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كان وما زال القرآن موضع اهتامم املسلمني وبمختلف مستوياهتم، ويف هذا املضامر 
ًاهتم علامء الدين به يف دراساهتم املتواصلة عىل طول قرون، واعتربوه منهجـا دراسـيا  ً ّ

حب الطالب منذ البداية وحتى مراحل متأخرة من دراساته العليا، كام هو مـنهج يصا
ّحياة للبرشية، ينبغي أن يصاحب أتباع الدين حتى آخر العمر، وهـو يف الوقـت ذاتـه 

ة، ال يف ـّمنهل خصب لكثري من العلوم والفنون، ومعلم مهم من معامل تطـور البـرشي
ً حيانسانريخ وما دام اإلّبرهة خاصة من الزمن بل عىل طول التا ّ. 

ّومن أجل هذا نجد تنـوع الدراسـات القرآنيـة واختالفهـا يف املـستويات وزوايـا 
البحث، فبعض تناول األدب منه، وبعض آخر تناول الفقه منه، وآخر تنـاول العلـوم 

 ...الطبيعية منه، وهكذا
وين مل تقترص الدراسات عىل مستوى خاص من املخاطبني بل سـعى علامؤنـا لتـد

تعاليم وعلوم وفنون هذا الكتاب ملختلف املستويات، فمنهم من تناول عمـق القـرآن 
وتأويالتــه وزوايــاه التــي تــصلح كــامدة دراســية ألهــل العلــم، ومــنهم مــن تنــاول 

، ومـنهم مـن خاصـةرشحية طالب العلوم الدينية يف مـستويات موضوعات تناسب 
 .ّتى األطفالّرشحية الشباب املثقف بل وحقضايا تناسب تناول 

ًوهذا أمر منسجم وطبيعة كتاب يعد منهجا سامويا كـسب خـالل حياتـه الزاهـرة  ً ُّ
ّأتباعا تقدر بمليارات من البرش من خمتلف القوميات واألعراق والرشائح، وما عرفوه  ً

ّكتابا مؤطرا بزمان، وال بقومية وال أي يشء آخر حتجمه وحترسه عن االتساع ّ ً ّ ً. 
ُّلتي تناولت هذا الكتاب إال أهنا ال تعد كافيـةبرغم كثرة البحوث ا ّ  وال وافيـة ملـا ،ّ
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ّالبحـث فيـه ودراسـته متجـددة بتجـدد األزمـان  إىل احلاجـةّ فإن ّتضمن من خزائن، ّ
ّواألجيال وحتول الظروف وتطور العلوم ّ. 

ّاجلديد من بحوثه هو تطور اللغة التي اعتمدها، وحتوهلا بمفرداهتا  إىل ّأقل حاجتنا ّ
ّاجلديد من بحوثه هو تطور العلوم ورضورة انسجام  إىل ّراكيبها، وأقل حاجتناوت

زالت يف ازدياد ة وماـمعطياته مع آخر االكتشافات واملعارف التي اكتسبتها البرشي
مستمر، وهناك الكثري من املجاالت والشؤون التي تستدعينا للبحث يف هذا الكتاب 

ّرناه من السلف، وبات األسلوب الذي ألف ّبشكل متواصل، وعدم التوقف يف ما أث
 .ّالله عىل كل بحث ودراسةظبّبه السلف غري كاف، وعنرص التجدد أخذ يلقي 

القرآن بطبيعة شأنه ومقامه ودوره الذي لعبه خالل أكثر من ّ فإن ومن جانب آخر،
ّأربعة عرش قرنا يثري كل من هو غريب عنه، فجعل البعض يبحث يف معرفة رس خلود  ّ ً

ًتأثري هذا الكتاب سعيا منه ملعرفة احلقيقة واتباعا ملا هـو احلـق، وجعـل بعـضا آخـر و ً ًّ ّ
 ألجل زعزعة ؛ إليهان خالهلا النيل من الدين الذي دعيسعى ملعرفة أجزاء منه يمكنه م

ّمن هنا تنوعت الشبهات واالهتامات يف هذا املجال، وبخاصة تلـك . عقيدة أتباعه فيه
 .العقائدية اخلاصة أو غربيني ذوي االجتاهات السياسيةالتي صدرت من بعض ال

ّمل يكن القرآن حديث عهد بمحاوالت النيل منه، فإنه كـان مثـار جـدل وعرضـة 
رف ـّهلجامت عنيفة منذ أن ظهر وصار منطلق دعوة ربانية ملنهج ينهل منه النبل والـش

ّواستمرت اهلجامت حتى يومنا هذا، وقد بلغ ب. واألخالق العالية رجـة مـن البعض دّ
إحراقـه، ال عـن علـم بمحتـواه الرفيـع بـل للحقـد  إىل ااحلقد والالموضوعية إذ دع

 .ّواجلهل الذي أقر به
ّالقرآن يزداد شموخا ويـزداد أتباعـا، ويـزداد تعلـق ّ فإن مهام كثرت هذه اهلجامت ً ً

 .وهذا واحد من معامل إعجازه وجالله. أتباعه وعشاقه به
 



١٣ 

 
 
 
 
 

 
ا الكتاب عبارة عن جمموعة حمارضات ومقاالت ألقاها سـامحة آيـة اهللا الـشيخ هذ

ّتتحـد يف . وزة العلميـة ويف مـؤمترات دوليـةاحلـحممد عيل التسخريي عىل طالبـه يف 
 :يزات التاليةع القرآن، ويمكن أن يذكر هلا املموضو
ستوحاة رؤى مـ: علوم القرآن، واآلخر: ُّتضم صنفني من البحوث، أحدمها: ًأوال

ألجـل ذلـك . من الكتاب العزيز، يمكن تصنيفها ضمن التفسري املوضـوعي للقـرآن
 .قسمني إىل انقسم الكتاب

النظرة املقارنة للبحوث املطروحة هنا، وهذا أمر مـشهود يف جممـل بحـوث : ًثانيا
سامحته، وذلك نتيجـة طبيعيـة لعمـل متواصـل دام سـنوات يف جمـال التقريـب بـني 

ية، سـالم يف مـؤمترات تعـالج قـضايا اختلفـت فيهـا املـذاهب اإلاملذاهب واحلضور
 .ية كثريةإسالموجمالسة علامء من أقطار 

ّتغطي هذه البحوث طلبات مرحلة من مراحل الدراسات القرآنية، كـام أهنـا : ًثالثا ّ
 ؛ًيف الوقت ذاته تصلح أن تكون مصدرا للمطالعة لطبقة املثقفني من املجتمـع العـريب

ّلت به من سالسة التعابري وبساطة البحوث وتنوعها وشموليتها لكثري منوذلك ملا حت ّ 
 .التي ينبغي عىل املسلم معرفتهااألمور 

