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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 سورة العنكبوت

 مقدمة

 

  (َٔنِذيًرا﴾)الفرقاف:﴿ تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمنَي 

اغبمد  رب العاؼبْب، نستغفره كنستعينو كنستهديو، كنعوذ اب من شركر أنفسنا، 
كسيئات أعمالنا، كنصلي كنسلم على رسوؿ هللا كمن اتبعو كاىتدل هبديو إىل يـو لقاه. 

مكاف، اغبمد  امود بكل لساف، ذم الطوؿ، كالفضل، كاإلنعاـ. اؼبعبود َب كل زماف، ك 
كأشهد أف ال  الذم فٌضل ديننا على سائر األدايف، كأنزؿ القرآف ليحكم على اإلنس، كاعباف،

ا عبده، كرسولو، الذم أرسلو رضبة للعاؼبْب  إلو إال هللا، كحده ال شريك لو،  كأشهد أف ؿبمدن
 َب كل زماف، كمكاف. 

 ٍب أما بعد،   

كما  ، األحياء بو ىباطب امقيم ابيٌ كجعلو ن ، للذكره هللا ٌسرى قد يى القرآف الكرمي فإف    
﴿ تعاىل  من ىم َب حكم األموات ليبعث فيهم اغبياة، كيوجد فيهم حقيقتها قاؿىباطب بو 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا ظَمِْشي بِِو ٓت النَّاِس َكَمن مَّثَػُلُو ٓت الظُُّلَماِت لَْيَس  أىكى  ًتا فََأْحيَػيػْ َمن َكاَف َميػْ
َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ ِبَا نػْ هو حياة كلو َب ف .(ٕٕٔ)األنعاـ:﴾رٍِج مِّ



5 

 

 كحدتو البنائيَّة، كحياة لؤلمم عندما ذبمع بْب القراءتْب، كىو حامل اؼبنهج، كاؼبؤسس لو، قاؿ
ِن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر ِبِو اّلّلُ َمِن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّ  ﴿ يَػْهِديتعاىل  الَـِ َوطُمْرُِجُهم مِّ

. كإذا مل ينفعل اإلنساف ابلقرآف اجمليد، (ِٙٔبِِْذنِِو َويَػْهِديِهْم ِإََل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾)املائدة:
 ىوكما فيو من اغبياة كالنور؛ فعليو أٌف يدرؾ أف ذلك ليس بناجم عن قصور َب القرآف؛ بل 

 كأأك "أكنة" على قلبو ربوؿ بينو، كبْب القرآف، اؼبستمع، كالقارئ،  ذافآَب انجم عن "كقر" 
بشاشتو، كال يفتح مغاليقو، بل ربجب  الكرمي على قلبو، فبل ىبالط القرآفو بْب تنزلبينو ك 

َلى َعَلْيِو آََيتُػَنا َوَلَّ ُمْسَتْكِِبًا َكَأف ﴿  قاؿ تعاىلأنواره عن ذلك القلب ،  َّلَّْ َيْسَمْعَها  َوِإَذا تُػتػْ
ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  ًرا فَػَبشِّ َّا َتْدُعوََن ﴿ ،(ٚ)لقماف: ﴾َكَأفَّ ٓت ُأُذنَػْيِو َوقػْ َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ٓت َأِكنٍَّة دمِّ

ٌر َوِمن بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنػََّنا َعاِمُلوفَ  ، (٘)فصلت:﴾ ِإلَْيِو َوٓت آَذانَِنا َوقػْ
ُهم مَّن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه َوٓت آَذاِِنِْم َوقْػًرا َوِإف يَػَروْ ﴿وَ  ْا  ِمنػْ

 يُ ُكلَّ آيٍَة الَّ يُػْؤِمُنوْا ِِبَا َحَّتَّ ِإَذا َجآُؤوَؾ صُمَاِدُلوَنَك يَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْف َىَذآ ِإالَّ َأَساطِ 
ًرا َوِإَذا ، (ٕ٘)األنعاـ:﴾ اأَلوَِّلنيَ  ﴿َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه َوٓت آَذاِِنِْم َوقػْ

﴿َوَمْن َأْظَلُم دمَّن ، (ٙٗ)اإلسراء:﴾ ذََكْرَت رَبََّك ٓت اْلُقْرآِف َوْحَدُه َولَّْوْا َعَلى َأْدََبرِِىْم نُػُفورًا
َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه ِإَنَّ َجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأف  ذُكَِّر ِِبََيتِ  رَبِِّو فََأْعَرَض َعنػْ

ًرا َوِإف َتْدُعُهْم ِإََل اْْلَُدى فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا  . (ٕٓ﴾ )الكهف:يَػْفَقُهوُه َوٓت آَذاِِنِْم َوقػْ

اثر القرآف َب قلبو، كأنوار تدبرٌه َب نفسو كعقلو ككجدانو كلذلك فإفَّ القارئ إذا مل هبد آ   
، كسبهر َب التدبٌر  يالتلق نى سً حٍ تي فبل يلومٌن إال نفسو؛ فليصلح من شأهنا، كليقم دبعاعبتها؛ لً 

 ككرمو.  الكرمي فيحصل على نصيبو من أنوار القرآف

ه ؽبا؛ فكلما ازداد التكرار كيعود ىذا التفاعل حبسب سبرير اإلنساف آلايتو على قلبو كتكرار   
ازداد التفاعل، ككلما ازداد التأمل كالعيش مع اآلايت كاإلحساس هبا، كلما استشعر القارئ  

، فيمرر ما يقرؤه بعينو إىل لسانو، ٍب يعرج بو إىل كألكؿ مرة لقرآف اجمليد اآلفابهللا ىباطبو  كأف



6 

 

رل ؾبرل الدـ منو، كيعود بو إىل اؼبخ، كاعبهاز العصىٌب ليفكر فيو، كيستشعره، كهبعلو هب
ستشعار الالقلب؛ حٌب يبلغ ابؼبتدبر حالة الوعى دبا قرأه، كتدبَّره من القرآف الكرمي، فيجب ا

 ابلكلمات، كاػبركج هبا من اللساف إىل اؼبخيلة، ٍب إىل القلب فّبقى شيئنا فشينئا.

ا عن هللا، كحْب وبرص اإلنساف على العمل آبايت  كحقيق ابإلنساف أال يكوف بعيدن
لو، كيعطيو أمورنا أكثر عمقنا؛ ألنو اتَّبع أمر هللا، الكرمي هللا َب حياتو، يستجيب القرآف 

 كابالستمرار َب العمل، كالتطبيق سيتحقق التدبُّر األفضل، كالفهم األمثل.

 :الكرمي ن معوقات تدبر القرآفم   

: الذنوب، كازباذ منهاك  ؛كجدير ابؼبسلم أف يعلم اؼبعوقات الٍب ربوؿ دكف تدبره للقرآف اجمليد
أك سور منفردة، آايت ؾبرد ه على أنو ؤ أحكاـ مسبقة قبل التدبر، كتعضية القرآف الكرمي فيقر 

بو ،  ، ككذلك جهلو بعادات القرآف الكرمي كلسانو اػباصبعضها البعض منفكة كمنفصلة عن
مشكلة الناسخ كاؼبنسوخ اثر كجهلو آبككذلك جهلو ابؼبقاصد العليا اغباكمة للقرآف الكرمي ، 

الٍب دخلت على اإلسبلـ من توراة يهود، كأصبحت مصدرنا للتنازع بْب اؼبسلمْب، 
غموض الغاية من التدبُّر، كل ذلك يؤثر على فكر اؼبتدبَّر؛ كذلك كاالختبلؼ فيما بيننا، ك 

 ء ذىنو من ذلك قبل البدء ُب التدبُّر. فيجب إخبل

حق تبلكتو، كيعمل على تفهم معانيو، كهبعل منو موجهنا لو َب بناء  قرآفكعليو أف يتلو ال    
أف هبعل من ك ، ، ، كتقويبهاشخصٌيتوكوين نفسٌيتو، كعقلٌيتو، كمنهجنا قويبنا؛ كمنهجنا قويبنا؛ لت

﴿الَِّذيَن َيرِثُوَف اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها  قيل فيهمفبن القرآف الكرمي منهجنا غبياتو؛ ليكوف 
كإذا فعل القارئ ذلك؛ فسيتمتع ابؼبواصفات الٌب ذبعل منو . (ٔٔ)املؤمنوف:﴾ َخاِلُدوفَ 

  . عضونا صاغبنا َب ىذه األمة، ككياهنا االجتماعىٌ 
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ا،  الكرمي القرآفف أراد فك اإلنساف من إسار "اعبربيَّة التارىبيَّة" ليكوف القرآف اجمليد منهجنا رائدن
دليل  كىويقود  اإلنساف ُب عمليَّة "االستخبلؼ" بكل متطلَّباهتا كمباذجها كخطواهتا. 

 استخبلؼ كقاموس عمراف كقيم. 

نساف ما كاف حباجة إليو ُب استطاعت إنشاء "أمَّة الكتاب"، كأعطت لئل ك"اؼبنهجيَّة القرآنيَّة"
 سائر جوانب حياتو. 

فبا بذلوه كيبذلونو ُب تعٌلم  ان كلو بذؿ الناس ُب تدبٌر القرآف اجمليد، كؿباكلة فهمو جزء
الٍب كضعوىا أبنفسهم حبجة أهٌنا ًىيى الٍب -العلـو األخرل كمنها ما أظبوه "علـو القرآف" 

ذلوا جزءنا من ىذه اعبهود مع القرآف الكرمي أقوؿ: لو ب -السبيل لفهم القرآفستمهد ؽبم 
ُب التفٌكر فيو، كالعمل على الوصوؿ إىل مكنونو  ذاتو، ُب تدبٌره، كُب تبلكتو، حق التبلكة، أك

من داخلو، كأبدكاتو، كدبنهجو؛ لناؽبم خّبه كثّبه، كلتجٌنبوا كثّبنا من السلبٌيات الٍب يشتكي 
ب، كلتغّبت حاؿ األمَّة اؼبسلمة، كلسعت كبو منها اؼبتخصصوف ُب كثّب من تلك اعبوان

 اغبضارة، كالستحقت أف تكوف أمَّة الشهادة حبق، كأمَّة الوسطيَّة بصدؽ.

 القرآف اجمليد والتفسي

منذ القدـ كالناس ـبتلفوف ىل وبتاج القرآف اجمليد الذم كصفو هللا كىو مٌنزًلو أبنَّو 
ىل وبتاج خطاب مثل ىذا إىل تفسّب كشرح كبياف، مبْب كأفَّ آايتو صبيعنا بٌينات كمبٌينات، 

 ؟! جل كعبل  هللا قبل بعد أف كصف بذلك كلو من

كأفَّ حياة رسوؿ هللا )صلى هللا ُذىب كثّب من أىل العلم إىل أفَّ القرآف ال وبتاج إىل تفسّب، 
( حْب تبل القرآف كسائر تصرفاتو ىي تفسّب عملي لو، فهو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كخلقوعليو كآلو كسلم( 

على الناس كعلمهم إايه كاف يعلمهم القرآف كما نزؿ، كيعلمهم طرائق العمل بو، كيسٌن ؽبم  
                                                           

انظر ما ذكره الطربم ُب تفسّبه، ابب "ذكر األخبار الٍب غلط ُب أتكيلها منكرك القوؿ ُب أتكيل القرآف"، تفسّب الطربم، ربقيق ؿبمود  ُ
  ْٖشاكر، اجمللد األكؿ، ص
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كيف هبعلوف من آايتو حياة وبيوهنا، كعمبلن يبارسونو، فكاف ال يعٌلمهم عشر آايت، إال 
 يش القرآفكيعلمهم كيف يعملوف هبا، كيعمل هبا أمامهم، كأيمرىم أف يتأسَّوا بو كىو يع

م كانوا  كوبياه الكرمي كما قاؿ أبو عبد الرضبن السلمي: حدثنا الذين كانوا ييقرًئوننا: أهنَّ
، فكانوا إذا تعلَّموا عىٍشر آايت مل ىبلًٌفوىا حٌب يعملوا دبا فيها من يستقرًئوف من النيب 

 .ِالعمل، فتعلَّمنا القرآف كالعمل صبيعنا

بلغة متحدية للخلق كافة، فهي لغة متعالية، ال يسهل كقاؿ فريق: إفَّ القرآف جاء 
على كثّب من البشر فهمها كمعرفتها إذا مل تيفسر ؽبم كتيشرح، كأفَّ الشرح كالتفسّب ال يناُب  

 كونو مبيننا كبيٌػننا، ككوف آايتو بيٌنات كمبٌينات.

ما  كعدـ قيامو بوضع تفسّب للقرآف خارج عملو بو يؤيد كلكن سلوؾ رسوؿ هللا   
البخارم ال قبد فيو أحاديث  ُب صحيحذىب إليو األكلوف، كإذا ذىبنا إىل كتاب التفسّب 

، كال شك أنَّو لو فسر ّ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ُب التفسّب إال حوايل شبانية كشبانْب حديثناإىل النيب  مرفوعة
ما ال يقل عن ستة  القرآف تفسّبنا ابؼبعُب االصطبلحي الحتجنا إىل أف نرل رسوؿ هللا 

آالؼ كمائتْب كشبانية كثبلثْب حديثنا ُب التفسّب، إذا فسر كل آية دبا يباثلها ُب عدد 
ُب  الكلمات كاأللفاظ، كإذ مل قبد شيئنا كهذا فذلك يدؿ على أفَّ عملو ابلقرآف كمنهجو 

                                                           
ملي، أبو جعفر ، اؼبؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلَٖ/ُجامع البياف ُب أتكيل القرآف  ركاه الطربم بسنده، انظر ِ

 ىػ(.َُّالطربم )اؼبتوَب: 
، كقاؿ اقق: ىذا إسناد صحيح متصل. أبو عبد َََِ -ىػ  َُِْاقق: أضبد دمحم شاكر، الناشر: مؤٌسسة الرسالة، الطبعة: األكىل، 

م "كانوا يستقرئوف من الرضبن: ىو السلمي، كاظبو عبد هللا بن حبيب، كىو من كبار التابعْب. كقد صرح أبنَّو حدثو الذين كان وا يقرئونو، كأهنَّ
ا متصبل.النيب   "، فهم الصحابة. كإهباـ الصحايب ال يضر، بل يكوف حديثو مسندن

يقوؿ ابن حجر ُب "فتح البارم" ُب خاسبة ما كتب عن كتاب التفسّب للبخارم، اشتمل كتاب التفسّب على طبسمائة حديث، كشبانية  ّ
اؼبرفوعة، كما ُب حكمها، اؼبوصوؿ من ذلك أربعمائة حديث، كطبسة كستوف حديثا، كالبقية معلقة كما ُب كأربعْب حديثا من األحاديث 

معناه، اؼبكرر من ذلك فيو، كفيما مضى أربعمائة كشبانية كأربعوف حديثا، اػبالص منها مائة حديث، كفيو من اآلاثر عن الصحابة فمن 
بدء اػبلق كغّبه، كىي قليلة، كافقو مسلم على زبريج بعضها، كمل ىبرج أكثرىا؛ لكوهنا ليست  بعدىم طبسمائة كشبانوف أثرا، تقدـ بعضها ُب

 ّْٕظاىرة ُب الرفع كالكثّب منها من تفاسّب ابن عباس، انظر اجمللد الثامن من فتح البارم، ص
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فهمهم للغة  تعليم الناس القرآف كالعمل بو معنا أغناىم عن التفسّب كاؼبفٌسرين، إضافة إىل
 القرآف كلسانو.

كإذا كاف اؼبتأخركف قد أقبلوا على فبارسة التفسّب كتفننوا ُب أنواعو ألسباب ـبتلفة   
ففسركا ابؼبأثور كاؼبعقوؿ كالٌلغات، كبرزت أنواع من تفاسّب الفرؽ كاؼبذاىب كالتفاسّب الباطنٌية 

 ركرة التفسّب أك حاجة القرآفكما إليها، فذلك عمل اػبلف ال وبتج بو فيقـو دليبلن على ض
إليو، فالقرآف ال وبتاج إىل التفسّب ابؼبعُب االصطبلحٌي، كيكفي لؤلجياؿ الٍب جاءت  الكرمي

بعد جيل التلقي تفسّب القرآف ابلقرآف، فالقرآف يفسر بعضو بعضنا، كالذين اتبعوا منهج 
فهمو أدؽ فهم كأحسنو  كجدكه دائمنا يفسر القرآف ابلقرآف، كيعْب الناس على رسوؿ هللا 

كأصلحو هباتْب الوسيلتْب، تعليمهم العمل بو، كلفت أنظارىم إىل أفَّ بعضو يبْب بعضو، 
 كآايتو يفسر كل منها اآلايت  األخرل.

كحْب اضطربت السبل ُب زماننا ىذا، كتشتت األمَّة، كفٌرؽ الناس دينهم كصاركا 
بكتب مَّة كمٌل لملها كالقضاء على فرقتها شيعنا، كيئس كثّبكف من إمكاف إعادة بناء ىذه األ
صار البد من حسم ىذا األمر، كتقدمي التفاسّب كمناىج اؼبفسّبين اؼبوجودة الٍب توارثناىا ، 

أال كىو "تفسّب القرآف ابلقرآف"، كربط  بياف شاؼ للناس حولو، فاخَبان منهج رسوؿ هللا 
كاف يتلو على   علم الناس أفَّ رسوؿ هللا ابلقرآف اجمليد؛ لي سلوؾ كعمل سيدان رسوؿ هللا 

الناس الكتاب كيعلمهم العمل آبايتو، كتطبيق ما جاء بو، كربويلو إىل فبارسة حياتيَّة؛ كلذلك 
عدان إىل إحياء ذلك اؼبنهج النبوٌم، كبذؿ كل اعبهد كالطاقة لبياف القرآف ابلقرآف؛ لنحيي 

نتلوه عليهم حق التبلكة، كنزكيهم بو،  ، فنعلم الناس الكتاب بعد أفمنهج رسوؿ هللا 
 فذلك اؼبنهج ىو اؼبنهج الذم بنيت ىذه األمَّة بو، كعلى دعائمو قاـ عمراهنا.

سائلْب العلي القدير السداد كالتوفيق ُب ىذه اؼبهمة كإننا نقدـ لؤلمة جيهدان ىذا؛   
مَّة على إحياء ىذا الشاقة، راجْب أف تتضافر جهود أىل العلم كاؼبخلصْب من أبناء ىذه األ
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، فهو كحده اؼبنهج الكفيل حبماية اؼبقاصد، كربقيق  اؼبنهج، كرد اؼبسلمْب إليو ردنا صبيبلن
األىداؼ، كسبكْب خلف ىذه األمَّة من سلوؾ ما كاف عليو سلفها كجيل التلقي اػبّب من 

 أبنائها، كهللا كيل التوفيق. 

 : منهجنا ٓت التفسي

كمو  القرآف ىو:"التدبُّر"، كتفسّب بعضمنهجنا ُب التفسّب  ابلبعض اآلخر.أم: تفسّب ؿبي
ينغلق كينفتح حسب االستعداد اإلنسايٌن كإقباؿ اإلنساف عليو،  الكرمي دبفٌصلو. فالقرآف

 كطهارة قول كعيو.

 :مفهـو التدبر

ه العْب كالتدبُّر ىو التفكر فيما كراء الظواىر، كمعرفة أدابر األمور، كعواقبها، كما ال ترا
للوىلة األكىل منها، فالقرآف خطاب مفتاحو التدبَّر أم أف يقبل القارئ اؼبؤٌىل الذم ىٌيأ قول 
كعيو ككسائل إدراكو لتدبُّر القرآف الكرمي بعقل علمٌي لديو من اؼبعرفة كاالستعدادات ما يعينو 

 على تدبُّر ىذا اػبطاب، كمعرفة اؼبراد بو.

طاابن ُب قوؿ ثقيل متحد معجز ذم مواصفات خاصَّة ال إفَّ "اؼبتدبًٌر" قد تلقَّى خ
يشاركو فيها أم خطاب آخر، كلو مضموف كرسالة كىدؼ كمقاصد كغاايت كعواقب. كىو 
خطاب صاغو ـباًطب يعلم من خلق كىو اللطيف اػببّب. كقد فصَّلو على علمو ايط بكل 

بكل شيء علمنا، فبل يتوقع  شئ، فهو علم مطلق منزَّؿ من لدف العليم اػببّب، الذم أحاط
من اؼبتدبًٌر أف ينشغل بكل تلك التفاصيل الٍب قد ينشغل هبا اؼبتعاملوف مع اػبطاب البشرٌم 

 أاين كاف. 

 :الواقع واملثاؿ، ومستوَيت التكليف



11 

 

سبق أف نبَّهنا إىل أفَّ القرآف قد استوعب ثنائيَّة "الواقع كاؼبثاؿ"، كذباكزىا، كلتوضيح  
قع كاؼبثاؿ نقوؿ: إف هللا )سبحانو كتعاىل( حْب أمر أبمور كفرض فرائض، ككلف مرادان ابلوا

الناس هبا مل يكن غائبا عن علمو طاقات االنساف كقدراتو، كأتثّب عبلقاتو ابلزماف كاؼبكاف ُب  
كثّب من شئونو كشجونو. كلذلك قبد ُب كثّب من التكاليف مستوايت متعددة، فهناؾ 

و كىو ؿ أف يصل إليعلى اإلنساف أف وباك  هبب الذماألكؿ كىو اؼبستول  مستول عاؿ
 يؤدم ما كلفو هللا بو كقد تقصر طاقاتو دكنو. 

 .أقلت كىناؾ مستواى

لوحظت أحواؽبم صبيعنا ُب ىذا اػبطاب القرآيٌن؛ كلذلك قيل: "حسنات األبرار  كقد 
سيئات اؼبقربْب". فالصبلة على سبيل اؼبثاؿ، مستواىا األعلى أف تؤدل ُب كقتها خبشوع اتـ 
كقنوت كإخبات  )عٌز كجٌل(، مع إسباغ الوضوء، كالطمانينة ُب كل حركة كسكنة، كعدـ 

 .ة غبظة من غبظاهتا، كذلك شأف اؼبقربْب كتلك صبلة النبيْبالغفلة عن هللا ُب أيٌ 

 دكف ذلك.  لخر أ ايتكمستو 

فاؼبستول األكؿ ال يطيقو إال ذلك الصنف الذم ىيئو هللا إلقامة الصبلة، أما 
 ُب متناكؿ الكثّبين من عباد هللا.  األخرل فهي تاؼبستواي

ستطاعوا أف يبلغوا اؼبستول األكؿ كلكن ينبغي ؽبؤالء أف يبذلوا جهدىم، كوباكلوا ما ا
كيصلوا إليو. كاؼبستول األكؿ ىو الذم وبقق مقصد اػبالق من اػبلق، كوبقق ُب اغبكم 

 ئيَّتو:أىدافو كمقاصده بشكل كامل، كُب ذلك يقوؿ "ابن الفارض" ُب ات

 على خاطرم سهوان قضيت بردٌب  فلو خطرت يل ُب سواؾ إرادة 
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ول اؼبثاؿ، الذم يضعو هللا تبارؾ كتعاىل لنا لنحاكؿ فكأف اؼبستول األكؿ، ىو مست
يستطيع اإلنساف العادل بلوغ أم  ت، فمستواياألخرل  تبلوغو كالوصوؿ إليو، كأما اؼبستواي

 منها بشيء من الَبكيز، كبذلك يبكن أف يقرب فهم الفارؽ بْب الواقع كاؼبثاؿ ُب ىذا اجملاؿ. 

على القلب مباشرة فيشتبك مع قول كعي خطاب يبكن أف ينزؿ  الكرمي إٌف القرآف
السامع كاؼبخاطب بشكلو مباشر، ككعي القارئ اؼبخاطب ىو الذم سيستقبلو. كحْب يبدأ 
كعي القارئ ابلتفاعل معو للكشف عمَّا بْب يديو كما خلفو سوؼ يفرض ىذا اػبطاب 

عن التساؤالت الٍب  القرآيٌن اؼبتعايل اؼبتنٌزًؿ على ذىن اؼبتلقي تساؤالت كثّبة زبتلف سبامنا
 يثّبىا أم خطاب آخر.

كلعلَّ أىم االختبلفات بْب ما يثّبه اػبطاب القرآيٌن كأٌم خطاب آخر غّب اػبطاب  
القرآين، ما قد يثار من تساؤالت حوؿ ما ُب ذىن مرًسل اػبطاب من مقاصد كغاايت أك 

 مطامع يطمع أف يطلب اؼبرًسل إىل اؼبرسىل إليو القياـ هبا.

يتَّجو للبحث عن دكر لو ُب ذلك اػبطاب   -ابػبطاب القرآينٌ  -أف اؼبخاطب ُب حْب 
 ييعًمل فيو ذىنو كخيالو، كيبارس فيو نشاطو اإلنسايٌن.

القرآف كاتًٌباع كٌل ما جاء فيو حٌب صار  طبيققاـ بت إفَّ اؼبتلقًٌي األكؿ للقرآف اجمليد 
كٌلها   -كتصرفاتو  ،كسلوكو القرآف ،فكاف خلقو القرآف ،ككأنَّو نسخة بشريَّة للقرآف اجمليد 
تًٌباع" بدقَّة ال مزيد عليها ليتمكَّن اػبلق من التأٌسي كبذلك رسم "منهج اإلْاتًٌباع للقرآف،  –

 . بو  

                                                           
اٍلميٍؤًمًنْبى أخربيِب خًبيليًق رسوؿ اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  قالت كاف خيليقيوي اٍلقيٍرآفى أىمىا تػىٍقرىأي عن سىٍعًد بن ًىشىاـً بن عىاًمرو قاؿ: ) أىتػىٍيتي عىاًئشىةى فقلت اي أيَـّ  ْ

( قلت فإين أيرًيدي أىٍف أىتػىبػىتَّلى قالت الى تػىٍفعىٍل أىمىا تػى  ٍم ُب رسوؿ اَّللًَّ أيٍسوىةه ٍقرىأي ) لقد كاف لىكي اٍلقيٍرآفى قػىٍوؿى اَّللًَّ عز كجل )كىًإنَّكى لعلي خيليقو عىًظيمو
 ِْْٓٔ/ُٗ:صٔحىسىنىةه( فػىقىٍد تػىزىكَّجى رسوؿ اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  كقد كيًلدى لو( مسند أضبد بن حنبل ج
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م لن يبلغوا مستول اإل ْب بو مهما اجتهدكا فإهنَّ تًٌباع الدقيق السليم إال إذا كلكن اؼبتأسًٌ
إلؽبٌي؛ كلذلك فإفَّ اؼبؤمنْب يعملوف على أف وبٌوًلوا كاقعهم إىل كاقع تتجلَّى حالفهم التوفيق ا

فيو أنوار القرآف كىدايتو، لتيشاىد التحٌوالت الٍب أحدثها القرآف كوبدثها ُب بيئاهتم الٍب سوؼ 
 -تساعد مع اجملتمع على إبراز كياانت اجتماعيَّة هتتدم هبداية القرآف، كتستظٌل أبنواره 

تتشكل شخصيَّة ذلك اجملتمع ُب ىيكل مؤطٌر دبجموعة العبلقات االجتماعيَّة  –ؾ كآنذا
ة اؼبتحرًٌكة ُب إطار "اؼبرجعيَّة القرآنيَّة كقيمها اغباكمة".   اؼبتغّبًٌ

كىنا يكوف نصيب كل فرد ُب ذلك اجملتمع فباثبلن لنصيب األراضي اؼبتنٌوعة من الغيث، فهناؾ 
ل زكجو هبيج ، كىناؾ أراض ربتفظ ابؼباء ليستفيد بو اإلنساف أرض هتتٌز كتربو كتنبت من ك

  ٓكاغبيواف كالنبات، كىناؾ أراض أجادب ال تنبت زرعنا كال سبسك ماءن كىناؾ كىناؾ.

كىنا أيٌب دكر "التدبُّر"؛ فالتدبُّر ضركرمّّ ليقـو بقيادة القارئ للٌتفاعل مع اػبطاب 
"فالتدبُّر" يقود القارئ إىل الٌتفاعل مع اػبطاب. كىنا هبد القرآيٌن، كمعرفة دكره ابلنًٌسبة إليو. 

القارئ نفسو كجهنا لوجو ُب مواجهة اػبطاب فيستدعي التاريخ كآفاؽ الفهم، كيؤسس 
للعبلقة مع اػبطاب. إفَّ "التدبُّر" هبعل القارئ يبحث عن اؼبعُب الذم ينشأ نتيجة تفاعلو مع 

"أثرنا" سبكن فبارستو ال -آنذاؾ-وف" فيصبح اؼبعُب اػبطاب ال عن اؼبعُب "الكامن أك اؼبكن
 "موضوعنا" يبكن ربديده.

كتفسّب القرآف ابلقرآف، كتبلكة القرآف حق  -إبذف هللا  –إفَّ من شأف تدبٌر القرآف 
التبلكة، كحسن ترتيلو كإقامة الصبلة بو، ربقيق كل تلك النتائج اؼببتغاة الٍب ذبعل القرآف 

                                                           
ًثًّب أىصىابى أىٍرضنا فىكىافى منها نىًقيَّةه قىًبلىٍت اٍلمىاءى عن أيب ميوسىى عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ" مىثىلي ما بػىعىثىًِب هللا ًبًو من اؽٍبيدىل كىاٍلًعٍلًم كىمىثىًل اٍلغىيٍ  ٓ ًث اٍلكى

ًثّبى كىكىانىٍت منها أىجىاًدبي أىٍمسىكىٍت اٍلمىاءى فػىنػىفىعى هللا هبا الناس فىشىرًبيوا ى كىاٍلعيٍشبى اٍلكى ا كىسىقىٍوا كىزىرىعيوا كىأىصىابىٍت منها طىائًفىةن أيٍخرىل إمب فىأىنٍػبػىتىٍت اٍلكىؤلى
ًلكى مىثىلي من فػىقيوى ُب ًديًن اَّللًَّ كىنػىفىعىوي ما بػىعىثىًِب هللا  ن فىذى ًلكى رىٍأسنا كمل ًىيى ًقيعىافه الى سبيًٍسكي مىاءن كال تػيٍنًبتي كىؤلى ًبًو فػىعىًلمى كىعىلَّمى كىمىثىلي من مل يػىٍرفىٍع ًبذى

ب فىٍضًل من عىًلمى كىعىلَّمى جصحيح البخارم ك« يػىٍقبىٍل ىيدىل اَّللًَّ الذم أيٍرًسٍلتي ًبًو   ٕٗ/ِْ:صُتاب العلم ابى

 



14 

 

كىدل كرضبة كموعظة كنورا كبصائر، ال تشحذ أظباع اؼبتدبرين فحسب شفاءن ؼبا ُب الصدكر 
﴿الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو ُأْولَِئَك قاؿ )عٌز كجٌل(: ، بل سبنحها قدرة التمييز

ُ َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب﴾ )  .(ُٖالزمر:الَِّذيَن َىَداُىُم اّللَّ

كعند ذلك ال يبكن للشيطاف أف يقيم حجبنا بْب حكم القرآف كأنواره كبْب قول الوعي 
اإلنسايٌن؛ لذلك فإفَّ التدبُّر ضركرة لبناء العقل كإمباء قول الوعي قرآنينا، فهو الذم يهيئ 
اإلنساف كقواه العاقلة لتلك اؼبهاـ العظيمة الٍب تنتظر اإلنساف ُب ىذه اغبياة: مهاـ ربقيق 

وحيد كالتدثُّر ابلتزكية، كالتحلي ابلعمراف، كإقامة بناء األمَّة، كحسن القياـ ابلدعوة، كبدكف الت
 ذلك تكوف القراءة ىذرمة، كيكوف االستماع قليل األثر.

