف آاته هللا  ليوّجو وجهو للذي فطر السماوات
 -عليو السالـ-اغبّجة على قومو اؼبشركُت من أىل األوبف، بتوفيقو لو لتلك اغبّجة البالغة اليت صبع فيها 

ث عن بُت القراءتُت، ليقدـ لنا منهًجا يف اعبمع بُت القراءتُت يف إطار البحث عن العقيدة، فهو يبح
الكوف مث يتجو إُف اػبالق الذي خلقو  ليعينو يف حبثو، ويسألو ليسدد خطاه ويوصلو إُف النتيجة اؼبطلوبة، 

 -جّل شأنو-فيها أظباء األنبياء من ذريتو وذرية نوح دوف ذكر قصصهم، بل اكتفى  -سبحانو-وذكر 
أف يهتدي هبداىم  ألنّو َف  -آلو وسّلمصلى هللا عليو و -ببياف أهّنم كانوا على اؽبدى، وأّف على رسوؿ هللا 

يكن بدًعا من الرسل، لكّنو حُت ذكر سيدان موسى ذكر الكتاب الذي أنزلو عليو نورًا وىدى للناس، 
وكيف جعلو قومو قراطيس يُبدوف بعضها وىبفوف أكثرىا  ليُبُّت مدى اكبراؼ قـو موسى عن رسالتو 

لئال تسلك مثل سبيلهم، فُتجّزئ القرآف  -عليو وآلو وسّلم صلى هللا-وشريعتو، وفيها تنبيو ألّمة   
وذبعلو عضُت، مثل أعضاء جسد منفصلة عنو، كما أّف ذكر َمْن ذكر يف السورة من النبيُت جاء يف إطار 

علينا  -سبحانو-تفصيل لضرورة إيباف اؼبؤمنُت كافة بسائر النبيُت واؼبرسلُت، سواء يف ذلك َمْن قّص هللا 
 ْن َف يقصص علينا قصصهم.قصصهم ومَ 

سلوب قرآين بليغ، جامع بُت قدرات اإلقناع ّصلتو ىذه السورة الكريبة سباًما أوكل ذلك قد ف
قبد فيها صفات هللا مبّينة مشروحة بذكر أفعالو جّل شأنو، وبياف سننو يف اػبلق  .وطاقات التأثَت

فيما - آبره، بعيًدا عن كل ما يُثَت اعبدؿ أو والتكوين والتقدير والتدبَت، وعرض آايتو يف النفس واآلفاؽ
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ولو أّف   .ما إُف ذلك فبا تنزّه القرآف عنوحوؿ التشابو والتشبيو والتعطيل والتأويل و  -ُعرؼ بعلم الكالـ
من تلك الكتب اعبوفاء  بدالً -كلّيات أصوؿ الدين واؼبدارس اإلسالمّية اؼبعنّية بتدريس العقائد دّرست 

ىذه السورة لتعليم التوحيد والعقيدة، وطبائع االجتماع، وملكات األخالؽ،  -ثَت الشبهاتاليت كثَتًا ما تُ 
لكاف خَتًا لإلسالـ واؼبسلمُت، وأكثر توفيًقا  ولتبُت للدارسُت كيف تؤثر العقائد يف األعماؿ، وما يًتتب 

يريد اؼبناظرة أو اعبداؿ أو  عليها يف الدارين من اعبزاء، وكيف يُورد القرآف حقائق االعتقاد، وُيستدعى َمنْ 
سلوب القرآف اعبامع بُت إقناع العقوؿ والتأثَت يف البحث عن اغبقيقة أو الفهم للقياـ بذلك  ولكن أ

القلوب، واستثارة الوجداف، وإنعاش الفطرة وهتيئتها لالتصاؿ ابلقرآف  ليقًتف اليقُت ابإليباف مع حب 
 نابو، واػبوؼ والرجاء منو.واػبشوع واإلخبات عب -تعاُف-التعظيم  

يذكر شبهات اؼبشركُت والكفار وَمْن إليهم، فَتّدىا،  -وىو هبادؿ عن عقيدة التوحيد-والقرآف 
ويُظهر عوارىا، ويطهر القلب والنفس والوجداف منها، ويربز ما فيها من قبح وهتافت وبطالف، ويقيم 