فهو كتاب يصلح كمنهج درايس لطالب العلـوم الدينيـة يف مراحلهـا األوىل، كـام 
 .ني املسلمنيفيصلح للمطالعة للمستويات العالية من املثق
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شخـصية علميـة أمـضت أكثـر مـن نـصف قـرن مـن ّكونه يعرب عـن آراء : ًرابعا
 والتواصـل مـع اآلخـرين عـىل ،التجارب العلمية واالعالمية ذات النطـاق الواسـع

 .ّمستويات خمتلفة من الشعوب العربية والطبقات املتنوعة
ّ هنا بأن املقاالت واملحارضات التي ألفت هـذا الكتـاب كانـت قـد ئّونذكر القار ّ

ً لـذلك قـد نجـد تفاوتـا بينهـا ؛ّويف ظـروف معينـةكتبت وألقيت ألغراض خاصـة 
مـا يزيـد ) قده(ّوبخاصة أن بعضها نقلها صاحب الكتاب عن أستاذه الشهيد الصدر 

 .ئصعوبة يف التأليف بينها كام قد يشهده القار
 

 حتسني البدري
 ١٤٣١ذي القعدة 
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 لقرآنتعريف علوم ا        
 .ّتعريف يشمل بحوثه ويميزها من غريها إىل ّالبد من اإلشارة

ً تعريفا مشهورا هـو عبـارة عـن)مباحثه(نقل الدكتور الصالح يف  جمموعـة مـن «: ً
املسائل يبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث نزوله وأدائـه وكتابتـه ومجعـه 

  .)١(»أغراضهوترتيبه يف املصاحف وتفسري ألفاظه وبيان خصائصه و
َومن الواضح أنه مجع العناوين الرئيسة ملسائله وصاغ منها هذه العبارة التي ذكرت  َ

 لـدخول بحـوث التفـسري فيـه وهـي ؛ّكتعريف هلذا العلم، ومع ذلك فإنه غـري مـانع
 .خارجة

ًولكن لو تساء لنا عن رس متيز هذا العلم عن علم التفسري ـ خصوصا وأنه نـشأ يف  ّ ّ
ّنجد لذلك تفسريا، إال أنه ملا مل تكن بعض بحوثه تتعلق باجلنبة التفسريية أحضانه ـ مل  ّ ّّ ً

ّفقد خرجت عن ذلك اإلطار واختذت هلا صفة املقدمية لعلوم التفـسري تـارة صـفة  أو ّ
                                                 

 . ١٠:  ـ مباحث يف علوم القرآن1
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مثلها يف ذلك مثل . االستقالل عنه تارة أخرى، وإن اشرتكت يف تيسري التفسري مبارشة
ًإعراب القرآن إن صح أن نسميه علـام، وعلـم جتويـده كعلم  األخرى العلوم القرآنية ّ
 .وغريبه وغري ذلك

وأنا أعني ذلك كمسألة نزول القرآن ومـسألة التفـسري » بعض بحوثه«: وقد قلت
ولكنا نالحظ أن الكثري من مسائله هـي مـن صـميم . وأساليبه والقراءات وغري ذلك

، »احلـروف املقطعـة«و » نـسوخالناسـخ وامل«و » املحكم واملتشابه«التفسري القرآين كـ
ُفلامذا أحلقت بعلم علوم القرآن يا ترى؟ ُ 

 :توجد هنا احتامالت منها
ً ـ إهنا ملا كانت تشكل لوحدها موضوعا متكامال نسبيا١ ًً ّ  ئ فقـد قـام العلـامء بـاد،ّ

ّبتأليف مصنفات فيها بصورة مستقلة عن التفسري، وأطـالوا الكـالم فيهـا، وذلـك األمر  ّ 
 :مثل

ّوعيل بن املديني من شيوخ البخـاري يف  )١(»علم القراءة«ّألفه أبان بن تغلب يف ما 
 . وغري ذلك)٢(»الناسخ واملنسوخ«والقاسم بن سالم يف » أسباب النزول«

ّوملا كانت طريقتهم استقصاء جزئيات القرآن، لذلك وجب اختصار تلك العلـوم 
ّيف علم جديد موحد سموه   .»علوم القرآن«ّ

ّا بحوث عامة يمكن أن تطرح نفسها يف موارد متعـددة فلـذا كـان البـد أن ّ ـ إهن٢ ّ
ّتكون معلومة مسبقا للمفرس كمسألة  ّاملكـي واملـدين( و )الناسخ واملنـسوخ(ً  وغـري )ّ

 .ذلك
ّأننا ال نستطيع ـ إن أردنا أن نعرف هذا العلم كام هو مدون ـ أن نعطي : واخلالصة ّ ّ

ًإطارا عاما، جامعا مانعا ـ ً ً ذلـك التعريـف الـسابق  إىل  كام يقال ـ فيجب إذن أن نرجعً

                                                 
 . ٣٤٣: سالم ـ تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإل1

 . ١٢١:  ـ مباحث يف علوم القرآن2
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العلـم «: بـه ليـصبح هكـذاّ بعـد أن هنذ-ً طبعا -ّرغم عدم فنيته فهو الشارح لبحوثه 
الذي يبحث عن أحوال القرآن مـن حيـث نزولـه وأدائـه وكتابتـه ومجعـه وترتيبـه يف 

 أسـاس مع إدخـال بعـض البحـوث عـىل األخرى املصاحف وبيان خصائصه العامة
 .»اإلحلاق

 .التزمنا بانفصاله عن علم التفسري إذا كل هذا
ّأن أغلب البحوث يف هذا العلم : نقطة ال بأس بمعرفتها هنا، وهي إىل بقي أن نشري

ًمتتلك صفة تأرخيية، وإن كانت تعتمد أحيانا عىل الذوق واالسـتنباط، وخـصوصا يف  ً َ
 .البحوث امللحقة

 
 علمملحة تأرخيية عن سري هذا ال

ّيرى الدكتور الصالح أن أول من كتب يف هذه العلوم هو عيل بن املديني والقاسـم  ّ
ّ وحممـد )الناسخ واملنسوخ(، والثاين يف )أسباب النزول(ّبن سالم، فقد ألف األول يف 

ّ وحممـد بـن خلـف )ما نزل بمكة، وما نزل باملدينة(يف ) ٢٩٤ت (بن أيوب الرضيس
 .)١ ()حلاوي يف علوم القرآنا(ّإذ ألف ) ٣٠٩ت ( املرزبان

ًأن أبان بـن تغلـب كـان مقـدما يف كـل فـن مـن العلـم يف  يف حني ينقل النجايش  ّّ
معـاين (وله مـن الكتـب : ، قال)القراءة(، وذكر ابن النديم تصنيف أبان يف )٢(القرآن
 ) ٤(ومل يعهـد ألحـد قبـل أبـان ومحـزة«: ) الـشيعةتأسـيس( قال صاحب .)٣( )القرآن