 

نرجو هللا أف يوفقنا غبسن تدبُّر كتابو، ليكوف القرآف ربيع قلوبنا، كجبلء نبومنا كأحزاننا، 
 و ظبيع ؾبيب.كنور بصائران كأبصاران، إنَّ 

 

 متهيد

 :سورة العنكبوت

 سورة مكيَّة وصفها:

 ٗٔعدد آايهتا 

 ِٖٗعدد الكلمات: 

 ََِْعدد األحرؼ: 
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على األرجح، كىي من أكاخر ما نزؿ دبكة، لذلك كاف  -كلها–ىي سورة مكيَّة 
فيها ما يشبو اػباسبة ؼبا جرل ُب العهد اؼبكٌي من اضطهاد كفتنة للمؤمنْب بطريقة ملخصة، 
تكاد تلخص ما تعرَّض لو اؼبؤمنوف كهتيئ األذىاف ؼبرحلة أخرل زبتلف فيها طبيعة التحدايت 

ر اإليباف كمعسكرات الشرؾ كالكفر كأىلو، كمنهم من عيرًفوا أبىل كاؼبواجهات بْب معسك
الكتاب الذين كاف يتوقع منهم أف يكونوا أحبلفنا ألىل اإليباف كضبلة الرسالة اػباسبة، لوال 

﴿كىاٍتلي البغي كاغبسد اللذاف مآل قلوهبم. لقد كاف بغيهم أشبو ببغي ابن آدـ على أخيو: 
انن فػىتػيقيبًٌلى ًمٍن أىحىًدنًبىا كىملٍى يػيتػىقىبٍَّل ًمنى اآلخىًر﴾  عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػِبىٍ  ـى اًبغبٍىقًٌ ًإٍذ قػىرَّابى قػيٍرابى آدى

 ( ِٕ)اؼبائدة:

رىاطى اٍلميٍستىًقيمى * تفصيل ؼبا أيحكم ُب سورة الفاربة:  -كلها–كالسورة  ﴿اٍىًدانى الصًٌ
(. كلذلك  ٕ-ٍٔغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالًٌْبى﴾ )الفاربة:ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍّبً اٍلمى 

 كانت خاسبتها: ﴿كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّ اَّللَّى لىمىعى اٍلميٍحًسًنْبى﴾
ا تقوؿ من أراد االىتداء إىل الصراط اؼبستقيم فليجاىد َب هللا حق ٗٔ)العنكبوت: (، فكأهنَّ

جهاده، كعلى صبيع اؼبستوايت، فيبدأ جبهاد النفس كيتخلص من التبعية كالتقليد كالعقلية 
اآلابئية، ٍب جبهاد الدفع كالتدافع كجهاد الطلب. كإذا كانت بداية سورة البقرة قد بيَّنت 

ىذه السورة قد  فإفَّ  (،ِالبقرة:)﴾ ىيدنل لًٌٍلميتًَّقْبى  ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيوً ﴿مصدر اؽبداية: 
 .ذه اؽبدايةى بيَّنت بعض كسائل

 عمود السورة:

عمود ىذه السورة كؿبورىا األساس "اإليباف كالتحدايت الٍب تواجو ضبلتو "، ُب صبيع 
جوانبها كمستوايهتا، فتبٌْب الفتنة كتتناكؿ دركابن منها لتتوطن نفوس اؼبؤمنْب كتتهيأ الستقباؿ 

تىلوف بو من فًب من  يػيبػٍ سائر ـبالفيهم ُب اإليباف، كخصومهم الذين ال ينقموف منهم إال ما سى
، ككحدكه  م آمنوا اب حْب كفر اػبصـو ، كأخلصوا  -سبحانو-أهنَّ حْب أشرؾ بو اػبصـو
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دينهم  حْب خلط خصومهم الشرؾ كاإليباف، كمزجوا بْب العمل الصاحل كالعمل اػببيث. 
 كجبانب منها خيتمت.  تٍ ئى دً فبها بي 

صى اَّلٌلي الًَّذينى آمىنيوٍا كىيبىٍحىقى ﴿فسنَّة الفتنة كابتبلء اؼبؤمنْب سنَّة اثبتة مستمرة:  كىلًييمىحًٌ
اًفرًينى﴾ )آؿ عمراف: كتنبو خاسبة السورة على أفَّ اعبهاد ينبغي أف ييفهم ُب إطار ، (ُُْاٍلكى

لف "الفتح" الذم يكوف ىدفو الفتنة كاالبتبلء كأنَّو ينبغي أف يكوف سبيبلن إىل اؽبداية فهو ىبا
التغلُّب على اػبصم ككسر شوكتو كإذىاب روبو، أمَّا ىدايتو فقد ال زبطر على ابؿ الفاربْب، 
كىنا يظهر االختبلؼ اغبقيقي بْب اعبهاد دبفهومو القرآيٌن كالغزك كالقتاؿ كمايَبتب عليهما، 

نػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّ اَّللَّى لىمىعى اٍلميٍحًسًنْبى ﴾ كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػى ﴿كلذلك قاؿ تعاىل: 
كليس سبلهم ىم، فالنتائج الٍب يوصل اعبهاد إليها نتائج ربظى بعناية هللا ( ٗٔ)العنكبوت:

 كمباركتو، كأمَّا الغزك كالفتح  فهي أمور أخرل. -جل شأنو-

 

 :ٙمؤشرات ٓت املنهج

كىناؾ كجو آخر من أكجو اؼبقارنة بْب سورة العنكبوت كسورة البقرة، فسورة البقرة 
تبارؾ -كسؤالو  -جل شأنو-بهت إىل بعض صفات اؼبؤمنْب اؼبتقْب كمنها ارتباطهم اب ن

الُّلطف كالتخفيف كعدـ التكليف دبا ال ييطاؽ أك يىٍصعيب، كاعتبار ذلك جزءنا من  -كتعاىل
مىلىكىة التقول ُب اإلنساف حٌب يعبد هللا كأنَّو يراه. كُب ىذه السورة التفات أىم كسائل تكوين 

نعمتو على اإلنساف هبذا التنوع ُب اعبغرافيا، فهناؾ حـر  -جٌل شأنو-كبو اعبغرافيَّة، فيبْبَّ 
 اعبهاد كاعترب﴾  أىكىملٍى مبيىكًٌن ؽبَّيٍم حىرىمنا آًمننا﴿تعاىل: -آمن امًب عليهم بتمكينهم منو، فقاؿ 

                                                           
ـ، حيث ًب ىناؾ تفصيل ََِٔ، مارس ىُِْٕانظر كتابنا "الوحدة البنائيَّة للقرآف اجمليد"، مكتبة الشركؽ الدكليَّة، الطبعة األكىل،  ٔ

، مقاالن نفسر فيو َُِِلقراءة. كما نشران ُب إبريل رؤيتنا ألحد أىم مبلمح اػبطاب القرآيٌن كما وبتمو من ؿبددات منهجيَّة خاصَّة ُب ا
ف كالٍب تقرؤه آايت القتاؿ ُب القرآف كفقنا ؽبذا اؼبنهج كانطبلقنا من إيباننا بوجود كحدة بنائيَّة للقرآف كخبلفنا لكل اؼبناىج التجزيئيَّة للقرآ

 عضيننا بْب انسخ كمنسوخ، فهذا اؼبقاؿ ىو تطبيق عملي ؽبذا اؼبنهج.
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كيلفت النظر إىل أفَّ فيو إشارة  -جٌل شأنو-ُب اآلية األخّبة كسيلة ؽبداية العباد إىل سبل هللا 
لينبهنا أفَّ اعبهاد كاؼبدافعة ال تنحصر ُب سبيل كاحد،  ﴾ لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا﴿إىل تعدد السبل: 

اط البعض اآلخر ليدـك األمن بل ؽبا سبل عديدة، ذكر لنا بعضها كىيأ لنا األسباب الستنب
فظ ؽبا مكانتها، كيعمل اإلنساف اؼبستخلىف  َـب األرض اؼبقدسة كربي ُب اغبـر كيستمر، كربي
ا كطهورنا تشبو اغبـر كاألرض  ابؼبدافعة كاجملاىدة كي هبعل من بقية أجزاء األرض مسجدن

 الصبلة.اؼبقدسة إذا ما دخل الناس ُب السلم كافَّة كاستجابوا لرهبم كأقاموا 

كما أفَّ فاربة السورة بدأت ابألحرؼ اؼبقطعة الٍب استهلت هبا سورة البقرة، فبا يشّب 
 إىل نوع من الَبابط بْب السورتْب ُب بعض اؼبوضوعات، كمن أبرزىا 

ما يعد دبثابة حتميَّة الفتنة كاالبتبلء للمؤمنْب ليميز هللا اػببيث من الطيب، كىو 
ًٍتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ﴿أى الذم أشارت إليو اآلية:  تيٍم أىٍف تىٍدخيليوا اعبٍىنَّةى كىلىمَّا أيى ـٍ حىًسبػٍ

أىال ًإفَّ نىٍصرى  مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى نىٍصري اَّللًَّ 
﴾اَّللًَّ قى  (، ككذلك اإلشارة إىل فتنة اؼبشركْب للمؤمنْب كترابطها مع آايت ُِْ)البقرة: رًيبه

سورة البقرة كآية العنكبوت، كبعض آايت سورة اغبج ككبوىا، ككذلك سورة آؿ عمراف ُب 
تيٍم أىٍف تىٍدخيليوا اعبٍىنَّةى كىلىمَّا يػىٍعلىًم اَّللَّي الًَّذينى جىاىىديكا مً اآلية:  ٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى الصَّاًبرًينى﴾ ﴿أىـٍ حىًسبػٍ

(، ﴿ٍبيَّ أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد اٍلغىمًٌ أىمىنىةن نػيعىاسنا يػىٍغشىى طىائًفىةن ًمٍنكيٍم كىطىائًفىةه ُِْ)آؿ عمراف:
ىىٍل لىنىا ًمنى األىٍمًر ًمٍن شىٍيءو قيٍل  قىٍد أىنبىَّتػٍهيٍم أىنٍػفيسيهيٍم يىظينُّوفى اًبَّللًَّ غىيػٍرى اغبٍىقًٌ ظىنَّ اعبٍىاًىًليًَّة يػىقيوليوفى 

ءه مىا ًإفَّ األىٍمرى كيلَّوي َّللًًَّ ىبيٍفيوفى ُب أىنٍػفيًسًهٍم مىا ال يػيٍبديكفى لىكى يػىقيوليوفى لىٍو كىافى لىنىا ًمنى األىٍمًر شىيٍ 
تيٍم ُب بػيييوًتكيٍم لىبػىرىزى الًَّذينى كيًتبى عى  تىًليى اَّللَّي مىا قيًتٍلنىا ىىهينىا قيٍل لىٍو كينػٍ لىٍيًهمي اٍلقىٍتلي إىل مىضىاًجًعًهٍم كىلًيػىبػٍ

اًت الصُّديكًر﴾ )آؿ عمرف: صى مىا ُب قػيليوًبكيٍم كىاَّللَّي عىًليمه ًبذى ﴿أىكىلىمَّا  (،ُُْٓب صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ
ا قي  تيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىَّنَّ ىىذى ٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىبػٍ

ًيزى ُٓٔشىٍيءو قىًديره﴾ )آؿ عمراف: رى اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حىٌبَّ يبى (، ﴿مىا كىافى اَّللَّي لًيىذى
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لىًكنَّ اَّللَّى هبىٍتىيب ًمٍن ريسيًلًو مىٍن يىشىاءي اػبٍىًبيثى ًمنى الطَّيًًٌب كىمىا كىافى اَّللَّي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب كى 
 ، (ُٕٗفىآًمنيوا اًبَّللًَّ كىريسيًلًو كىًإٍف تػيٍؤًمنيوا كىتػىتػَّقيوا فػىلىكيٍم أىٍجره عىًظيمه﴾ )آؿ عمراف:

كحْب تيضم ىذه اآلايت إىل بعضها كتيستحضر كاملة؛ فسيلحظ القارئ اؼبتدبًٌر كيف 
 ترابط كإحكاـ، ييربز تسلسل األفكار الٍب توحي اآلايت الكريبة يفسر القرآف بعضو بعضنا ُب

 هبا كبدالالهتا كترابطها كانسجامها. 

رتباط بتلك النتيجة؛ كىي أفَّ العاقبة الإفَّ سورة العنكبوت ُب آايهتا األكىل تشّب إىل ا
الكفر كأىلو  بعد الفتنة انتصار اإليباف على الشرؾ، كانتصار اؼبؤمنْب على الكافرين، فجعجعة

ؽبا أجٌل سوؼ تبلغو كتتوقف عنده شاء  -فتنة اؼبؤمنْب-ليست هنائيَّة، كقدراهتم على الفتنة 
أىل الكفر أـ أبوا، كما كاف هللا ليسمح أبف ييفًب اؼبؤمنوف بو من أكلئك اؼبشركْب كالكفار 

تخبلؼ إال بو لوال اغبكمة البالغة ُب ذلك، كمتطلبات اإلعداد ؼبا ال يتحقق العمراف كاالس
 من تدافع، كال يكتمل االبتبلء كالتزكية إال حبدكثو.

 :ٚمناسبة السورة ملا قبلها

                                                           
اإلماـ البقاعي ُب نظم الدرر: سورة العنكبوت مقصودىا اغبث على االجتهاد ُب األمر ابؼبعركؼ، كالنهي عن اؼبنكر، كالدعاء إىل هللا  قاؿ ٕ
، لئبل يكوف مثل الفرج عند  -سبحانو–كحده من غّب فَبة، كما ختمت بو السورة اؼباضية، من غّب تعريج على غّبه  -تعاىل– أصبلن

و مثل العنكبوت، فهي سورة ضعف الكافرين كقوة اؼبؤمنْب، كقد ظهر تسميتها ابلعنكبوت كأنَّو داؿ على مقصودىا "بسم اؼبتعوض عوضنا من
هللا" الذم أحاط جبميع القوة فأعز جنده "الرضبن" الذم لمل صبيع العباد بنعمة األمر كالنهي، "الرحيم" الذم ألـز أىل العرفاف ذركة 

 اإلحساف.
عامل ابلسر  -سبحانو–ؼباضية ابغبث على العمل للدار اآلخرة، كأفَّ كل أحد ؿبسن كمسيء ؾبزم بعملو، كابإلخبار أبنَّو ؼبا ختم السورة ا

–كالعلن، كابألمر ابالجتهاد ُب الدعاء إليو كقصر اؽبمم عليو كإف أدل ذلك إىل اؼببلؿ، كذىاب النفس كاألمواؿ، معلبل أبفَّ لو اغبكم 
ببل زكاؿ، ككل ما عداه فإىل تبلشو كاضمحبلؿ، كأنَّو ال يفوتو شيء ُب حاؿ كال مآؿ، قاؿ أكؿ ىذه "امل" إشارة  ألنَّو الباقي -سبحانو

عليهما الصبلة -أرسل جربيل إىل دمحم  -سبحانو–ابأللف الداؿ على القائم األعلى ايط كالـ الوصلة كميم التماـ بطريق الرمز إىل أنَّو 
ُلَونَُّكْم َحَّتَّ نَػْعَلَم اْلُمَجاِىِديَن قرآف الذم فرض عليو إىل هللا، لتعرؼ ابلدعوة سرائرىم كيتميز ابلتكاليف ليدعو الناس ابل -كالسبلـ ﴿َولَنَػبػْ

ُلَو َأْخَبارَُكْم﴾ )دمحم:  .(ِٖٔمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَػبػْ
 ـ.ُْٖٗق،َُْْالكتاب اإلسبلمي، طبعة ، دار ّٖٓ،ّْٖ، صُْنظم الدرر ُب تناسب اآلايت كالسور، اإلماـ البقاعي، ج
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علينا   -سبحانو كتعاىل-قصَّ هللا  الٍب سورة القصص جاءت سورة العنكبوت عقب
فيها نبأ موسى كفرعوف، كىو نبأ من أنباء الصراع بْب اغبق كالباطل، كالتدافع بينهما، كحلقة 

 من حلقات تلك السلسلة. 

كفبا يستفاد منها معرفة طبائع االستبداد كآاثره اػبطّبة عندما يتعاىل اإلنساف على 
رل، كيفسد ُب نظرائو ُب اإلنسانيَّة، ككيف ييفٌرًؽ الناس فيستضعف طائفة كيستقوم أبخ

األرض كيستبد فيها كُب ساكنيها. كتذكر السورة لنا مباذج من استبداد السلطة كطغياهنا، 
كاستبداد أىل اؼباؿ كطغياهنم، كبْب اػباسبة كالعاقبة يظهر كيف تكوف العاقبة للمؤمنْب اب، 

سيجعل الدار  -ىلسبحانو كتعا-اؼبستقيمْب على الطريقة، اؼبهتدين هبداية النبيْب، كأفَّ هللا 
اآلخرة للذين ال يريدكف علونا ُب األرض كال فسادنا، كسيجعل العاقبة دائمنا للمتقْب ، كىذا  

الذم فرض هللا عليو القرآف، بعد أف أيكذم كأيخرج من داره كمستقر عيشو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–رسوؿ هللا 
أبنَّو مل  -جٌل شأنو–ا منتصرنا، كييذكًٌره هللا أنَّو سّبده إليها ظافرن  -جٌل شأنو-مكة؛ تعهد هللا 

يكن يتطلع إىل أف ينزؿ عليو الكتاب، بل كاف نزكؿ الكتاب على قلبو رضبة من هللا لو 
أف ىبضع ألم هتديد أك كعيد، أك يضعف  -جٌل شأنو-كلذلك ينهاه  -كافَّة–كللعاؼبْب 

هللا، كأيمره ابالستمرار ُب  أماـ أم ضغط يوجهو أكلئك الكافرين إليو، ليصدكه عن آايت
الدعوة إليو، كذبنب سبيل اؼبشركْب، كأف ال يدعو مع هللا إؽبنا آخر، فهو صلب دعوتو كقواـ 
رسالتو، ال إلو إال ىو كل شيء ىالك إال كجهو، لو اغبكم كالفصل بينك كبْب خصومك 

ك ُب حْب كسوؼ تفرح دبا أعددانه ل -صبيعنا–كأعدائك، كإليو مرجعك كمردؾ كمرجعهم 
 يتحسَّر أكلئك على ما فرطوا ُب جنب هللا. 
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 .ٖٔ ةاآلي األوَل حَّت ةمن اآلي : األوؿ ٛالنجم

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوَف * َوَلَقْد فَػتَػنَّا  ٜاَّل﴿ * َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
ـْ َحِسَب الَِّذيَن  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي * َأ

َيْسِبُقوََن َساَء َما ضَمُْكُموَف * َمْن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاَء اّللَِّ فَِإفَّ َأجّل اّللَِّ يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َأْف 
َا صُمَاِىُد لِنَػْفِسِو ِإفَّ اّللََّ َلَغِِنّّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ  *  آلٍت َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم * َوَمْن َجاَىَد فَِإسمَّ

ُهْم َسيَِّئاِِتِْم َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  اِِلَاِت لَُنَكفَِّرفَّ َعنػْ
 (.ٕ-ُ)العنكبوت: يَػْعَمُلوَف﴾

 

تبْب سورة العنكبوت أفَّ ما يفعلو معسكر الشرؾ كالكفر ضد النبيْب كاؼبرسلْب كأىل 
موف أنو مل يتعرض لو أحد غّب رسوؿ اإليباف؛ ليس أمرنا مبتدعنا، كليس خاصِّا فبل يظن اؼبسل

َأَحِسَب النَّاُس ﴿ -كافَّة–كمن معو، بل ىو سنَّة إؽبيَّة شاملة للناس اؼبؤمنْب   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–هللا 
رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوَف * َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليػَ  ُ َأْف يُػتػْ ْعَلَمنَّ اّللَّ

فاؼبؤمنوف ال ييَبكوف جملرد إعبلهنم اإليباف؛ بل ال بد أف الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي ﴾ 
ترب إيباهنم اببتبلئهم ابلكافرين كالشياطْب  كىذه الفتنة  -شياطْب اإلنس كاعبن-ييفتنوا كىبي

 -أيضنا–سبقنا، كمبر هبا، كيبر هبا من يلحقنا  سنَّة مرَّ هبا من -سبحانو كتعاىل-جعلها هللا 
كبذلك يثبت الذين صدقوا ما عاىدكا هللا عليو، كيبتاز اجملرموف اؼبدعوف لئليباف كاؼبنافقوف 

م لن يسبقوا هللا   -جٌل شأنو–كالكاذبوف كاؼبراءكف، كيدرؾ أكلئك الذين عملوا السيئات أهنَّ
                                                           

ال نقصد بقولنا قبـو أفَّ ذلك ىو التنجيم اؼبأثور للسورة؛ بل قصدان أف نقسم السورة إىل أقساـ تتصل ببعضها كتنفصل  ٖ
 حبسب موضوعاهتا األساسيَّة كؿباكر اىتمامها. 

 
 البقرة فلّبجع إليو.تكلمنا عن معُب اغبركؼ اؼبقطعة ُب فواتح السور عند تفسّبان لسورة  ٗ
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كامو، كأفَّ زعمهم أك دعواىم أف يسبقوان ىي بل هللا غالب على أمره، كىم مقهوركف أبح
دعول ال تقـو إال على أساس الغركر كالرغبة ُب االستعبلء كما يبليو ضعف اإليباف كانتفاء 

 اليقْب على أصحابو.

: ﴿َما َكاَف اّللَُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنْػُتْم َعَلْيِو -تعاىل–قولو كحْب نستحضر 
( ٜٚٔاْْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَف اّللَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب﴾ )آؿ عمراف:  َحَّتَّ ظَمِيزَ 

َنا ال تُػْرَجُعوَف﴾ )املؤمنوف:قولو تعاىل: و َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيػْ ُتْم َأسمَّ  ،(٘ٔٔ﴿َأَفَحِسبػْ
رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوَف﴾  ﴿اَّل * َأَحِسَب النَّاُس َأفْ كاآلية الٍب معنا:  يُػتػْ

َرَؾ ُسًدى * َأَّلَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِِنٍّ كقولو: (، ٕ-ٔ)العنكبوت: ﴿َأضَمَْسُب اإِلْنَساُف َأْف يُػتػْ
صورة   -من خبلؿ ىذه اآلايت كلها–نستطيع أف نرسم  ، ،(ٖٚ-ٖٙظُمََْن﴾ )القيامة:

اإلنساف أم شيء يبكن أف يؤدم إىل شعورو ابلعبثيَّة، أك إحساس كاملة، تنفي عن حياة 
ابلعدميَّة، ذلك الشعور كاإلحساس الذم ال يبكن أف ييقاكىـ إال دبعرفة كاستحضار الغائيَّة من 
خلق اإلنساف، كاغبكمة ُب كجوده، فإدراؾ ىذه الغائيَّة، كمعرفة ىذه اغبكمة، ىي ما يبكن 

كج من حالة العبثيَّة كالعدميَّة اللتْب كثّبنا ما تستولياف عليو حينما أف يساعد اإلنساف على اػبر 
تغيب عنو حكمة اغبياة كالوجود فيها، كوبمبلنو على الكسل، كاالنغماس ُب العبث كعدـ 

كالغائيَّة من ذلك الوجود، الٍب سبنحها الغاية اؼبقنعة، الٍب ذبعل اإلنساف  َُالشعور ابؼبسئوليَّة
فيها صاحب مهمة كرسالة كىدؼ، كغاية ذبعل من حياتو حياة تقوده إىل اعبنَّة، كرببط كل 
 جهود الشيطاف الذم يعد مدخل اإلحساس بعبثيَّة اغبياة كعدميًٌتها من أىم كأخطر مداخلو. 

كإذا فهم اإلنساف الفتنة حبقيقتها كجوانبها اؼبختلفة؛ فإفَّ ذلك سوؼ يػيهىوًٌفي عليو 
مصائب الدنيا من انحيَّة، كهبعلو قادرنا على تفسّب كثّب من األحداث الٍب يصادفها، 

                                                           
مثاؿ األبيات الشهّبة إليليا أيب ماضي، أتيت ال أعلم من أين لكِب أتيت، كىذه األبيات الشهّبة ىي من قصيدة الطبلسم إليليا أيب  َُ

 . ُُٗـ، صَُِٓطبعة  ماضي شاعر اؼبهجر، كىي ُب اعبزء األكؿ من ديوانو الصادر عن دار العودة ببّبكت،
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كيفسرىا تفسّبنا مبلئمنا، ال يدفعو كبو اعبربيَّة كاالستسبلـ، كال إىل  -كاؼبواقف الٍب ربيط بو 
 من انحية أخرل .   -الفعل الٍب ال تنضبط بضوابط الشرع  ردكد

 مفهـو الفتنة:

أصلها اللساين إدخاؿ الذىب النار لتظهر جودتو « فًب»مفهـو قرآيٌن من « الفتنة»
﴿يَػْوـَ : -جٌل شأنو–، كمنو قولو ُُمن رداءتو كإزالة ما قد يكوف خالطو من معادف أخرل

تشبيهنا ألىل النار الذين خالط ًفطىرىم نزغ  (ٖٔ)الذارَيت:ُىْم َعَلى النَّاِر يُػْفتَػُنوَف﴾ 
الشيطاف، فأبعدىم عن الصراط، كفتنتهم على النار ذبعلهم أكثر أسفنا كأؼبا على اتًٌباعهم 
نبزات الشياطْب، كزبلًٌيهم عن نداءات الفطرة السليمة الٍب غٌطوا عليها كطمسوىا ابلكفر 

نَػَتُكْم﴾ )الذارَيت:ؽبم:  -شأنوجٌل –كالشرؾ كاؼبعاصي. كيقوؿ هللا  أم  (ٗٔ﴿ُذوُقوا ِفتػْ
﴿َلَقِد ُب اؼبنافقْب:  -تعاىل–جزاء تعذيبكم عبادم ُب الدنيا، لصٌدىم عن السبيل. كقد قاؿ 

َنَة ِمْن قَػْبُل َوقَػلَُّبوا َلَك األُُموَر َحَّتَّ َجاَء اِْلَقُّ َوَظَهَر َأْمُر اّللَِّ َوُىْم َكارِ  ُىوَف * ابْػتَػَغُوا اْلِفتػْ
َنِة َسَقطُوا َوِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة َِبْلَكاِفرِي ُهْم َمْن يَػُقوُؿ اْئَذْف ِل َوال تَػْفِتِنِّ َأال ٓت اْلِفتػْ َن﴾ َوِمنػْ

﴿ِإْذ مَتِْشي كىو يصنعو على عينو:  -عليو السبلـ–كىباطب هللا موسى  (.ٜٗ-ٛٗ)التوبة:
نُػَها َوال ََتَْزَف ُأْخُتَك فَػتَػُقوُؿ َىْل َأُدلُُّكْم عَ  َلى َمْن َيْكُفُلُو فَػَرَجْعَناَؾ إَل أُمَِّك َكْي تَػَقرَّ َعيػْ

َناَؾ ِمَن اْلَغمِّ َوفَػتَػنَّاَؾ فُػُتوًَن فَػَلِبْثَت ِسِننَي ٓت َأْىِل َمْدَيَن ّتَّ ِجْئَت َعلَ  ى َوقَػتَػْلَت نَػْفًسا فَػَنجَّيػْ
رنا لتكوف خالصنا ؼبا اخَبانؾ للقياـ بو من أم اختربانؾ اختبا (َٓٗقَدٍر ََي ُموَسى﴾ )طو:

ربرير بِب إسرائيل، كإخراجهم من ذٌؿ العبوديَّة لفرعوف مصر إىل عٌز العبوديَّة لنا كمن استبداد 
﴿ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت فرعوف إىل حاكميَّتنا كعدلنا. كالدنيا فتنة أم دار فتنة كاختبار: 

ُلوُكْم َِبلشَّرِّ  َنا تُػْرَجُعوَف﴾ )األنبياء:َونَػبػْ َنًة َوِإلَيػْ تُػُلوُىْم َحْيُث ك(. َٖ٘واْْلَْيِ ِفتػْ ﴿َواقػْ
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوال تُػَقاتُِلوُىْم ِعْنَد  ثَِقْفُتُموُىْم َوَأْخرُِجوُىْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتػْ

                                                           
 .ُْٖ، اؼبفردات ُب غريب القرآف، طبعة مكتبة نزار مصطفى البارز، القاىرة، صالراغب األصفهاين ُُ
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تُػُلوُىْم َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِيَن﴾  اْلَمْسِجِد اِْلََراـِ َحَّتَّ يُػَقاتُِلوُكْم ِفيوِ  فَِإْف قَاتَػُلوُكْم فَاقػْ
تعذيب اؼبؤمنْب إلكراىهم على تغيّب دينهم أشد من القتل.  كاؼبقصود: أف (ٜٔٔ)البقرة:

﴿َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ال َتُكوَف كشرع القتاؿ دفاعنا عن حريَّة العقيدة، كؼبنع ىذا النوع من الفتنة: 
َنةٌ  يُن ّلِلَِّ فَِإِف انْػتَػَهْوا َفال ُعْدَواَف ِإال َعَلى الظَّاِلِمنَي﴾ )البقرة: ِفتػْ  (َٖٜٔوَيُكوَف الدِّ

يُن ُكلُُّو ّلِلَِّ فَِإِف انْػتَػَهْوا فَِإفَّ اّللََّ ِبَا يَػْعمَ  َنٌة َوَيُكوَف الدِّ ُلوَف }َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ اَل َتُكوَف ِفتػْ
فػىييفًب الناس كيػيعىذَّبوا جملرد فبارستهم حرية اختيار الدين.  أم: [َٜٖبِصٌي{]األنفاؿ: 

﴿َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإال ك"يكوف الدين " ال ألمر يفرضو اؼبستكربكف على اؼبستضعفْب: 
ٍؿ ٓت األرض َوِإنَُّو ُذرِّيٌَّة ِمْن قَػْوِمِو َعَلى َخْوٍؼ ِمْن ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم َأْف يَػْفِتنَػُهْم َوِإفَّ ِفْرَعْوَف َلَعا

أف يعٌذهبم إلكراىهم على العودة إىل عبادتو. أم خوفنا من  (َٖٛلِمَن اْلُمْسرِِفنَي﴾ )يونس:
ومنو قولو تعاَل:﴿ِإفَّ الَِّذيَن فَػتَػُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ّتَّ َّلَْ يَػُتوبُوا فَػَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم 

دبعُب اإلعباء إىل االنصراؼ عن شيء « الفتنة»كأتٌب  (.ٓٔيِق﴾ )الِبوج:َوَْلُْم َعَذاُب اِْلَرِ 
َنا ِإلَْيَك لِتَػْفرَتَِي ما ابإلكراه أك ابلتزيْب كاإلغراء:  ﴿َوِإْف َكاُدوا لَيَػْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيػْ

َرُه َوِإًذا الَّتََُّذوَؾ َخِليال﴾ )اإلسراء: َنا َغيػْ نَػُهْم ِبَا أَنْػَزَؿ اّللَُّ َوال (، ﴿َوَأِف اْحكُ َٖٚعَليػْ ْم بَػيػْ
ُ ِإلَْيَك فَِإْف تَػَولَّْوا فَاْعَلْم  َا يُرِيُد تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْف يَػْفِتُنوَؾ َعْن بَػْعِض َما أَنْػَزَؿ اّللَّ َأسمَّ

كمن الفتنة  (.ٜٗاِس َلَفاِسُقوَف﴾ )املائدة:اّللَُّ َأْف ُيِصيبَػُهْم بِبَػْعِض ُذنُوِِبِْم َوِإفَّ َكِثيًا ِمَن النَّ 
ا ذبرم ؾبرل االختبار كالتمحيص للبشر:  تداكؿ أحواؿ اإلنساف بْب الٌنعم كالٌنقم ُب الدنيا ألهنَّ

َنٌة َوَأفَّ اّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾ )األنفاؿ: َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتػْ كقد  (.ٕٛ﴿َواْعَلُموا َأسمَّ
تيظهر الفتنة ُب ىذا اجملاؿ أفَّ بعض األزكاج كاألكالد أعداء من حيث أتثّبىم السليٌب على 

﴿ََيَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوِّا األزكاج كاآلابء كإسقاطهم ُب الفتنة: 
 (.ْٗٔغِفُروا َفِإفَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ )التغابن:َلُكْم فَاْحَذُروُىْم َوِإْف تَػْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتػَ 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال﴾ ُب ىذه اغبياة الدنيا ُب حاؿ ابتبلء:  -صبيعنا-كالناس  ﴿لِيَػبػْ
رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوَف﴾ ( ٕ)امللك: اَّل * َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ



24 

 

َنٌة﴾ )املائدة: (،ٕ-ٔت:)العنكبو  من استجاب « اؼبٍفتيوف»ك (.ٔٚ﴿َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَف ِفتػْ
كىذه االستعماالت اؼبتنوعة ُب  (.ٙ﴿ِِبَيُِّكُم اْلَمْفُتوُف﴾ )القلم:لدعاكل الفتنة فسقط فيها. 

بتالء االختبار واال»لساف القرآف تنبًٌو إىل أفَّ مادة ىذا اؼبفهـو اللسانيَّة دائرة بو بْب 
والتمحيص والصرؼ عن الشيء واإلضالؿ عنو والعذاب والرخاء ولواـز بعض ىذه 

 «.الكلمات أو املصطلحات ومقدِّماِتا

 ُب إيباهنم علم مشاىدة}ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا{ 
ؽبيَّة اثبتو، ؽبا فالفتنة كاالبتبلء كالتدافع سنن إ. ُب ادعائهم اإليباف}وليعلمن الكاذبني{ 

غاايت كأىداؼ كمقاصد ال بد من إدراكها كمبلحظتها، فيدرؾ اؼبؤمنوف طبائع التدافع بينهم 
كبْب خصومهم ُب اغباضر كُب اؼبستقبل كيهيئوا أنفسهم كيعدكا عدهتم ؼبواجهة التحدايت، 

 فبل يفاجأكف فيها.

 ىل للمؤمن أف يطلب الفتنة:

فليس للمؤمن أف يسعى إليها أك يطلبها  -كما ذكران-هللا كالفتنة كإف كانت سنَّة من سنن 
أك يستدرج اآلخرين حبيث يدفعهم إىل أف يقوموا بفتنتو، فهي كأم ببلء كابتبلء، إذا أمكن 

، لكنَّها لو مل ربدث ألم ُِللمؤمن أال يتعرض ؽبا فبل ينبغي أف يتصدل أك يستشرؼ ؽبا
فبل ينبغي السعي إليها، فمن عيوُب منها  -موافقتهمغّب اؼبداىنة كفباألة أعداء هللا أك  -سبب 

ا سنَّة من سنن هللا ُب النبيْب  فليحمد هللا، كمن ايبتلي هبا صرب كصابر ككطَّن نفسو على أهنَّ
كاؼبؤمنْب كاؼبصلحْب كالدعاة كفريق الذين أنعم هللا عليهم. فعلى من ايبتلي هبا أف يستعْب اب 

كما يناسبها من فنوف التحمل كاكتساب القدرة على إدارة  كالصبلةعلى ذباكزىا ابلصرب 
 الصراع بْب أىل اغبق كأىل الباطل.