وجيو األسئلة التقريريّة ؽبم  ليقروا أنفسهم الدليل واغبّجة على أصحاهبا، ويعمل على استنطاقهم، وت
ليس ػبلل  -كما جاء القرآف هبا-ببطالهنا وهتافتها، وتذكَتىم أّف سبب إعراضهم عن عقيدة التوحيد 

ذلك سوؼ يؤدي هبم  فيها وال لعيب اكتشفوه فيها، بل لفساد أنظارىم، واتباعهم أابءىم وتقليدىم، وأفّ 
م بعض مشاىد القيامة، وىم يُبدوف الندـ حيث ال ينفع الندـ، ويظهروف وقد يعرض ؽب .إُف أبشع مصَت

اغبسرة حيث ال ينفعهم شيء، وال يوقفوا من عجلة اذباىهم كبو النار والسقوط فيها، فلن ينفعهم كذهبم 
تَػَنا نُػَردُّ َوال اَي ، ولن ينفعهم كبو قوؽبم: ﴿(َٖٕواَّللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكَُت﴾ )األنعاـ:وىم يقولوف: ﴿ لَيػْ

(، ولن يُغَت من مصائرىم ذلك، وكانت لديهم ٕٚ)األنعاـ:ُنَكذَِّب آِباَيِت َربَِّنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت﴾ 
الفرص الكاملة لذلك كلو،  فهم كانوا ُصمِّا وُعميًا وُبكًما يف الظلمات، يدعوف من دوف هللا ما ال 

 ينفعهم وال يضرىم.
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َوأَْقَسُموا اِبَّللَِّ َجْهَد أيَْبَاهِنِْم لَِئْن َجاَءتْػُهْم آيٌَة لَيُػْؤِمُننَّ هِبَا﴾ كانوا عاىدوا هللا من قبل: ﴿وىؤالء قد  
، لكّنهم، حُت جاءهتم اآلية، ونزؿ فيهم الكتاب، وجاءىم رسوؿ من أنفسهم، لبث فيهم (ٜٓٔ)األنعاـ:

ّية وال إسالـ، ومع ذلك، ومع قسمهم أنّو لو جاءهتم عمرًا من قبلو،َف يلحظوا عليو ما يريب  ال يف جاىل
قهم  بل كانوا أعىت وأضّل آية كما جاءت األولُت ليؤمنن هبا، فلم يؤمنوا، وَف يكونوا أىدى فبن سب

،  سبيال. وظلوا ىف طغياهنم وعنادىم يعمهوف، وماذا عليهم لو صدقوا ما عاىدوا هللا عليو، وآمنو اب رابِّ
ا، ووّحدوه يف ربوبّيتو، وىف ألوىّيتو، والتفتوا إُف كل تلك اآلايت والرباىُت اليت ساقها القرآف، وآمنوا بو إؽبً 
، فال أف يكوف كامالً  شركوا ىف األلوىّية وَف هبادلوا كثَتًا ىف الربوبّية، لكن التوحيد ال يبكن إالّ أ إهّنم قد

و، فال يُغٍت التوحيد يف الربوبّية عن التوحيد ىف يكوف ىناؾ شرؾ أو إشراؾ  ال يف األلوىّية وال يف الربوبيّ 
 األلوىّية وال عكس.

ولقد بّينت ىذه السورة ذلك جبالء، وتناولت اإليباف والتوحيد والشرؾ والشفاعة والربوبّية 
إمّبا  -كلو-واأللوىّية واعبزاء، وسبل قباة الناس وخالصهم، وأمنهم وسعادهتم أو شقاءىم، وأّف ذلك 

ؽبم، وؼبزيد من التوضيح ؽبؤالء العرب الذين كانوا يزعموف أهّنم على مّلة إبراىيم  ذكر ؽبم يكوف أعما
إبراىيم وؾبادلتو لقومو الذين كاف شركهم مغايرًا بعض الشيء عن شرؾ عرب اعباىلّية، فقد كانوا يعبدوف 

نو  فيعبدونو، الكواكب، ويصّوروف لكل كوكب صنًما، كأنّو ذبسيد لذلك الكوكب أو انئب أرضّي ع
مسّوغُت ألنفسهم تلك العبادة بشىت اؼبسوغات، وال شيء يسوغ الشرؾ اب، أو يقلل من خطورتو على 

 عقلّية اإلنساف ونفسّيتو وقلبو وفطرتو ورؤيتو ووجهتو.