ّالذهبي وغريه ممن كتب يف طبقـات القـراء، نـصوا عـىل أن ّ فإن القراءات؛تصنيف يف  ّ ّ
، وال )٢٢٤(ّأول من صنف يف القراءات هو أبو عبيد القاسم بـن سـالم املتـوىف سـنة

                                                 
 .١٢٢ ـ ١٢١: مباحث يف علوم القرآن ـ 1
  .١١: رجال النجايش ـ 2
 .٢٧٦: فهرست ابن النديم ـ 3
 .  كام ذكر ابن النديم)7( اإلمام الصادق  ـ هو محزة بن حبيب أحد السبعة من أصحاب4
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ّنـصا عـىل أنـه » الطبقـات«والسيوطي يف » امليزان«ّ ألن الذهبي يف ؛ّريب يف تقدم أبان ّ
ّ، وعقب عىل تقديم احلافظ الذهبي )١٥٤(سنةّوكذلك محزة إذ تويف ) ١٤١(ّتويف سنة

ّله بأنه يقصد أول من ألف من السنة ّ ّ«)١(. 
ّوعىل أي حال، فيبدو أن التأليف فيه بدأ يف أوائل  .أواسط املئة الثانية للهجرة أو ّ

ّوقد ألف فيـه يف املئـة الرابعـة كـل مـن ، )عجائـب يف علـوم القـرآن(األنبـاري : ّ
، والكرخـي )يف غريب القـرآن(، والسجستاين )م القرآناملختزن يف علو(واألشعري 

 .، وغريهم)االستغناء يف علوم القرآن(وي دف، واأل)ّنكت القرآن الدالة عىل البيان(
 .)إعراب القرآن(و  )الربهان يف علوم القرآن( احلويف: يف املئة اخلامسة مجاعة منهم
فنـون (، ابـن اجلـوزي )نمـبهامت القـرآ( الـسهييل :ويف املئة السادسة مجاعة منهم
، وابن شهر آشوب )علوم تتعلق بالقرآن(، واملجتبى )األفنان يف عجائب علوم القرآن

 .)متشابه القرآن(املازندراين 
ّمجال القـراء وكـامل (ّ، والسخاوي )جماز القرآن(ابن عبد السالم : ويف املئة السابعة

 .)آن العزيزاملرشد الوجيز فيام يتعلق بالقر(، وأبو شامه )اإلقراء
 ).الربهان(الزركيش: ويف املئة الثامنة
 .، وهكذا)اإلتقان(السيوطي: ويف املئة التاسعة

 القاسـم و للـسيد أبـ)البيـان( :ًوقد ظهرت أخريا كتب تبحث يف هذا العلم، منها
 للـشيخ طـاهر )البيـان( للـدكتور الـصالح، و)مباحث يف علـوم القـرآن(اخلوئي، و

 للـشيخ الزرقـاين، )مناهل العرفان( للشيخ القاسمي، و)يلحماسن التأو(اجلزائري، و
 )الظـاهرة القرآنيـة( للرافعـي، و)إعجاز القـرآن( للشيخ سالمة، و)منهج الفرقان(و

 .البن نبي

                                                 
 .٣١٩: سالم ـ تأسيس الشيعة لعلوم اإل1
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ّأن أغلب هذه املسائل قد تناولتها التفاسـري، ولـربام عـىل  إىل ّعىل أننا جيب أن نشري ّ
 .ّ القيم)امليزان(وهذا ما نالحظه يف تفسري نفس املستوى الذي تناوهلا به هذا العلم، 

 أسامء القرآن
ّ الفقيه الشافعي أهنا مخسة ومخسون، وعن احلـرايل ةنقل عن القايض شيذل: عددها

ًأهنا نيف وتسعون اسام، ونقله الشيخ طاهر اجلزائـري يف كتابـه   عـن بعـض )التبيـان(ّ
 .)١(ًالعلامء وكذلك ذكره الزرقاين أيضا

ّ أن اهللا تعاىل اختار لكتابه اسام خمالفا ملا سـمى العـرب كالمهـم ونقل عن اجلاحظ ً ًّ
ًعىل اجلملة والتفصيل، سمى مجلته كتابا كام سموا ديوانـا، وبعـضه سـورة كقـصيدة،  ًّ ّ

 .)٢(وبعضها آية كالبيت وآخرها فاصلة كقافية
: مّسموه، قال بعـضه: ّونقل السيوطي عن املظفري أنه ملا مجع أبو بكر القرآن قال

ًسموه إنجيال فكرهوه، وقال بعضهم ّسموه السفر، فكرهـوه مـن هيـود، فقـال ابـن : ّ
ّرأيت باحلبشة كتابا يدعونه املصحف، فسموه به، ونقل مثلها عن ابن اشتة يف : مسعود ً

 .)٣(كتاب املصاحف
 بعض النكات إىل وحيسن هنا أن نلتفت

لـسارية يف كـل خطـوة وكـل ّاهلدفية يف القول والعمل، هي الروح ا: النكتة األوىل
ً، ولذا فإنا نجـد أن هنـاك تناسـبا رائعـا بـني مركـز القـرآن سالماإل إىل حركة تنتسب ً ّ ّ

ّية ووظائفه األساسية، وبني التسميات التـي سـمي هبـاسالمالرئييس يف الدعوة اإل  أو ُ
 .ّادعيت تسميته هبا

ون استكـشاف ذلك، فراحوا حيـاول إىل وقد التفت الدارسون القدامى واملحدثون

                                                 
 . ٣٤٣ : ١ ـ الربهان يف علوم القرآن 1
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ًالرس حسبام يتصورون اعتامدا عىل ذلك العلم اإلمجايل بـالتالؤم احلتمـي بـني االسـم  ّ ّ
 :ّوالعنوان ومركز املسمى واملعنون؛ كام نجد فيام ييل

 فمشتق من الكلم بمعنى التأثري؛ ألنه يؤثر يف ذهن الكالموأما :  ـ قال السيوطي١
ّألنه يدرك به غوامض احلـالل واحلـرام، وأمـا  فالنورّالسامع فائدة مل تكن عنده، وأما  ّ

ّ فألن فيه الداللة عىل احلق، وهو باب إطالق املصدر عىل الفاعل، وأما ُاهلدى  الفرقـانّ
ّفألنه فرق بني احلق والباطل، وجهه بذلك جماهد، كـام أخرجـه ابـن أيب حـاتم، وأمـا  ّ ّ

ًالغـل ـ والبدنيـة أيـضا، ّ فألنه يشفي من األمراض القلبية ـ كالكفر واجلهـل والشفاء
 .)١(آخر ما قال إىل ...ُ فلام فيه من املواعظ وأخبار األمم املاضيةّالذكرّوأما 
ّ ـ قد فرس بعض املفرسين املحدثني٢ ّوسامه الفرقان ملا تضمنه مـن : فقال) الفرقان(ّ ّ