                                                           
ًمًو الٍب لىًقيى فيها اٍلعىديكَّ انٍػتىظىرى حٌب مىالىٍت ا ُِ ا الناس الى كُب اغبديث: )أف رىسيوؿى اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُب بػىٍعًض أىايَّ لشٍَّمسي ٍبيَّ قاـ ُب الناس فقاؿ أىيػُّهى
ًؿ السُّييوًؼ ٍبيَّ قاؿ اللهم ميٍنزًؿى اٍلًكتىاًب كىؾبيٍرًمى السَّحىاًب نػٍَّوا لًقىاءى اٍلعىديكًٌ كىسىليوا اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى فإذا لىًقيتيميوىيٍم فىاٍصربيكا كىاٍعلىميوا أىفَّ اعبٍىنَّةى ربىٍتى ظً سبىى  بلى

اًزـى اأٍلىٍحزىاًب اٍىزًٍمهيٍم كىاٍنصيٍرانى عليهم(. ب الى سبىىنػٍَّوا لًقىاءى اٍلعىديكًٌ ج كىىى  ُِٖٔ/ َُُُ/صّصحيح البخارم كتاب اعبهاد كالسّب ابى
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 ىل ملن فنت حق االنتقاـ دمن فتنوه؟:

كمن الفتنة كالسقوط فيها أف يقع أم اكبراؼ ُب سلوؾ اؼبؤمن كذباكز ما أيمر بو، فاؼبؤمن ؿبور 
هم من الظلمات إىل النور، فهو ال تفكّبه يدكر كلو حوؿ اإلصبلح كىداية الناس كإخراج

يبغض الناس كال وبقد كال يستعلي عليهم، كال يريد علونا ُب األرض ابسم اإلسبلـ كال فسادنا، 
بل يريد اإلصبلح ما استطاع، كقد يوفقو هللا لذلك، كقد ال يصادؼ التوفيقي جهوده، كُب 

ردكد أفعاؿ لشخصو، فييكىٌفر سائر األحواؿ فليس لو أف يبتكر عند الفتنة كسائل تقـو على 
صلى هللا عليو كآلو –من فتنوه حبق كبغّب حق، كيغلو ُب معاداتو ؽبم، فالصادؽ اؼبصدكؽ

مل يكن يتمُب اؽببلؾ ؼبن كيلًٌف بدعوهتم، بل كاف يتمُب ؽبم البقاء لعل هللا ىبرج من  -سلم
د هللا، ككاف يعتذر ؽبم،  كىأىيٌنً أىٍنظيري  :( ػ هنع هللا يضر ػ قاؿفعن عبد هللا بن مسعود أصبلهبم من ييوحًٌ

ـى عن كىجٍ  ًهًو كىيػىقيوؿي إىل النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  وبىًٍكي نىًبيِّا من اأٍلىٍنًبيىاًء ضىرىبىوي قػىٍوميوي فىأىٍدمىٍوهي كىو يبىٍسىحي الدَّ
كربوؽبم إىل ميكفًٌرين كانتقاميْب ينزع فػىغيليٌو الغالْب ، ٖٔ( اللهم اٍغًفٍر ًلقىٍوًمي فىًإنػَّهيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

أصحاب »عنهم صفة الدعاة اؼبصلحْب، كيباعد بينهم كبْب التأثّب ُب الناس، كقصة 
شاىد كمثاؿ على أكلئك  ُْ-ملسو هيلع هللا ىلص-الٍب كردت ُب كتاب هللا كشرحها رسوؿ هللا« األخدكد

                                                           
  َِّٗ/ُِِٖ:صّصحيح البخارم  ًكتىاب اأٍلىنًٍبيىاًء ابب حىًديثي اٍلغىاًر ج ُّ
لو ساحر، فلما كرب، قاؿ للملك: إين  عن صهيب، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " كاف ملك فيمن كاف قبلكم، ككاف -بسنده–ركل مسلم  ُْ

قد كربت، فابعث إيل غبلما أعلمو السحر، فبعث إليو غبلما يعلمو، فكاف ُب طريقو، إذا سلك راىب فقعد إليو كظبع كبلمو، فأعجبو 
احر، فقل: حبسِب فكاف إذا أتى الساحر مر ابلراىب كقعد إليو، فإذا أتى الساحر ضربو، فشكا ذلك إىل الراىب، فقاؿ: إذا خشيت الس

أىلي، كإذا خشيت أىلك فقل: حبسِب الساحر، فبينما ىو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقاؿ: اليـو أعلم آلساحر 
أفضل أـ الراىب أفضل؟ فأخذ حجرا، فقاؿ: اللهم إف كاف أمر الراىب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل ىذه الدابة، حٌب يبضي الناس، 

ا فقتلها، كمضى الناس، فأتى الراىب فأخربه، فقاؿ لو الراىب: أم بِب أنت اليـو أفضل مِب، قد بلغ من أمرؾ ما أرل، كإنك فرماى
ستبتلى، فإف ابتليت فبل تدؿ علي، ككاف الغبلـ يربئ األكمو كاألبرص، كيداكم الناس من سائر األدكاء، فسمع جليس للملك كاف قد 

فقاؿ: ما ىاىنا لك أصبع، إف أنت شفيتِب، فقاؿ: إين ال أشفي أحدا إمبا يشفي هللا، فإف أنت آمنت اب دعوت عمي، فأاته هبدااي كثّبة، 
هللا فشفاؾ، فآمن اب فشفاه هللا، فأتى اؼبلك فجلس إليو كما كاف هبلس، فقاؿ لو اؼبلك: من رد عليك بصرؾ؟ قاؿ: ريب، قاؿ: كلك رب 

ه فلم يزؿ يعذبو حٌب دؿ على الغبلـ، فجيء ابلغبلـ، فقاؿ لو اؼبلك: أم بِب قد بلغ من سحرؾ ما تربئ غّبم؟ قاؿ: ريب كربك هللا، فأخذ
األكمو كاألبرص، كتفعل كتفعل، فقاؿ: إين ال أشفي أحدا، إمبا يشفي هللا، فأخذه فلم يزؿ يعذبو حٌب دؿ على الراىب، فجيء ابلراىب، 

ار، فوضع اؼبئشار ُب مفرؽ رأسو، فشقو حٌب كقع شقاه، ٍب جيء جبليس اؼبلك فقيل لو: ارجع فقيل لو: ارجع عن دينك، فأىب، فدعا ابؼبئش
عن دينك، فأىب فوضع اؼبئشار ُب مفرؽ رأسو، فشقو بو حٌب كقع شقاه، ٍب جيء ابلغبلـ فقيل لو ارجع عن دينك، فأىب فدفعو إىل نفر من 

و اعببل، فإذا بلغتم ذركتو، فإف رجع عن دينو، كإال فاطرحوه، فذىبوا بو فصعدكا بو أصحابو، فقاؿ: اذىبوا بو إىل جبل كذا ككذا، فاصعدكا ب
اعببل، فقاؿ: اللهم اكفنيهم دبا شئت، فرجف هبم اعببل فسقطوا، كجاء يبشي إىل اؼبلك، فقاؿ لو اؼبلك: ما فعل أصحابك؟ قاؿ: كفانيهم 

ُب قرقور، فتوسطوا بو البحر، فإف رجع عن دينو كإال فاقذفوه، فذىبوا بو، فقاؿ: هللا، فدفعو إىل نفر من أصحابو، فقاؿ: اذىبوا بو فاضبلوه 
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حسن كسيلتهم، فنبذكا العنف الذين جعلوا اإلصبلح ىدفهم، كالدعوة كاعبهاد ابلٍب ىي أ
كالكراىية كانطلقوا يدعوف إىل هللا حبِّا ُب هللا، كرغبة ُب إنقاذ عباده من أحابيل الشيطاف 
ككساكسو، كإخراجهم من الظلمات إىل النور، كال شك أفَّ من يعمل على إخراج الناس من 

اغبب ىو الكفيل بتهيئة الظلمات إىل النور وبمل قلبو ككجدانو ؽبم حبِّا ال مراء فيو، ىذا 
لقبوؿ دعوة الداعي إذا دعاىم، ففقو التعامل مع الفتنة  ىم؛كصدكر م، كقلوهب عقوؿ اؼبدعوين

ُب القرآف فقو غٌِب ملئ ابلثراء إذا ايستنبطت آدابو كأحكامو من كتاب هللا الذم قصَّ علينا 
ىم، كمن اطلع على فقو قصص النبيْب كاؼبرسلْب الذين أمر هللا رسولو أف يهتدم كيقتدم هبدا

التعامل مع الفتنة ُب الكتاب يدرؾ بيعد الشُّقة بْب فبارسات الكثّبين من السائرين ُب موكب 
الدعوة عندما تتدانبهم الفًب كبْب ىدم القرآف ُب التعامل معها كىو يركم لنا سّبة رسوؿ 

ن كجب علينا أف هنتدم هبداىم كأف نقتدم كمىٍن قبلو من الرسل كاألنبياء الذي –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–هللا 
 هبم.

حْب فتح مكة كنظر ُب كجوه القـو الذين فتنوه كعذبوا أصحابو حٌب  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–إفَّ رسوؿ هللا  
استشهد بعضهم ربت كطأة التعذيب كالفتنة سأؽبم ككل أنظارىم معلقة على شفتيو الكريبتْب 

" يقولوف ىذا لكن كبلن ُٓلوا "خّبا أخ كرمي كابن أخ كرمي! "ماتظنوف أيٌنً فاعل بكم؟" قا
م  -عليو الصبلة كالسبلـ-منهم يكاد قلبو يسقط بْب قدميو ربسبنا كخوفنا فبا سينطق بو  ألهنَّ

ساموه كأىلو كأصحابو هبا سنْب عددنا. لذم يعلموف أكثر من أم أحد آخر ألواف العذاب ا
م مل يفهموا معُب النبوة كالرسالة بعد، أمَّا العفو فلم يكن أحد منهم يتوقع و أك يفكر فيو ألهنَّ

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز }كمل يدركوا حقيقة كونو رسوالن منهم كمل يفقهوا حقيقة:
                                                                                                                                                                      

 اللهم اكفنيهم دبا شئت، فانكفأت هبم السفينة فغرقوا، كجاء يبشي إىل اؼبلك، فقاؿ لو اؼبلك: ما فعل أصحابك؟ قاؿ: كفانيهم هللا، فقاؿ
قاؿ: ذبمع الناس ُب صعيد كاحد، كتصلبِب على جذع، ٍب خذ سهما  للملك: إنك لست بقاتلي حٌب تفعل ما آمرؾ بو، قاؿ: كما ىو؟

من كنانٍب، ٍب ضع السهم ُب كبد القوس، ٍب قل: ابسم هللا رب الغبلـ، ٍب ارمِب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتِب، فجمع الناس ُب صعيد 
: ابسم هللا، رب الغبلـ، ٍب رماه فوقع السهم ُب كاحد، كصلبو على جذع، ٍب أخذ سهما من كنانتو، ٍب كضع السهم ُب كبد القوس، ٍب قاؿ

صدغو، فوضع يده ُب صدغو ُب موضع السهم فمات، فقاؿ الناس: آمنا برب الغبلـ، آمنا برب الغبلـ، آمنا برب الغبلـ، فأٌب اؼبلك فقيل 
فخدت كأضـر النّباف، كقاؿ: من مل  لو: أرأيت ما كنت ربذر؟ قد كهللا نزؿ بك حذرؾ، قد آمن الناس، فأمر ابألخدكد ُب أفواه السكك،

يرجع عن دينو فأضبوه فيها، أك قيل لو: اقتحم، ففعلوا حٌب جاءت امرأة كمعها صيب ؽبا فتقاعست أف تقع فيها، فقاؿ ؽبا الغبلـ: اي أمو 
 اصربم فإنك على اغبق "

ب ًقصًَّة أىٍصحىاًب  ـً جصحيح مسلم ًكتىاب الزٍُّىًد كىالرَّقىاًئًق  ابى  ََّٓ/ ِِٗٗ/صْاأٍليٍخديكًد كىالسَّاًحًر كىالرَّاًىًب كىاٍلغيبلى
 َُٖٓٓ/ُُٖ/صٗسنن البيهقي الكربل صباع أبواب السّب ابب فتح مكة حرسها هللا تعاىل ج ُٓ
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ع اإلنساف أف كيستطي ،ٕٛٔ{ التوبة: َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم َِبْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌؼ رَِحيمٌ 
" ُٔفيها: "اذىبوا فأنتم الطلقاء –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–يقدر مشاعرىم ُب تلك اللحظة الٍب نطق رسوؿ هللا 

 كشعركا شعور من عادت إليهم اغبياة بعد موت.   ،نفوسهمإىل كىنا عادت اغبياة 

 يعرؼ أفَّ فتنة األنبياء كالدعاة سنة إؽبيَّة إماـ الدعاة كخاًب النبيْب كاؼبرسلْب –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كالرسوؿ 
تندرج ُب إطار التكوين كالتدريب كاإلعداد ؼبراحل اتلية كذلك يزيل من نفس اؼبؤمن أم 
شعور ابلرغبة ُب االنتقاـ لنفسو أك للمؤمنْب ألفَّ الرسالة الٍب وبملها أكرب منو كمن الذين 

كاإلرساء لدعائم بنائها ككضع اسَباتيجياهتا  فتنوه فانصرؼ بعد النصر إىل التمكْب للرسالة
أركع الدرس للبشريَّة كىو ينادم ُب أىل  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كخطط تبليغها كإيصاؽبا كقدـ رسوؿ هللا 

مكة )من دخل الكعبة فهو آمن كمن دخل بيتو كأغلق عليو اببو فهو آمن كمن دخل دار أيب 
ككأنَّو يريد أف ييٍدخل األمن كالطمأنينة إىل كل نفس كدخل مطأطئنا  ُٕ سفياف فهو آمن(

ا أحلت يل ساعة من  رأسو متواضعنا كىو يعلم الناس آداب الدخوؿ إىل اغبـر كيقوؿ "إمبَّ
 ".ُٖهنار

ٍب قاؿ تعاىل: }أـ حسب الذين يعملوف السيئات{ الشرؾ كاؼبعاصي }أف يسبقوان{ يفوتوان 
ئس }ما{ الذم{ وبكموف{ ىػو حكمهم ىذا }من كاف يرجو{ فبل ننتقم منهم }ساء{ ب

ىباؼ } }لقاء هللا فإف أجل هللا{ بو }آلت{ فليستعد لو }كىو السميع{ ألقواؿ العباد 
 }العليم{ أبفعاؽبم.

على الذين يرجوف لقاءه، كعلى أكلئك الذين ال  -جٌل شأنو-ىنا ينتقل السياؽ ليؤكد و
 آت كىو السميع لكل ما يقوؿ ىؤالء ألكلئك، كىذه اآلية  يرجوف لقاءه، أفَّ أجٌل لقاء هللا

                                                           
 اؼبصدر السابق  ُٔ

ب ما جاء ُب خىربىً مىكَّةى ج ُٕ مىارىًة كىاٍلفىٍيًء ابى  َِِّ/ ُِٔ:صّسنن أيب داكد ًكتىاب اػبٍىرىاًج كىاإٍلً

لَّ أًلىحىدو قػىٍبلً  ُٖ لُّ أًلىحىدو بػىٍعًدم كىًإمبَّىا أيًحلٍَّت يل سىاعىةن عن ابن عىبَّاسو رضي هللا عنهما أىفَّ النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ )ًإفَّ اَّللَّى حىرَّـى مىكَّةى فلم ربًى ي كال ربًى
ىىا كال يػيٍعضىدي شىجىري  ٍذًخرى لً من نػىهىارو الى ىبيٍتػىلىى خىبلى ا إال ًلميعىرًٌؼو كقاؿ اٍلعىبَّاسي اي رىسيوؿى اَّللًَّ إال اإٍلً صىاغىًتنىا ىىا كال يػينػىفَّري صىٍيديىىا كال تػيٍلتػىقىطي ليقىطىتػيهى

ب الى يػينػىفَّري صىٍيدي اغبٍىرىـً ج ( صحيح البخارم أىبٍػوىابي اإلحصار كجزاء الصيد ابى ٍذًخرى  ُّٕٔ/ ُٓٔ:صِكىقػيبيورانى فقاؿ إال اإٍلً
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نْػَيا َواْطَمأَنُّوا ِِبَا َوالَِّذيَن ُىْم ﴿كقولو تعاىل:  ِإفَّ الَِّذيَن ال يَػْرُجوَف ِلَقاَءََن َوَرُضوا َِبِْلََياِة الدُّ
وَف ِلَقاَءََن َلْوال أُْنِزَؿ َوقَاَؿ الَِّذيَن ال يَػْرجُ ﴿كقولو تعاىل:  (َٚعْن آََيتَِنا َغاِفُلوَف﴾ )يونس:

َنا اْلَمالِئَكُة َأْو نَػَرى رَبػََّنا َلَقِد اْسَتْكبَػُروا ٓت أَنْػُفِسِهْم َوَعتَػْوا ُعتُػوِّا َكِبيًا﴾  َعَليػْ
. فهذه كلمات جاءت ُب لساف القرآف دبعُب كُب لساف العرب دبعافو أخرل، (ٕٔ)الفرقاف:

الفركؽ الدقيقة بْب معاين الكلمات ُب لساف القرآف  لذلك ال بد للمتدبر للقرآف من مبلحظة
 .ُٗكمعانيها ُب لساف العرب كطرائق القرآف ُب استعماؽبا كطرائق العرب

 

 السنن اإلْليَّة:

 أوال : اجملاىدة :

جٌل -ىذا أتكيد منو }فإسما صماىد لنفسو{  جهاد حرب أك نفس}ومن جاىد{ 
كذلك بتزكية أنفسهم أك إلزاحة أعداء  -أفَّ أكلئك الذين اختاركا اعبهاد ُب سبيل هللا  -شأنو

 -هللا كأكلياء الشيطاف من طريق قيادة البشريَّة كالسيَّادة عليها لتستقيم البشريَّة، كتعتدؿ اغبياة 
ا هباىدكف ألنفسهم، فتزكيىة نفوسهم كتزكيىة اغبيا ا عائدىا إليهم ، إمبَّ ة كالبيئة من حوؽبم إمبَّ

 كف اغبياةؤ كإلهباد اغبياة الطيبة ؽبم، كاغبيلولة دكف سيطرة الظاؼبْب كاؼبنحرفْب على ش
ؽبم من أعماؽبم  -جٌل شأنو-، كىؤالء هبزيهم هللا أحسن الذم عملوا، فيختار هللا اكشجوهن

فليس حباجة إىل جهادىم، املني{ }إف هللا لغِن عن العأعبلىا كأحسنها ليجازيهم هبا، 
كالذين جاىدكا كآمنوا كعملوا  }والذين آمنوا وعملوا الصاِلات لنكفرف عنهم سيئاِتم{

                                                           
ق حاكلنا ُب كتاب "لساف القرآف" ربديد مفردة "رجا" القرآنيَّة، لنربز مدل اختبلؼ داللة "رجا" ُب القرآف عن اؼبعُب اللغوم ؽبا، كتطبي ُٗ

كأتكيد لطرحنا ُب سبيز لساف القرآف كاختبلفو عن لغات العرب كؽبجاهتا، كضركرة صياغة معجم مفاىيمي للقرآف ال يقاس على لغات 
ا تكوف معضدة ُب كشفو فحسب. انظر"لساف القرآف كمستقبل األمَّة القطب"، طو العلواين، مكتبة الشركؽ الدكليَّة، ا لعرب كؽبجاهتا كإمبَّ

 .ٕٓإىل ص ٖٔـ، من ص ََِٔق، سبتمرب ُِْٕ، ُط
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زكف أحسن الذم   م بذلك ييكىٌفركف عن سيئاهتم، كهبي ا هباىدكف ألنفسهم، ألهنَّ الصاغبات إمبَّ
 }ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملوف{  كانوا يعملوف.

 ياـ ِبوامر هللا عز وجل :اثنيا : الق

َنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا َوِإْف َجاَىَداَؾ لُِتْشِرَؾ ِب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفال  ﴿َوَوصَّيػْ
ُتْم تَػْعَمُلوَف﴾ )العنكبوت:  (.ُٛتِطْعُهَما ِإَِلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبُِّئُكْم ِبَا ُكنػْ

أكجب ككتب »ىي دكف « كصى»ييوحي أبفَّ كلمة  بعض الكاتبْب ُب أصوؿ الفقو
تزيل ىذا اللبس، فإفَّ أم  - -جٌل شأنو-، لكن مبلحظة أف اؼبوصي ىو هللا َِ«كفرض

شيء صادر عن هللا للعبد ينبغي أف يؤخذ ُب أعلى مراتبو كدرجاتو، كخاصَّة إذا ما جاء دبثل 
َنا اإِلْنَساَف﴾،ىذه الصيغ:  يتلطَّف ابلعبد دبستوايت  -ارؾ كتعاىلتب-فكأفَّ هللا  ﴿َوَوصَّيػْ

لعبده؛ لئبل يضيق صدره  -جٌل شأنو-عديدة، فيأمره ابلشئ على مستول كصيَّة منو 
، ككأنَّو يريد أف ينبو إىل «فرضناىا»إبحساسو بوطأة التكليف، كأيمره أحياانن بلفظ الفرض 

ظ أنبيَّتو من حيث كونو أفَّ ىذا األمر مقطوع بو، ال بد لو من فعلو، كهبعل اإلنساف يبلح
ككأنَّو يقوؿ لو: إفَّ ىذا « كتب»مقطوعنا بفرضيَّتو عليو، ككجوب أدائو لو، كمرة أيتيًٌو بصيغة 

أمر مكتوب كمقدر كدقيق، فبل ينبغي أف يَبدد العبد ُب أدائو، كابلتايل فإفَّ سائر ىذه الصيغ 
على  -رت من هللا لعبده كقد صد -ال ينبغي أف يينظر إليها « كصى كفرض كأكجب ككتب»

ه درجة أقل من درجة اغبتميَّة كاإلهباب، بل إفَّ تنوع ؤ أفَّ فيها ما يبكن التساىل فيو، كإعطا
ؽبم لينشطوا للقياـ هبذه  -جٌل شأنو-ىذه األلفاظ تلطف من هللا بعباده، كتنبيو منو 

                                                           
ا مطلقنا، كيثاب فاع َِ لو، ككاقعو ىو ما طلبو الشارع طلبنا "فرض: كىو الواجب ُب اصطبلح أىل األصوؿ، كيعِب ما يذـ شرعنا اتركو قصدن

إف جازمنا بدليل قطعي أك ظِب، غّب أفَّ بعض األصوليْب يرل أنَّو إذا ثبت التكليف بدليل قطعي كالكتاب كالسنَّة اؼبتواترة فهو الفرض، ك 
ؼبسمى معْب، فيجب أف يكوف  ثبت بدليل ظِب كخرب الواحد كالقياس فهو الواجب، كىذا التفريق ليس اصطبلحنا على اغبقيقة، بل تعريف

جوب. مطابقنا للواقع، كالشرع طلب طلبنا جازمنا بقطع النظر عن ثبوت الدليل قطعنا أك ظننا. فبل عربة هبذا التفريق بْب اللفظْب، كمعُب الو 
، كالسقوط" )معجم مصطلح األصوؿ، ىيثم ىبلؿ، ربقيق دمحم التوقبي، دار اعبي  ُِْْل، الطبعة األكىل، لغة الثبوت كاالستقرار، كاللزـك

(، ُّٖتعاىل: "كتب عليكم الصياـ" سورة )البقرة/-( كأما كتب فهي : دبعُب حكم كقضى كأكجب، مثل قولو ِّّـ، ص ََِّق، 
 .َِٔنفسو، ص
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ل منها من التكاليف، كأداء ىذه الواجبات، كمبلحظة جوانب التكامل فيها، كموقع ك
بناء متكامل، كقد جاءت كثّب من اآلايت الٍب اشتملت على  -ها لُّ كي   –اآلخر، فالتكاليف 

بياف فرضيَّة ككجوب أك ربرمي إؽبٌي مقَبنة ابلتوصيَّة؛ لتستثّب ُب اإلنساف كل مشاعر اػبّب 
ا كصيَّة مباشرة من هللا إليو أبف يفعل أك يَبؾ، فهنا ؾ قدر مشَبؾ كتستفزىا إذا ما الحظ أهنَّ

، كىناؾ قدر من االختصاص الذم قد يوحي  بْب ىذه اؼبفردات هبعل منها مفهومنا متكامبلن
دبعافو إضافيَّة، على اؼبعِب بقضااي األصوؿ أف يلحظها، فبل ينزؿ أبم منها عن مرتبتو، كقد 

 .-تبارؾ كتعاىل-عن هللا  -ها لُّ كي   –صدرت 

ا استعماؿ إؽبيّّ للغة؛ ينبغي أف سبيَّز كمع ذلك فإفَّ ألفاظ القرآف الكرمي بنا ءان على أهنَّ
 تبارؾ كتعاىل.-دائمنا عن االستعماؿ البشرٌم، كيبلحظ فيها نسبتها إىل هللا 

 ال طاعة ملخلوؽ ٓت معصية هللا:اثلثا : 

الذم يريد أف ىبيٍرج الناس من الظلمات إىل النور -كمن الفتنة أف يتصدل للمؤمن 
أقرب الناس إليو، كأحبهم إىل قلبو، بل أحياان من ىم سبب كجوده كالوالدين،  -بكتاب هللا

فهي فتنة كبّبة أف يكوف الداعية مؤمننا كيكوف كالداه مشركْب أك يكوف أبناؤه أك أحباؤه فبن 
معسكر الكفر. كُب ىذه الفتنة يفصل القرآف اجمليد فينهى اؼبؤمن  أف يشرؾ بو إذا ينتموف إىل 

ما كاجو حالة كهذه كجاىده أبواه على أف يشرؾ اب ، ألفَّ الشرؾ ظلم عظيم، كألفَّ الشرؾ 
نقيض اإليباف الذم ىبرج الناس من الظلمات إىل النور، كيؤدم إىل البوار ُب الدنيا كاآلخرة، 

على اؼبؤمن أف ال يضعف أماـ ؾباىدة كالديٌو  -سبحانو كتعاىل-قت الذم يوجب هللا كُب الو 
لو ليكفر اب كيشرؾ بو، أيمره أف يصاحبهما ُب الدنيا معركفنا، فبل يتنكر ؽبما كال يؤذيهما، 

نفسو ُب معادلة شديدة الصعوبة، فمن انحيىة هبد كالديو  -كاغبالة ىذه-كهبد اؼبؤمن 
ذالف قصارل جهودنبا إللقائو ُب براثن الشرؾ، كىو مطالىب برفض االستجابة هباىدانو كيب

من انحية مع اافظة على حسن الصحبة من انحية أخرل، كذلك أدب من آداب الفتنة 
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–كاؼبرجع آنذاؾ إىل هللا شديد الصعوبة، لكنَّو كاجب ال بد من القياـ بو كاافظة عليو، 
ا كانوا يعملوف من خّب أك شر أك صبلح أك فساد كهبازم كبلِّ الذم ينىبء اعبميع دب -تعاىل

 بعملو.

 

 :رابعا : الدخوؿ ٓت زمرة الصاِلني ال يتأتى بدوف االقتداء ِبداىم 

 (.ٜ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لَُنْدِخَلنػَُّهْم ٓت الصَّاِِلِنَي﴾ )العنكبوت:

الذين آمنوا كعملو الصاغبات ُب ىذه اغبياة الدنيا، كمل أفَّ  -جٌل شأنو-ىنا يقرر هللا 
ىبضعوا إىل أم ضغوط، دبا ُب ذلك ضغوط أقرب الناس إليهم؛ سيدخلهم ُب الصاغبْب، 

 -الٍب كانت رباكؿ أف ذبتاؽبم عن سبيل اغبق كاؽبدل كالنور -كيعوضهم عن تلك القراابت 
 عبادنا  صاغبْب، يكونوف فيهم كينتموف إليهم.

أم ُب زمرة الكاملْب ُب صبلحهم، كىي دعوة سيدان يوسف:  )ٓت الصاِلني(عبارة ك 
َتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمْن أَتِْويِل اأَلَحاِديِث فَاِطَر السََّمَواِت َواألرض أَْنَت ﴿ َربِّ َقْد آتَػيػْ

نْػَيا َواآلِخَرِة تَػَوفَِِّن ُمْسِلًما َوَأِْلِقْ  ، أم أدخلِب (ِِٔٓٔن َِبلصَّاِِلِنَي﴾ )يوسف:َولِيِّي ٓت الدُّ
﴿ َوَمن ُيِطِع اّللََّ َوالرَُّسوَؿ فَُأْولَِئَك َمَع الَِّذيَن ُب زمرة أكلئك الصاغبْب ، كما قاؿ تعاىل : 

يِقنَي َوالشَُّهَدآِء َوالصَّاِِلِنَي َوَحُسَن ُأولَ  دِّ َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ ِئَك رَِفيقًا ذاِلَك أَنْػَعَم اّللَُّ َعَلْيِهم مِّ
فهم الذين أنعم هللا عليهم  ( ٓٚ - ٜٙالنساء )  ﴾اْلَفْضُل ِمَن اّللَِّ وََكَفى َِبّللَِّ َعِليمًا 

كالذين ندعو هللا عند قراءتنا للفاربة ُب كل مرة أف يهدينا صراطهم كيضعنا على سبيلهم 
ؤمن ُب ترديده كتذكره ال زبفى؛ لندخل ُب زمرهتم يـو القيامة. كفوائد ذكر ىذا كاستمرار اؼب

ا زبرجو دائمنا من دائرة اإلحساس ابلغربة كالتفرد لتجعلو يشعر  أنَّو ينتمي  -ابستمرار  –فإهنَّ
لفريق كقبيل ؽبم كل ذلك االمتداد ُب البشريَّة، كيشعر ابلقرابة اغبقيقية الٍب تنأل بو عن 



32 

 

ُب ىذه اغبياة الدنيا مثل الركابط اعباىليَّة اإلحساس ابلركابط اؽبابطة الٍب قد تتناَب كرسالتو 
القبائليَّة حْب تتجاكز حدكدىا كالعرقيَّة كاإلقليميًٌة كما إليها. فهي انتماء حقيقي إىل فسطاط 

 الصاغبْب، لو عائده النفسٌي على اإلنساف حْب يضعو نصب عينيو.

 

 رابعا : الصمود أماـ الفنت :

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اّللَِّ ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ آمَ  نَّا َِبّللَِّ فَِإَذا ُأوِذَي ٓت اّللَِّ َجَعَل ِفتػْ
َلِمنَي * َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لَيَػُقوُلنَّ ِإَنَّ ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس اّللَُّ ِبَِْعَلَم ِبَا ٓت ُصُدوِر اْلَعا

ُ الَِّذيَن   (.ٔٔ-ٓٔآَمُنوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنَي﴾ )العنكبوت:َولَيَػْعَلَمنَّ اّللَّ

تىلوف هبا، فهناؾ أانس  ىذه اآلية امتداد لقضيَّة الفتنة، كبياف ؼبوقف بعض من يػيبػٍ
ضعفاء ال يصمدكف أمامها، كحبهم للعاجٌلة كتعلقهم هبا قد هبعلهم يستهينوف بعذاب هللا، 

اآلخرة، فيجعلوف من فتنة الناس سببنا يدفعهم إىل كال يشعركف خبطورة تعرضهم لو ُب الدار 
قبوؿ الشرؾ كالكفر كالنفاؽ ؛ فبا يؤدم هبم إىل العاقبة الوخيمة ُب الدار اآلخرة، نسأؿ هللا 

 العفو كالعافية.

إذا  -أبنو عليم ابلصادقْب ُب إيباهنم، الذين ال يبكن  -تبارؾ كتعاىل-كىبرب هللا 
 هبم إىل التنازؿ عن اإليباف كما يفعل اؼبنافقوف.أف يعَبيهم ضعف يؤدم  -فتنوا

يعلم من خلق كىو اللطيف اػببّب، فيعلم الصادقْب ُب  -سبحانو كتعاىل-كهللا 
 إيباهنم، كيعلم الكاذبْب من اؼبنافقْب.

ا سبهًٌد لفصائل من الناس سوؼ يواجههم  كىذه اآلية كىي ُب سورة مكية كأهنَّ
عد ىجرهتم؛ كىم اؼبنافقوف، كُب ذلك إعداد نفسي للمؤمنْب؛ اؼبسلموف ُب اؼبدينة اؼبنورة ب

ليعرفوا كيف يواجهوف ىؤالء الذين يعبدكف هللا على حرؼ، فإف أصاهبم خّب اطمأنوا بو، كإف 
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أصاهبم شيء غّب ذلك انقلبوا على أعقاهبم، كاستهانوا بفتنة هللا كعذابو، كمل وبتملوا فتنة 
فكأفَّ رضا هللا أىوف  -جٌل شأنو-ة؛ ليكسبوا رضا هللا الناس الٍب ىي قصّبة اؼبدل كزائل

 عندىم من أف وبتملوا من أجٌلو فتنة الناس الزائلة.

كىذة اآلية تعيد إىل الذاكرة ذلك الصنف الضعيف اؽبابط من البشر الذين ذيكركا ُب 
ٌر اْطَمَأفَّ ِبِو َوِإْف َأَصابَػْتُو  َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اّللََّ َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَوُ سورة اغبج: ﴿ َخيػْ

نْػَيا َواآْلِخَرَة َذِلَك ُىَو اْْلُْسَراُف اْلُمِبنُي * َيْدُعو ِمن ُدوِف  َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر الدُّ ِفتػْ
فهم صنف ( ٕٔ-ٔٔ)اِلج: ُِ﴾اّللَِّ َما اَل َيُضرُُّه َوَما اَل يَنَفُعُو َذِلَك ُىَو الضَّاَلُؿ اْلَبِعيُد 

ىابط كضائع تغلبت عليو خواص الطْب اؼبتعفن كاغبمأ اؼبسنوف فأخلد إىل األرض كاتبع 
ىواه، فلم يفهم حقيقة الدين كال التدين، كأكنبتو نفسو كشياطينو أبفَّ الدين نوع من اؽبول ال 

فػىوَّت عليو  بد أف ىبضعو ؼبصاغبو، فإف حقق لو مصلحة فهو دين يستحق أف يتدين بو كإف
مصلحة دنيويَّة أك حرمو من أية شهوة من شهواتو انقلب على عقبيو يلهث كراء أم شيء  ةأي

مكاسب، إنَّو يربط بْب شهواتو كرفاىيَّتو، فدينو ديناره  دهقد يليب لو رغباتو كوبقق لو ما يع
شيتو  كهبعل كإؽبو ىواه لكنَّو ُب ىذه السورة يبدك جباانن رعديدنا ىبشى الناس أكثر من خ

فتنة الناس كعذاب هللا، بل إنَّو لشدة تعلقو ابلعاجٌلة ىبشى فتنة الناس كيتنازؿ عن اإليباف 
يعلم ما ُب قلبو من نفاؽ كأمراض كفساد. كتنبو اآلية  -تعاىل–خوفنا منها كيتغافل عن أفَّ هللا 

( فتتضح ُُية سورة اغبج )الكريبة إىل ضعف تفكّب ىؤالء اؼبنافقْب كفساد تدبّبىم، أمَّا ُب آ
                                                           

ا  ُِ عن هللا يقوؿ سيد قطب ُب الظبلؿ ُب تفسّبه ؽبذه اآلية "كإىل أين يٌتجو ىذا الذم يعبد هللا على حرؼ؟! إىل أين يتجو بعيدن
ا أك كثننا على طريقة اعباىليَّة األكىل، كيدعو شخصنا أك جهة أك  يىٍدعيو ًمن ديكًف اَّللًَّ مىا الى يىضيرُّهي كىمىا الى يىنفىعيوي﴾،تعاىل؟! إنٌو: ﴿ يدعو صنمن

ه، كالسّب على صراطو كهنجو، فما مصلحة على طريقة اعباىليَّات اؼبتناثرة ُب كل زماف كمكاف كٌلما اكبرؼ الناس عن االذباه إىل هللا كحد
دم فيو الدعاء: ﴿ ؿي اٍلبىًعيدي﴾،ىذا كلو؟ إنَّو الضبلؿ عن اؼبتَّجىو الوحيد الذم هبي اؼبغرؽ ُب البيعد عن اؽبدل كاالىتداء:  ذىًلكى ىيوى الضَّبلى

كىذا كلو ال يبلك ضيرِّا كال نفعنا، كىو أقرب ألف ينشأ  من كثن أك شيطاف، أك سند من بِب اإلنساف، يىٍدعيو لىمىن ضىرُّهي أىقٍػرىبي ًمن نػٍَّفًعًو﴾﴿
﴾ عنو الضٌر، كضٌره أقرب من نفعو، ﴿ ذلك الذم ينشأ عنو  كىلىًبٍئسى اٍلعىًشّبي﴾ذلك الضعيف ال سلطاف لو ُب ضٌر أك نفع، ﴿لىًبٍئسى اٍلمىٍوىلى

عشّب من بِب اإلنساف، فبن يٌتخذىم بعض الناس آؽبة أك أشباه آؽبة اػبسراف، يستوم ُب ذلك اؼبوىل كالعشّب من األصناـ كاألكاثف، كاؼبوىل كال
 .ُِّْـ، ص ُٖٕٗق،  ُُّٖٗب كل زماف كمكاف! " سيد قطب، ُب ظبلؿ القرآف، اجمللد الرابع، طبعة الشركؽ، 
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غلبة السفو عليهم حْب يضعوف لصبلح الدين من عدـ صبلحو مقياسنا مفتعبلن كىو ما 
خسراف الدنيا -يتونبونو مصلحة ؽبم كما ىو دبصلحة، ككيف يكوف ما هبٌلب اػبسراف اؼببْب 

 مصلحة؟! -كاألخرة

تَّم، كيف ال كىم يدعوف من دكف هللا  ما ال يضرىم كال إفَّ سفههم كخسراهنم ؿبي
  ينفعهم بل إف ضره أكرب من نفعو، إنَّو لبئس اؼبوىل كلبئس العشّب .