مث تعّرضت السورة إُف الركن الثاين من أركاف العقيدة، أال وىو حجج الوحي والرسالة اليت كانوا 
 -تبارؾ وتعاُف-طمسها، ويستكثروف أف يوحي هللا لرجل منهم من دوهنم، فهناؾ أدلّة ساقها هللا وباولوف 

ساؽ أدلتها  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-على سيدان    -ابلذات-على الوحي وعلى نزوؿ القرآف 
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ؿ عليو، وحججها مع أدلة التوحيد، فجمع يف تلك األدلة واغبجج بُت االحتجاج للتوحيد واالستدال
وصدقو فيما ذكر من أنّو يوحي إليو،  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-وبُت االحتجاج لصدؽ   يف رسالتو 

يف نزوؿ القرآف عليو  بل ربديو ؽبم ولسواىم بذلك القرآف، مث ساؽ  -صلوات هللا وسالمو عليو-وصدقو 
نبيُت من ذريّة نوح وذريّة إبراىيم، األدلة على صدقو وصدؽ َمْن سبقو من الرسل، وذكر أىم الرسل وال

مبيّنا أّف ىذا الوحي اإلؽبي ىو من أمر ر ي، وىو لطف ورضبة منو بعباده، ال ينبغي أف يُنفى أو ُيستبعد، 
فاألدلة عليو كثَتة، حفلت السورة ببياف الكثَت منها، وبّينت معٌت الرسالة، وموضوع الوحي، واألدلة 

ّد الشبهات اليت تشّدؽ هبا ىؤالء، وبُّت أّف الرسوؿ بشر مثلهم، ويغلب عليو، ووظائف أولئك الرسل، ور 
أف ىبتاره هللا من بُت قومو، ويعصمو من أف يعصي هللا ما أمره، أو ىبوف بتبليغ ما أرسل بو، أو يضيف 

 لطًفا منو، وتفّضال -جّل شأنو-إليو أو وبذؼ منو، والعلم الذي يبّن هللا بو على رسلو علم موحى منو 
غَت مكتسب  ولذلك فذّف النيّب ال يُرّشح نفسو، وال يدري قبل النبّوة أّف هللا قد اصطفاه، وال يسعى 

يف  -جّل شأنو-لذلك، بل يصطفيو هللا اصطفاء، فُيوحي إليو ما يشاء، بواحد من الطرؽ الىت ذكرىا هللا 
أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يُػْرِسَل َرُسوال فَػُيوِحَي إبِِْذنِِو َما َيَشاءُ  َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف يَُكلَِّمُو اَّللَُّ ِإال َوْحًياقولو: ﴿

(، ومهمتو تعليم الناس ما أيمره هللا بتعليمهم إاّيه  ليهتدوا وليمّروا بُت ٔ٘)الشورى: ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم﴾
ىبتلفوف فيو، ويعمل الرسل على اػبَت والشر، وتالوة ما يُوحى إليو عليهم، وتزكيتهم بو، وبياف ما قد 

خا  النبّيُت واؼبرسلُت، جاءىم وبعثو هللا  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ىداية أقوامهم بذلك، وأّف ؿبمًدا 
إُف الناس كافة ابغبق من عند هللا، وببصائر يُػْبصرىا َمْن ىداه هللا، وأّف ىذا القرآف كلمة هللا  قد سّبت 

ء بو إمّبا جاء بو ال من عند نفسو بل كاف على بيّنة من ربو، وجاءىم دبا يهدى ، وأّف ما جاصدقًا وعدالً 
، وأّف ما جاءىم بو ىو الّدين الق صلى هللا عليو وآلو -ؿ هللا ّيم، والصراط اؼبستقيم، وأّف رسو لليت ىي أقـو