ّفارق بني احلق والباطل واهلدى والضالل، بل بام فيـه مـن تفرقـة بـني هنـج يف احليـاة 
ًوهنج، وبني عهد للبرشية وعهـد، فـالقرآن يرسـم منهجـا واضـحا ًويمثـل عهـدا ... ً ّ

فرقان ينتهي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد، وينتهي به عهد اخلـوارق ... ًجديدا
ّاملادية ويبدأ به عهد املعجزات العقلية، وينتهي بـه عهـد الرسـاالت املحليـة املوقوتـة 

 .)٢(مة الشاملةويبدأ به عهد الرسالة العا
ّالرس متاما، وإنام حـاولوا أن جيـدوا جمـرد مأخـذ  إىل  عىل أن البعض مل يلتفتوا،هذا ً

ً ألن القارئ يظهره ويبينه من فيه؛ أخذا من قول ؛ً مثالًقرآناالتسمية، فقالوا بأنه سمي  ّّ َ
ًما قرأت الناقة سالقط أي مارمت لولد أي ما أسقطت ولـدا أي مـا محلـت «: العرب ْ
ً، والقرآن خيرجه القارئ من فيه ويلقيه، فسمي قرآنا»قط ّ ّوأدعى الشافعي أنه مل يؤخذ . ُ

وقـال قـوم مـنهم . ّمن قراءة وإنام هو اسم خمرتع لكتاب اهللا مثـل التـوراة واإلنجيـل
اآلخر، وسـمي  إىل ضممت أحدمها إذا ء باليشءهو مشتق من قرنت اليش: األشعري

 . ات واحلروف فيهبه القرآن القرتان السور واآلي
                                                 

 .٥١:  ١ ـ اإلتقان يف علوم القرآن1
 .٢٥٤٧ : ٥ ـ يف ظالل القرآن 2



٢٣ 

ّولن نطيل يف ذكر هذه األقوال، إال أننا نشري ّأهنا مل تدرك النكتة الكربى، والتي  إىل ّ
البـرشية  إىل إيصال الوحي إىل  باإلضافة–تنطبق أكثر فأكثر يف حق القرآن؛ إذ أريد به 

ّيف عمليـة ّاملعنى املراد، ومؤثرة  إىل ٍّأقىص حد ممكن إىل  أن تكون كل كلمة فيه مشرية–
ّالرتبية الكربى، فكيف يكون اختيار اللفظ مثال ألنه مقروء ّألنه تقرتن مقاطعه فيه،  أو ً

 !وهل هناك كتاب ال تقرتن مقاطعه؟
وعذر هؤالء أهنم بحثوا عن أصل االشتقاق اللغوي غـافلني عـن هـذا التناسـب 

 .ّاملحتم
لدكتور الصالح الحظـا ومن اجلدير بالذكر هنا أن الدكتور عبداهللا دراز، وكذلك ا

تـسميته (ّ، وفرسا هذا املعنى بـأن)القرآن والكتاب(أن أكثر األسامء الشائعة هي لفظتا
ّمجعه يف السطور؛ ألن الكتابة مجع احلروف ورسم لأللفاظ، كـام أن  إىل بالكتاب إشارة

 ّحفظه يف الصدور؛ ألن القـرآن مـصدر القـراءة ويف القـراءة إىل ةءتسميته بالقرآن إيام
 فهذا الوحي العريب املبني قد كفل له من العناية به ما كفـل صـيانته يف حـرز ،استذكار

إذ مل ينقل كجميع الكتب بالكتابة وحدها وال احلفظ وحده بل وافقت كتابتـه ...حريز
 . )١()تواتر إسناده، ووافق إسناده املتواتر نقله األمني الدقيق

د نرفضه؛ باعتبار أن هاتني التسميتني ونحن ال نستطيع أن نقف عند هذا احلد بل ق
صفتني  إىل ّ ال أهنام جائتا بعد ذلك لتشريا، أتباعهسالمّجاء هبام القرآن نفسه ولقنهام اإل

ّتوقع هلام أن حتدثا فيـه، ومهـا قراءتـه وكتابتـه وصـيانته هبـام مـن  أو ّمتأخرتني حدثتا ُ
ّكون يف علم التفسري إال أننا ّوالبحث املفصل عن مداليل هذه األسامء إنام ي. التحريف ّ

   )٢(يـأيت بمعنـى مجـع، ولـذا نقـل الراغـب اإلصـبهاين يف مفرداتـه) قـرأ(ّأن إىل نشري
ًتسمية هذا الكتاب قرآنا من بـني كتـب اهللا، لكونـه جامعـا لثمـرة كتبـه، بـل جلمعـه ً  

                                                 
 . ١٧: ومباحث يف علوم القرآن،  ١٣:  ـ راجع النبأ العظيم1
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٢٤ 

ٍوتفصيل كل يشء[: تعاىل بقوله إليه  ثمرة مجيع العلوم كام أشار ِْ َ َّ َُ َْ َ[)١(. 
ٍتبيانا لكل يشء[: وقوله تعاىل ِْ َ ِّ ُِّ ً َ يعني تفهمه وتطلـع عـىل » ءتقرأ اليش «ّنأكام . )٢(]ْ

 .أرساره
لوالت ّوم الكتابة احلريف، وإنام له مـدّأن الكتاب ال يطلق عىل مفه إىل ّكام أننا نشري

ًتبعية مقرتنة به متاما، كاإللزام كام يف ُكتب عليكم الصيام[ّ َ ُ ِّْ َ َُ َ ِ كـام ) التقـدير(ولومدل )٣(]ُ
َكتب[ يف َ ِألغلبن أنا ورسيل اهللاُ َ ُ ُ َ َّ ََ َ ِ ْ َ ّ ألنه مجع ؛ أن تسميته الكتابةلذ وقد ذكر ابن شي،)٤(]َ

بني العلوم والقصص واألخبار عىل أبلغ وجه، وهذا يعني أن اختيار هذين اإلسـمني 
اإلهلي الـذي مر ّكان يتالءم مع وظيفة القرآن العامة التي جعلته الفيصل واجلامع واآل

 .جيب أن يكون قوام كل يشء يف حياة املسلمني
ّاملالحظ أن الكثريين خلطوا بني أسامء القرآن وصفاته، فالكثري مـن :  النكتة الثانية

األسامء التي ذكرت له مل تكن أسامء بقدر ما هي صفات، وذلـك مـن قبيـل الـصفات 
ًصدق ملا بني يديه، وعجبا، وتـذكرة، العيل، العزيز، املجيد، العريب، املبارك، امل:(التالية ّ