فهذا الصنف غّب مستقٌر ُب إيبانو، بل ىو على حرؼ ُب إيبانو، كاكبراؼ ُب عقيدتو، 
مثلو كمثل الذم على طرؼ من جرؼو ىار، مقاييس صٌحة الدين أك عدـ صٌحتو عنده ىي 

ٌدمو الدًٌين لو، فإف تتابعت عليو اؼبنافع الدنيويَّة قاؿ: "ىذا دين جٌيد، النفع الدنيوٌم الذم ييق
كعلٌي االستمرار عليو"!! كإٍف أصابو شيء غّب ذلك سارع لبلرتداد كالتحٌوؿ كاالنقبلب على 
كجهو، كبذلك ىبسر الٌدنيا كاآلخرة، فالدين كالعبادة البد أف تكوف خالصة  تعاىل، ال 

 افع الدنيويَّة.تشوهبا شوائب اؼبن

 

 خامسا : استبياف سبيل اجملرمني :

﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم َوَما ُىْم ِبَاِمِلنَي 
 (.ِٕٔمْن َخطَاََيُىْم ِمْن َشْيٍء ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف﴾ )العنكبوت:

نوع من اإلغراءات، قدمها دعاة الشرؾ للضعفاء الذين وباكلوف تنبهنا اآلية إىل 
ضمهم إىل قوافل أكلئك الذين أضلوىم بغّب علم، أال كىي؛ أف يقولوا ؽبم: إفَّ األصل أف ال 
تكوف ىناؾ آخرة كال حساب كال جزاء، لكن لو حدث كصادؼ كجود شيئ من ذلك 

خرية كاالستهزاء، كنفي البعث فسوؼ كبمل عنكم تلك اػبطااي، إمعاانن منهم ُب الس
مدل جناية ىؤالء على من  -جٌل شأنو-كاغبساب كإضبلؿ اؼبستضعفْب، فيبْب هللا 
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يتبعوهنم، كينبو إىل أفَّ ىذا النوع من اؼبستكربين لديهم من اػبطااي ما يكفي إللقائهم ُب النار 
م سوؼ وبملوف خطااي أ كلئك الذين مرات عديدة، كىم كذبة مفَبكف حْب يزعموف أهنَّ

كىبرجوف من دائرة اإليباف  ِِيستجيبوف لوساكسهم كإوباءاهتم، فيتبعوهنم ُب كفرىم كشركهم،
 إىل دائرة الكفر كالنفاؽ كاتباع اؼبنافقْب كالضالْب. –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كاتباع النيب 

الذين فأكلئك السادة كاؼبستكربين وبملوف أكزارىم كأكزارنا مع أكزارىم، كىي أكزار 
يضلوهنم بغّب علم، فما أجرأىم على هللا حْب تبلغ هبم رغبات الضبلؿ كاإلضبلؿ ىذا اؼبدل، 

﴿..اتَِّبُعوا فيحاكلوف أف ىبدعوا اؼبستضعفْب كيقودكىم إىل النار دبثل ذلك الوعد الكاذب: 
ال َمَع أَثْػَقاِْلِْم َولَُيْسأَُلنَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم..﴾ ﴿َولََيْحِمُلنَّ أَثْػَقاَْلُْم َوأَثْػَقا

 (.َٖٔعمَّا َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾ )العنكبوت:

م سيحملوف كفرىم كشركهم كنفاقهم كرايءىم كأثقاؽبم من  كتكمل اآلية الكريبة أهنَّ
الذنوب كاؼبعاصي كاالكبرافات كلها كىي كافية إللقائهم ُب النار دكف أف يعفى أكلئك الذين 
البدعوا هبم كاتبعوا سبيلهم من خطاايىم؛ فخطااي اؼبستكربين ىي خطااي الدعوة إىل الضبلؿ 

إضبلؿ اآلخرين، أمَّا خطااي أكلئك اؼبستضعفْب فهي اػبطااي العمليَّة كالسلوكيَّة كالعمل على 
 الٍب كقعت منهم بناءن على البداعهم بدعول أكلئك الضالْب اؼبنحرفْب أك خضوعهم ؽبا.

إفَّ ىذه اآلية الكريبة تنبًٌو إىل ظاىرة أخرل تتلخص ُب أفَّ ىؤالء الذين جندهتم 
هللا ال يَبكوف كسيلة تساعد الشيطاف كربقق أىدافو كأىدافهم  الشياطْب للصد عن سبيل

اؼبشَبكة ُب الصد عن سبيل هللا إال توسلوا هبا، فهم ال يكتفوف ابلضغوط اؼبختلفة الٍب 
يوجهوهنا إىل أكلئك اؼبستضعفْب ليصدكىم عن سبيل هللا كعن اتباع سبل رسل هللا بل 

اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا من تنكب سبيل اؽبدل فيقولوف ؽبم: ﴿يعدكهنم الوعود الكاذبة ليزيلوا ـباكفهم 
﴾ إف كنتم تظنوف أفَّ ـبالفتكم لسبل الرسل كعدـ اتباعكم إايىم قد  َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكمْ 

                                                           
م قالوا ذلك كقلوهبم على خبلفو،  }كىمىا ىيٍم حباملْب ًمٍن خطاايىم ٌمن شىٍىء ًإنػَّهيٍم لكاذبوف{: ألهنقاؿ النسفي ُب شرح قولو تعاىل  ِِ

 ِِٓ:صّتفسّب النسفي ج كالكاذبْب الذين يعدكف الشيء كُب قلوهبم نية اػبلف.
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يسلككم ُب عداد اػباطئْب. كىم يعلموف علم اليقْب أفَّ اعبزاء ُب الدار اآلخرة فردم فبل 
ـْ َّلَْ ﴿ أحد سيحمل خطااي أحد:  يُػنَػبَّْأ ِبَا ٓت ُصُحِف ُموَسى * َوِإبْػَراِىيَم الَِّذي َوْتَّ * َأالَّ َأ

ُه َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى * َوَأف لَّْيَس ِلْْلِنَساِف ِإالَّ َما َسَعى * َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى * ّتَّ صُمَْزا
 (.ٕٗ -ٖٙ)النجم:  ﴾تَػَهى اْْلََزاء اأْلَْوَْت * َوَأفَّ إَل رَبَِّك اْلُمن

إفَّ طبيعة االستعباد كاالستبداد ىي االستخفاؼ ابؼبستضعفْب كاستحمارىم كتدمّب 
ا يوجهوهنم إىل حيث يريدكف  .ِّإرادهتم كمصادرة حريَّة االختيار لديهم كازباذىم خوالن كعبيدن

 إذا ما حاؾ ُب كلقد تسللت إىل ثقافتنا الشعبيَّة ىذه النزعة الطغيانيَّة اؼبنحرفة فصران
نفس أحد شيء يتطوع أحد أصحابو أك أىلو كيقوؿ: "افعل كال عليك، الذنب أك اػبطأ 

تعزيزنا  -اؼبنحرؼ -برقبٍب" كقد يضرب على رقبتو توكيدنا لذلك، كقد انتشر قوؿ العامَّة
لو صلى هللا عليو كآ-سيدان رسوؿ هللا بينما للتقليد: "حطها برقبة عامل كاطلع منها سامل"، 

ال هبعل ما ليس حبق ألحد ُب الواقع كنفس األمر حقنا  -نفسو–علمنا أفَّ حكمو  -كسلم
. فأحكاـ هللا كاعبزاء ُب الدار اآلخرة هبرايف على ما ِْلو، كال هبعل ما ليس حببلؿ حبلالن 

ىو حاصل ُب الواقع كنفس األمر ال على مستول فتول اؼبفٍب كقضاء القاضي كاجتهاد 
                                                           

نفعنا، إفَّ ذباكز االستبداد وبتاج لتجديد حقيقي كليس يتم دبجرد االشتغاؿ أبساليب اؼبقارنة كاؼبقاربة كالتأكيبلت اعبزئيَّة الٍب لن ربقق  ِّ
صحيح ؼبنظومة األفكار اؼبوركثة كضع األمَّة نفسو ىو ما يدؿ على فشل ىذه اؼبقارابت الٍب ال تقـو بتجديد حقيقي  ككما أشران ىناؾ فإفَّ 

صدر للصديق األستاذ . فقد الٍب أدَّت إىل تفشي ظاىرة الفرديَّة كالطغياف كاالستبداد ُب أمتنا ال ُب اغباضر فقط؛ بل ُب اؼباضي كذلك
حبث ُب أزمة الفقو الفردٌم السياسٌي عند اؼبسلمْب، صنعاء: مركز الَباث « قيم ُب الفرديٌة»الوزير كتاب  األديب الشاعر زيد بن علي

 (.َََِكالبحوث اليمٌِب )
للكواكيب، أيٌب بعد ما يزيد عن مائة عاـ على صدكر كتاب الكواكيب « طبائع االستبداد»كأعترب ىذا الكتاب امتدادنا طبيعيِّا لكتاب  

ـ(  ََِٔق،  ُِْٕ، ّـ( )دار النفائس، ط ُٕٓٗاؿ الكاملة بتحقيق دمحم عمار، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، )ضمن األعم
، ترصبة كربقيق د. مشتاؽ اغبلو، مركز دراسات فلسفة الدين، «تنبيو األمَّة»، ،ككتاب النائيِب َُِٗكالكتاب صدر للمرة األكىل عاـ 

، ليجد طبائع االستبداد ال تزاؿ كما ىي َُٗٗ، كالكتاب صدر أكؿ مرة ابللغة الفارسيَّة عاـ َُِْ، ُبغداد، كدار التنوير، بّبكت، ط
انظر مقاؿ عن التجديد نشر لنا على موقعنا على النت ُب كالفرديٌة أكثر تغشينا كانتشارنا، كاألمَّة ُب نـو أعمق كإان  كإان إليو راجعوف. 

 .َُُِنوفمرب 
ا أان بشر كإنَّو أيتيِب اػبصم كلعل بعضهم أف يكوف أبلغ من بعض فأحسب أنَّو صادؽ فأقضي لو، فمن اؼبقصود ىنا ىو ح ِْ ديث "إمبَّ

ا ىو قطعة من النار فليأخذىا، أك ليدعها" ركاه البخارم ُب كتاب األحكاـ، ابب من قضي لو حبق أخيو فبل  قضيت لو حبق مسلم، فإمبَّ
،أيخذه فإفَّ قضاء اغباكم ال وبل حر   (. ِٕٔٓ(، )ِٕٔٔ) امنا كال وبـر حبلالن



37 

 

 -كآلو كسلم صلى هللا عليو-استدركت أمُّنا عائشة على أصحاب رسوؿ هللا اجملتهد. لقد 
كالقراء العظاـ منهم أحاديث كثّبة صبعها الزركشي ُب كتاب "اإلجابة فيما استدركتو عائشة 

. كما أركع مشاىد القيامة ُب القرآف كىي تصور اغبوارات اؼبليئة ابلدركس ِٓعلى الصحابة" 
 كا كاؼبستضعفْب كبينهم كبْب الشيطاف.كالعرب بْب الذين استكرب 

 

 

 

 .٘٘ ةإَل اآلي ٗٔ ةمن اآلي :ابتالء املرسلني: النجم الثاين

 إرساؿ نوح وعاقبة قومو:

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا إَل قَػْوِمِو فَػَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال ََخِْسنَي َعاًما فََأَخَذُىُم 
 (.ٗٔظَاِلُموَف﴾ )العنكبوت:الطُّوفَاُف َوُىْم 

صلى هللا عليو كآلو –ىنا تبدأ قصص األنبياء الٍب تقدـ كثّبنا من الفوائد لرسوؿ هللا 
عليو الصبلة -ففيها التسرية عنو، كبياف أنَّو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كاؼبؤمنْب، أمَّا رسوؿ هللا  -كسلم

ليو سائر األنبياء كاؼبرسلْب من قبل، سائر على ذات الطريق الذم سلكو كسار ع -كالسبلـ
كىو طريق ؿبفوؼ ابؼبخاطر، ملئ ابألشواؾ، جعل منو الشيطاف كأتباعو طريقنا صعبنا دبن 

-اجتالوىم كأفسدكا فطرهتم من البشر، كجعلوا منهم أعداءن  كألنفسهم، فيبدأ بسيدان نوح 
صرب سيدان نوح الذم لبث ُب قومو ألف سنة إال  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كيبْب لرسوؿ هللا  -عليو السبلـ

بْب قومو، كتبْب أفَّ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–طبسْب عامنا، كىي فَبة سبثل أضعافنا مضاعفة ؼبا لبثو رسوؿ هللا 

                                                           
 كتاب اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة على الصحابة، اإلماـ بدر الدين الزركشي، حققو: الدكتور دمحم "بنيامْب أركؿ"، راجعو كقدـ لو ِٓ

  .ـ ََِْ، ىُِْٓ، ُادث شعيب األرانؤكط، مؤسسة الرسالة، بّبكت، ط
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مع تلك الفَبة الطويلة،  -عليو السبلـ-أقل بكثّب من معاانة سيدان نوح  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–معاانتو 
ذلك فقد كانت هنايتها أشد كأشق على النفس من النهاايت اؼببشرة الٍب ستنتهي هبا  كمع

بعد كل تلك الفَبة الطويلة: ﴿..لىٍن  -جٌل شأنو-فنوح قاؿ لو هللا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–جهود رسوؿ هللا 
قول النماذج، فلم ( كنوح مبوذج للصرب من أّٔيػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإال مىٍن قىٍد آمىنى﴾ )ىود:

ايرب ما دمت تعلم أنَّو لن يؤمن منهم إال ذلك العدد اليسّب فلم تركتِب أعاين ىذه »يقل 
م لن يهتدكا بل كاف مثاالن للتسليم كاالستسبلـ « اؼبعاانة معهم؟ كأطمع هبدايتهم كأنت تعلم أهنَّ

آمن من أىلو كقومو بصناعة الفلك ليحمل فيو من  -تعاىل–كأمره هللا  -سبحانو كتعاىل- 
 حبملو، ففعل عليو السبلـ. -سبحانو–كما أمره هللا 

َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناَىا آيًَة لِْلَعاَلِمنَي﴾ )العنكبوت:  (.٘ٔ﴿فََأذْمَيػْ

فأقباه هللا كمن ضبل ُب سفينتو، كجعل ذلك آية للعاؼبْب؛ أيخذكف منها العرب 
كاألرض. لقد كاف مىٍن أقباه هللا مع نوح كذرية من ضبل هللا معو  كالدركس ما دامت السموات 

قد غسل ابلطوفاف  –جٌل شأنو –كأنَّو استئناؼ لعمليَّة اػبلق كاالستخبلؼ. فكأفَّ هللا 
األرض من أكلئك اؼبفسدين كطهرىا منهم كمن أرجاسهم إلعداد من قبا منهم غبالة 

لفيَّة نوح كما جاء قبلها كلتبدأ مرحلة استخبلؼ مستأنسة تكوف أفضل فبا سبقها ُب أ
ِإفَّ اّلّلَ اْصطََفى جٌل شأنو: ﴿-اصطفاء من نوع جديد غّب اصطفاء آدـ كنوح، يقوؿ هللا 

ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوآَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِمنَي﴾ )آؿ عمراف: كُب حاالت  (.ٖٖآَد
سرنا كعوائل، فاصطفى إبراىيم كآلو كآؿ عمراف االصطفاء الٍب تلت الطوفاف اصطفى هللا أ

كاصطفى بِب إسرائيل كاصطفى كثّبنا من األنبياء كالرسل ؼبا اقتضت حكمتو أف ال يعذب 
؛ كلذلك فإنَّو ما من قرية كال أمَّة إال خبل فيها نذير. كحْب  أحدنا حٌب يبعث إليو رسوالن

، قاؿ كمن ذريٍب قاؿ ال يناؿ عهدم اصطفى إبراىيم كآلو قاؿ:}إيٌنً جاعلك للناس إمامنا
كلذلك فإفَّ حاالت االصطفاء استهدفت أف ذبعل من أكلئك    ُِْالظاؼبْب{ البقرة: 



39 

 

الذين اصطفاىم هللا مباذج من اؼبهتدين الذين يكونوف قدكة كأسوة لغّبىم من البشر، فػىوىاىل 
ُقوُلوْا آَمنَّا َِبّللِّ للناس ﴿ إنزاؿ الكتب كالصحف عليهم لتوفّب سبل اؽبداية كاالستقامة كليقاؿ

َنا َوَما أُنِزَؿ إَل ِإبْػَراِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموسَ  ى َوَمآ أُنِزَؿ ِإلَيػْ
ُهْم َورمَْ  نػْ ُن َلُو ُمْسِلُموَف﴾ َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَف ِمن رَِّبِِّْم اَل نُػَفرُِّؽ بَػنْيَ َأَحٍد مِّ

كانت مؤقتة -إف صح التعبّب-.كىذه الفَبة فَبة االصطفاء األسرم كالقومي  (ٖٙٔ)البقرة:
برسالتو العاؼبيَّة اػباسبة الٍب تقـو على دعائم ختم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-أبجٌل مسمى ىو بعثة رسوؿ هللا 

 ة ككضع اإلصر كاألغبلؿ الٍب كانت عليهم.النبوَّة كحاكميَّة الكتاب كشريعة التخفيف كالرضب

 سيدَن إبراىيم ودعوتو قومو:

ُتْم تَػْعَلُموَف﴾  ٌر َلُكْم ِإْف ُكنػْ ﴿َوِإبْػَراِىيَم ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو اْعُبُدوا اّللََّ َواتػَُّقوُه َذِلُكْم َخيػْ
 (.ٙٔ)العنكبوت:

كالعرب من  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– ٍب تعرج السورة على أيب األنبياء إبراىيم الذم كاف رسوؿ هللا
لرسولو  -جٌل شأنو-حولو يعرفونو كيعرفوف شيئنا من اترىبو، كعبلقتو ابلبيت اغبراـ، فىذىكره هللا 

كبْب لو ما قالو لقومو كأركاف دعوتو، كىي بياف ضبلؽبم ُب ازباذ األكاثف كبياف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–دمحم 
م لن يضركا أحدن  ا بتكذيبهم إال أنفسهم كبياف ضركرة اإليباف بعقيدة البعث كالنشور، كأفَّ أهنَّ

من يرفض ذلك كيكذب الرسوؿ فلن يضر إال نفسو، أمَّا الرسل فما عليهم إال الببلغ اؼببْب، 
كخبلؿ ذلك يدعوىم إىل التفكر ُب خلق هللا، كيبْبًٌ ؽبم أَّهنم ال يػيٍعجزكف هللا ُب أرضو كال ُب 

نَّو ما ؽبم من دكف هللا من كيل كال نصّب كوبذرىم من عاقبة الكافرين كىذه األركاف السماء، كأ
 اؼبشَبكة ُب دعوات األنبياء كالرسل كافَّة.

َا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اّللَِّ َأْواَثًَن َوََّتُْلُقوَف ِإْفًكا ِإفَّ الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اّللَِّ ال  ﴿ِإسمَّ
َلُكْم ِرْزقًا فَابْػتَػُغوا ِعْنَد اّللَِّ الرِّْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف﴾  ظَمِْلُكوفَ 

 (.ٚٔ)العنكبوت:
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دعا قومو دبثل ما دعوت قومك اي دمحم إىل نبذ األصناـ الٍب ال  عليو السبلـ فإبراىيم
ا، فبْبَّ ؽبم ىا ىنا أفَّ ىذه تسمع كال تبصر كال تغِب عن عابديها كمعظًٌميها من هللا شيئن 

 -جٌل شأنو-األصناـ ال سبلك رزقنا كال عطاءن، فمن يبتًغ منكم الرزؽ كالعطاء فليطلبو من هللا 
 رزقها، كالذم قدر ُب األرض أقواهتا. -سبحانو-يو رب العاؼبْب، الذم ما من دابة إال عل

بُوا فَػَقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن  قَػْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنُي﴾ ﴿َوِإْف ُتَكذِّ
 (.ٛٔ)العنكبوت:

كأنتم اي قـو دمحم، كاي مشركي قريش إف كذبتم؛ فلستم أكؿ من كذب الرسل، فهناؾ 
خلق كثّب سبقوكم ُب ذلك التكذيب كالكفر، كما ضركا هللا شيئنا، كال ضركا رسولو بشيء، 

مل يكلف بغّب الببلغ، كقد بلَّغ كأنذر كأدل ما عليو،  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–سولو فا غِب عن العاؼبْب، كر 
 كسيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبوف.

 البعث والنشور:

﴿َأَوَّلَْ يَػَرْوا َكْيَف يُػْبِدُئ اّللَُّ اْْلَْلَق ّتَّ يُِعيُدُه ِإفَّ َذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسٌي﴾ 
 (.ٜٔ)العنكبوت:

ينتقل السياؽ للفت أنظار ىؤالء اؼبنكرين للبعث كالنشور كاغبياة بعد اؼبوت؛ ٍب 
ليؤكد ؽبم أفَّ من بدأ اػبلق قادر على إعادتو بعد إماتتو، كأفَّ مبلحظة ذلك كافية إلقناعهم 

:  فهو الذم بدأ اػبلق، كىو من سيعيده، فأَّنَّ يؤفكوف،  -سبحانو-بتلك القدرة اؼبطلقة  
ككيف تسمح ؽبم أفهامهم إبنكار اػبلق من القادر عليو، كالذم ،  عن اغبق كيف ييصرفوف

لو أفَّ ؽبم عقوالن يفقهوف هبا  -برىن ؽبم على تلك القدرة اؼبطلقة، كيفَبض أف يدرؾ ىؤالء 
 أفَّ إعادة اػبلق أىوف من إبداعو كإنشائو ال على مثاؿ سابق، لكنَّهم مل يدركوا ذلك. -

 التفكر ٓت خلق هللا:
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 َ ُ يُػْنِشُئ النَّْشَأَة اآلِخَرَة ِإفَّ اّللَّ ﴿ُقْل ِسيُوا ٓت األرض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْْلَْلَق ّتَّ اّللَّ
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر * يُػَعذُِّب َمْن َيَشاُء َويَػْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِو تُػْقَلُبوَف﴾ 

 (.ٕٔ-ٕٓ)العنكبوت:

أنتم أىل رحبلت كضرب ُب ف قدرة هللا على بعث اػببلئقفإذا مل تستطيعوا أف تدركوا 
األرض؛ فسّبكا ُب األرض كتفكركا مىٍن خىلقها كمن أكجدىا، كمن أكجد من يعيشوف عليها، 

كلو  -جٌل شأنو-لتدركوا أفَّ ذلك أمر على هللا يسّب، كأنَّو قادر عليو، بل ىو أىوف عليو 
دبا  همكهبازي ،كاجملرمْب كأنَّو ُب يـو القيامة قادر على أف يعذب اؼبشركْب،  اؼبثل األعلى

ارتكبوه ُب ىذه اغبياة الدنيا، كيعذهبم على ما اقَبفوه، كأنَّو قادر على اؼبغفرة ألكلئك الذين 
 يؤمنوف بو كعلى رهبم يتوكلوف، ال يشركوف اب شيئنا، بل يوحدكنو التوحيد اػبالص.

ْم ِبُْعِجزِيَن ٓت األرض َوال ٓت السََّماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اّللَِّ ِمْن َوِلٍّ َوال ﴿َوَما أَنْػتُ 
 (.َٕٕنِصٍي﴾ )العنكبوت:

ال ُب األرض الٍب ربيوف عليها كال  -جٌل شأنو-كأنتم أيُّها اؼبشركوف لن تعجزكا هللا 
زين، كليس لكم من دكف هللا كيل ُب السماء لو كاف لكم سبيل للوصوؿ إليها، كما أنتم دبعج

حصر كاليتو ُب أكلئك الطائعْب الذين يتولونو  -تبارؾ كتعاىل-كال نصّب ينصركم منو، كهللا 
 كوببونو كيهتدكف هبداه كيستجيبوف لرسلو.

 عاقبة الكافرين:

ُأولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا ِِبََيِت اّللَِّ َوِلَقائِِو ُأولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْْحَِِت وَ 
 (.ٖٕأَلِيٌم﴾ )العنكبوت:
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إال أفَّ من أشركوا بو  -كقد كسعت كل شيء كسبقت غضبو-ها تً عى كمع كل رضبتو كسى 
كمل يستجيبوا لو إذ دعاىم، كمل يؤمنوا بو إذ انداىم، فهؤالء يئسوا من رضبة هللا فلم يطلبوىا، 

 كلن يكوف ؽبم جزاء إال العذاب األليم ُب الدار اآلخرة.

 موقف قـو إبراىيم من دعوتو:

تُػُلوُه َأوْ  َحّرُِقوُه فََأذْمَاُه اّللَُّ ِمَن النَّاِر ِإفَّ ٓت  ﴿َفَما َكاَف َجَواَب قَػْوِمِو ِإال َأْف قَاُلوا اقػْ
 (.َٕٗذِلَك آلََيٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف﴾ )العنكبوت:

إفَّ حوار إبراىيم مع قومو تظهر فيو شخصيَّة إبراىيم الباحثة ُب اػبلق، اؼبتتبعة 
 اػبلق، فيدركوا للكوف، كالٍب ييفَبض أف تقود قومو إىل النظر ُب اػبلق؛ لينظركا كيف بدأ هللا

على أف يينشأ النشأة اآلخرة، كقدرتو على إلقاء من يشركوف بو ُب النار،  -جٌل شأنو-قدرتو 
كتعريضهم إىل العذاب األليم، كرضبة من يشاء هللا ؽبم الرضبة كهبعلها نصيبهم؛ إليباهنم بو، 

م سوؼ ينقلبوف إليو  ييقلبوف كإليو يرجعوف،  فهم إليو -جٌل شأنو-كطاعتهم لو، كإيباهنم أبهنَّ
م لن يعجزكا هللا  -ال إىل طواغيتهم، كال إىل اؼبستكربين الذين قادكىم إىل عبادة األصناـ، كأهنَّ

 أف يفعل ذلك فيهم، كيبيز الكافرين عن غّبىم. -جٌل شأنو

من أسس عقدية  –عليو السبلـ  -كابلرغم من كل ما ضبلتو دعوة سيدان إبراىيم
طرحوهنا ، ابإلضافة إىل طريقتو اغبكيمة ُب ـباطبتهم؛ إال أف رد أكلئك كتفنيد ألحاجي قد ي

اؼبكذبْب جاء على غّب ما توقعو إبراىيم عليو السبلـ إهنم بدال من أف يواجهوا اؼبنطق ابؼبنطق 
م يريدكف بتحريقو أك قتلو حرقنا أف يبينوا لو  كالفكر دبثلو كاف جواهبم اقتلوه أك حرقوه، فكأهنَّ

لى إدخالو النار، انر الدنيا قبل أف يصلوا إىل انر اآلخر الٍب تػىوىعَّدىم هبا، فأقباه هللا قدرهتم ع
منها، ككاف ذلك كافينا ألف يدركوا أفَّ إلبراىيم رابن كإؽبنا قادرنا، لو قدرة مطلقة، كىو الذم قباه 

عليو  - إبراىيممن النار، أمَّا ىم فبل كيل ؽبم كال انصر ينصرىم من هللا، كتكوف سبلمة سيدان
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على صدقو ، لكن ىذ النوع من اآلايت كالدالئل ال يستطيع  من النار آية كدليبل –السبلـ 
 أف يستفيد بو إال اؼبؤمنوف، أمَّا ىم فهم أعجز من أف يستفيدكا بذلك.

 

 على قومو: -عليو السالـ  –رد إبراىيم 

َْذُُتْ ِمْن ُدوِف اّللَِّ َأوْ  َا اَّتَّ نْػَيا ّتَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ﴿َوقَاَؿ ِإسمَّ اَثًَن َمَودََّة بَػْيِنُكْم ٓت اِْلََياِة الدُّ
َيْكُفُر بَػْعُضُكْم بِبَػْعٍض َويَػْلَعُن بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ََنِصرِيَن﴾ 

 (.ٕ٘)العنكبوت:

د ابلقتل أك اغبرؽ إال أف سيدان فعلى الرغم من أهنم تركوا اغبوار كعبأكا إىل التهدي
وباكؿ أف يستدرجهم للرجوع إىل منطقو ُب اغبوار فيحقر آؽبتهم أكال  –عليو السبلـ  -إبراىيم

 -صبع كثن-قائبل ؽبم ما الذم ازبذسبوه من دكف هللا؟! إنَّكم ما ازبذًب من دكف هللا إال أكاثانن 
ؽ بينو كبْب الصنم؛ أفَّ الصنم ما يتخذ من كىو ما يعبده اؼبشركوف فبا ييتخذ من اغبجر. كالفر 

حجر كغّبه، فقد يكوف من كباس أك أل معدف آخر، كقد يكوف من حجارة، فاألصناـ أعم 
عن اغبالة  –عليو السبلـ  -من األكاثف، كاألكاثف أخص منها، ٍب يكشف سيدان إبراىيم 
لٍب جعلتهم يتشبثوف ابلشرؾ، النفسيَّة ألكلئك اؼبشركْب من قومو، كيبْبًٌ ؽبم أىم األسباب ا

أىم  من، أك اػبركج عليها، كأفَّ ىمكتقاليد كىي رغبة كل منهم بعدـ ـبالفة عادات قومو
أنَّو يريد أف يظهر اؼبودة لقومو، كيتقرب إليهم، كلكن ىذه اؼبودة  :منهم شرؾ كلٌو  دكافع

سوؼ تنقلب إىل نقمة كعذاب يـو القيامة، كيـو القيامة يكفر بعضكم ببعض، كيلعن 
ا أشركتم للمحافظة على تلك اؼبودة  بعضكم بعضنا، كلن ينفعكم آنذاؾ االعتذار أبنَّكم إمبَّ

سبحانو -ّبكم إىل النار، كلن ذبدكا من ينصركم من هللا بينكم، ألفَّ يـو القيامة سيكوف مص
﴿اأَلِخالُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ِإال اْلُمتَِّقنَي﴾ ، فهي مثل قولو تعاىل: -كتعاىل

 (.ٚٙ)الزخرؼ:
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 ْلؤالء القـو ؟ -عليو السالـ  -فما ىي حصيلة دعوة إبراىيم 

يتسلل اإلحباط كاليأس إىل  مل كمع ذلك وٌط ﴾﴿َفآَمَن َلُو لُ هبيب القرآف الكرمي 
كإمبا قرر أف يسيح ُب الكوف ابحثا عن أرض خصبة  –عليو السبلـ  -قلب سيدان إبراىيم

﴿َفآَمَن َلُو لُوٌط َوقَاَؿ ِإيّنِ  لدعوتو يسجل القرآف ىذه اصلة كىذا القرار فيقوؿ تعاىل :
 (.ٕٙاِْلَِكيُم﴾ )العنكبوت: ُمَهاِجٌر إَل َرِبِّ ِإنَُّو ُىَو اْلَعزِيزُ 

حيث مل يتحوؿ قومو إىل اإليباف، كمل يؤمن « إيٌنً مهاجر إىل ريب»صىدَّقو لوط كقاؿ: 
﴿َوقَاَؿ ِإيّنِ ُمَهاِجٌر إَل َرِبِّ بو عدد ييطمعو ُب ىداية اآلخرين، ليواصل اغبياة بينهم كدعوهتم، 

ُب قومو كىي  -عليو السبلـ-إىل حّبتو الشديدة  كُب ذلك تنبيو ِإنَُّو ُىَو اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾
، كما ُب سورة األنعاـ؛ حْب رأل كوكبنا قاؿ ىذا ريب، ٍب بعد  مثل حّبتو كىو ينظر ُب النجـو
جولتو مع الكواكب كالشمس كالقمر كقناعتو كإيبانو أبنَّو ليس شيء منها يصلح أف ييتخذ 

ِذي َفَطَر السََّمَواِت َواألرض َحِنيًفا َوَما َأََن ِمَن ﴿ِإيّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَّ إؽبنا، قاؿ: 
كىنا أعلن لقومو أنَّو مهاجر إىل ربو، ككذلك اؼبؤمن دائمنا؛ كلما  (،ٜٚاْلُمْشرِِكنَي﴾ )األنعاـ:

ادؽبمت اػبطوب، كتراكمت الكركب، كاشتدت عليو األزمات؛ توجو ـبلصنا إىل هللا العزيز 
 اغبكيم.