ما كاف ينهاىم  ىو أوؿ اؼبسلمُت واؼبهتدين واؼبتبعُت ؼبا جاء يف ىذا الوحي، فلن ىبالفهم إُف -وسّلم
عنو، وظّل يؤكد عليهم ذلك ليعلموا أّف ىذا الكتاب منّزؿ من ربو ابغبق، وأّف هللا يقّص اغبق وىو خَت 
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الفاصلُت، وأفَّ اؼبكّذب بو إمّبا يكذب ابغبق، وىذه البصائر ؽبم مطلق اغبريّة أف يستفيدوا هبا أو يعموا 
ُف معرفة إعمي فعليها، وىذه البصائر تؤدي  سو، وَمنْ عنها، فَمْن أبصر ىذه البصائر واىتدى هبا فلنف

يقينّية  قائمة على حجج نقلّية وعقلّية وعلمّية، تؤدي إُف الرضبة واؽبداية والتقوى، فهو مبارؾ، جامع 
ُف صراط مستقيم  ديًنا قّيًما، وىو يريد أف يهديكم إليو، إاية الدائمة، ىدى هللا رسولو بو ألسباب اؽبد
يف  -كّلو-وحق  -كّلو-ه البصائر، وهبعلكم قادرين على إدراكها، وىذا الكتاب صدؽ ويشارككم ىذ

أخباره وحكمتو، وعدؿ يف أحكامو، فماذا تريدوف أيّها اؼبشركوف؟ وأين تذىبوف معرضُت عن ىداية ىذا 
، ويبُت لكم كل ما أنت م الكتاب الذي نزؿ ابغبق والصدؽ والعدؿ والقيم، والذي يهدي لليت ىى أقـو
حباجة إُف معرفتو، وبملو إليكم واحد منكم، كلكم متفقوف على أنّو أكملكم عقال، وأحدّكم نظرًا، وفهًما 

، ليس جبّبار وال مسيطر وال متعّنت، رؤوؼ بكم رحيم، عزيز عليو ما عنّتم، حريص عليكم، يريد وفضالً 
ذر، لكّنو ال يبلك لكم ضرِّا وال ىدايتكم وإبعادكم عن الضاللة، واألخذ حبجزكم عن النار، ىو مبشر ومن

نفًعا، إذ إّف الضّر والنفع ؿبصوراف ىف هللا جّل شأنو، وال يبلك لكم مواًت وال حياًة وال نشورًا، وال يعلم 
الغيب  إذ ال يعلم الغيب إال هللا، وما ىو دبلك، ولن يستطيع أف يستجيب لكل ما تطلبونو منو، فأنتم 

وأكثر من قدرتو  ألنّو ما ىو إال بشر مثلكم، فيما عدا اصطفاء هللا لو   تريدوف منو ما ىو فوؽ طاقتو،
 غبمل الرسالة وأداء األمانة، والنصح لكم وللبشريّة صبعاء.

 

 وآخر دعواان أف اغبمد  رب العاؼبُت...
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الكتاب هطا  

 -موسلّ  وآلو عليو هللا صلى– هللا رسوؿ قلب على نزؿ اجمليد القرآف أفّ  مفادىا فكرة من ينطلق
 النيبّ  دبثابة فهو ،كلها ةللبشريَّ  الراّبينّ  واؼبنهج اإلؽبيّ  اؽبدي وبمل بعده األرض وجو على وبقي حياتو، يف
 الفاضل فواؼبؤلِّ . وأمنها خالصها وربقيق ةاالنسانيَّ  انقاذ ىعل والقادر ،كافة ُتالنبيّ  لًتاث اعبامع اؼبقيم
 من نطالؽواال القراءتُت بُت اعبمع على قائًما تفسَتًا ابلقرآف القرآف لتفسَت مبوذًجا يقدـ أف حاوؿ
 وعالًجا ؼبشكالهتم الً حلو  منو ويستخلصوف القرآف وباوروف كيف الناس وتعليم للقرآف، البنائية الوحدة
 أف على آفر الق قدرة ثباتإ األساسيّ  الكتاب فرسالة .هبم ربيط اليت التحدايت ؼبواجهة وطاقةً  ألزماهتم
 دبختلف التفاسَت متاىات يف التيو عن تالوتو حق يتلونو والذين قارئيو يغٍت أفو  بنفسو نفسو يفّسر
 يف القرآف إُف فيلجأو  وكيف ابلقرآف، القرآف تفسَت يف هللا رسوؿ منهج كذلك مهميعلّ  أفو  أنواعها،
، ىي اليت إُف أيديهم وأيخذ ىدايتو أنوار عليهم يتجّلىل يثّورونو وكيف القضااي ـبتلف  ويساعدىم أقـو
 وطاليب القرآف يب نقدمها اليت اؽبدااي أفضل من وىو. اتفسَتً  وأحسن ابغبق حياهتم أحداث تفسَت على
 .التوفيق وِف تعاُف وهللا نوالو
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 اؼبؤلف يف سطور 