 ).القصص احلق، وبصائر، الزبور، البشري، النذير، البالغ
 

 : ّوما يمكن أن يعد من أسامء القرآن هو ماييل
 )٥٨( وهو أشهر األسامء وقد ذكره اهللا تعاىل يف كتابـة الكـريم :»القرآن«لفظ  ـ ١

ّا حتى غطى عـىل كـل اسـم آخـر، مرة، وجاء ذكره يف األحاديث النبوية الرشيفة كثري ً
 .ًوأصبح علام له رضورة

                                                 
 . ١١١:  ـ سورة يوسف1

 . ٨٩:  ـ سورة النحل2

 .١٨٣: ة البقرة ـ سور3
  .٢١:  املجادلة ـ 4



٢٥ 

ًفهو عند الشافعي لـيس مـشتقا وال مهمـوزا. وقد اختلفوا يف هذا اللفظ بـل هـو  ً
 وهو أمـر بعيـد ال معنـى لـه، 6ًمرجتل ووضع علام عىل الكالم املنزل عىل النبي

 :عند الـبعضّفالبد أن تكون هناك مناسبة لوضوح القصد من هذه التسمية اخلطرية و
ّأنه مشتق من القرائن ّ ألن آياته يشبه بعضها بعـضا، ومل نعـرف رس ذلـك ودخلـه يف ؛ّ ً ّ

 .ّالغرض إال بتحوير وتفسري
 .ّأنه مشتق من قرن اليشء باليشء وهو أخفى من سابقه: ويقول األشعري

 هو قوهلا بعدم اهلمز، وهو – كام يقوله الدكتور الصالح –والذي يبعد هذه األقوال 
 ةمن إغفاهلا تلك النكت إليه بعيد عن قواعد االشتقاق وموارد اللغة، باإلضافة ملا أرشنا

 .األساسية
ــه مهمــوزىهــذا، يف حــني رأ ــري،ّ اآلخــرون أن ــه مهمــوز عــىل ى ف ّ الزجــاج أن ّ

مشتق من القرء بمعنى اجلمع، ويرى اللحياين أنه مصدر مهمـوز بـوزن ) فعالن(وزن
 .»تال«الغفران، مشتق من قرأ بمعنى 

 .)١(ّسمي به املقروء تسمية للمفعول باملصدر
ويمكن أن نعترب من يقول بأن القرآن اكتسب اسمه من أول كلمة نزلت منه وهـي 

ًمؤيدا هلذا القول، كام أنه يمكـن االسـتدالل لـه بـأن القـرآن يف اللغـة مـصدر » إقرأ«
ُإن علينا مجعه وق[ :مرادف للقراءة ومنه قوله تعاىل َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َّ ُرآنه ِ َ ُقرأناه فاتبع قرآنه فإذا &ْ ْ َُ َْ َُ َِ َّ َ ْ[)٢( ،

ُالـرمحن [ :ّ املفرسين يعتربون منـه قولـه تعـاىلّنإو َ ْ َ علـم القـرآن&َّ ْ َُ ْ َّ  إىل ً مـشريا.)٣(]َ
 .القراءة

ّوربام أيد ذلك بالعبارة التي تبعته وهي َخلـق اإل[ ُ َ َ علمـه البيـان&نـسانَ َ ََ ُ َْ  إذا )٤(]َّ
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٢٦ 

ُمفرسة ألسلوجعلت   .ب تعليم القرآن، وهذا يأيت يف حمل حتقيقه يف التفسري، إن شاء اهللا تعاىلّ
ّويرى صاحب املباحث أن قرأ مأخوذة من اللغة اآلرامية كتعبـري عـن تـأثري هـذه 

رق ـاملسترشق كرنكو ونقله املستش إليه اللغات يف العربية كام يقول برجشرتارس وأشار
 .)١(بالشري
 : سبعة مواضع من الكتاب العزيزوقد ذكر يف : الفرقان ـ ٢
َوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون[  َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ُ ُْ َّ َ ْ َْ َ ََ ُ  مـن )٤٨(شبهها اآلية  أو .)٢(]ِ

، ويستعمل )القرآن(الكتاب الكريم إىل ّ، وواضح أن اللفظني ال يشرياناألنبياءسورة 
ِّأنزل فيه القرآن هدى ل[: اللفظ بمعناه ًْ ُ ُ ْ ُ ِ ِ َ ِ ِلناس وبينات من اهلدى والفرقانُ َ ْ ِّ ُِّ ْ َ َ َ ََ َ َُّْ ٍ ِ[)٣(.  

َنزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني [ّوالظاهر أن املستعمل فيه هو املعنى العام  ْ ُ َْ َ َ ََِّ ًَْ ِّ َ َِّّ ِ ِ ْ ََ َ َ
َيديه وأنزل التوراة واإلنجيل  ِ ِ َ ْ ََ َ ْ ََّ َ ََ َ ْ من قبل هدى للناس وأنزل الفر&ِ ُ ْ ِّ َُ َ َّ ًَ َ ُ ِْ َ َقانِ  واالستعامل .)٤(]َ

 .هنا ال خمصص له بالقرآن الكريم
ِوما أنزلنا عىل عبدنا يوم الفرقان[ :ّوأما قوله َ ْ َ َ َُ ْ َ ْْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْيا أهيا الذين آمنـوا إن تتقـوا [ و.)٥(]َ ُ َ َّْ َ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ ِ

ًجيعل لكم فرقاناهللا ا َ ْ ُْ ُ َّ َ ْ  . من ذلكءام عىل يشه فال داللة في.)٦(]َ
َتبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعـاملني [ : املباركة وهيتبقى هذه اآلية ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ َُ ََ ْ ََ ُ َ َّ ََ

ًنذيرا ِ َ[)٧(.  
ًالقرآن بصفته ال باسمه، خصوصا مع مالحظـة  إىل ويمكننا هنا أن ندعي أنه أشار