 رة:خيا الدنيا واآلخ

َناُه َأْجَرُه ٓت  َة َواْلِكَتاَب َوآتَػيػْ َنا َلُو ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َوَجَعْلَنا ٓت ُذرِّيَِّتِو النػُّبُػوَّ ﴿َوَوَىبػْ
نْػَيا َوِإنَُّو ٓت اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِِلِنَي﴾ )العنكبوت:  (.ٕٚالدُّ

ُب  وقد أاثب  –سبلـ عليو ال -كلذلك فإفَّ العزيز اغبكيم الذم ىاجر إليو إبراىيم  
نْػَياالدنيا،  َناُه َأْجَرُه ٓت الدُّ  ماكىب لو إسحاؽ كيعقوب كجعل ُب ذريتهأبف ، ﴾  ﴿َوآتَػيػْ

، ليفتح لو شعاعا من نور يتمثل ُب ضبل ىذه الذرية اؼبمتدة ؽبذه الرسالة ،  النبوَّة كالكتاب
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، كجعلو ُب اآلخرة من الصاغبْب، ك  كبذلك فقد حاز سيدان رفع مكانتو، كازبذه خليبلن
 خّبم الدنيا كاآلخرة. –عليو السبلـ  -إبراىيم

 

 لوط وقومو:

﴿َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكْم ِِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن 
 (.ٕٛاْلَعاَلِمنَي﴾ )العنكبوت:

﴿ِإفَّ اّللََّ َيَُْمُر َِبْلَعْدِؿ ّبة منها: كردت كلمة الفحشاء ُب القرآف الكرمي ُب آايت كث
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػْ

َوَمْن يَػتَِّبْع  (، ﴿ََيَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَافِ َٜٓتذَكَُّروَف﴾ )النحل:
َكى ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف فَِإنَُّو َيَُْمُر َِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوال َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُو َما َز 

يٌع َعِليٌم﴾ )النور: َوالَِّذيَن (، ﴿ِٕٔمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ اّللََّ يُػزَكِّي َمْن َيَشاُء َواّللَُّ ْسَِ
 (.ٖٚصَمَْتِنُبوَف َكَبائَِر اإِلّتِْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَػْغِفُروَف﴾ )الشورى:

كالفحشاء كالفاحشة ىي ما عظم قبحو شرعنا كعقبلن كطبعنا من األفعاؿ كاألقواؿ كالتصرفات، 
كصبعو يدؿ على تعدد األنواع الٍب أطلق عليها فواحش، كتنوعو إىل فواحش ظاىرة كفواحش 

ُب قصر مفهـو الفاحشة على جريبة ابطنة؛ كلذلك فقد كاف مستغرابن ذلك الفهم العجيب 
ـَ ﴿ كال ينكركهنا كهللا يقوؿ : األخرل ل الناس يعتادكف الفواحشالزَّن فهذا هبع َا َحرَّ ُقْل ِإسمَّ

َها َوَما َبَطَن َواإِلّْتَ َواْلبَػْغَى بَِغْيِ اِْلَقِّ َوَأف ُتْشرُِكوْا َِبّللَِّ َما َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ََّلْ يُػنَػزِّْؿ  َرِبِّ
كف ؤ ك ُب خلقو ش ( ٖٖاألعراؼ: ﴾ )َلى اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ ِبِو ُسْلطَاًَن َوَأف تَػُقوُلوْا عَ 

َا اْلبَػْيُع ِمْثُل الرََِّب﴾ فأسبلؼ ىؤالء قد سوكا بْب البيع كالراب كفرؽ هللا بينهما حْب قالوا:  ﴿ِإسمَّ
ـَ عليهم بقولو:  -جٌل شأنو-كرد  (ٕ٘ٚ)البقرة: الرََِّب﴾ ﴿َوَأَحلَّ اّللَُّ اْلبَػْيَع َوَحرَّ
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، كعجيب أف ييسقط ىؤالء الفوارؽ بْب ما يينظر إليو من جانب الشرع كما (ٕ٘ٚ)البقرة:
 ينظر إليو من جانب العرؼ أك العقل أك الطبع. 

 قـو لوط وإتياِنم الفواحش:

َر َفَما َكاَف ﴿أَئِنَُّكْم لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َوتَػْقطَُعوَف السَِّبيَل َوأَتُْتوَف ٓت ََنِديُكُم اْلُمْنكَ 
 (.َٜٕجَواَب قَػْوِمِو ِإال َأْف قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اّللَِّ ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي﴾ )العنكبوت:

كبسبب ىذا اؼبنطق ُب قصر مفهـو الفاحشة على جريبة الزَّن اعتاد قـو لوط الفاحشة كمل 
هر منها كما بطن، كأبرزىا ما ظ -كلها-فكانوا أيتوف الفواحش  يستحيوا من ارتكاهبا

الفاحشة الٍب رفضها الشرع كنفر منها العقل كحقرىا الطبع، أال كىى؛ إتياف الرجاؿ شهوة 
م مل يكونوا يتعففوف عن أم قوؿ فاحش، أك تصرؼ فاضح، أك فعل  من دكف النساء، كما أهنَّ

ألمور ابلنسبة ؽبم مناؼ لكرامة اإلنساف كحيائو، كما يقـو عليو اجملتمع كاألسرة، ككل تلك ا
بعيدة عن تفكّبىم، خارجة عن اىتماماهتم، كما كانوا يقطعوف الطرؽ، كأيكلوف أمواؿ الناس 
ا، كال يَبددكف ُب مقارفة أم منكر توحي شياطينهم إليهم  ابلباطل، كال يتعففوف عن منكر أبدن

 بو ُب منتدايهتم كأماكن اجتماعهم.

 طلب النصرمن هللا: 

 (.ْٖٓرين َعَلى اْلَقْوـِ اْلُمْفِسِديَن﴾ )العنكبوت:﴿قَاَؿ َربِّ اْنصُ 

فكانوا قومنا من اؼبفسدين، ما آمن منهم مع لوط أحد كال استهجن فواحشهم أحد 
منهم، فهم قد أطبقوا على الفاحشة، كتوافقوا على أقبح اؼبنكرات، كمل هبًد معهم جهد لوط 

تبارؾ -يم، فبل غرابة أف يهلكهم هللا كطهره، كدعوتو كنصحو، كقلىبوا سائر اؼبقاييس كالق
بشيء يرمز إىل ما كانوا يقارفونو أال كىو تدمّب قريتهم عليهم، كجعل عاليها سافلها،  -كتعاىل
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 -سبحانو–كإمطارىم حبجارة من سجيل، فذلك اعبزاء اؼبناسب ؽبؤالء القـو دبا سبردكا عليو 
 كا على سائر اغبرمات كالشرائع.ؤ كعصوا رسلو، كذبر 

 ئ البشارة لسيدَن إبراىيم:جم

﴿َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبْػَراِىيَم َِبْلُبْشَرى قَاُلوا ِإَنَّ ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة ِإفَّ َأْىَلَها  
 (.َٖٔكانُوا ظَاِلِمنَي﴾ )العنكبوت:

فَػَبشَّْرََنَىا ِبِِْسَحاَؽ ﴿َواْمَرأَتُُو قَاِئَمٌة َفَضِحَكْت تعاىل: -إشارة إىل قولو « بشرل»
 (.َٔٚوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَؽ يَػْعُقوَب﴾ )ىود:

﴿فَػَلمَّا َأْف كالبشرل ىي اإلخبار دبا يسر كمن ىبرب هبا يسمى بشّب، قاؿ تعاىل:  
أم؛ الذم وبمل البشارة كاػبرب السَّار إىل من كاف يتمناه أك ( َٜٙجاَء اْلَبِشُي﴾ )يوسف:

اؼببلئكة نبأين، أحدنبا بشرل لو كلزكجو، كىذه البشرل قد كردت ُب ينتظره، فحمل إليو 
كاآلخر فيو جانباف؛ جانب ىبربه أبفَّ القوؿ قد حق على قـو لوط، ، آايت أخرل كما سبق

بشره بنجاة لوط كأىلو فبا سيحل يكأفَّ هللا قد أرسل مبلئكتو إلىبلكهم ، كاعبانب اآلخر 
 بقومو .

 طمأنة لوط: 

ْف َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء ِِبِْم َوَضاَؽ ِِبِْم َذْرًعا َوقَاُلوا ال ََّتَْف َوال ََتَْزْف ﴿َوَلمَّا أَ 
 (ِٖٖإَنَّ ُمَنجُّوَؾ َوَأْىَلَك ِإال اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن ﴾ )العنكبوت:

كنو من لقد خاؼ من إساءة قومو إىل ضيوفو، كأحزنو أنَّو ال يبلك من القوة ما يبيى 
لن يصلوا إليو كال  قومو ضبايتهم، كالدفاع عنهم، فسارع ضيوفو من اؼببلئكة إىل طمأنتو أبفَّ 

م قد حق القوؿ عل  كىو قريب. ، ، كأفَّ موعدىم الصبحى قوموإليهم، كأخربكه أبهنَّ
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 عاقبة الظاملني:

َماِء ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف﴾ ﴿ِإَنَّ ُمْنزُِلوَف َعَلى َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة رِْجًزا ِمَن السَّ 
 (.ٖٗ)العنكبوت:

حينما يريد القرآف أف ييبْبًٌ ما يَبتب على االنغماس ُب الرذائل؛ من اضطراب ُب 
اغبياة الدنيا، كسوء العاقبة َب اآلخرة؛ يذكر الرجز، فكأنَّو يذكر عاقبة الفعل ليستدعي العقل 

، فأنزؿ هللا عليهم ىذا الرًٍجز من  ِٔالٍب ظباىا رجزنااؼبتدبر للفعل نفسو، اؼبؤدم لتلك النتيجة 
السماء بكل ما فيو، كما يسببو جزاءن كفاقنا ؼبا كانوا يػيقىارًفيونىو من جرائم إتياف الرجاؿ شهوة من 
دكف النساء، كمقارفة اؼبنكر أبنواعو ُب نواديهم، كقطع الطرؽ، كإيذاء الناس، كاالعتداء عليهم 

كرفضهم لرسالة لوط كما جاء بو، كاستكبارىم على االستجابة لو،  ُب أمواؽبم كأنفسهم،
 فاستحقوا بذلك ىذا العذاب األليم.

 تفكروا َي أوِل األلباب:

َها آيًَة بَػيَِّنًة ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف﴾ )العنكبوت:  (.ٖ٘﴿َوَلَقْد تَػرَْكَنا ِمنػْ

لئبل يكرركا تلك األفعاؿ، كلقد بقيت تلك القرية الٍب أيٍمطرت مطر السَّوء آيةن للناس 
يسلكوا السبل نفسها، لكن ال يبكن للكافرين كاؼبنافقْب أف أيخذكا تلك الدركس  لئبلك 

كيستوعبوىا كىم ال يؤمنوف ابآلخرة، كال يؤمنوف بوجود هللا، كيتخذكف األصناـ كاألكاثف آؽبة، 

                                                           
أبف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–رسولو  -جٌل شأنو-، كأمر هللا (٘﴿َوالرُّْجَز فَاْىُجْر﴾ )املدثر:تعاىل: -ضم ُب قولو جاءت كلمة الريٍجزى ابل ِٔ

قد أيمر هبجر كل ما يبكن أف يؤدم إىل الرجز، ككأفَّ األفعاؿ اؼبتنوعة، كاألقواؿ الٍب  -عليو الصبلة كالسبلـ-يهجر الريٍجز، لينبو إىل أنَّو 
ا رًٍجس كرًٍجز، فما كرد ُب رًٍجس انصرؼ إىل القوؿ أك الفعل تؤدم إىل ذ لك االضطراب الذم ظبي رًٍجزنا يبكن أف يقاؿ عنها: ريجز، كما أهنَّ

الذم قد يقع من اإلنساف، بل قد يتصف اإلنساف بو، فإذا ضم؛ أريد بو األشياء كاألعياف الٍب هبب ىجرىا لئبل يقع اإلنساف ُب رًٍجسو 
 رًٍجز، يقوده إىل ال

عًر اػبفيف، الذم يستعمل غبداء اإلبل، أك التسرية عن األطفاؿ: رىجىز، كيقاؿ لواحده من القائد:  ألفَّ فيو « أيٍرجيوزىة»كتقوؿ العرب للشًٌ
 معُب التقلب كاالضطراب، إذا لوحظت حبور الشعر األخرل كهللا أعلم.
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ِِت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء َأفَػَلْم ﴿َوَلَقْد أَتَػْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّ جٌل شأنو: -كلذلك فقد قاؿ 
 (.َٓٗيُكونُوا يَػَرْونَػَها َبْل َكانُوا ال يَػْرُجوَف ُنُشورًا﴾ )الفرقاف:

 : -عليو السالـ  – إرساؿ شعيب

ًبا فَػَقاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َواْرُجوا اْليَػْوـَ اآلِخَر َوال تَػْعثػَ  ْوا ﴿َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعيػْ
 (.ٖٙٓت األرض ُمْفِسِديَن﴾ )العنكبوت:

كذلك ما كرد ُب  -عليو السبلـ-أيطلقت مدين على اسم كلد من نسل إبراىيم 
كما أيطلقت على   ،على القبيلة الٍب نيسبت إليو كانتشرت من ذريتو تالتوارة، ٍب أطلق

مساكنهم الٍب امتدت ما بْب طور سيناء إىل هنر الفرات، كما أفَّ قصة سيدان موسى بعد 
فراره من مصر بعد حادثة قتل القبطي ارتبطت بوصولو إىل مدين، كعملو لدل الشيخ 

 -كحده–الكبّب، كزكاجو اببنتو، ىؤالء ىم الذين أيرسل إليهم شعيب، يدعوىم إىل عبادة هللا 
عدـ إشراؾ غّبه معو ُب العبادة، ألنَّو اؼبتفٌرًد ابأللوىيَّة كالربوبيَّة كالصفات، كنلحظ أنَّو قد ك 

جعل العبادة فرعنا عن التوحيد، ليس ذلك فحسب، كلكنَّو دعى قومو إىل خصاؿ كثّبة 
استند فيها إىل التوحيد، منها هنيو لقومو أف يعثوا ُب األرض مفسدين، كىو هني عاـ شامل 

تناكؿ كل ما يبكن كصفو ابلفساد كاإلفساد جبميع مستوايتو، كُب بعض األحياف يدخل ي
شعيب ببعض التفاصيل فينهاىم عن أف يبتغوا اعوجاجنا، أم؛ اكبرافنا كميبلن عن اغبق 
كالصواب ُب تبلكهتم آلايت هللا، أك استقباؽبم ؽبا، كىذا أمر يغاير ما نيسب ألىل الكتاب من 

يِن﴾  تعاىل:-مواضعو، كقد يتفق مع قولو ربريف الكلم عن  ﴿لَيِّا ِِبَْلِسَنِتِهْم َوطَْعًنا ٓت الدِّ
فهل كاف قـو شعيب يبغوف العوج َب الكتاب بطريق اللَّي أبلسنتهم كالطعن (، ٙٗ)النساء:

 ُب الدين؟! 

ًبا قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدواكُب سورة األعراؼ  اّللََّ َما َلُكْم ِمْن  ﴿َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعيػْ
ُرُه َقْد َجاَءْتُكْم بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف َوال تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَيا َءُىْم ِإَلٍو َغيػْ
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ُتْم ُمْؤِمِننَي﴾  ٌر َلُكْم ِإْف ُكنػْ َوال تُػْفِسُدوا ٓت األرض بَػْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيػْ
قبده يتعرض إىل فريضة اإليفاء ابلكيل كاؼبيزاف، كينهى قومو عن أف  (،٘ٛعراؼ:)األ

 -تبارؾ كتعاىل-يبخسوا الناس أشياءىم، كعن أف يفسدكا ُب األرض بعد إصبلحها من هللا 
كينهاىم عن أف يقعدكا بكل صراط يقطعوف الطريق، كىبيفوف الناس، كيهددكهنم كيصدكهنم 

منهم اإلقباؿ على اإليباف بو، كيبغوهنا عوجنا، أم يريدكف هبا عن سبيل هللا حْب يعلموف 
االعوجاج سواء بطريق التحريف أك اللَّي أبلسنتهم كالطعن ُب الدين، أك أيَّة كسيلة أخرل 
ذبعل آايت هللا اؼبنزلة معوجة ُب نظر الناس، لينفركىم منها، كليباعدكا بينهم كبينها كىم 

ا ال عوج فيها  كال أمتا.  شهداء على أهنَّ

، ألفَّ  -كما ذكر ُب سورة الكهف -مل هبعل ُب آايتو عوجنا  -تبارؾ كتعاىل-فا 
آايت هللا الٍب أنزلت إىل سائر أنبيائو كرسلو آايت قويبة مستقيمة، ىادية مهتدية، ال سبيل عن 

ُب اغبق، كال تسمح ابإلفساد ُب األرض، كال تقبل ميبلن أك اعوجاجنا ُب سلوؾ الناس أك 
 فبا جاءت رساالت هللا ؼبقاكمتو ال لتعزيزه. -كلو-عبلقاهتم، فذلك 

كقد كيكجو شعيب دبثل ما كيكجو بو األنبياء من قبلو كمن بعده، ابلتهديد ابلطرد 
 كالنفي 

قَاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا  ﴿لَُنْخرَِجنََّك ََي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَػْريَِتَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ ٓت ِملَِّتَنا 
كُب ذلك إشارة إىل أفَّ اؼبؤل اؼبتحكم ُب أم بلد حْب ينحرؼ  (،َٛٛكارِِىنَي﴾ )األعراؼ:

عن آايت هللا، كينصرؼ عنها، يشعر ابمتبلكو لؤلرض، كامتبلكو إلرادة البشر الذين يعيشوف 
شعر أكلئك ستي عليها، كامتبلكو غبق السماح أك عدـ السماح ؽبم ابؼبعتقد أك السلوؾ، كما

م ىم الذين يبتلكوف الوطن، كمن حق اؼبواطنة فيو نفي أك سجن من ىبالف  غركرنا كطغياانن أبهنَّ
إرادهتم أك يتمرد عليهم، حٌب لو كانوا على الباطل كالفساد كاالعوجاج كاالكبراؼ. كذكر 
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م قد كيذًٌبوا من أىم أىدافو التسرية عن رسو  صلى هللا -ؿ هللا ىؤالء الرسل الكراـ كبياف أهنَّ
 عليو كآلو كسلم. 

ا يعِب هنٌيهم عن أف  ،ٓت األرض ُمْفِسِديَن﴾ ِٕ﴿َوال تَػْعثَػْواجٌل شأنو: -كقولو  ؛ إمبَّ
يقيموا على العثو ُب األرض فسادنا حٌب يصبح الفساد ككأنَّو صفة الزمة ؽبم الصقة فيهم، 

ؼ كالكافر كال يتوب عنو من فالعثو كاإلفساد ُب األرض حْب يداـك عليو العاصي كاؼبنحر 
م ال  قريب يتحوؿ إىل صفة الزمة لو، كحينما تكوف اؼبفاسد صفتهم كلباسهم كرداءىم فإهنَّ

 إال إىبلكهم صبيعنا كما اشَبكوا ُب العثو كصاركا مفسدين كلهم. -آنذاؾ–عبلج ؽبم 

 

 

 إىالؾ املكذبني لرسوؿ هللا:

بُوُه فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة   (ٖٚفََأْصَبُحوا ٓت َدارِِىْم َجاِثِنَي﴾ )العنكبوت:﴿َفَكذَّ

كىؤالء أخذهتم الرجفة، كالرجفة زلزلة شديدة مهلكة؛ كلذلك فإفَّ الزالزؿ حْب تنتشر 
أك تكثر فإفَّ أىل اإليباف ال يقتصركف على التفسّب العلمي اجملرد ؽبا ، بل ال بد ؽبم من 

قصص األمم الٍب أىلكت هبذه الزالزؿ ، فحْب يقع االتعاظ هبا، كربويلها إىل درس فيتذكركف 
أك سواه فبل يكفي أف نفسر ذلك علميَّا ألخذ « رخَب»زلزاؿ كنتحدث عن مقاييسو دبقياس 

كعظمتو كىو يتصرؼ ُب كونو ىذا، الذم تفرَّد خبلقو  -جٌل شأنو-الدرس كؼبعرفة قدرة هللا 
ذين أىلكوا دبثل ىذه الوسيلة، كعلينا كتدبّبه، بل تكتمل العربة كالعظة بتذكر األقواـ ال

 أبف ال هبعل مصّبان مثل مصّبىم. -جٌل شأنو-الضراعة إىل هللا 
                                                           

كعثى بفتحتْب، قاؿ هللا تعاىل: ﴿كىالى تػىٍعثػىٍوٍا ُب األىٍرًض  عثا ُب األرض أفسد، كاببو ظبا، كعثي ابلكسر عثوا أيضا، ِٕ
 ُْٕ:صُقلت قاؿ األزىرم القراء كلهم متفقوف على فتح الثاء. ـبتار الصحاح ج (َٔميٍفًسًدينى﴾ )البقرة:
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، كُب ذلك إشارة لرسوؿ  فهم قد أصبحوا ُب دايرىم ىلكى، جاثْب على ركبهم أموااتن
ؤالء الذين يصدكف إىل أفَّ القدرة اؼبطلقة لرب العاؼبْب يبكن أف تقضي على ى -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–هللا 

عن القرآف كعنك، كيبغوف العوج ُب آايت هللا، كيفسدكف ُب األرض من مشركي قريش ىم 
لو شاء أىلكهم ابلرجفة أك غّبىا، كحينما يقوؿ هللا لريسلو ذلك،  -جٌل شأنو-ُب قبضة هللا 

 يشد من عزائمهم، كيقوم معنوايهتم، كيشعرىم ابلشرؼ الذم أكاله هللا ؽبم حْب كلفهم
إبصبلح ما أفسد الناس، كدعوة الناس إىل صراطو اؼبستقيم، كىدايتهم آبايتو كأنبيائو كرسلو 

 إىل سواء السبيل.

م أيككف إىل ركن شديد، كأفَّ هللا  كفيو إشارة إىل أكلئك األنبياء اؼبصطفْب األخيار، أبهنَّ
ـبالفيهم على اؽبداية الذم أرسلهم كمىنَّ عليهم ابصطفائو، كفضلهم برسالتو، قادر على إكراه 

لو شاء، كلوال أفَّ كلمتو قد سبقت جبعل ىذا اإلنساف حرنا ـبتارنا، فمن شاء فليؤمن كمن 
شاء فليكفر، ألكره اعبميع على اؽبداية، أمَّا األنبياء أنفسهم فما عليهم إال الببلغ، ليسوا 

ب ؽبم من يستجيب دبسيطرين، كال يليق هبم أف يكونوا جبابرة، بل ىم ىداة كدعاة، يستجي
 كيرفض من يرفض غّب متجاكز لقدرة هللا أك متنقص منها . -تبارؾ كتعاىل-إبذف هللا 

 

 قـو ىود وقـو صاحل:

﴿َوَعاًدا َوَِثُوَد َوَقْد تَػبَػنيََّ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوزَيََّن َْلُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَْلُْم َفَصدَُّىْم 
 (ٖٛا ُمْستَػْبِصرِيَن﴾ )العنكبوت:َعِن السَِّبيِل وََكانُو 

نْػَيا َلْعَنًة َويَػْوـَ كما جاء ُب سورة ىود: « ىود»ىم قـو « عاد» ﴿َوأُْتِبُعوا ٓت َىِذِه الدُّ
جٌل -كمل يذكر هللا  (،ٓٙاْلِقَياَمِة َأال ِإفَّ َعاًدا َكَفُروا رَبػَُّهْم َأال بُػْعًدا ِلَعاٍد قَػْوـِ ُىوٍد﴾ )ىود:

سورة ؾبادلة ىود لقومو ىؤالء، لكنَّها كردت ُب سورة األعراؼ حيث قاؿ ُب ىذه ال -شأنو
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ُرُه َأَفال تَػتػَُّقوَف﴾ )األعراؼ:ؽبم ىود فكاف  (،٘ٙ: ﴿ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
ة من جواهبم ُب منتهى الكرب الغيب، كاالستعبلء اؼبستكرب، على لساف اؼبؤل أك النخبة الكافر 

فنفى عن نفسو  (،ٙٙ﴿ِإَنَّ لَنَػَراَؾ ٓت َسَفاَىٍة َوِإَنَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي﴾ )األعراؼ:قومو: 
السفاىة، كأكد على كونو رسوالن من رب العاؼبْب، يبلغ رساالت ربو، كأنَّو الناصح األمْب 

ُتْم َأف َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم عَ لقومو: ﴿ نُكْم لِيُنِذرَُكْم َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم َأَوَعِجبػْ َلى رَجّل مِّ
ْا ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد قَػْوـِ نُوٍح َوزَادَُكْم ٓت اْْلَْلِق َبْسطًَة فَاذُْكُروْا آالء اّللِّ َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف * قَاُلو 

تَػَنا لِنَػْعُبَد اّلّلَ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَف يَػْعُبُد  آََبُؤََن فَْأتَِنا ِبَا َتِعُدََن ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي * َأِجئػْ
ُتُموَىا أَنُتْم َوآَِبؤُكم  قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُُتَاِدلُوَنِِن ٓت َأْْسَاء َْسَّيػْ

َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرْْحٍَة مَّا نَػزََّؿ اّلّلُ ِِبَا ِمن ُسْلطَاٍف فَانَتِظُروْا ِإيّنِ مَ  َن اْلُمنَتِظرِيَن * فََأذَميػْ َعُكم مِّ
بُوْا ِِبََيتَِنا َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِننيَ  نَّا َوَقطَْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ ،  (ٕٚ – ٜٙ)األعراؼ:  – ﴾مِّ

سبب رفضهم لو كونو تلك النخبة الباغيَّة الطاغيَّة ، فقد أخربىم أبفَّ على كليختصر الطريق 
من  -تعاىل–رجبٌل منهم، جاء لينذرىم كيذكرىم بنعم هللا عليهم، ككيف استنقذىم هللا 

الطوفاف، كجعلهم خلفاء ُب األرض من بعد قـو نوح، كزادىم ُب اػبلق بسطة، كسعة ُب 
، أطوؿ من ُب العامل من رجاؿ كقد كرداؼبلك، كقوة ُب األبداف،  ، كأقوايء أفَّ القـو كانوا طواالن

 ُب أبداهنم كأجسامهم.

كجادلوه ُب أظباء أصنامهم الٍب مل ينزؿ هللا هبا من سلطاف، كحْب توضع السبلسل ُب 
أعناقهم يـو القيامة كيسحبوف هبا إىل النار؛ سوؼ يتنكركف ؽبذه األصناـ كألظبائها؛ كحْب 

ُتْم ُتْشرُِكوَف * ِمْن ُدوِف يسألوف عنها:  اّللَِّ قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبْل ََّلْ َنُكْن َنْدُعو ﴿... أَْيَن َما ُكنػْ
ُ اْلَكاِفرِيَن﴾ )غافر: ًئا َكَذِلَك ُيِضلُّ اّللَّ كُب سورة ىود يتكرر اعبدؿ  (،ٗٚ-ِٖٚمْن قَػْبُل َشيػْ

﴿فَِإْف تَػَولَّْوا فَػَقْد بْب ىود كقومو عاد كال ينتهي أبم اتفاؽ، كيعلن ىود أيسو منهم فيقوؿ: 
ًئا ِإفَّ َرِبِّ  رَُكْم َوال َتُضرُّونَُو َشيػْ َعَلى   أَبْػَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت ِبِو ِإلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َرِبِّ قَػْوًما َغيػْ



54 

 

. فلما جاء أمر هللا إبىبلكهم قبَّى عبده كرسولو ىودنا كالفئة (ُٚ٘كلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ﴾ )ىود:
 بلؾ، كىي الرجفة، كمن عذاب يـو القيامة.القليلة الٍب آمنت معو من جائحة اؽب

م ُب الوقت الذم عصوه فيو اتبعوا  -كما جاءت ُب سورة ىود-كُب قصة ىود مع قومو  أهنَّ
أمر كل جبار عنيد، فكأفَّ خيار األمم منحصر إمَّا ابتباع الرسل، كإمَّا هبيمنة اعببابرة كالعتاة 

 .  كاؼبستبدين عليهم

َوِإََل َِثُوَد َأَخاُىْم : ﴿قاؿ تعاىل  نوا ُب شبة جزيرة العربفهم قـو كا« شبود»كأمَّا 
ُرُه َقْد َجاءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم َىِذِه َنَ  ْن ِإَلٍو َغيػْ َقُة َصاِِلًا قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّلّلَ َما َلُكم مِّ

مَتَسُّوَىا ِبُسَوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم *  اّللِّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا أَتُْكْل ٓت َأْرِض اّللِّ َوالَ 
َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد َعاٍد َوبَػوََّأُكْم ٓت األرض تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوِْلَا ُقُصورًا 

ُمْفِسِديَن * قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن  َوتَػْنِحُتوَف اْْلَِباَؿ بُػُيوًًت فَاذُْكُروْا آالء اّللِّ َواَل تَػْعثَػْوا ٓت األرض
ُهْم أَتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاِِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِّ  ِو اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ

َِبلَِّذَي آَمنُتْم ِبِو َكاِفُروَف * فَػَعَقُروْا  قَاُلوْا ِإَنَّ ِبَا أُْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوَف * قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِإَنَّ 
النَّاَقَة َوَعتَػْوْا َعْن َأْمِر َرِبِِّْم َوقَاُلوْا ََي َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإف ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي * 

ُهْم َوقَاَؿ ََي قَػْوـِ لََقْد أَبْػَلْغُتُكْم فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ٓت َدارِِىْم َجاِثِنَي * فَػتَػَوَلَّ عَ  نػْ
أرسل  ( ٜٚ - ٖٚ)األعراؼ:  ﴾ِرَساَلَة َرِبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكن الَّ َتُِبُّوَف النَّاِصِحنَي 

هللا إليهم رسولو صاغبنا، كطلبوا اآلايت فأعطاىم اآلية، كىي الناقة، كأمرىم أف يَبكوىا كشأهنا 
أبفَّ  -عليو السبلـ–كال يبسوىا بسوء، فهي آية طلبوىا، كذكرىم صاحل أتكل ُب أرض هللا 

هللا قد جعلهم خلفاء من بعد عاد، كبوأىم ُب األرض، كمكَّنهم من بناء ما يبكن تسميتو 
حضارة متميزة، فقد تعلموا كيف ىبتاركف من بقاع سهوؿ األرض أماكن يبنوف قصورىم 

كأفَّ ؽبم بيواتن ك كذلك، فكأفَّ ؽبم مشاٌب كمصايف،   فيها، كينحتوف ُب داخل اعبباؿ بيواتن 
مألوفة، كبيواتن متميزة يصعب على مهاصبيهم اخَباقها، أك النيل منهم كىم فيها، فذكرىم 
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الرفاىيَّة الٍب مىنَّ هللا عليهم هبا، كاستجابتو ؽبم حْب  هعليهم، كهبذ -تعاىل-صاحل بنعم هللا 
ؼبفركض أف يبنعهم من السقوط ُب جريبة اإلفساد َب األرض طلبوا اآلية، كأفَّ ذلك كٌلو من ا

 . كالعثو فيها

، كيتصدركف -عليو السبلـ  -لنيب هللا صاحل  كيتصدل اؼبؤل النخبة كأصحاب النفوذ 
ُتْم ِبِو   األكثريَّة الصامتة من اؼبستضعفْب؛ ليقولوا لصاحل كمن آمن معو ﴿...ِإَنَّ َِبلَِّذي آَمنػْ

َقُروا النَّاَقَة َوَعتَػْوا َعْن َأْمِر َرِبِِّْم َوقَاُلوا ََي َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإْف ُكْنَت ِمَن َكاِفُروَف * فَػعَ 
م قادركف كسابقوف، كما يسبق أمر هللا أحد، (، ٚٚ-ٙٚاْلُمْرَسِلنَي﴾ )األعراؼ: كظنُّوا أهنَّ

﴿اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإْف  كيقولوف لو:  فجٌلسوا ُب كربايئهم كغركرىم يسخركف بصاحل كاؼبؤمنْب معو،
فأخذهتم الرجفة مثل قـو عاد، فأصبحوا ُب دارىم جاشبْب، فتوىل  ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي﴾

 : ﴿....ََي قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َرِبِّ َوَنَصْحُت صاحل عنهم كىو ُب أسى كأسف قائبلن
 .(ٜٚوَف النَّاِصِحنَي ﴾ )األعراؼ:َلُكْم َوَلِكن الَّ َتُِبُّ 

 

 

 املنهج القرآينّ ٓت دراسة آاثر األمم السابقة:

 

﴿َوَعاًدا َوَِثُوَد َوَقْد تَػبَػنيََّ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوزَيََّن َْلُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَْلُْم َفَصدَُّىْم َعِن 
 (ٖٛ)العنكبوت:السَِّبيِل وََكانُوا ُمْستَػْبِصرِيَن﴾ 

كقد تركت مساكنهم كما تزاؿ قائمة، خاصَّة اؼبساكن اؼبنحوتة ُب اعبباؿ، كما تزاؿ تيعرؼ 
﴿َوَقْد تَػبَػنيََّ َلُكْم ِمْن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: –يقوؿ لقـو دمحم  -تبارؾ كتعاىل-دبدائن صاحل، فا 

ُب األرض بعد إصبلحها، كيتمرد على  كييفَبض أف تعتربكا كتدركوا أفَّ من يفسدَمَساِكِنِهْم﴾ 
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هللا كعلى ما جاء بو ريسلو، كيتبع الشيطاف كما يزين بو إليو؛ فإنَّو ىالك ال ؿبالة، كلن يغِب 
 . ءه عنو من هللا شي

كىنا نستطيع أف نرل إىل أم مدل غفل اؼبسلموف عن بعض التوجيهات القرآنيَّة، 
نوا فهمها كتوظيفها، فما من بلد من ببلد اؼبسلمْب فلم يبنوا عليها، كمل يستفيدكا هبا، أك وبس

إال كفيها آاثر ـبتلفة، ككزارات أك إدارات ثقافة كآاثر، تتجو ُب كثّب من األحياف إىل عكس 
االذباة اؼبطلوب قرآنيَّا، فالقرآف يوجهنا لدراسة اآلاثر دراسة اؼبعترب الباحث عن الدركس 

سباب قياـ اغبضارات كعوامل اكبرافها، كأسباب كالعرب، لنستخلص من رؤية تلك اآلاثر أ
اهنيارىا عندما تنهار؛ لنتجنب السقوط فيما سقطوا فيو، أك اؽببلؾ دبا أىلكوا بو، كمن 
اؼبؤسف أفَّ إدارات اآلاثر كالثقافات ربفظ اآلاثر كتصوهنا لتبْبًٌ عظمة أكلئك الكافرين الذين 

كال تربط ذلك بتاريخ ريسلهم، كال دبصادر  أىلكهم هللا، كلكنَّها تتجاىل أسباب ىبلكهم،
ىدايتهم كعوامل اكبرافاهتم، كآاثر تلك النخب ُب تلك االكبرافات، كقد كاف من اؼبمكن أف 
تكوف تلك اآلاثر الغنيَّة الكثّبة ُب ببلدان من كسائل الدعوة إىل هللا، كاؽبداية إىل سبيلو، 

كن شيئنا من ذلك مل وبدث، كما أفَّ البعض قد كتذكّب الناس ابلقيم الٍب جاء هبا اؼبرسلوف، ل
ظن نتيجة ذلك الفهم اػباطئ اؼبنحرؼ عن القرآف لوظائف اآلاثر كفوائدىا؛ أفَّ ذلك قد 
يصرؼ الناس عن التوحيد، فدعا إىل ربطيم كل تلك اآلاثر، كىو فهم خاطئ كذلك، ككاف 

القرآف اجمليد، لتكوف كسيلة الواجب أف تفهم كظائف اآلاثر ُب حياة األمم ُب إطار ىداية 
استبصار كسبييز للحق من الباطل، كلكن الذين ال يعلموف إال القشور، ال يستطيعوف أف 
يعلموا كثّبنا عن آايت اآلفاؽ كآايت األنفس، ككيفيَّة جعلها كسائل ىداية كاستبصار كفهم 

 ككعي.