 

 طو جابر العلواين

 

 .ٖٜ٘ٔ -ىػ  ٖٗ٘ٔمن مواليد العراؽ عاـ         

 .ٖٜٚٔ -ىػ  ٕٜٖٔكلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر دكتوراه أصوؿ الفقو،   -

 .ٜٛٙٔ -ىػ  ٖٛٛٔماجستَت كلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر  -

 .ٜٜ٘ٔ-ىػ  ٖٛٚٔ يعة والقانوف، جامعة األزىرليسانس كلية الشر  -

 -ىػ  ٔٓٗٔايت اؼبتحدة عاـ شارؾ يف أتسيس اؼبعهد العاؼبّي للفكر اإلسالمّي يف الوال -
 ـ. ٜٜٙٔ_ ٜٙٛٔ ترأّسو مدة عشر سنوات مث ٜٔٛٔ

 وحىت اآلف. ٜٜٙٔقرطبة يف الوالايت اؼبتحدة منذ رئيس جامعة  -

 رئيس اجمللس الفقهي ألمريكا الشمالية.جبدة و  عضو ؾبمع الفقو اإلسالمّي الدوِفّ  -

 املؤلفات: أحدث
  ،ٕٔٔٓاصوؿ يف أصوؿ الفقو للرازي. ربقيق ودراسة. القاىرة: دار السالـ . 

  ،ٕٓٔٓأفال يتدبروف القرآف. القاىرة: دار السالـ. 

  ،ٕٓٔٓكبو موقف قرآين من إشكالية اكم واؼبتشابو. القاىرة: دار السالـ. 

  ،ٕٓٔٓمعاَف يف اؼبنهج القرآين. القاىرة: دار السالـ . 

  ىرة: القا .د. مٌت أبو الفضلكبو إعادة بناء علـو األُّمة االجتماعية والشرعية ابالشًتاؾ مع
 .ٜٕٓٓدار السالـ، 

  ،ٜٕٓٓمفاىيم ؿبوريّة، ابالشًتاؾ مع د. مٌت أبو الفضل. القاىرة: دار السالـ. 
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  ،ٜٕٓٓالتعليم الديٍت بُت التجديد والتجميد. القاىرة: دار السالـ. 

  ،ٕٛٓٓكبو التجديد واالجتهاد، جزءاف. القاىرة: دار تنوير. 
 :ٕٙٓٓمكتبة الشروؽ الدولية،  الوحدة البنائية للقرآف اجمليد. القاىرة. 

  ،ٕٙٓٓلساف القرآف ومستقبل األمة القطب. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ،ٕٙٓٓكبو موقف قرآين من النسخ. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 
  ،ٕ٘ٓٓأزمة اإلنسانية ودور القرآف الكرًن يف اػبالص منها. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 
 القراءتُت. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية، اعبمع بُت ٕٓٓ٘. 

  ،ٕٔٓٓمقدمة يف إسالميَّة اؼبعرفة. بَتوت: دار اؽبادي. 

 :مكتبة الشروؽ الدولية ال إكراه يف الدين. القاىرة ،ٕٓٓ٘. 

  :بَتوت: دار مدخل إُف نظاـ اػبطاب يف الفكر اإلسالمي اؼبعاصرإصالح الفكر اإلسالمي .
 .ٕٔٓٓاؽبادي، 

 دار اؽبادي دمة يف إسالمية اؼبعرفة. بَتوت:مق ،ٕٓٓٔ. 

  ،ٕٔٓٓمقاصد الشريعة. بَتوت: دار اؽبادي. 

  ٕٔٓٓصية والعاؼبية يف الفكر اإلسالمي. بَتوت: دار اؽبادي، اػبصو. 

 :دار اؽبادي األزمة الفكرية ومناىج التغيَت. بَتوت ،ٕٓٓٔ. 

  ،ٕٔٓٓكبو منهجية معرفية قرآنية. بَتوت: دار اؽبادي. 