 .اآليات السابقة
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٢٧ 

ّ عىل أنه اسم –ّل به ّوأهم ما يمكن أن يستد. ًوقد ذكر يف عرشين موردا: الذكر ـ ٣
 : هو ماييل  –للقرآن 
ِذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم[ َِ ِ ِ َِْ ِ ْ ِّْ ََ َ َ َُ َْ ََ ُ[)١(. 
ْأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم عىل رجل منكم[ ِّ َ ْ َّ ِّ ٌ ْ ُْ ٍُ ُ َ ِّ َ ْ َ ََ ْ ُ ُِ َ  .)٢( مرتني]َِ
ِوما تسأهلم عليه من أجر إن هو إال ذ[ ِ َِّ ِ َِ ُ ْ ْ َ َْ ٍ َ ْ ْ ْ ََ ُُ َ َكر للعاملنيَ ِ َ َ ْ ِّ ٌ ْ[)٣(. 
ٌوقالوا يا أهيا الذي نزل عليه الذكر إنك ملجنون[ ُ ْ ِّْ َ َََ َ َّ ُِ ُ ْ َِّ ِ َِ َّ َُ َ ُّ َ ْ َ[)٤(. 
َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون[ ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َِّّ[)٥(. 
َوأنزلنا إليك الذكر... [ ْْ َ َِّ َ َ ِْ َ َ... [)٦(. 
َوهذا ذكر مبارك أنز[ َْ ٌ َ ُّ ٌَ َ َِ ُلناهَ َ ْ[)٧(. 
ٌإن هو إال ذكر وقرآن مبني[ ِ ُّ ْ ٌٌ ُْ َ َ ُْ ِ ّ ِ[)٨(. 
ِوالقرآن ذي الذكر[ ْ ِّ ِ ِ ْ ُ ْ َ[)٩(. 
َإن هو إال ذكر للعاملني[ ِ َِ َ َ ُْ ِّ ٌ ْ َّ ِ ِْ[)١٠(. 

ّولكن يمكن القول بأن املعنى الصفتي هو املقصود، بـدليل وصـف القـرآن بـه يف 
ِوالقرآن ذي الذكر[عبارة  ْ ِّ ِ ِ ْ ُ ْ ِولقد يرسنا القرآن للذكر[له  وكذلك يف قو]َ ْ ِّْ ِ َ ْ َّ َُ َْ ََ ْ َ[. 
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٢٨ 

ًوكذلك بدليل استعامل الذكر، وذكر اهللا كثـريا يف مـوارد غـري القـرآن يف اآليـات 
 .واألحاديث
َتنزيل من رب العاملني[: التنزيل ـ ٤ ِ َ َ ِّْ ٌَّ ِّ ِ َ[)١(. 

 .ّالصفتية أقرب إىل ّوال يدل هذا عىل أنه اسم بل هو
 معربة – كام قيل –ً موردا )١١٨( هذه الكلمة قد وردت يف ورغم أن: الكتاب ـ ٥

فيها عهديـة ) أل(ّنأّ إال أنه يمكن القول بأهنا مل تكن من األسامء و،عن القرآن الكريم
، بينام مل يستعمل لفـظ األنبياءً وذلك الستعامهلا كثريا يف كتب ؛القرآن الكريم إىل تشري

 .قرآن يف بعض املواردًالقرآن يف أي منها، وملجيئها وصفا لل
ّثم إهنا معنى عام يبعد أن يكون اسام لكتاب ساموي خـاص ً ّ  فاإلنجيـل والتـوراة ،ّ

 .تسمى بالكتاب ولكن يبقى هلا اسمها اخلاص
 . الباقي صفاتهّ للقرآن الكريم يف حني أنىعّهذه هي األسامء التي يمكن أن تد

ّوقد استنتجنا أن االسم الذي يعترب علام له إنام   .ال غري) القرآن(هو لفظً
ًإن العرب مل يسموا كالمهم ديوانـا : رواية اجلاحظ املتقدمة فنقول إىل بقي أن نشري ّّ

ّوإنام سميت ملجموعة من الشعر ُ ، )٢( وهي مأخوذة مـن الفارسـية كـام يـنص املنجـد،ّ
ّوهكذا القصيدة والبيت والقافية فإهنا من خمتصات الشعر ال النثـر، وكلـامت القـرآن  ّ

 ،نعـم. مع استعامل املـشتق منهـاـ ًقطعا ـ اآلية والسورة والفاصلة مستعملة عندهم و
ّيمكن أن نرتدد يف أهنم سموا جمموعة املقاالت ّ النثر، هبذا أم ال؟ ومع هذا، ال يبقى  أو ّ

ًأثر لكالمه هذا، مع أن عبارة الفاصلة مل تأت يف القرآن حتى يقال سمى اهللا جزءا مـن  ّّ
 .كتابه هبا

ّا الروايتان اللتان مرتا عن تسميته باملصحف عند مجعه عـىل يـد أيب بكـر والتـي ّمأ ّ
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 :ّأخذها البعض وأرسلها إرسال املسلامت فيمكن أن نالحظ فيها
ًال معنى مطلقا لالختالف عىل تسمية ما ذكره القرآن نفسه من التسمية، وهكذا . ١

 .أحاديث حفظ القرآن وتالوته وغريها
 كـام 6 الرسولثبت مجعه يف عرصبل  أنه مجع عىل عهد أيب بكر ّنه مل يثبتإ. ٢
 . سيأيت
 : ًتبقى أيضا فيه عالمات استفهام أخرى مثل .٣
 ه ملاذا رفضوا تلك التسميات وكرهوها ومل يكرهوا تسميته باسـم كتـاب ذكـر-  أ

 ابن مسعود يف احلبشة؟
 .مرسلّ ما هو مقدار سند الرواية من االعتبار؟ والذي يبدو أنه -ب

 



٣٠ 

 
 

 
  ـ فضل التمسك بالقران ١

َولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم[: قال تعاىل يف فضل القرآن ْ ِّ َ ِْ َ َ َ ً ْ َْ ْ ََ ُ َ َِ َْ َ َ َ ْ[)١(. 
ٍولقد يرسنا القرآن للذكر فهل من مدكر[: وقال أيضا ِِ ِ َِّ ْ ُّْ ْ َّ َْ ْ ََ َ ِّ َ ُ ََ ْ َ[)٢(. 

ٍيش إال ملستمع واعال خري يف الع: 6عن رسول اهللا  ٍ ٍعامل ناطق أو ّ ّأهيا النـاس، . ٍ
ّإنكم يف زمان هدنة، وإن السري بكم رسيع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد،  ُ ّ ٍ ّ

ّويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، فأعدوا اجلهاد لبعد املضامر ّ ّ ّ. 
 ما اهلدنة؟! ّيا نبي اهللا: فقال املقداد

فعلـيكم علـيكم كقطـع الليـل املظلـم  األمـور التبـست فـإذا اع، بالء وانقط:قال
ّ، فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعلـه أمامـه قـادبالقرآن ِّ ّاجلنـة، وهـو  إىل هّ
خري سبيل، وهو الفصل ليس باهلزل، له ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه  إىل الدليل

، وهو حبل اهللا املتـني، وهـو علم عميق، بحره ال حتىص عجائبه، وال يشبع منه علامؤه
 .)٣(ّفيه مصابيح اهلدى، ومنار احلكمة، ودال عىل احلجة... الرصاط املستقيم

يـا :  فقلـت7ّدخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب: وقال احلارث األعور
ّكنا عندك سمعنا الذي نسد إذا ّإنا! أمري املؤمنني خرجنا من  وإذا به ديننا،) ّنشد ـ خ ل(ّ