 

 موسى وقومو:
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َجاَءُىْم ُموَسى َِبْلبَػيَِّناِت فَاْسَتْكبَػُروا ٓت األرض َوَما  ﴿َوقَاُروَف َوِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوَلَقْد 
 (.َٜٖكانُوا َساِبِقنَي﴾ )العنكبوت:

ٍب ينتقل السياؽ إىل ذكر ىاماف كزير فرعوف الذم تقدـ ذكره ُب سورة القصص: 
ِقْد ِل ََي َىاَماُف َعَلى الطِّنِي ﴿َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف ََيَيػَُّها اْلَمأُل َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيِي فََأوْ 

 (،ٖٛفَاْجَعْل ِل َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع إَل ِإَلِو ُموَسى َوِإيّنِ أَلظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذِبنَي﴾ )القصص:
إىل إلو موسى كقاركف  -ضحسب ظنًٌو اؼبري-حْب أمره فرعوف أف يبِب لو صرحنا ليصل بو 

﴿ِإفَّ قَاُروَف َكاَف ِمْن قَػْوـِ ُموَسى فَػبَػَغى َعَلْيِهْم ة نفسها: ذكره أيضنا ُب السور  جاءالذم 
ِة ِإْذ قَاَؿ َلُو قَػْوُمُو ال تَػفْ  َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإفَّ َمَفاَِتَُو لَتَػُنوُء َِبْلُعْصَبِة ُأوِل اْلُقوَّ َرْح ِإفَّ َوآتَػيػْ

ر أفَّ قاركف كاف من أقارب موسى، كإشارة ، كقد ذك(ٙٚاّللََّ ال ضمُِبُّ اْلَفرِِحنَي﴾ )القصص:
القرآف اغبكيم اؼبعجزة أنَّو كاف من قومو، أمَّا بعد ذلك أف يكوف من أقاربو أك من األبعدين 

 .فذلك ال يهم كثّبنا ُب الدكرس اؼبستخلصة

فهاماف أطغاه السلطاف كقيربو من فرعوف، كأمَّا قاركف فقد بغى ابلكنوز كاألمواؿ  
منها فأصابو الغركر، كُب ذكرنبا تذكّب ابالكبرافات كعوامل  -تعاىل–مكَّنو هللا  الطائلة الٍب

االستبداد كالطغياف الٍب يبكن أف تصيب اإلنساف نتيجة تسلطو على اؼباؿ أك زبويلو السلطة 
ا تعود إىل الغركر كالشعور ابستغناء الطاغية عن كل  اؼبطلقة، كأاين كانت أسباب الطغياف فإهنَّ

نَساَف لََيْطَغى * َأف رَّآُه اْستَػْغََن ه، كاحتياج كل من عداه إليو: ﴿من عدا  ﴾َكالَّ ِإفَّ اإْلِ
كىذا الشعور ابالستغناء يكوف عن اغَبار ابؼباؿ أك ابعباه أك هبما معنا، كبعد ( ٚ-ٙ)العلق:

 الشعور ابالستغناء أيٌب اإلعراض كاالستبداد، فاؼبستبد حْب يستبد يرل الناس صبيعنا ُب
حاجة إليو، كيرل نفسو ُب غُب عنهم؛ كلذلك فإنَّو يطغى كيتعاىل كيستكرب كيرل أفَّ كل من 
حولو دكنو كأنَّو أعلى كأغلى كأعز، فقاركف كفرعوف كىاماف كل ىؤالء مل يستمعوا آلايت هللا 

نو الو، كاغَب فرعوف جبنوده كملكو، كاغَب ىاماف بسلطادبقاركف فاغَب الٍب ضبلها إليهم موسى،
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كقربو من فرعوف كمشاركتو لو ُب جاىو، فاستكرب ىؤالء كٌلهم عن اتباع موسى أك طاعتو أك 
 (.ٜٖ﴿فَاْسَتْكبَػُروا ٓت األرض َوَما َكانُوا َساِبِقنَي﴾ )العنكبوت:االستماع إليو: 

 

 املنهج القرآينّ ٓت جزاء الظاملني: 

ُهْم َمْن َأْرسَ  ُهْم َمْن ﴿َفُكالِّ َأَخْذََن ِبَذنِْبِو َفِمنػْ ُهْم َمْن َأَخَذْتُو الصَّْيَحُة َوِمنػْ ْلَنا َعَلْيِو َحاِصًبا َوِمنػْ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ  َنا َوَما َكاَف اّللَّ ُهْم َمْن َأْغَرقػْ ﴾ َخَسْفَنا ِبِو األرض َوِمنػْ

 (.ٓٗ)العنكبوت:

ر الذين يباثلونو كيشاهبونو ُب كل شيء إال فيما خوَّلو فبعد التمادم ُب االستعبلء على البش
هللا لو من سلطاف؛ ، كاالستعبلء على اػبلق كاالستغناء عنهم، يستعلي ذلك اإلنساف 

ليس ُب متناكؿ إدراكو، فبل يدركو ابلبصر كال  مع أنو -جٌل شأنو-الضعيف على خالقو 
كيرضى ُب يـو الدين، فيظن كانبنا هللا  فيستمع إليو بشكل مباشر كال يراه إال من بعد أف أيذ

لن يتمكن  -تبارؾ كتعاىل-أنَّو يستطيع أف يسابق هللا كيسبقو، فيفلت من عذابو، كأفَّ هللا 
،﴿َواَل ضَمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسبَػُقوْا ِإنػَُّهْم اَل يُػْعِجُزوَف ﴾ )األنفاؿ حسب زعم ىؤالء منهم

 من ككل -جٌل شأنو-هللا بقوؿ كال بعمل، كلن يفلتوا من عذابو  ايسبقو  إهنم لن  (ٜ٘:
ىؤالء سيأخذه هللا بذنبو، فهناؾ من يرسل عليو حاصبنا، كىي عبارة عن حصيات صغّبة 
لكنَّها ربملها الريح بقوة كبعاصفة فتتحوؿ إىل حصيات مهلكة قاتلة على صغرىا، كىناؾ 

هللا إليهم صاغبنا كقـو ىود، الذين أخذهتم  من أتخذه الصيحة، مثل قـو شبود الذين أرسل
﴿َوَأمَّا َعاٌد أم الصاعقة:  (٘﴿فََأمَّا َِثُوُد فَأُْىِلُكوا َِبلطَّاِغَيِة﴾ )اِلاقة:تعاىل: –الرجفة، قاؿ 

كمنهم من خسف بو األرض مثل قاركف  (،ٙفَأُْىِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة﴾ )اِلاقة:
ارِِه االّّ ْرَض َفَما َكاَف لَُو ِمن ِفَئٍة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اّللَِّ َوَما َكاَف ِمَن ﴿َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبدَ 

أخذىم أخذة رابية )أم أغرقهم هللا ك كأمَّا قـو فرعوف فقد  (ٔٛ:اْلُمنَتِصرِيَن  ﴾ )القصص 
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َلُو َواْلُمْؤَتِفكَ تعاىل: ﴿-زائدة ُب الشدة( قاؿ  ( فَػَعَصْوا ٜاُت َِبْْلَاِطَئِة )َوَجاء ِفْرَعْوُف َوَمن قَػبػْ
 . ( ٓٔ-ٜ)اِلاقة:﴾ َرُسوَؿ َرِبِِّْم فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَّابَِيًة 

كىذا يعِب أفَّ ما وبدث ُب الكوف من أمور ال بد من أف ينظر إليو من جوانب عديدة فبل 
تاج إىل التفسّب العلمي أك التنبؤ بوقوع شيء، فهذه كلها أمور رب -كما أسلفنا–يكفي 

دراسات يفَبض أف ال تغيب عن أذىاف العلماء كالدعاة، كاآلمرين ابؼبعركؼ كالناىْب عن 
،. كما نوَّع هللا ُب عذاب ىؤالء ككسائل إىبلكهم إال إلفادة الدكرس كالعرب ىماؼبنكر كبصائر 

يتجاكز  الٍب على األمم اػبالفة ؽبؤالء كاآلتية بعدىم أف تستفيدىا، كذلك ابلعلم اؼبتعمق الذم
ظواىر اغبياة الدنيا كيربط بْب الدنيا كاآلخرة، كبْب عاؼبي الغيب كالشهادة، كبْب اآلفاؽ 
كاألنفس، كيستفيد بذلك كٌلو ليقدـ لئلنساف دركسنا كعربنا كعظات تباعد بينو كبْب الشيطاف 

 كسبل الشيطاف كأتخذ بيديو إىل الصراط اؼبستقيم. 

 فهل ُب ذلك ظلم ؽبؤالء؟ 

أفَّ الناس يظلموف أنفسهم، كاآلف كل الفساد الذم غبق ابلببيئة كظهر ُب الرب كالبحر  اغبقيقة
راجع إىل أفَّ اغبضارة اؼبعاصرة قد  -كلو–كاعبو كُب ؾباىل الغاابت كأعماؽ ايطات 

فلم تفهم ىذه  -تبارؾ كتعاىل-اكبرفت ُب فهمها للطبيعة كعبلقة اإلنساف هبا كعبلقتهما اب 
كعامل غيبو كأمره كبْب  -تبارؾ كتعاىل-ذات العْب الواحدة عبلقات التفاعل بْب هللا اغبضارة 

َها اإلنساف ابن األرض كابن الطبيعة كبْب الطبيعة ذاهتا: ﴿ َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ ِمنػْ
 (. ٘٘)طو:﴾ زُمْرُِجُكْم ًَترًَة ُأْخَرى

 ُب ظل ىذه اغبضارة فتوىم أنَّو ىو مركز الكوف ال فاإلنساف مثلما اكبرؼ عن ىداية هللا
ا عن هللا  كعن  -جٌل شأنو-خالق الكوف، كأفَّ لو أف يستبد ُب سلوكو كنظم حياتو بعيدن

ىدايتو، اكبرؼ ُب سلوكو مع الطبيعة، فتوىم أفَّ العبلقة هبا عبلقة صراع، فأخذ يصارعها 
ا عدكٌ  ه كليست أيٌمو الٍب كاف عليو أف يتعامل معها برفق. كوباكؿ تدمّبىا انظرنا إليها على أهنَّ
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كىنا تبدك لنا عظمة اإلسبلـ؛ فالشجرة اؼبثمرة يعلمنا اإلسبلـ احَبامها كاافظة عليها حٌب 
ُب اغباالت االستثنائيَّة، حاالت القتاؿ كاغبركب كالصراع يينهى عن قطع األشجار اؼبثمرة، 

ؽبا ابلقتاؿ، كتلويث اؼبياه، فاغبركب ال ينبغي أف كعن استهداؼ العناصر الٍب ال عبلقة 
تستهدؼ إال ربقيق العدؿ كلن تكوف عادلة إال إذا حيصرت ُب العناصر ااربة كأسلحتها 
كما ىبصها. أمَّا استهداؼ اؼبدنيْب كغّب اؼبقاتلْب كزبريب الطرؽ كاعبسور كتلويث اؼبياه، فهو 

عن طريق العدؿ  -أىدافها كغاايهتا ساميةحٌب لو كانت -تدمّب كزبريب ىبرج اغبركب 
ليجعل منها حرابن ظاؼبة غّب عادلة. كذلك ما خسرتو البشريَّة حينما حاصرت اإلسبلـ كقيمو 

اآلخر كمل تستطع أف تستفيد فبا جاء فيو لعلها تدخل ُب السلم كافَّة، ككبن ال نلـو العامل 
ما استبدلنا الدعوة ابلفتح، كما تزاؿ نلـو أنفسنا حين هبب أفكحده على ىذا االكبراؼ، بل 

البلداف الٍب دخلت اإلسبلـ ابلدعوة ال ابلفتح تعترب أقرب إىل اإلسبلـ كأعمق كأشد التصاقنا 
بو من تلك الٍب دخلت بعمليَّات فتح كغزك، كاؼبتتبع للجغرافيا كالتاريخ اإلسبلمٌي هبد 

 بعد اكبراؼ من اكبرؼ من مصداؽ ذلك ُب مباذج كثّبة، كمعظم ما دار من صراعات حٌب
اؼبلتزمْب بو من القادة العظاـ ُب أايـ اإلسبلـ  من دخل كغّبىم هبد مدل حرص كالة األمور

أمثاؿ أيب بكر كعمر كعلى كعمر بن عبد العزيز كصبلح الدين كأمثاؽبم، كمدل اكبراؼ من 
ا تريد علوِّا ُب أفَّ الدكلة اإلسبلميَّة مثل غّبى واظنُب عهود من  اكبرؼ عن ذلك اؽبدم

األرض، كىي مل تكن تريد من ذلك شيئا، كما كاف ؽبا كما ينبغي أف يكوف، بل كانت تعمل 
 على إعبلء كلمة هللا ال إعبلء كلمة بشر أايِّ كاف. 

كثر اغبديث بْب اؽبيئات الدينيَّة كالسياسيَّة كقادة الرأم كقيادات اجملتمعات اؼبختلفة عن 
اغبركب العادلة كاغبركب الظاؼبة كأفَّ اغبركب الظاؼبة هبب على البشريَّة أف تيكثًٌف جهودىا 

اغبرب  كتتضافر شعوهبا على ؿباربتها كمنعها، لكنَّ تلك اؽبيئات حينما أتٌب إىل ؿباكلة تعريف
العادلة أك بياف االختبلؼ بينها كبْب الظاؼبة، تضطرب تعريفاهتا كأقواؽبا اضطراابن شديدنا 
كتعجز سبامنا عن إعطاء تعريف مقنع، كقد عجزت اإلنسانيَّة اؼبعاصرة عن كضع حد للحركب 
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 الصغّبة منها كالكبّبة، كما عجزت عن كقف سباؽ التسلُّح أك صناعة األسلحة الفتاكة، كال
 زلنا نرل مصانع األسلحة تفاجئنا كل يـو جبديد أشد فتكنا كأكثر تدمّبنا . 

كتنفق الدكؿ ثركاهتا على التسلح كقد تتقبل أف تَبؾ طوائف عديدة من أبنائها ربت خط 
ـر من األدكية لتوفّب اؼباؿ للسبلح  الفقر أك تتمرغ ابعبوع كالعرم كأكحاؿ األمراض كربي

راهتا السريعة من كل سبلح يصدر قبل أشهر أك أسابيع فضبلن كالتسلح أبسلحة ذبعل تطو 
عن سنوات سبلنحا ال يساكم إال شبن اغبديد كاؼبواد الٍب فيو، ألفَّ األسلحة األحدث كاألكثر 
تطورنا ذبعلو عدمي الفائدة ُب مواجهة أعدائها. كمع أفَّ البشريَّة أعلنت عن رغبتها ُب سيادة 

أف تقدـ نفسها عبلجنا ؼبشاكل الصراع الكامنة ُب الفكر الرأظبايل السبلـ، كحاكلت اؼباركسية 
كاؼبتفشية ُب الفكر الغريب بكل جوانبو، ٍب كجدت نفسها تنادم بصراع الطبقات كتدخل ُب 
حركب كثّبة مثلما دخلها اآلخركف كقد تزيد. ككل بلد من البلداف الكربل كالدكؿ اؼبتسلطة 

ات سيطرتو على الضعفاء دبختلف األسباب كيدعي أفَّ وباكؿ أف يدافع عن حركبو كعمليَّ 
ا كانت ضركريَّة. فأمريكا فعلت ذلك ُب حركهبا كٌلها، ككذلك فعل االرباد  حربو عادلة كأهنَّ

 السوفيٍب السابق كفعلتها أكركاب كمازالت األرض عطشى للسبلـ.

  فهل ىناؾ حرب عادلة ٓت ىذا الزمن خاصَّة؟ 

الٍب مل يعد إبمكاف أصحاهبا أف يوجهوىا كبو األىداؼ -اغبق أفَّ األسلحة اؼبتطورة 
مل تعد تسمح أبم نوع من أنواع اغبركب العادلة. فأسلحة الدمار الشامل  -اغبربيَّة كحدىا

دبستوايهتا اؼبختلفة تقضي على األخضر كاليابس كاؼبسامل كاارب كالطفل كالشيخ كاعبندم 
لك اغبرث كالنسل. كاألسلحة اؼبختزنة اليـو أصبحت لعنة على األرض كأىلها اؼبقاتل كهت

قادرة على تدمّب الكرة األرضيَّة كٌلها ست مرات أك تزيد كالعاملوف ُب اغبقوؿ السياسية 
كالذين يتصدكف لقيادة الشعوب معظمهم مرضى جبنوف العظمة كاالستعبلء كالطغياف، سواء 

قوميَّة أك إقليميَّة أك مذىبيَّة أك أية دكافع أخرل. كحْب نتأمل ُب أكانت الدكافع كطنيَّة أك 
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ذلك قبد أفَّ ما دعت إليو الكتب اؼبنزلة كاألنبياء كاؼبرسلوف من قياـ السبلـ على األرض 
كابة بْب الناس أصبح بعيد اؼبناؿ متعذر التحقق ُب ظل قيادات قاـ فكرىا كفلسفتها 

أفكار الصراع كالبقاء لؤلصلح )أم األقول( كالعيش لؤلغنياء كحضارهتا على أفكار مريضة ك
كالشركات العابرة للقارات مع استباحة البحار كاألهنار كالصحارم لدفن النفاايت اؼبدمرة 

ال أف ترفض إلئلنساف كاغبيواف كالنبات كالطبيعة. فلم يبقى للبشريَّة من كسيلة لتحقيق السبلـ 
طع النظر عن من ينشئها أك من الذم يذىب ضحيتها كتعمل اغبركب كافَّة بكل أنواعها بق

على إهباد اؼبؤسَّسات كالوسائل الكفيلة ابحتواء صبيع أسباب الصراع ُب العامل قبل استفحاؽبا 
الذم أكَّد على كحدة  -تعاىل–كبلوغ مستول التصادـ. كىذا األمر ال قبده إال ُب كتاب هللا 

ف بيتنا آمنا لئلنساف، يولد عليها ٍب يعيش عليها ما شاء األرض كٌلها، فقد خلقها هللا لتكو 
َواتَػَها   ﴾ )هللا لو أف يعيش، ٍب قدر لو فيها أقوات اغبياة:  َر ِفيَهآ َأقػْ ( ٓٔ:فصلت﴿  َوَقدَّ

م أسرة فبتدة  ،منها زكجهاهللاي كخلق  ،ا من نفس كاحدةوٍ قي قد خيلً  ،. كلو أفَّ الناس آمنوا أهنَّ
 ،كيتآلفوا ،إال ليتعارفوا :كما جيعلوا شعوابن كقبائل كأفبنا ،كثّبنا كنساءن كبث منهما رجاالن  

 كيقيموا اغبق كالعدؿ فيها. ،كيستثمركىا ،كيعمركا األرض ،كيتعاكنوا

 م، كيبنيو ُب عقوؿ الناس كقلوهب ،يستطيع أف ييوًجد ىذا الوعي ،كالقرآف كتاب كوينّّ 

طريقها لبناء عامل كاحد يكوف بيتنا لئلنساف يستيطع يستحيل على البشريَّة أف تشق ال  :آنذاؾ
اإلنساف أف يشبع حاجتو بكل ما فيو إذا توافر اغبق كاألمن كانتفى البغي كاغبسد كحب 
األثرة كاالستعبلء، فآنذاؾ يبكن أف يظهر اؽبدل كاغبق، كأتتلف البشريَّة على قيم مشَبكة 

لو كما عليو فتشرؽ األرض بنور رهبا كتعم  تساعدىا على الوعي بذاهتا كمعرفة كل إنساف ؼبا
اػبطاب القرآيٌن يرفض أف يتخذ الناس بعضهم كما أف   ابة الناس كيعم األرض السبلـ.

ا مسخرين فاأللوىيَّة منحصرة ُب هللا كحده ككل البشر أمامو سواء ،  بعضنا آؽبة كاآلخرين عبيدن
 أكرمهم عند هللا أتقاىم. 
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أفَّ العامل يعيش اليـو ربت هتديد عدد قليل  :ب ٓت التعليقوالذي ْحلنا على اإلسها
كيدفعها  ،يستهدفو الشيطاف ،الٍب ال تَبدد ُب إابدة أم شعب ؛من الدكؿ اؼبستعلية اؼبستكربة

 ؼبهاصبتو، كقد رأينا كثّبنا من حركب اإلابدات اعبماعيَّة من بعض تلك الدكؿ.

 :ضرب األمثاؿ ٓت القرآف

ًتا َوِإفَّ َأْوَىَن ﴿َمَثُل الَِّذيَن  اَّتََُّذوا ِمْن ُدوِف اّللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اَّتَََّذْت بَػيػْ
اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف * ِإفَّ اّللََّ يَػْعَلُم َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء 

 (.ِْ-ُْالعنكبوت:)َوُىَو اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾

األمثاؿ كعاء حكمة األمم، كخزائن ذبارهبا، ككسيلة من أىم كسائل حفظ تلك  إفَّ 
 ،من أدؽ أساليب التعبّب :كبعده ،كتناقلها بْب األجياؿ، كىي قبل ذلك ،التجارب كاغًبكم

ِإفَّ اّللََّ ال َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب ﴿كلذلك يقوؿ تعاىل :  أتثّبنا ُب النفوس، ؛كأبلغها ،كأكجزىا
أساليب التعبّب  -ُب غّب القرآف- كحْب تقصر ( ِٔ﴾)البقرة: َمَثاًل َما بَػُعوَضًة َفَما فَػْوقَػَها

األخرل عن استيعاب مراد اؼبتكلم، أك يضيق إدراؾ اؼبخاطب عن فهم اؼبراد منو، فإف ضرب 
 كإصابة اؼبعُب، كحسن التشبيو. ،إهباز اللفظمع  ،اؼبثل هبعل ذلك كٌلو سهبلن مييىسرنا

 ،مظهر من أىم مظاىر ببلغتو كإعجازه، كدقة تصويره الفِب :إف أمثاؿ القرآف العظيم
 حبلكهتا، كظهرتٍ  كابنتٍ  -مؤمنهم ككافرىم- العربى  كسحر أسلوبو، فهي قد سحرتً 

 .(ِٖ)لعامتهم كخاصتهم، كابف أتثّبىا فيهم أصبعْب ؛طبلكهتا

                                                           
إال العاؼبوف، كإهنا تشبيو شيء  يقوؿ ابن القيم ُب "األمثاؿ ُب القرآف الكرمي":  "كقع ُب القرآف أمثاؿ، كإف أمثاؿ القرآف ال يعقلمها ِٖ

، ربقيق سعيد ُْٕ، ُّٕبشيء ُب حكمو كُب تقريب اؼبعقوؿ من اسوس أك أحد اسوسْب من اآلخر كاعتبار أحدنبا ابآلخر" ص
 ".ُُٖٗدمحم مبر اػبطيب، دار اؼبعرفة بّبكت، 
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همة، كحبثنا مل ييغفلو أحد من اؼبفسرين، القرآنية سبثل ًعلمنا من علـو القرآف اؼبكاألمثاؿ 
يربز صور  ؛أك الببلغيْب، أك الكاتبْب ُب علـو القرآف، كلكنهم قٌل أف يتناكلوىا بشكل لمويل
 اإلعجاز اعبمايل الفِب فيها، مع إصابة اؼبعُب اؼبوضوعي أبًب شكل كأكمل كجو.

ذبسد النموذج كتشخٌصو حبيث ننظر إليو ككأنو ماثل أمامنا شخصنا كبعض أمثاؿ القرآف 
كعمبلن كسلوكنا كأخبلقنا كتصرٌفات، فتشهد أقبح إنساف كأسوأ عمل، كأرادأ سلوؾ يبكن أف 
يصدر عن إنساف، كأسوأ مصّب يبكن أف يصّب إليو، فبل سبلك إال أف تفٌر بنفسك كبدينك 

َضَرَب اّللَُّ َمَثال لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوٍح َواْمَرَأَت ﴿من مشاهبتو كفباثلتو، كاقرأ إف شئت: 
ًئا  ُهَما ِمَن اّللَِّ َشيػْ َوِقيَل ُلوٍط َكانَػَتا ََتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدََن َصاِِلَنْيِ َفَخانَػَتاشُمَا فَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ

 َمَثال لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَف ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن َوَضَرَب اّللَُّ .  اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلنيَ 
ًتا ٓت اْْلَنَِّة َوذمَِِِّن ِمْن ِفْرَعْوَف َوَعَمِلِو َوذمَِِِّن ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمنيَ  التحرمي: )﴾  ِل ِعْنَدَؾ بَػيػْ

يانة ُب بيٍب نبوة، كاإليباف ففي ىذين اؼبثلْب يضرب هللا تعاىل مثبلن للكفر كاػب (ٔٔ-ٓٔ
كالتقى كالطهر ُب بيت كفر. فشخصية اؼبرأة مستقلة، كىي مكلَّفة مسئولة، ؽبا ثواب ما 
تفعل، كعليها جزاء ما ترتكب، كأماـ كل امرأة ُب الدنيا يضرب القرآف العظيم ىذين 

ملها كنوز الفراعنة النموذجْب: مثل اؼبرأة ال يستطيع الكفر كلو أف يصٌدىا عن اإليباف، كال رب
كقصورىم على االنتساب إليهم، بل تتربأ من فرعوف كعملو، كتَبفع كتتعاىل على قصره كدنياه 
كقومو، كتسأؿ هللا تعاىل أف يينعم عليها ببيت بديل ُب اعبنة، كأف ينجيها من القـو الظاؼبْب، 

ي على الدنيا كًلها، أم: زكجها كقومها، فهي مىثل كمبوذج كأسوة لشخصية اؼبرأة الٍب تستعل
من  -آنذاؾ–ىي أفخم ما عرفتو الدنيا  هكتزىد ُب زكج ىو أعظم ملوؾ عصره، كقصور 

قصور، كال يفل من عزمها، كال يضعف من إرادهتا أهنا امرأة كحيدة منفردة بْب قـو ظاؼبْب، 
مي تعيش ُب قصر جبار كاف يقتل الناس على ؾبرد شبهة اإليباف، ٍب يعطف القرآف عليها مر 

ابنة عمراف، فأيٌة امرأة تقرأ ىذا اؼبثل كال تتمُب أف تتأسى بو شخصيَّة كإرادة كإيباانن كسلوكنا 
 كاستقامة كمصّبنا؟!
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رة القاسية غليظة الطبع، الٍب تعيش ُب  ،إىل جانب ذلك ضرب اؼبثل اؼبغاير: اؼبرأة اؼبتحجًٌ
بيت نبٌوة فبل تتأثر كال تلْب، كلكنها زبوف البيت كالزكج كالنَّيٌب، كتيناصر الظاؼبْب من قومها، 
د اؼبثل القيرآينُّ ىذه الصورة البشعة للكافرتْب اػبائنتْب ُب بيٍب النبٌيْب الرسولْب  كهبسًٌ

ًشرقة المرأة فرعوف ك 
ي
مرمي، كىل يبلك أحده أف يرضى لنفسو فباثلة الصاغبْب، جبانب الصورة اؼب

 اػبائنتْب كمشاققة هللا كرسولو؟!

َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف ﴿ككبوه قولو تعاىل:  َناُه آََيتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذي آتَػيػْ
َنا َلَرفَػْعَناُه ِِبَا وَ  َلِكنَُّو َأْخَلَد ِإََل اأَلْرِض َواتػََّبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثِل َفَكاَف ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشئػْ

بُوا ِِبََيتَِنا  رُْكُو يَػْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ اْلَكْلِب ِإْف ََتِْمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
ال اْلَقْوـُ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِِبََيتَِنا َوأَنْػُفَسُهْم َكانُوا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف * َساَء َمثَ 

 .(ٚٚٔ-٘ٚٔاألعراؼ: )﴾َيْظِلُموفَ 

الكبراؼ عن سواء الفطرة، كنقض العهد مع هللا تعاىل، صورة اإنو مثل يضربو هللا تعاىل ل
علما آبايتو كالنكوص عن آايتو بعد العلم هبا كفهمها، كذلك ُب صورة إنساف آاته هللا تعاىل 

ينسلخ عنها بعد أف كانت ربيط بو كثوبو، بل تلفو كجلده،  -مع علمو هبا –اؼبنزلة، لكٌنو 
لكن نداء ىواه، كإخبلده إىل األرض، كالتصاقو بشهواهتا كلذات طينها أقول عنده كأكىل 

ا إليو، ك  اؼبثل ابالستجابة لديو من نداء آايت هللا، فينسلخ عن اآلايت كيلتصق ابلَباب خالدن
يضربو هللا تعاىل ألم إنساف يتجاكز ما علمو هللا تعاىل، فبل يسمو كال يرتفع ابلعلم، بل ىبلد 
إىل األرض، كالذم يتلو ىذه اآلايت كىي تصٌوًر ىذا اؼبثل ُب مشهد حٌي متحرؾ، عنيف 
اغبركة شاًخص السمات، ابرز اؼببلمح، كاضح االنفعاالت وبمل كل إيقاعات اغبياة الواقعية 
إىل جانب إوباء العبارات اؼبوًحيىًة، ال يبكن أف يرضى لنفسو مشاهبة ىذا اؼبخلوؽ التعيس 

 أبم حاؿ من األحواؿ.

 كىكذا كل أمثاؿ القرآف العظيم األخرل:
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 .(ٕٗىود: ) ﴾َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِّ َواْلَبِصِي َوالسَِّميعِ ﴿ -
إبراىيم: ) ﴾ِبِِّْم َأْعَماُْلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الّرِيُح ٓت يَػْوـٍ َعاِصفٍ َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبرَ ﴿ -

ٔٛ). 
﴾  َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُػثَّْت ِمْن فَػْوِؽ اأَلْرِض َما َْلَا ِمْن قَػَرارٍ ﴿ -

 .(ٕٙإبراىيم: )

 ،كاألقواؿ ،كاألعماؿ ،كاألشخاص ،كالقلوب ،تصٌوًر النفوس ،كتستمر آايت األمثاؿ -
إالَّ  ،األمثاؿ، فبل تغادر جانبنا منها ،كؽبا ،كاغبضارات، كتضرب منها ،كاألمم ،كاؼبشاىد

من أىم الوسائل الَببويَّة، ففيها إخراج  ما هبعلو كسيلةن  :كالتشخيص ،أعطتو من التوضيح
إىل ما  ،ال يعلم ببديهة العقل إىل مستول اسوس، كإخراج ما ،ال يقع عليو اغبسٌ  ما

ال أتثّب لو من  يعلم ابلبديهة، كإخراج مامل ذبر العادة بو إىل األمر اؼبعتاد، كإخراج ما
 إىل ما لو كامل التأثّب،كما أهنا من أفضل كسائل البياف كالتعليم كاإليضاح. ،الصفات

َوَلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس ٓت َىَذا ﴿رب للناس من كل مثل: فإذا علمنا أف القرآف العظيم قد ض
: ) ﴾َمَثلٍ  اْلُقْرَءاِف ِمْن ُكلِّ  نستطيع أف ندرؾ أف أمثاؿ القرآف العظيم يبكن أف  (ٛ٘الرـو

تزكدان دبنهاج تربومٌو كامل، ال يغادر جانبنا من جوانب العملية الَببوية إال تناكلو كفٌصلو 
ما يكوف اإليضاح، كىذا اعبانب من اعبوانب الٍب تتصل "أبمثاؿ  كأكضح مباذجو أبفضل

القرآف" كحده وبتاج إىل دراسة أك أكثر، توضح جوانبو اؼبختلفة كتساعد الَببويْب على بناء 
 ما يريدكف من أفكار كمباذج ُب ـبتلف أركاف العمليَّة الَببويَّة.

إىل أف أجد فيو دراسة جادَّة، كمل جانب آخر من جوانب "أمثاؿ القرآف" كنت أتطلع ىناؾ ك 
أطَّلع على ما يشفي الغليل فيو إىل اآلف ىو األمثاؿ القرآنية بوصفها مصدرنا من أىم مصادر 

 األحكاـ، كىذا يبكن أف يتَّضح ُب جانبْب:
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ربسْب أك تقبيح، فما حسَّنتو فهو حسن،  -دائمنا–اعبانب األكؿ: أٌف أمثاؿ القرآف يىٍصحىبها 
يبكن أف يعتربه األصويٌل قدرنا مشَبكنا بْب الوجوب كالندب كاإلابحة، كاجتهاده  كىذا اغبسن

 فيو سوؼ يقوده إىل ربديد اغبكم اؼبناسب، إف مل يكن ىناؾ دليل سول اآلية اؼبثل.

كما قبَّحتو األمثاؿ فهو قبيح، كالقبح دائر ىنا بْب التحرمي كالكراىة، كاجملتهد يبذؿ جهده 
ا، إف مل يكن لو دليل غّب ذلك اؼبثل اآلية، دكف حاجة إىل النظر ُب لتحديد األنسب منه

معرفتها من شركط  -رضبو هللا–صيغ األكامر كالنواىي الصروبة، كلذلك عدَّ الشافعي 
 .ِٗاالجتهاد، كفبا هبب على اجملتهد معرفتو على ما نقل الزركشي ُب الربىاف عن البيهقي

كأما اعبانب الثاين: فيتضح حْب ندرؾ أف أمثاؿ القرآف، كدعوة القرآف العظيم إىل 
االعتبار هبا ىي الٍب رسخت ُب أذىاف بعض األئمة من قيراء الصحابة كفقهائهم كمىن جاء 
بعدىم فكرة "القياس األصويل"، ككضعو دليبلن من أدلة األحكاـ الشرعٌية، أك كسيلة منهجية 

دين، ىذا الدليل الذم قبمت عن األخذ بو ثركة فقهيَّة كفكريَّة، كعبلقة من كسائل اجملته
ذلك أبمثاؿ القرآف العظيم موضوع آخر يستحق دراسة أك دراسات عديدة ليتضح أثر أمثاؿ 

 القرآف العظيم الفكرم كالفقهي كيظهر. 
 

اـ عليها بناء كحْب نعلم أف اكتشاؼ "القياس األصويل" كاف الدعامة العلمٌية األكىل الٍب ق
"اؼبنهج العلمي التجرييب" بعد ذلك، فإف األنبية الكربل الٍب ربتٌلها "أمثاؿ القرآف العظيم" 

جببلء شديد. لكن اؼبؤسف أف قبد إسرافنا بلغ حدَّ التبديد كالتبذير ُب جانب  -آنذاؾ–تبدك 
كشحنا ُب اعبوانب البحث اللغوم كالببلغي كالبياين كالنحوم ُب األمثاؿ القرآنيَّة، كقلَّة 

األخرل الٍب أشران إليها، كلعل ُب ىذه اإلشارات ما يينبَّو إلعطاء ىذه اعبوانب األخرل ما 

                                                           

 ِٗ(ْٖٔ/ُالربىاف ).  
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 هاتستحقو، كعلماء االجتماعيات كاإلنسانيات ىم اؼبطالبوف بتجلية ىذه اعبوانب كتوضيح
 أغراضو ُب ىذا اجملاؿ.خدمة دمة كتاب هللا تعاىل ك ػب

من ااكر الٍب نزؿ هبا، كضرب القرآف اؼبثل ابلبعوضة فما فوقها  فأمثاؿ القرآف ؿبور أساس
، كبياف لضآلة شأهنم، كضعف عقوؽبم.  كالذابب كالعنكبوت كالنمل فيو ربد ألكلئك القـو

أف يبْبًٌ ؽبم  -تبارؾ كتعاىل-فأراد هللا  فقد كضعوا للعظمة كالضعة مقاييس ربكموا فيها،
يها، فهم يقيسوف العظمة ابعباه كاؼبنصب كأحياانن حبسن تفاىة تلك اؼبقاييس كاكبرافهم ف

أف يبْبًٌ  -جٌل شأنو-اؼبظهر كاؼبنظر، كأحياانن بوفرة اؼباؿ، كما إىل ذلك من متاع زائل، فأراد 
م ـبلوقوف، ىو مىٍن خلقهم، كىو من يرزقهم، كأنَّو قد خلق معهم أفبنا كثّبة، ألنَّو:  ؽبم أهنَّ

، كأفَّ هللا (ٖٛاألرض َوال طَاِئٍر َيِطُي ِبََناَحْيِو ِإال أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم﴾ )األنعاـ: َما ِمْن َدابٍَّة ٓت و ﴿
من شيء، « الكوف»ما فرَّط َب كتابو اؼبنزَّؿ، كال ُب كتابو اؼبنثور اؼببثوث ُب  -تبارؾ كتعاىل-

ما، كأفَّ ىذه تْب كالناظر ُب الكتابْب هبد مصداؽ ذلك بوضوح ُب كل منهءفاعبامع بْب القرا
كعلى القرآف ضرب  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–اغبشرات كاؼبخلوقات الٍب وبتقركهنا كقد يعيبوف على رسوؿ هللا 

م أضعف منها كأقل حيلة كتدبّبنا، فا  ا أقول منهم ُب بعض اؼبواقع، كأهنَّ اؼبثل هبا؛ تبدك ككأهنَّ
وضة فما فوقها، كال ابلذابب الذم أف يضرب ؽبم مثبلن ابلبع -بناء على ذلك-مل يستح 

يسلبهم شيئنا كال يستطيعوف استنقاذه منو، كييبدم ؽبم ضعفهم أك مساكاهتم لو ُب ذلك 
، كىذا العنكبوت يبِب بيواتن من لعابو (ٖٚ﴿َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب﴾ )اِلج:الضعف: 

ة، لكنَّها تشكًٌل دكف أف وبتاج لشيء آخر، فتتحوؿ إىل خيوط مهما قويت فهى كاىن
ابلنسبة لو بيتنا قد يتناسب مع ضعفو كصغره كاحتياجاتو، ككذلك يفعل النمل كىم يدخلوف 

استخلفكم أيُّها البشر على  -تبارؾ كتعاىل-مساكنهم يدخركف فيها احتياجاهتم، كلكن هللا 
 ابغبق كعلى الكوف دبجموعو؛ لتقيموا اغبق كالعدؿ فيها، كما خلقها هللا -كلها-ىذه األمم 

كتكونوف مستخلفْب فيها حبق، فإذا استعليتم كاستكربًب كاغَبرًب فسيدفعكم ذلك ابذباه اعبور 
 كالظلم كالتقصّب ُب القياـ دبهاـ االستخبلؼ.
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مثبلن  مكأكاثهنىم آلؽبة الكافرين كأصناـ  -تبارؾ كتعاىل-كُب اآلية الٍب معنا يضرب هللا 
–ابلعنكبوت كبيتها الضعيف، فإفَّ ازباذىم تلك األكاثف كاألصناـ كاؼبعبودات من دكف هللا 

سوؼ يؤدم هبم إىل اؽببلؾ، كقد ظنوا أفَّ تلك اآلؽبة اؼبدعاة سوؼ ربميهم كىي لن  -تعاىل
كمثل العنكبوت ُب ضآلة شأهنا ازبذت من خيوط لعاهبا   -آنذاؾ–تستطيع ذلك، فمثلهم 

أتكم إليو فبل يستطيع ضبايتها لسهولة اخَباقو من أم عدك من أعداء العناكب، كإفَّ بيتنا 
أكىن البيوت لبيت العنكبوت، كأكىن األدايف كأضعفها األدايف الشركيَّة، كأكىن اآلؽبة 
كأضعفها األكاثف كاألصناـ، فاؼبثل ىنا يتحدل ىذا اإلنساف الطاغيىة اؼبستكرب عن آايت ربو 

تماع إىل صوت النبوَّة كنداء األلوىيَّة اغبقة، كيبْبًٌ لو السبب ُب ذلك كضبللو كالرافض لبلس
فيو، كأفَّ ىذه اآلؽبة اؼبصطنعة كاألرابب اؼبتفرقْب لن يغنوا عنو من هللا شيئنا، فهو ككل ما 
، كىذه اؼبقاييس الٍب  ازبذه من آؽبة كأرابب ال يساككف شيئنا، كال ييقاـ ؽبم يـو القيامة كزانن

 يتفاخركف هبا لن تغِب عنهم من هللا شيئنا، لوىنها كضعفها كما تدؿ عليو من ضعفهم.

 

 سبب ضرب األمثاؿ:

 (ٖٗ﴿َوتِْلَك اأَلْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَف﴾ )العنكبوت:

غازيها كمراميها كىذه األمثاؿ الٍب يواجهوهنا بكربىم كغطرستهم ما يعقلها كال يدرؾ م
نْػَيا َوُىْم َعِن اآلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوَف﴾ إال العاؼبوف ال الذين:  ﴿يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن اِْلََياِة الدُّ

: بل أكلئك الذين ىبشوف هللا كيتقونو ؼبا علموه من جوانب عظمتو كقدرتو كألوىيَّتو ( ٚ)الرـو
 جٌل شأنو.-كربوبيَّتو 

 التفكر ٓت آَيت هللا:

ُ السََّمَواِت َواألرض َِبِْلَقِّ ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة لِْلُمْؤِمِننَي﴾ )العنكبوت:  .(ٗٗ﴿َخَلَق اّللَّ
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خلق السموات كاألرض  -تعاىل–كبعد أف ضيرب اؼبثل انتقل السياؽ للتوكيد على أفَّ هللا 
ف هبا عن ابغبق، فلهذا اػبلق ابغبق حكم كغاايت كمقاصد كأىداؼ، كحْب ينحرؼ اؼبنحرفو 

يذكر أبفَّ ىذا اػبىلق خيلق ابغبق، فاألصل  -تبارؾ كتعاىل-تلك األىداؼ كاغبكىم؛ فإفَّ هللا 
ُب الوجود ىو اغبق، كأمَّا الباطل فهو خبلؼ األصل؛ كلذلك فإفَّ الباطل زائل ألفَّ الباطل  

، كاغبق كاف زىوقنا كال قرار لو، فهو ؾبتث من فوؽ األرض ما لو من قرار كما لو من عمق
كىو الدائم كاؼبستمر، كاإلنساف الذم خلقو هللا ابغبق أيضنا استخلفو ُب ىذا  ىىو األبق

الكوف؛ ليقيم اغبق كالعدؿ كينتصر كينتصف دائمنا للحق ال ينحرؼ عنو حباؿ، كحْب يتفكر 
مقاكمة عن أنَّو مسئوؿ  - ال ؿبالة - اإلنساف ُب نفسو كُب آفاؽ ىذا الكوف فإنَّو سيدرؾ

ليكونوا عباد الرضبن  البشرعن إحقاؽ اغبق كنفي الباطل كىداية ، كمسئوؿ ركع الشيطاف مش
 ال عباد الشيطاف كال أكلياء لو.

 

 دعوة إَل إقراف العلم َبلعمل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء  ﴿اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّالَة ِإفَّ الصَّالَة تَػنػْ
ُ يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوَف﴾ )العنكبوت:َواْلُمْنكَ   .(ِ٘ٗر َوَلذِْكُر اّللَِّ َأْكبَػُر َواّللَّ

إنَّك ربمل ىذا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–يقوؿ لرسوؿ هللا ك  - بتناسب كتناسق -ٍب أيٌب السياؽ 
اغبق كتستطيع أف زبرج الناس من ظلمات الباطل إىل أنوار اغبق فالوحي الذم أكحينا 

﴿اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم  من الكتاب ىو اغبق، فاتلوه على الناس:إليك 
ال بد من قرف العلم ابلعمل كتلك من أىم الفوائد  كلكن (،٘ٗالصَّالَة﴾ )العنكبوت:

م يستطيعوف أف يعملوا ابلوحي الذم أينزؿ  الٍب ذبنيها البشريَّة من الرسل الكراـ، أهنَّ
كيهيئوا للناس سبل اتباعهم كاالقتداء هبم كاالىتداء هبداىم ُب معرفة الكتاب  عليهم،

كالعمل آبايتو، كمعرفة كيفيَّة العمل بو، كتطبيق ما جاء فيو، فقرف بْب األمر ابلتبلكة 
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كاألمر إبقامة الصبلة، مبيننا أفَّ ذلك ىو اإلطار الذم يربز اغبق كهبعل الناس قادرين على 
أم اقرأ ذلك الوحي  (َ٘ٗما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب﴾ )العنكبوت: ﴿اْتلُ رؤيتو، 

 }وأقم الصالة{الذم أنزلناه عليك لتخرج الناس بو من الظلمات إىل النور إبذف رهبم، 
ليتعلموا كيف يتلوف ىذا الكتاب حق تبلكتو، فيتعلموف آايتو كيتبعوهنا كهبعلوهنا حبيث 

ًب الربط بْب تبلكة  اذايراىم الناس عليها فيقتدكف أبفعاؽبم، ككأنَّو يريد أف يبْبًٌ لنا ؼب
ألفَّ الصبلة تنهى  إبقاـ الصبلة -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–الكتاب النازؿ ابغبق كتعليم الناس الوحي، كأمىرىه 

ا: القوؿ أك الفعل « الفحشاء»عن الفحشاء كاؼبنكر، ك عرفناىا ُب غّب موضع أبهنَّ
ىو: ما تستنكره الفطرة كالعقوؿ السليمة كالقلوب « اؼبنكر»اؼبتناىي ُب فحشو، ك

تذكران بو الصبلة اػباشعة، صبلة القانتْب:  -كٌلو–اؼبستقيمة كالشرائع اغبكيمة، فذلك 
، (ُٜىَو قَاِنٌت آََنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما ضَمَْذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرْْحََة رَبِِّو﴾ )الزمر: ﴿َأمَّنْ 

يذكران بضركرة االبتعاد عن فبارسة الفحشاء ُب القوؿ ىو الذم ىذا النوع من الصبلة 
نساف من ىو العاصم لئل -جٌل شأنو-كالعمل أك االقَباب من اؼبنكر، كأفَّ ذكر هللا 

﴿َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًَن فَػُهَو َلُو َقرِيٌن﴾ االكبراؼ: 
، فاإلنساف لكي يستقيم كيبتعد عن االكبراؼ بكل أنواعو كال يسقط ُب (ٖٙ)الزخرؼ:

ة عنو كعدـ الغفل -تبارؾ كتعاىل-فحشاء أك منكر؛ فإنَّو ال بد لو من استدامة ذكر هللا 
كعدـ نسيانو ُب أيَّة غبظة، فإذا ذكر اإلنساف هللا كذكره أابه ككذكره نفسو كاستحضر 

ال  -جٌل شأنو-كمراقبتو لو كأنَّو يرل هللا، فإفَّ مل يكن يراه ألنَّو  -جٌل شأنو-كجوده 
يرل اإلنساف كيعلم ما ىبفي كما يعلن، كىو معو  -تبارؾ كتعاىل-تدركو األبصار فإفَّ هللا 

 ينما كاف ككيف كاف.أ

كىذا الذكر ىو الذم يعطي غبياتو اؼبعُب كىو الذم يباعد بينو كبْب الكآبة 
 كالشعور ابلعبث أك العدـ. 
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كالصبلة الٍب تنهى عن الفحشاء كاؼبنكر ىي صبلة اػباشعْب القانتْب اؼبخبتْب  
م قائموف للوقوؼ الذين إذا قاموا إىل الصبلة نشطوا إليها كاستيقنوا  -سبحانو كتعاىل- أهنَّ

يتلوف آايتو كيسبحوف حبمده كيستغفركنو كيتوبوف إليو،  -تبارؾ كتعاىل-بْب يدم هللا 
كيذكركف أنفسهم دبوقفهم بْب يديو ُب اآلخرة، فتلْب قلوهبم كزبشع جوارحهم، كيدركوف 

م إمبا كجدكا ُب ىذه اغبياة الدنيا لتحقيق غاايت اغبق من اػبلق، كعبادة هللا  تعاىل ُب  أهنَّ
ُب كل موقف، كالذكر ليس مقصورنا على ذكر أظباء هللا  -جٌل شأنو-كل حْب، كذكره 

أك صفاتو، فتبلكة القرآف ذكر، كالوقوؼ عند اغببلؿ كعدـ ذباكزه إىل اغبراـ ذكر، كرفض 
اغبراـ ألفَّ هللا قد حرمو ذكر، كالنظر ُب خلق هللا كتذكر نعمو ذكر، كبذلك يستطيع 

غّب غافل عنو ال يعطي فرصة  -جٌل شأنو-يكوف ُب كل شأف ذاكرنا لربو  اإلنساف أف
: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِف للشيطاف الجتيالو أك االكبراؼ بو

ال تعَبم قلوهبم الغفلة، كال تعشو  (َٕٔٓتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَف﴾ )األعراؼ:
﴿رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا ََبِطال رىم عن أتمل ما ُب الكوف، كال تغفل قلوهبم أف تقوؿ: أبصا

كذلك يعِب أفَّ اإلنساف إذا راقب  (ُٜٔٔسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾ )آؿ عمراف:
ُب كل  -تعاىل–نفسو كحاسبها كأراد ؽبا االستقامة فإنَّو يستطيع أف هبعلها على ذكر  

 ْب. ح

 

 كيفية جمادلة أىل الكتاب:

ُهْم َوُقوُلوا  ﴿َوال ُُتَاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإال َِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإال الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
َنا َوأُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم َوِإَْلَُنا َوِإَْلُُكْم َواِحٌد َورَمُْن لَُو ُمْسِلُموفَ  ﴾ آَمنَّا َِبلَِّذي أُْنِزَؿ ِإلَيػْ

 (.ٙٗ)العنكبوف:
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ابلٍب ىي كىي اجملادلة  ٍب يقود السياؽ إىل كسيلة من كسائل الدعوة إىل هللا
كاإليباف ابلبعث كالنشور كاغبساب  -جٌل شأنو- دعوة الناس لئليباف اب، فإف أحسن 
آف يقتضي من اؼبؤمنْب كمن أبناء أمَّة اإلجابة ؾبادلة أمَّة الدعوة ك، فيبادر القر  قدكاعبزاء، 

 -جٌل شأنو-الكرمي إىل تعليم أبناء أمَّة اإلجابة كيفيَّة ؾبادلة أىل الكتاب، فينهاىم هللا 
أف هبادلوىم إال ابلٍب ىي أحسن، أم اتباع أحسن األساليب كأكثرىا أتثّبنا كفاعليَّة ُب 
نفوسهم كقلوهبم، فهناؾ آايت تتلى عليهم كرسالة تبلغ قد يقابلوهنا ابلتكذيب كالرفض، 

ا ىنا ال بد للنيب كضبلة الدعوة من ؿباكرهتم كؾبادلتهم، فإذا سلمت عقوؽبم كقلوهبم من كى
آفاهتا كأمراضها كمل يتحكم اؽبول فيها، فقد تستجيب آلايت هللا، كإال فقد يلجأكف إىل 

﴿َوُقل اعبداؿ، فبل ينبغي أف يستدرجنا ذلك إىل نوع من الغضب كإساءة األدب: 
نَػُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلِْلْنَساِف  لِِّعَباِدي يَػُقوُلواْ  الَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ

بل ال بد من ؾبادلتهم أبحسن ما يكوف عليو اعبداؿ، ( َٖ٘عُدوِّا مُِّبيًنا﴾ )اإلسراء:
م يعرفوف اغبق الذم جاء بو رسوؿ هللا صلى – كؿباكرهتم أبفضل األساليب، مع العلم أبهنَّ

فهم هبادلوف ُب شأف يعرفونو كيدركوف أنَّو حق، كيباركف ُب آايت  -هللا عليو كآلو كسلم
ىنا ليس جدالن من أجٌل إثبات أفَّ ما ندعوىم إليو ىو  -إذف-يعلموف صدقها، فاعبدؿ 

حق؛ بل من أجٌل استثارة كوامن اػبّب ُب نفوسهم كاستدراج عقوؽبم للتفكّب، كؿباكلة فتح 
الستقباؿ نسائم اغبق، فنحن نعرض عليهم حقنا يعرفونو كصدقنا يدركونو، فكأنَّنا قلوهبم 

كاغبالة ىذه ينصب جدالنا معهم ابلٍب ىي أحسن على ؿباكلة السمو هبم إىل االعَباؼ 
دبا يعرفوف، كإيصاؽبم إىل مستول االستعداد كالرغبة كاعبرأة على قوؿ اغبق الفطرم الذم 

اءىم؛ كلذلك فإفَّ اػبطاب الذم ىباطب بو ىؤالء فيما يعرؼ يعرفونو كما يعرفوف أبن
جٌل -قولو ك اليـو حبوار األدايف ال بد أف يصاغ انطبلقنا من ىذه اآلية الكريبة كنظائرىا، 

ُب حاجة من الدعاة إىل فهم عميق لتحديد الٍب ىي  ﴿َِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن﴾شأنو" 
أنَّو نزؿ لنا أحسن  -جٌل شأنو-هللا أحسن من بْب ـبتلف طرؽ اػبطاب، فيعلمنا 
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﴿اّللَُّ نَػزََّؿ َأْحَسَن اِْلَِديِث ِكَتاًَب مَُّتَشاِِبًا مَّثَاينَ تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو جّلوُد الَِّذيَن اغبديث: 
ي ِبِو َمْن طَمَْشْوَف رَبػَُّهْم ّتَّ تَِلنُي جّلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم إَل ِذْكِر اّللَِّ َذِلَك ُىَدى اّللَِّ يَػْهدِ 

-فيستخدـ الداعية ما نزلو هللا  (َٖٕيَشاء َوَمن ُيْضِلْل اّللَُّ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾ )الزمر:
قاؿ هللا فيو:  الذمليدعو الناس بو ال بشيء غّبه ألنَّو أحسن اغبديث كألنَّو  -جٌل شأنو

ُلَماِت إَل النُّوِر ِبِِْذِف َرِبِِّْم إَل ِصَراِط ﴿اَلر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّ 
 . (ٔاْلَعزِيِز اِْلَِميِد ﴾ )إبراىيم:

العارؼ ابلشيء كلكنَّو ألسباب نفسيَّة  ـباطبة كزبتلف ـباطبة من ال يعرؼ عن
عديدة جعلتو ينكر ما عرؼ، كيبدم رفضنا أك ذباىبلن ؼبا علم، فقد سبقت ؽبؤالء 

  ال بد للداعية أف أيخذك ؽبم فيما ىم عليو مصاحل ارتبطوا هبا، مقوالت ألفوىا، كقامت 
بعْب االعتبار كىو يوجو دعوتو كخطابو إليهم، ٍب تشّب اآلية الكريبة إىل أفَّ من  كل ىذا

 -جٌل شأنو-بْب ىؤالء اؼبدعوين من يبكن أف يوصفوا ابلظلم؛ كمن الظلم إشراكهم اب 
ْرَؾ َلظُْلٌم َعظِ ك:  كىذا هبعل ىذه الفئة منهم مستحقة  (،ٖٔيٌم﴾ )لقماف:﴿ِإفَّ الشِّ

ػبطاب آخر غّب خطاب أكلئك الذين يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم، خطاب مناسب 
لذلك الظلم، كقد يكوف ظلم ىؤالء ألمم غّبىم كأف يكونوا كقد تلبسوا ابلباطل كأخرجوا 

آخر من اؼبعاملة ىبتلف مؤمنْب من دايرىم كقاتلوىم على دينهم، كؽبؤالء كال شك نوع 
وا جبرائم اإلكراه على الدين كفتنة اؼبؤمنْب كإخراجهم من سعن معاملة أكلئك الذين مل يتلب

 دايرىم كقتاؽبم إلرجاعهم عما آمنوا بو كما إىل ذلك من ظلم.

فهؤالء ؽبم تعامل آخر، أمَّا الذين مل يقاتلوا اؼبؤمنْب ُب دينهم كمل ىبرجوىم من 
ىركا على إخراجهم؛ فإفَّ الدعاة مطالبوف مع سائر أمَّة الدعوة برب ىؤالء دايرىم كمل يظا

كاإلقساط إليهم كالعناية هبم كاجملادلة ابلٍب ىي أحسن، كتبْبًٌ لنا اآلية كيف نفتتحها 
َنا َوأُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم َوِإَْلَُنا َوإِ جٌل شأنو-فيقوؿ  َْلُُكْم َواِحٌد : ﴿َوُقوُلوا آَمنَّا َِبلَِّذي أُْنِزَؿ ِإلَيػْ
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كيفَبض أف تكونوا مثلنا ألفَّ ما أنزؿ إليكم ال  (.َٙٗورَمُْن َلُو ُمْسِلُموَف﴾ )العنكبوف:
فهو مل أيمران بغّب ما  ﴿َوِإَْلَُنا َوِإَْلُُكْم َواِحٌد﴾ىبتلف عما أنزؿ إلينا، كلذلك آمنا بو: 

نحن كأنتم كاف ينبغي أف أمركم بو، كمل يطلب منا شيئنا غّب ما طالبكم بو، كابلتايل ف
 -جٌل شأنو-نكوف لو مسلمْب، كلكن ما دمتم قد اخَبًب شيئنا آخر فلكم ذلك، فإنَّو 

َها﴾ )األنعاـ:قاؿ:  جٌل شأنو: -كقاؿ  (ٗٓٔ﴿َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي فَػَعَليػْ
دائمنا  ايعملو  أف الدعاةعلى ف (ٜٕ﴿َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر﴾)الكهف:

على إهباد األرضيَّة اؼبشَبكة كبناء القاعدة الٍب نتفق عليها ٍب ننطلق منها غبل ما لبتلف 
 منها دافظاظة كال غلظة كال تنفّب، كال ير  اليس فيه الٍب إىل الكلمة السواء، لنصلفيو 

 علوِّا ُب األرض كال فسادنا.

 القرآف نور وىداية:

َناُىُم اْلِكَتاَب يُػْؤِمُنوَف ِبِو َوِمْن َىُؤالِء ﴿وََكَذِلَك  أَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب فَالَِّذيَن آتَػيػْ
 .(َٚٗمْن يُػْؤِمُن ِبِو َوَما صَمَْحُد ِِبََيتَِنا ِإال اْلَكاِفُروَف﴾ )العنكبوت:

الكتاب، كىؤالء  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–أنَّو قد أنزؿ على عبده دمحم  -جٌل شأنو-هللا يبْبًٌ  
الذين آاتىم هللا الكتاب من قبل من يهود كنصارل آمن بعضهم بو كعلم أنَّو وبمل مثل 
النور الذم ضبلتو كتبهم كمثل اؽبدايَّة الٍب جاء هبا الرسل من قبل، كبعض ىؤالء القـو من 

م قريش أيضنا يؤمنوف بو كيصدقونك فيو، أمَّا أكلئك الذين يبدكف لك غّب ذلك فإهنَّ 
جاحدكف، كاعبحود: نفي اغبق مع معرفتو، فاعباحدكف يعرفوف اغبق كلكنَّهم ينفونو، 
كىؤالء ىم الكافركف؛ ألفَّ الكفر ُب أصلو اللغوم أيٌب من السَب كالتغطية اؼبتعمدة 
م يغطوف على اغبق الذم جئت بو، كيسَبكنو لئبل يراه الناس  اؼبقصودة، فهم كأهنَّ

 الناس كإعبلف نفيو؛ كربنا كغركرنا كغطرسة كاستعبلء منهم، كيتعمدكف اعبحود بو بْب
 فهؤالء ال ينبغي أف وبزنك جحودىم أك يؤذيك استكبارىم كغركرىم فهم كافركف.
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 أميَّة الرسوؿ دليل على صدقو:

ُلو ِمْن قَػْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب َوال ََّتُطُُّو بَِيِميِنَك ِإًذا الْرًَتَب اْلُمبْ  ِطُلوَف﴾ ﴿َوَما ُكْنَت تَػتػْ
 (.ٛٗ)العنكبوت:

كمن كاف من الناس ُب ريب فبا جئت بو فيكفي أف ينظر ُب اترىبك كسّبتك 
كطبيعتك، فأنت من شعب أمي ما جاءه قبلك من رسوؿ، كأنت ال تقرأ كال تكتب، فلو  
كنت من غّب الشعوب األميَّة، ككنت متقننا للقراءة كالكتابة، الراتب اؼببطلوف اؼبوغلوف 

ل اؼبدمنوف للشكوؾ كالريب، كلكن اخَبانؾ من األميْب؛ من شعب أمي ما ُب الباط
جاءه من نيب كال رسوؿ قبلك، كاخَبانؾ أميِّا ال تقرأ كال تكتب لنقطع على ىؤالء أم 
م  سبيل للتشكيك فيك، كفبارسة الريب كالشك فيما أكحي إليك، كمع ذلك فإهنَّ

 هبحدكف. 

 اِلق املبني:

يَِّناٌت ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما صَمَْحُد ِِبََيتَِنا ِإال ﴿َبْل ُىَو آََيٌت بػَ 
 .(ٜٗالظَّاِلُموَف﴾ )العنكبوت:

إفَّ ىذا الكتاب الذم أنزلناه إليك ىو آايت بينات كاضحات ظاىرات انطقات 
ت ابغبق اؼببْب، فيها ذكرل لكل من كاف لو قلب أك ألقى السمع كىو شهيد، كىذه اآلاي

جٌل شأنو: -البينات ليست خافية على علماء بِب إسرائيل يهودنا كانوا أك نصارل، قاؿ 
كقاؿ:  (،ٜٚٔ﴿َأَوَّلَْ َيُكْن َْلُْم آيًَة َأْف يَػْعَلَمُو ُعَلَماُء َبِِن ِإْسَرائِيَل﴾ )الشعراء:

فهو آايت بينات ُب صدكرىم تعرفو  (،ٙٗٔ﴿يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناَءُىْم﴾ )البقرة:
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: ﴿َوَما صَمَْحُد ِِبََيتَِنا ِإال الظَّاِلُموَف﴾ كتنكره ألسنتهم كذبحد بو ،قلوهبم 
 (.ٜٗ)العنكبوت:

 

 اآلَيت البينات ال تشبو اآلَيت اِلسيَّة:

َا اآلََيُت ِعْنَد  َا َأََن َنِذيٌر ﴿َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزَؿ َعَلْيِو آََيٌت ِمْن رَبِِّو ُقْل ِإسمَّ اّللَِّ َوِإسمَّ
 (ُٓ٘مِبنٌي﴾ )العنكبوت:

القائلوف ذلك ىم ىؤالء الذين ظلمو أنفسهم بذلك اعبحود كالذم صدىم ما   
كانوا يدعوف من دكف هللا عن اإليباف بو. كفبا أسهم ُب صدىم عنو أفَّ آايتو البينات ال 

هدىا إال اعبيل اؼبعاصر ألنبيائهم مثل تشبو اآلايت اغبسيَّة الٍب يفاخركف هبا، كالٍب مل يش
الٍب أعطاه هللا إايىا ككذلك إحياء اؼبوتى كإبراء  التسعاآلايت ابقي ك  هعصا موسى كيد

ا أىم ، فهذه اآل-عليو السبلـ–األكمو كاألبرص لعيسى  ايت اغبسيَّة الٍب يدَّعوف أهنَّ
كاف منها شيء يعجزه كما   َّ-جٌل شأنو-ايت الكتاب اؼببْب، ىي عند هللا آكأقول من 

اختار أف تكوف آيتك اي دمحم، ىذا القرآف اؼببْب الذم  -تعاىل–ككأفَّ هللا  -جٌل شأنو-
يهدم للٍب ىي أقـو كيبشر اؼبؤمنْب، كىو دائم ابؽ كأنَّو نيب مقيم لن يتوقف عطاؤه حٌب 

                                                           
تعاىل: }قل{ اي دمحم: }إمبا اآلايت عند هللا{ أم: إمبا أمر ذلك إىل هللا، فإنو لو علم أنكم : قاؿ هللا -رضبو هللا–قاؿ اغبافظ ابن كثّب  َّ

هتتدكف ألجابكم إىل سؤالكم؛ ألف ذلك سهل عليو، يسّب لديو، كلكنو يعلم منكم أمبا قصدكم التعنت كاالمتحاف، فبل هبيبكم إىل ذلك،  
 [ .ٗٓف كذب هبا األكلوف كآتينا شبود الناقة مبصرة فظلموا هبا{ ]اإلسراء: كما قاؿ تعاىل: }كما منعنا أف نرسل ابآلايت إال أ

فلن  كقولو: }كإمبا أان نذير مبْب{ أم: إمبا بعثت نذيرا لكم بْب النذارة فعلي أف أبلغكم رسالة هللا ك }من يهد هللا فهو اؼبهتد كمن يضلل
 ىداىم كلكن هللا يهدم من يشاء{. تفسّب القرآف العظيم[ ، كقاؿ تعاىل: }ليس عليك ُٕذبد لو كليا مرشدا{ ]الكهف: 

ىػ( اقق: سامي بن دمحم سبلمة الناشر: دار طيبة ْٕٕاؼبؤلف: أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )اؼبتوَب: 
  ِٕٖ/ٔـ  ُٗٗٗ -ىػ َُِْللنشر كالتوزيع الطبعة: الثانية 
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هاـ كلكن أكلئك الذين ابتلوا بقصر العقوؿ كضآلة األف ُّيرث هللا األرض كمن عليها،
-كعمى البصائر، يقدًٌموف األايت اغبسيَّة الفانية على آيتك الباقية الدائمة كاػبالدة 

كيقولوف ُب معرض ؾبادلتهم لك كصد الناس عنك كىو ُب قلوهبم آايت  -القرآف الكرمي
 (، كما قالوا: ﴿َلْوالٓ٘﴿َلْوال أُْنِزَؿ َعَلْيِو آََيٌت ِمْن رَبِِّو﴾ )العنكبوت:بينات يقولوف: 

ُأوِتَ ِمْثَل َما ُأوِتَ ُموَسى َأَوَّلَْ َيْكُفُروا ِبَا ُأوِتَ ُموَسى ِمْن قَػْبُل قَاُلوا ِسْحَراِف َتظَاَىَرا 
 إىل غّب ذلك فبا حكاه عنهم القرآف الكرمي. (.َٛٗوقَاُلوا ِإَنَّ ِبُكلٍّ َكاِفُروَف﴾ )القصص:

 إنزاؿ الكتاب رْحة:

َلى َعَلْيِهْم ِإفَّ ٓت َذِلَك َلَرْْحًَة َوِذْكَرى َأَوَّلَْ َيْكِفِهْم َأَنَّ أَ ﴿ نْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ
 .(ِٔ٘لَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف﴾ )العنكبوت

فهؤالء الذين يطلبوف اآلايت كيبحثوف عن أصوؿ كمراجع خارج ىذا القرآف 
 اغبق لكفاىم  كيطالبونك دبا مل ننزؿ عليك؛ لو أرادكا اؽبداية كاالستقامة كالوصوؿ إىل

كتابنا ىذا الذم ينطق ابغبق، كالذم يتلى عليهم كالذم يسرانه بلسانك ليكوف ُب 
 مقدكرىم فهمو كتدبره. أك مل يكفهم ىذا؟! 