. نعم: أوقد فعلوها؟ قلت: دك سمعنا أشياء خمتلفة مغموسة، ال ندري ما هي ؟ قالعن
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 .١٧:القمرسورة  ـ 2
 .١٣٥ ـ ١٣٤  :٧٧ و، ١٧  :٩٢ راجع بحار األنوار ،٤٠٢٧ح:  ـ كنز العامل3



٣١ 

ُيا حممد؛ سـيكون يف أمتـك : أتاين جربائيل فقال:  يقول6سمعت رسول اهللا: قال ّ
كتاب اهللا، فيه بيان ما قبلكم مـن خـرب، وخـرب مـا : فام املخرج منها؟ فقال: فتنة، قلت

  .)١(بعدكم، وحكم ما بينكم
كتـاب : ُأمتك ستفتن، فسئل ما املخرج من ذلك؟ فقال: 6 قيل لرسول اهللاّوملا

ٍاهللا العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، من  ٌ
 .)٢(ّابتغى العلم يف غريه أضله اهللا

ًجعله اهللا ريا لعطش العلامء، وربيعا لق:  يف صفة القرآن7ّوعن اإلمام عيل ً لـوب ّ
ًالفقهاء، وحماج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة ً َّ)٣(. 

ّاعلموا أن هذا القـرآن هـو الناصـح الـذي ال يغـش، واهلـادي الـذي : 7وعنه ّ  
ِّيضل، واملحد ال ّ  أو ّث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادةُ

ًزيادة يف هدى،: نقصان ًصان من عمىنق أو ٍ ٍ)٤(. 
ً إن اهللا سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا القرآن:7وعنه  فإنه حبل اهللا املتني وسببه ؛ّ

 .)٥(األمني، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جالء غريه
ّ فالقرآن آمرزاجر، وصامت نـاطق، حجـة اهللا عـىل خلقـه، أخـذ عليـه :7وعنه ُ

 .)٦(ميثاقهم، وارهتن عليهم أنفسهم
 .)٧(أفضل الذكر القرآن، به ترشح الصدور، وتستنري الرسائر: 7وعنه

                                                 
 .٣ ـ ٢ :١ ـ تفسري العيايش  1
 .، راجع متام احلديث٦ : ١ ـ تفسري العيايش 2
 . ١٩٩  :١٠ ـ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  ١٩٨اخلطبة :  ـ هنج البالغة3

 .١٨  :١٠ ـ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  ١٧٦اخلطبة :  ـ هنج البالغة4
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 .٣٢٥٥:  ـ غرر احلكم7



٣٢ 

هـم مـن اّ فتجىل هلم سـبحانه يف كتابـه مـن غـري أن يكونـوا رأوه بـام أر:7وعنه
 .)١(قدرته

َ لو مات من بني املرشق واملغـرب ملـا استوحـشت :7وعن اإلمام زين العابدين
 .)٢(بعد أن يكون القرآن معي

ّمن مل يعرف احلق من القرآن مل يتنكب الفتن: 7قوعن اإلمام الصاد ّ)٣(. 
 .)٤(القرآن أفضل اهلدايتني: 7ّوعن اإلمام عيل

 .)٥(اهللا اهللا يف القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم: 7وعنه
كالمي ال ينسخ كالم اهللا، وكالم اهللا ينسخ كالمي، وكالم : 6وعن رسول اهللا

 .)٦(ًاهللا ينسخ بعضه بعضا
كتاب اهللا تبرصون به، وتنطقون به، وتـسمعون بـه، وينطـق : 7ّام عيلوعن اإلم

بعضه ببعض، ويشهد بعضه عىل بعض، وال خيتلف يف اهللا، وال خيالف بـصاحبه عـن 
 .)٧(اهللا

ًإن القــرآن ليــصدق بعــضه بعــضا، فــال تكــذبوا بعــضه : 6وعــن رســول اهللا ّّ
 .)٨(ببعض
  ـ القرآن إمام ورمحة٢

ِومن قبل[: قال تعاىل ِْ َ ه كتاب موسى إماما ورمحة وهذا كتاب مصدق لـسانا عربيـا ََ َ ُّ َ ً َ َ ُِ َ َ ٌ َ َ َ َ ًُ ِّ ٌ ًِّ َ َِ ِ َِ ْ ِ
                                                 

 .١٠٢ :٩ ـ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٤٧اخلطبة :  ـ هنج البالغة1
 . ١٣ و ٦٠٢: ٢ ـ الكايف2

 .٧٠٢ و ٣٤١ :١ ـ املحاسن  3
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٣٣ 

َلينذر الذين ظلموا وبرشى للمحسنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ ُْ َ َّ َِّ ْ َ[)١(. 
َأفمن كان عـىل بينـة مـن ربـه ويتلـوه شـاهد منـه ومـن قبلـه كتـاب موسـى[: وقال ُ ِّ َ َّ ِّ ِّ َُ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ ََ ْ ٌ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َُ َ َ ً إمامـا َ َ َ
ًورمحة َ َْ َ[)٢(. 

ًعليكم بالقرآن، فاختذوه إماما وقائدا: 6عن رسول اهللا ً ّ)٣(. 
ّإنه سيأيت عليكم من بعدي زمان ليس فيـه يشء أخفـى مـن : 7ّوعن اإلمام عيل

 يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فـيهم، هفالكتاب وأهل... ّاحلق، وال أظهر من الباطل
اللة ال توافق اهلدى وإن اجتمعا، فـاجتمع القـوم عـىل ّ ألن الض؛ومعهم وليسا معهم

الفرقة، وافرتقوا عىل اجلامعة، كأهنم أئمة الكتاب ولـيس الكتـاب إمـامهم، فلـم يبـق 
ّعندهم منه إال اسمه، وال يعرفون إال خطه وزبره ّ ّ)٤(. 

 
  ـ القرآن أحسن احلديث٣

ًنزل أحسن احلديث كتابا اهللاُ [: قال تعاىل َ َْ َِّ ِ ِ َْ َ َ َ َ متشاهبا مثاين تقشعر منـه جلـود الـذين َ ُ ُ ُِ ِ َِّ ُ ْ َ َُّ َ َّ ً َُّ َْ َِ ِ
ْخيشون رهبم ثم تلني جلودهم وقلوهبم ُ ُ ْ َّ ْ ُ َّ َُ ُُ َُ ُ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ ْ ِذكر اهللاَِّ إىل َ ْ ِ[)٥(. 