كيطالبونو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–كىذه آية عظيمة ال زبتص أبكلئك الذين هبادلوف رسوؿ هللا 
 -كافَّة–اػبوارؽ اؼبشاىدة، بل تشمل الناس ابؼبعجزات اغبسيَّة كاآلايت اؼبنظورة، ك 

                                                           
ما من األنبياء نيب إال أعطي ما مثلو آمن عليو البشر، كإمبا كاف »ديث: عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: كُب ىذا اؼبعُب جاء اغب ُّ

ركاه البخارم ابب: كيف نزؿ الوحي، كأكؿ ما نزؿ، أخرجو « الذم أكتيت كحيا أكحاه هللا إيل، فأرجو أف أكوف أكثرىم اتبعا يـو القيامة
 ُِٓإليباف ابب كجوب اإليباف برسالة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رقم مساـ ُب كتاب ا

)أعطي ما مثلو آمن عليو البشر( أجرم على يديو من اؼبعجزات الشيء الذم يقتضي إيباف من شاىدىا بصدؽ دعواه ألهنا من خوارؽ 
حى بو من هللا تعاىل يبقى إعجازه على مر األزماف كلذلك العادات حسب زمانو كمكانو. )أكتيتو( اؼبعجزة الٍب أعطيتها. )كحيا( قرآان مو 

اؼبسند يكثر اؼبؤمنوف بو كيـو القيامة يكوف أتباعو العاملوف بشريعتو اؼبنزلة أكثر من األتباع العاملْب ابلشرع اغبق لكل نيب[ راجع اعبامع 
البخارم اؼبؤلف: دمحم بن إظباعيل أبو عبدهللا البخارم اعبعفي اقق:  الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو = صحيح

دمحم زىّب بن انصر الناصر الناشر: دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األكىل، 
  ُِٖ/ٔىػ. ُِِْ
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كخاصَّة الذين آمنوا اب كرسولو كالكتاب الذم أنزؿ هللا عليو، فهؤالء يفَبض أف يكوف 
الكتاب كافيَّا كمغنينا ؽبم عما سواه، كمع ذلك فإنَّنا قبد كثّبنا من الناس كمنهم اؼبسلموف 

ا عن آايتو، فاآلية نص أبفَّ ىذا ال يكتفوف ابلكتاب الكرمي كيبتغوف اؽبداية خار  جو، كبعيدن
الكتاب كاؼ ؽبم، كأنَّو كما يػيٍغِب عن اآلايت اغبسيَّة كاؼبعجزات، فإنَّو يغِب عن كثّب من 

ا أدلة، إفَّ ىذه اآلايت  -العلـو كاؼبعارؼ، كاألدلة الٍب اصطنعوىا من خارجو، كزعموا أهنَّ
﴿ُقْل ُىَو لِلَِّذيَن آَمُنوا لقـو يؤمنوف: رضبة كىدل كذكرل كنور كبصائر  -آايت الكتاب

ٌر َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأولَِئَك يُػَناَدْوَف ِمْن  ُىًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ٓت آَذاِِنِْم َوقػْ
 .(َٗٗمَكاٍف بَِعيٍد﴾ )فصلت:

 هللا شهيد عليكم:

َنُكْم َشِهيًدا  يَػْعَلُم َما ٓت السََّمَواِت َواألرض َوالَِّذيَن ﴿ُقْل َكَفى َِبّللَِّ بَػْيِِن َوبَػيػْ
 (.ٕ٘آَمُنوا َِبْلَباِطِل وََكَفُروا َِبّللَِّ ُأولَِئَك ُىُم اْْلَاِسُروَف﴾ )العنكبوت:

فهو يشهد عليكم دبا كذبتم كاستكربًب كرفضتم كجحدًب، كيشهد على أنَِّب  
بوف الناصحْب، فهو شهيد بلغت رسالتو كأديت إليكم أمانتو كنصحت لكم كلكن ال رب

﴿يَػْعَلُم َما ٓت السََّمَواِت َواألرض َوالَِّذيَن آَمُنوا علىَّ كعليكم؛ ألفَّ علمو ايط بو: 
 (.َِٕ٘بْلَباِطِل وََكَفُروا َِبّللَِّ ُأولَِئَك ُىُم اْْلَاِسُروَف﴾ )العنكبوت:

ظلموا أم منقلب ككأنَّو يريد أف يقوؿ ؽبم: أنتم ظاؼبوف كجاحدكف كسيعلم الذين 
 ينقلبوف.

 لكل شيء أجّل حمدد:

﴿َوَيْستَػْعجّلوَنَك َِبْلَعَذاِب َوَلْوال َأجّل ُمَسمِّى َْلَاَءُىُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَػنػَُّهْم بَػْغَتًة 
 (.َٖ٘وُىْم ال َيْشُعُروَف﴾ )العنكبوت:
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ئم ٍب أتٌب ىذه اآلية لتبْبًٌ لنا مدل سفاىة ىؤالء كمدل غطرستهم كاستعبل 
بدالن من أف يستجيبوا  -ابلعذاب كيطالبونو   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ككربايئهم؛ حيث يستعجٌلوف رسوؿ هللا

َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ ِإْف َكاَف ﴿إبيقاع العذاب عليهم، كىذه اآلية كقولو تعاىل:  -لو كيؤمنوا بو
نَ  ﴾ ا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ َىَذا ُىَو اِْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَؾ فََأْمِطْر َعَليػْ

أم  ﴿َوَلْوال َأجّل ُمَسمِّى َْلَاَءُىُم اْلَعَذاُب ﴾يقوؿ:  -تبارؾ كتعاىل-كهللا  (،ٕٖ)األنفاؿ:
م على اغبق،  بل إفَّ عدـ االستجابة ؽبم كإنزاؿ العذاب هبم ليس لعجزان عن ذلك، كال ألهنَّ

ؽبذا الكوف سننو كقوانينو الٍب ال ىبضع شيء منها إلراداهتم كال ؼبطالبهم، كما وبميهم من ألف 
عذابنا اليـو كإنزالو هبم؛ إال كلمتنا كاألجٌل الذم ظبيناه كحددان زمنو ُب علمنا، فهناؾ أجٌل 

ل كل كاحد من ىؤالء بداية العذاب حْب أتتيو مبلئكتنا يتوفو  نو لكل فرد ُب الدنيا، كسىّبى
﴿َأْخرُِجوا أَنْػُفَسُكُم اْليَػْوـَ ُُتَْزْوَف َعَذاَب اْْلُوِف﴾ فيبسط إليو أيديهم كيقولوف لو كألمثالو: 

كذلك األجٌل الذم قد قضاه هللا لكل فرد، ٍب أيٌب العذاب األكرب كىو (، ٖٜ)األنعاـ:
ن ربت يستعجٌلوف بو من فوقهم كم األجٌل اؼبسمى عند هللا؛ سوؼ أيتيهم العذاب الذم

أرجٌلهم، سيأتيهم عندما أيٌب اؼبوعد الذم حددانه كأقتناه كجعلناه أجبٌل إلنزالو هبم، كليأتينهم 
  ﴿بَػْغَتًة َوُىْم ال َيْشُعُروَف﴾.ذلك العذاب: 

 عالـ يستعجّل ىؤالء السفهاء؟

 (ٗ٘كبوت:َيْستَػْعجّلوَنَك َِبْلَعَذاِب َوِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة َِبْلَكاِفرِيَن﴾ )العن﴿

ابستفهاـ إنكارم، فهذا  (ٗ٘﴿َيْستَػْعجّلوَنَك َِبْلَعَذاِب﴾ )جٌل شأنو: -ٍب يقوؿ  
العذاب الواقع هبم ال ؿبالة، عبلـ يستعجٌل ىؤالء السفهاء؟! على بلوغو كالوصوؿ إليو ككأنَّو 

م عقبلء كما يدَّعوف الستعجٌلوا اػبركج  من أمر ؿببب للنفوس أك مطلوب للقلوب، كلو أهنَّ
الكفر كالعناد، لئبل يسقطوا ُب ذلك العذاب القادـ ال ؿبالة، كايط هبم دبا كفركا اب 
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، كإذا كانوا ال يستشعركف ذلك؛ فذلك أبصارىم لضعف  كأشركوا بو ما مل ينزؿ بو سلطاانن
 بصائرىم. طماسكان

 للعذاب أنواع:

ُتْم ﴿يَػْوـَ يَػْغَشاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن فَػْوِقِهْم َوِمْن َتَْ  ِت َأْرجّلِهْم َويَػُقوُؿ ُذوُقوا َما ُكنػْ
 (٘٘تَػْعَمُلوَف﴾ )العنكبوت:

-كليعلم ىؤالء أنَّو سيأتيهم العذاب كيغشاىم من فوقهم كمن ربت أرجٌلهم، كيقوؿ 
ُتْم تَػْعَمُلوَف﴾،ؽبم كتقوؿ مبلئكتيو:  -جٌل شأنو إفَّ ىذا العذاب سوؼ هبدكنو  ﴿ُذوُقوا َما ُكنػْ

من فوقهم ظلل من النار كمن ربتهم ظلل، فعبلـ يستعجٌل ىؤالء األغبياء ذلك أنواعنا، ؽبم 
 . العذاب األليم

 أرض هللا واسعة:

َي فَاْعُبُدوِف﴾ )العنكبوت:  (ٙ٘﴿ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإَيَّ

﴿ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن ٍب يلتفت السياؽ إىل الذين آمنوا بذلك النداء اإلؽبي ابب  
فأنتم أيُّها اؼبؤمنوف دبكة كُب كل مكاف يضطهدكم فيو أكلئك اؼبشركوف الظاؼبوف،  آَمُنوا﴾

َنا ٓت الزَّبُوِر ِمْن  ﴿أاعلموا أفَّ أرضي كاسعة كأنتم أكىل الناس هبا:  بَػْعِد الذِّْكِر َأفَّ َولََقْد َكتَػبػْ
كأنتم عيمارىا كاؼبستخلفوف فيها، ال  (،٘ٓٔاأْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِِلُوَف﴾ )األنبياء:

تتنازلوا عن إيبانكم نتيجة اضطهاد ىؤالء كعدكاهنم، فبل تعطوىم فرصة استضعافكم  أف ينبغي
تكم كمنعكم عن مزاكلة فرائضكم كما أمرتكم بو؛ ألفَّ أرضي كاسعة، فهاجركا  كمصادرة حرايَّ

﴿َوَمْن يُػَهاِجْر ٓت َسِبيِل اّللَِّ كما قاؿ عز من قائل:  مراغمنا كثّبنا كسعةها فيفيها كستجدكف 
ُو صمَِْد ٓت األرض ُمَراَغًما َكِثيًا َوَسَعًة َوَمْن طَمُْرْج ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجًرا إَل اّللَِّ َوَرُسولِِو ّتَّ يُْدرِكْ 

ُ َغُفورًا رَِحيًما﴾ )النساء:ا  (.ْٓٓٔلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اّللَِّ وََكاَف اّللَّ
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 املرجع ٓت النهاية إَل هللا:

َنا تُػْرَجُعوَف﴾ )العنكبوت:  (.ٚ٘﴿ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ّتَّ ِإلَيػْ

جٌل -كال زبشوا من اؽبجرة فإفَّ أدرككم اؼبوت أك القتل فإفَّ أجركم يقع على هللا 
َا تُػَوفػَّْوَف ُأُجورَُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر شأنو:  ﴿ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإسمَّ

نْػَيا ِإال َمَتاُع اْلُغُروِر﴾ )آؿ عمراف:َوُأْدِخَل اْْلَنََّة فَػَقْد فَاَز َوَما اِْلََياُة ا ، فبل ينبغي (٘ٛٔلدُّ
أف يبنعكم تعلقكم دبلك أك موطن أك ذكرايت من اؽبجرة إذا كاف ال سبيل لنشر الدعوة إال 
هبا ال يبنعنكم ذلك من أف هتاجركا فأنتم عمار األرض كاػبلفاء فيها، كأنتم تنتموف ػبّب أمَّة 

فأنتم لستم من األمم اؼبدخلة مثل بِب كمبوذجنا للبشريَّة كٌلها، أخرجت للناس لتكوف مثبلن 
أنتم أبناء أمَّة ـبرجة  (،ٕٔ﴿اْدُخُلوا األرض اْلُمَقدََّسَة﴾ )املائدة:الذين قيل ؽبم:  إسرائيل

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ )آؿ عمراف:قلنا ؽبا:  ُتْم َخيػْ كلوف عن ؤ فأنتم مس (،ٓٔٔ﴿ُكنػْ
إليكم إىل بقاع األرض كإىل البشريَّة صبيعها،   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–لنور الذم ضبلو رسوؿ هللاإيصاؿ ىذا ا

﴿أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ لذلك صرًب: 
﴿بُػُيوًًت َتْسَتِخفُّونَػَها يَػْوـَ ارنا ك: فأنتم َب اغبياة الدنيا تتخذكف من األرض د (،ٖٗٔ)البقرة:

ألنَّكم ابلدين تعيشوف كابلدعوة ربيوف، فإذا ضاقت (، ٓٛظَْعِنُكْم َويَػْوـَ ِإقَاَمِتُكْم﴾ )النحل:
صلى هللا عليو –ربكم كلرسولو لعليكم أرض كمل تفسح صدرىا لقبوؿ دعوتكم كاالستجابة 

كم، فأنتم أمَّة موطنها حيث يكوف دينها، ال يلإفإفَّ بقيَّة األرض ُب حاجة  -كآلو كسلم
حيث تكوف مصاغبها، أنتم أمَّة ربمل النور كاػبّب إىل البشريَّة كافَّة، فبل ينبغي أف تقبلوا 

أَنُفِسِهْم قَاُلوْا  ﴿ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمى ،الدنيَّة كاالستضعاؼ كالذلة كاالستكبار
ْم قَاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِْت االّّ ْرِض قَاْلوْا َأَّلَْ َتُكْن َأْرُض اّللَِّ َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروْا ِفيَها ِفيَم ُكنتُ 

 فَُأْولِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيًا ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِؿ َوالنَِّسآِء َواْلوِْلَداِف الَ 
ُهْم وََكاَف اّللَُّ َعُفّواً َيْسَتطِ  يُعوَف ِحيَلًة َواَل يَػْهَتُدوَف َسِبياًل فَُأْولِئَك َعَسى اّللَُّ َأف يَػْعُفَو َعنػْ
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َغُفورًا َوَمن يُػَهاِجْر ِْت َسِبيِل اّللَِّ صمَِْد ِْت االّّ ْرِض ُمَراَغمًا َكِثيًا َوَسَعًة َوَمن طَمُْرْج ِمن بَػْيِتِو 
اّللَِّ َوَرُسوِلِو ّتَّ يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلَى اّللَِّ وََكاَف اّللَُّ َغُفورًا رَِّحيماً  ُمَهاِجرًا ِإََل 

إىل ازباذ األرض دارنا ؽبم حٌب لو  يدعوىم-جل شأنو -فا  (ٓٓٔ – ٜٚ:النساء)﴾ 
ا   -كما يقاؿ– أدت إىل انفصاؽبم أك ابتعادىم عن بلداف هبا نيطت عليهم التمائم أك أهنَّ

كانت مواطن آلابئهم كأجدادىم، فاؼبؤمن اؼبسلم موطنو حيث تعلو كلمة هللا، كموطنو حيث 
هبد فرصة لؤلمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كإعبلء كلمة اإليباف كخفض كلمة الكفر 

لن كالشرؾ، فإذا خفت القتل كأنت ُب طريقك مهاجرنا إىل هللا فسيقع أجرؾ على هللا، ك 
سبوت إال أبجٌلك، كما داـ األجٌل كاقعنا فأف سبوت كأجرؾ على هللا اثبت خّب لك من أف 

 سبوت حتف أنفك مستذالن مستضعفنا.

 بشرى للمؤمنني:

﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لَنُػبَػّوِئَػنػَُّهْم ِمَن اْْلَنَِّة ُغَرفًا َُتِْري ِمْن ََتِْتَها 
اِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي * الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف ﴾ األَنْػَهاُر خَ 
 (.ٜ٘-ٛ٘)العنكبوف:

 همإفَّ ىذه اآلايت تبدأ بتشريف عباد هللا اؼبؤمنْب بذلك النداء ابب الذم يضيف
ف ابلعمل الصاحل ، كربملوا فهم الذين قرنوا اإليبافهم عباده وبتفي هبم  -تعاىل–إىل هللا 

اؼبشاؽ من أجل عقيدهتم كأحسنوا التوكل عليو سبحانو ، فصربكا على االضطهاد كاستعذبوا 
الغربة من أجل الدين فبل بد كأف هبزكا اعبزيل ، كحسبهم شهادة رب العاؼبْب ؽبم ، إهنم يـو 

 جر العاملْب .الفزع األكرب آمنوف ، كمستقرىم اعبنة ذبرم من ربتها األهنار نعم أ

 ويرزقكم من حيث ال تعلموف:
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ُكْم َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾  ﴿وََكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة ال ََتِْمُل ِرْزقَػَها اّللَُّ يَػْرزُقُػَها َوِإَيَّ
 (.ٓٙ)العنكبوت:

من  -تبارؾ كتعاىل-فانظر َب ىذا الكوف الفسيح كإىل سائر األمم الٍب خلقها هللا 
كطيور كغّبىا، أىناؾ دابة أك طّب وبمل معو رزقو؟! ال، إفَّ الطيور تغدك  دكاب كحيواانت

، كالطيور قد هتاجر آالؼ األمياؿ ُب اؼبواسم اؼبختلفة ُب العاـ ذاىبة كآيبة  طباصنا كتركح بطاانن
كهتاجر ُب سبيلو كتطلب  -جٌل شأنو-ال ربمل معها شيئنا، هللا يرزقها، كحْب تتوكل على هللا 

يرزقك من حيث ال ربتسب كىو حسبك  -جٌل شأنو-وف إنساانن رابنيِّا فهو رضاه كتك
 كىو ال ىبلف اؼبيعاد. -جٌل شأنو-يكفيك شأنك، ما دمت على التقول، كقد كعد 

 يعرفوف اِلق وينكرونو:

ُ ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواِت َواألرض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَػُقولُ  نَّ اّللَّ
 (.ٔٙفََأَّنَّ يُػْؤَفُكوَف﴾ )العنكبوت:

كىؤالء الذين كانوا يتطاكلوف أبلسنتهم كيعربكف عن كربايئهم بتساؤالهتم كأسئلتهم الٍب 
لرسولو الكرمي: إذا أردت  -جٌل شأنو-قلَّ أف يكوف ؽبا مضموف يستحق االلتفات يقوؿ هللا 

ُب شيء فاسأؽبم عمن خلق السموات أف تسأؽبم أك تدخل معهم ُب حوار أك ذبادؽبم 
أـ ؟ أـ أصنامهم  ؟كاألرض كسخر الشمس كالقمر، أىي آؽبتهم ىذه الٍب يدعوف من دكف هللا

م لن هبدكا شيئنا من ذلك يبكن أف هبيبوؾ بو، كلن تسمح  آابئهم الذين يزعموف اتباعهم؟! إهنَّ
و: أفَّ من خلق السموات ؽبم أنفسهم على ضبلؽبا كاكبرافها أف ذبيبك إال جبواب كاحد ى

ا ىو هللا، إذنا ما دمتم تعَبفوف أبنَّو هللا   -تبارؾ كتعاىل-كاألرض كسخَّر الشمس كالقمر إمبَّ
 فأَّنَّ يؤفكوف أم يصرفوف.
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تقوؿ العرب: أفىكىوي مثل ضىرىبىوي إفكنا إذا صرفو عن الشيء أك قلبو من جهة إىل جهة 
ما كاان  -أنوجٌل ش-أخرل، كُب سورة اؼبائدة حْب ذكر  اؼبسيح بن مرمي كأمَّو الصديقة كأهنَّ

أيكبلف الطعاـ، ليبْب ؽبم ضبلؿ طوائفهم اؼبختلفة ُب اؼبسيح بن مرمي كأمَّو عىقَّب على ذلك 
ُ َْلُُم اآلََيِت ّتَّ اْنظُْر َأَّنَّ يُػْؤَفُكوَف﴾ )املائدة:بقولو:  كاؼبراد ىنا أف  (،٘ٚ﴿اْنظُْر َكْيَف نُػبَػنيِّ

الشيطاف كمن معو من  إىل سبلكيف يصرؼ ىؤالء عن سبيل اؽبدل   -جٌل شأنو- هللايبْبًٌ 
 شياطْب اإلنس، مع كضوح األدلة كاآلايت البيًٌنات.

 وما كاف عطاء ربك حمظورا:

﴿اّللَُّ يَػْبُسُط الرِّْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدُر َلُو ِإفَّ اّللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ 
 (.ٕٙ)العنكبوت:

ىؤالء الذين يزعموف بل كهبعلوف رزقهم مرتبطنا بتكذيبك  -جٌل شأنو-ٍب يقوؿ  
بُوَف﴾ )الواقعة:كإبيباهنم آبؽبتهم كشركهم ككفرىم:  ىؤالء  (،ٕٛ﴿َوَُتَْعُلوَف ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

فيوسع على بعض الناس  ِعَباِدِه َويَػْقِدُر َلُو﴾﴿اّللَُّ يَػْبُسُط الرِّْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن هبهلوف أفَّ 
كعلمو ؼبا يصلح لعباده:  -جٌل شأنو-ُب أرزاقهم كيقدر للبعض اآلخر دبقتضى حكمتو 

، أم لو بسطو ؽبم كلهم (ٕٚ﴿َوَلْو َبَسَط اّللَُّ الّرِْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ٓت األرض﴾ )الشورى:
َساُف ِإَذا َما ابْػَتالُه رَبُُّو فََأْكَرَمُو َونَػعََّمُو فَػيَػُقوُؿ َرِبِّ َأْكَرَمِن ﴿اإِلنْ لبغوا ُب األرض، ذلك ألفَّ: 

-كهللا  (،ٙٔ-٘ٔ* َوَأمَّا ِإَذا َما ابْػَتالُه فَػَقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقُو فَػيَػُقوُؿ َرِبِّ َأَىاَنِن﴾ )الفجر:
َىُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَف : ﴿ُكالِّ سمُِدُّ َىُؤالِء وَ لو حكمتو كلو تقديره -تبارؾ كتعاىل

 (.َٕٓعطَاُء رَبَِّك حَمْظُورًا﴾ )اإلسراء:

 جحود آَيت هللا دليل على عدـ التعقل:



86 

 

﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن نَػزََّؿ ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِو األرض ِمْن بَػْعِد َمْوِِتَا لَيَػُقوُلنَّ 
ُ ُقِل اِْلَْمدُ   (ّٖٙلِلَِّ َبْل َأْكثَػُرُىْم ال يَػْعِقُلوَف﴾ )العنكبوت: اّللَّ

﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن نَػزََّؿ ِمَن السََّماِء َماًء صلى هللا عيو كآلو كسلم: –ٍب يقوؿ لنبيو 
 ﴾ جٍب عليكم على أف أظهر حفََأْحَيا ِبِو األرض ِمْن بَػْعِد َمْوِِتَا لَيَػُقوُلنَّ اّللَُّ ُقِل اِْلَْمُد ّلِلَِّ

ا ىو  كأظهر سفهكم كضآلة شأف الباطل الذم تتبنونو كتؤمنوف بو، فجحودكم بعد ذلك إمبَّ
دليل على أنَّكم ال تعقلوف، كلو كنتم تعقلوف ؼبا جحدًب آبايت هللا كؼبا ظبحتم للشياطْب أف 

 أتفككم كتصرفكم عن اإليباف اب كدبا جئتكم بو.

 ة ٓت اآلخرة:اِلياة الدنيا دمر للحياة اِلقيقي

اَر اآلِخَرَة ْلََِي اِْلَيَػَواُف َلْو َكانُوا  نْػَيا ِإال َْلٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الدَّ ﴿َوَما َىِذِه اِْلََياُة الدُّ
 (.ٗٙيَػْعَلُموَف﴾ )العنكبوت:

على قلوهبم  رافأفَّ ىذه اغبياة الدنيا الٍب يتعلقوف هبا جبهلهم كدبا  -جٌل شأنو-كيبْبًٌ 
إال ؽبونا كلعبنا كتنافسنا على متاع زائل، كلو  -إذا خلت من اإليباف-لن تكوف ُب حقيقتها 

ا هناية اؼبطاؼ كأنَّ  ال بعث كال نشور كال جنة  وأدرؾ ىؤالء الذين فيتنوا هبذه اغبياة كظنوا أهنَّ
، ىي اغبياة اغبقيقيَّة ىي كال انر، لو أدرؾ ىؤالء كعقلوا لعلموا أفَّ الدار اآلخرة ؽبي اغبيواف

اغبياة الٍب ال يعقبها موت، كأمَّا ىذه اغبياة الدنيا فهي فبر كطريق إليها لو كانوا يعلموف، 
فبعد أف نفى عنهم التعقُّل كالعقل ُب اآلية السابقة نفى عنهم العلم ُب ىذه اآليو الكريبة ليبْبًٌ 

 لتفكُّر. ؽبم ضآلة شأهنم، كلعل ذلك وبملهم على التدبُّر كا

 عدـ استقرار املشركني على حاؿ:

يَن فَػَلمَّا ذَمَّاُىْم إَل اْلبَػرِّ ِإَذا ُىْم  ﴿فَِإَذا رَِكُبوا ٓت اْلُفْلِك َدَعُوا اّللََّ خُمِْلِصنَي َلُو الدِّ
 .(ُ٘ٙيْشرُِكوَف﴾ )العنكبوت:
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م مل يشرك وا بو يومنا إذا ركب ىؤالء الفلك أم السفن دعوا هللا ـبلصْب لو الدين كأهنَّ
فيخلصوف التضرع كالدعاء كاؼبناجاة فلما قباىم إىل الرب إذا ىم يشركوف، فبعد أف نفى عنهم 

أبيدم الشياطْب  -قلوابن ككجوىنا-العقل كالعلم نفى عنهم الوفاء كاالستقرار كاالستقامة، فهم 
 يقلبوهنم كيف شاءكا. -شياطْب اإلنس كاعبن-

 ِتديد:

َناُىْم َولِيَػَتَمتػَُّعوا َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف﴾ )العنكبوت:﴿لَِيْكُفُروا ِبَا آتػَ   (ٙٙيػْ

ليكفركا دبا آتيناىم كليتمتعوا إذا كانوا يعتربكف، إذا ما كاف ُب ىذه اغبياة فبتعنا فسوؼ 
يعلموف، كىذا هتديد ؽبم فسوؼ أيٌب اليـو الذم يعلموف فيو أفَّ كل ما جئتهم بو ىو اغبق 

حْب مل  -آنذاؾ–ونو كىم يشاىدكنو كيعيشونو كال ينفعهم علمهم كىو اػبّب كاؽبدل، فيعلم
 يتقبلوا ما جئتهم بو من العلم.

 من نعم هللا أف جعل اِلـر آمًنا: 

َأَوَّلَْ يَػَرْوا َأَنَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوْلِِْم َأفَِباْلَباِطِل يُػْؤِمُنوَف ﴿
 (.ٚٙاّللَِّ َيْكُفُروَف﴾ )العنكبوت:َوبِِنْعَمِة 

أك فشبو جزيرة العرب ما كانت فيها بقعة يستطيع اإلنساف أف أيمن فيها على مالو 
على نفسو، إال تلك البقعة اؼبباركة ارمة، الٍب حرمها هللا، آال يركف أفَّ ُب ذلك نعمة كربل 

ل يؤمنوف؟! أم أبكاثهنم كأصنامهم ، أفبالباط؟مىنَّ هللا عليهم هبا تستحق أف تشكر كال تكفر
م بذلك تنكشف حقيقتهم  ا آؽبة، كىي ابطل، كبنعمة هللا يكفركف؟! إهنَّ الٍب يزعموف أهنَّ

.  كزيفهم كزيغهم كاكبرافاهتم، كىم هبحدكف نعم هللا، كأبرزىا نعمة األمن كاألماف ؽبذا اغبـر
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 من يفرتي الكذب على هللا يظلم نفسو:

تَػَرى َعَلى اّللَِّ َكِذًَب َأْو َكذََّب َِبِْلَقِّ َلمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ٓت َجَهنََّم َوَمْن َأْظَلُم دمَّ ﴿ ِن افػْ
 (.َٛٙمثْػًوى لِْلَكاِفرِيَن﴾ )العنكبوت:

م ظاؼبوف بذلك كٌلو، ٍب  فما أضأؿ شأهنم، كأسخف عقوؽبم، كما أخف أحبلمهم، إهنَّ
، ابفَبا ئهم على هللا الكذب كتكذيبهم ابغبق ؼبا ىم أشد الناس ظلمنا، كأكثرىم عدكاانن

م ما يعبدكف تلك األصناـ إال لتقرهبم إىل  جاءىم، لقد افَبكا على هللا الكذب حْب زعموا أهنَّ
 هللا زلفى، كما ىى بفاعلة، إىل غّب ذلك من افَباءاهتم كما أكثرىا.

 اْلهاد ٓت هللا يؤدي إَل سبل اْلداية:

لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي﴾  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا﴿
 .(ٜٙ)العنكبوت:

أمَّا أنت كمن معك  فبن جاىدكا فينا كاىتدكا إلينا فأنتم اؼبهتدكف كأنتم اؼبنصوركف 
ُم ﴿َأال ِإفَّ ِحْزَب اّللَِّ ىُ كأنتم الذين ربظوف دبعيَّة هللا؛ ألنَّكم ؿبسنوف، كأنتم حزب هللا: 

كاختياركم سبيل اعبهاد فينا بكل مستوايتو سوؼ يكوف كسيلة (، ٕٕاْلُمْفِلُحوَف﴾ )اجملادلة:
ؽبدايتكم إىل سبلنا لتسلكوىا َب اغبياة الدنيا ُب سائر اجملاالت؛ ُب السياسة كاالقتصاد 

ا ستسلك بكم السبيل إىل اعبنَّة   عاىل.إف شاء هللا ت-كاالجتماع كالَببية كالتعليم، كما أهنَّ

 كهللا أعلم.

 

 

 طو جابر العلواين
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 .ُّٓٗ-ىػ  ُّْٓمن مواليد العراؽ عاـ     

-ىػ  ُِّٗدكتوراه أصوؿ الفقو، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر  -
ُّٕٗ. 

 .ُٖٔٗ-ىػ  ُّٖٖماجستّب كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر  -

 .ُٗٓٗ-ىػ  ُّٖٕليسانس كلية الشريعة كالقانوف، جامعة األزىر  -

شارؾ ُب أتسيس اؼبعهد العاؼبٌي للفكر اإلسبلمٌي ُب الوالايت اؼبتحدة عاـ  -
 ـ.ُٔٗٗ_ ٍُٖٔٗب ترأٌسو مدة عشر سنوات  ُُٖٗ-ىػ  َُُْ

 سابقا.ُٔٗٗرئيس جامعة قرطبة ُب الوالايت اؼبتحدة منذ  -

عضو ؾبمع الفقو اإلسبلمٌي الدكيٌل جبدة كرئيس اجمللس الفقهي ألمريكا  -
 ية سابقا.الشمال

 أحدث املؤلفات:

 َُُِالقاىرة: دار السبلـ،  ربقيق كدراسة. .اصوؿ ٓت أصوؿ الفقو للرازي. 
 ََُِالقاىرة: دار السبلـ،  .أفال يتدبروف القرآف. 

 ََُِبّبكت: دار اؽبادم،  .مقدمة ٓت إسالميَّة املعرفة. 

  :بّبكت:  .اإلسالمي املعاصرمدخل إَل نظاـ اْلطاب ٓت الفكر إصالح الفكر اإلسالمي
 .ََُِدار اؽبادم، 

 .ََُِبّبكت: دار اؽبادم،  مقاصد الشريعة. 

 ََُِبّبكت: دار اؽبادم،  .اْلصوصية والعاملية ٓت الفكر اإلسالمي. 

 ََُِبّبكت: دار اؽبادم،  .األزمة الفكرية ومناىج التغيي. 

 ََُِبّبكت: دار اؽبادم،  .رمو منهجية معرفية قرآنية. 

 مراكش: جامعة القاضي عياض، اؼبطبعة الوطنية، رشد اِلفيد: الفقيو والفيلسوؼ ابن ،
 ـ.ََِٔ

 القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، أزمة اإلنسانية ودور القرآف الكرمي ٓت اْلالص منها ،
 ـ.ََِٔ
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 القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، اْلمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكوف ،
 ـ.ََِٔ

 ـ.ََِٔ، القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، الوحدة البنائية للقرآف اجمليد 

 ـ.ََِٔ، القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، لساف القرآف ومستقبل األمة القطب 

 مشَبكة ِ.طال إكراه ٓت الدين: إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالـ إَل اليـو ،
 ـ.ََِٔكتبة الشركؽ الدكلية، بْب اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، كم

  ،ـ.ََِٕالقاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، رمو موقف قرآين من النسخ 

  ،رمو التجديد واالجتهاد، مراجعات ٓت املنظومة املعرفية اإلسالمية، أوال: الفقو وأصولو
 ـ.ََِٖالقاىرة: دار التنوير، 

  ،ـ.ََِٗبلـ، القاىرة: دار السالتعليم الديِن بني التجديد والتجميد 

 ،رمو إعادة بناء علـو األمة االجتماعية والشرعية، طو جابر العلواين، مَن أبو الفضل 
 ـ.ََِٗالقاىرة، دار السبلـ، 

  ،ـ.ََِٗالقاىرة: دار السبلـ، مفاىيم حمورية ٓت املنهج واملنهجية 

  ،ـ.ََُِالقاىرة: دار السبلـ، معاَّل ٓت املنهج القرآين 

  ـ.ََُِالقاىرة: دار السبلـ، ازي ومصنفاتو، اإلماـ فخر الدين الر 

  ،ـ.ََُِالقاىرة: دار السبلـ، رمو موقف قرآين من إشكالية اكم واملتشابو 

  ،ـ.َُِِالقاىرة: دار السبلـ، تفسي سورة األنعاـ 

  ،رجينيا: اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، ڤىرندف، إشكالية التعامل مع السنة النبوية
 ـ.َُِْ

 ـ.َُِْ/ ھُّْٓالقاىرة: دار السبلـ، ع القرآف، ُتربة ذاتية ودعوة للتدبر، حوار م 

 ،ُـ، جَُِٔبّبكت، منتدل اؼبعارؼ،  ُتربِت مع اِلياة السياسية ٓت العراؽ. 
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