ــول اهللا ــن رس ــدى : 6ع ــدى ه ــري اهل ــاب اهللا، وخ ــسن احلــديث كت ّإن أح
 .)٦(حمدثاهتا األمور ّ، ورش6ّحممد

ّعلموا كتاب اهللا تبارك وتعاىل فإنه أحـسن احلـديث وأبلـغ ت: 7وعن اإلمام عيل ّ
ّاملوعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنـوره فإنـه شـفاء ملـا يف الـصدر،  ّ ّ

                                                 
 .١٢:  ـ سورة األحقاف1
 .١٧:  ـ سورة هود2
 .٤٠٢٩ح:  ـ كنز العامل3
 .١٤٧اخلطبة :  ـ هنج البالغة4
 .٢٣:  ـ سورة الزمر5
 .١٩٤ و ١٧٥ :٧٧ ـ بحار األنوار 6



٣٤ 

 .)١(ّوأحسنوا تالوته فإنه أحسن القصص
 
 ّ ـ القرآن يف كل زمان جديد٤

ّال ختلقه كثرة الرد وولوج السمع: 7ّوعن اإلمام عيل ُ)٢(. 
ّملا سئل ما بال القرآن ال يـزداد عـىل النـرش والـدرس إال 7عن اإلمام الصادقو ّ

ّألن اهللا تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، وال لناس دون نـاس، : غضاضة؟ قال
ّ وعند كل قوم غض،ّفهو يف كل زمان جديد  .)٣(يوم القيامة إىل ّ
تـني، وعروتـه الـوثقى، هـو حبـل اهللا امل: يف صفة القرآن: 7وعن اإلمام الرضا

ّاجلنة، واملنجي من النار، ال خيلق عىل األزمنة، واليغث عىل  إىل ّطريقته املثىل، املؤديو ّ
ّ ألنه مل جيعل لزمان دون زمان، بل جعل دليـل الربهـان، واحلجـة عـىل كـل ؛األلسنة ّ ّ
ٍ، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيدإنسان ٌ)٤(. 

 

 ٌ ـ القرآن شفاء من أكرب الداء٥
َّوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمـؤمنني وال يزيـد الظـاملني إال [: قال تعاىل ََ ٌ َُ َِِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِّ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ْْ َ ِ ُ ُ

ًخسارا َ َ[)٥(. 
ِيا أهيا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف[: قالو َِّ َ ِ َِ ِّ ْ َ ُْ َّ ِّ َّ َُ ٌُ ََ ْ ْ َّ َ ُّ ً الـصدور وهـدى َ ُُ َ ُِّ

َورمحة للمؤمنني ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ َ َْ[)٦(. 
                                                 

 .١٥٠:  ـ حتف العقول1
 .٢٠٣ :٩ـ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  ١٥٦اخلطبة :  ـ هنج البالغة2
ما بال القـرآن ـ : )7(سألت أبا احلسن الثالث: ّ، عن يعقوب بن السكيت النحوي قال٨ ح ١٥ :٩٢ ـ بحار األنوار 3

 .٩ح ١٥: ٩٢وذكر نحوه ـ البحار 
 .٩ ح١٣٠ :٢ )7( ـ عيون أخبار الرضا4
 .٨٢:  ـ سورة اإلرساء5
 .٥٧:  ـ سورة يونس6



٣٥ 

َولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل هـو [: وقال ُ َ َ َ ْ ُ ِّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُ َّ ْ َُ َ ٌُّ ِ َ ٌّ َ  ِْ َِ َ َُ ْ َُ َ ً
ْللذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وق َ َ َ َ ُ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُْ ً َُ َّ َر وهـو علـيهم عمـى أولئـك ََّ ِ َ َْ َ َ َ ُ َُ ًِ ْ ْ ٌ

ٍينادون من مكان بعيد ِ َِ ْ ٍَ َ َّ َُ َ[)١(. 
 .)٢(القرآن هو الدواء: 6وعن رسول اهللا
ّإن فيه شفاء من أكرب الـداء، وهـو الكفـر والنفـاق، والغـي : 7ّ وعن اإلمام عيل ٌ ّ

 .)٣(والضالل
ُالصدور، فليجل ّإن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء : 7وعن اإلمام احلسن

 املـستنري يف حياة القلب البصري كام يميش )٤(التلقنيّ فإن ٍجال بضوئه، وليلجم الصفة،
 .)٥(الظلامت بالنور

ّعليكم بكتاب اهللا، فإنه احلبل املتني، والنور املبـني والـشفاء : 7ّوعن اإلمام عيل
 .)٦(من قال به صدق، ومن عمل به سبق... النافع

 
 ً غنى دونهً ـ القرآن غنى ال٦

ًالقرآن غنى ال غنى دونه، وال فقر بعده: 6عن رسول اهللا ً)٧(. 
                                                 

 .٤٤: ّورة فصلت ـ س1
 .٢٣١٠ح:  ـ كنز العامل2
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فليجـل  «٥٩٩ : ٢والصواب كام يف الكـايف » التفكري حياة القلب البصريّ فإن ،وليلجم الصفة قلبه«:  ـ كذا، ويف املصدر4

 .كام يف هامش بحار األنوار. »ّتفكر حياة قلب البصريالّ فإن جال برصه، وليبلغ الصفة نظره،
 .٦ح ١١٢ :٧٨ ـ بحار األنوار 5
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 .١٧ح ١٩ :٩٢ ـ بحار األنوار  7



٣٦ 

ّاعلموا أنه ليس عىل أحد بعد القرآن من فاقة، وال ألحد قبل : 7ّوعن اإلمام عيل
 .)١(ًالقرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به عىل ألوائكم

ًمن أعطي القرآن فظن أن أحدا: 6وعن رسول اهللا ّ َّ ُ أعطي أكثر مما أعطـي فقـد ُ ُّ
ًعظم صغريا وصغر كبريا ً ّّ)٢(. 

 
  ـ ما يف القرآن من العلوم واألخبار٧

 .)٣(ّمن أراد علم األولني واآلخرين فليقرأ القرآن: 6عن رسول اهللا
 .)٤(يف القرآن نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم: 7ّوعن اإلمام عيل

خربكم وخرب من قبلكم وخـرب مـن بعـدكم وخـرب فيه : 7وعن اإلمام الصادق
 .)٥(ّ ولو أتاكم من خيربكم عن ذلك لتعجبتم،األرضالسامء و
ّما من أمر خيتلف فيه اثنان إال وله أصل يف كتاب اهللا عز وجـل، ولكـن : 7وعنه ّّ

 .)٦(ال تبلغه عقول الرجال
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 تنيّمر6ّنزول القرآن عىل النبي

ّ أن القرآن الكريم نزل عىل النبي مرتني،)١(ويف رأي عدد من العلامء ّ إحدامها نزل : ّ
ًنـزل فيهـا تـدرجيا عـىل سـبيل  األخـرى ّفيها مرة واحدة عىل سـبيل اإلمجـال، واملـرة

ُ خالل املدة التي قضاها النبي يف أمته منذ بعثته،التفصيل  .وفاته إىل ّ
و نزول املعارف اإلهلية التي يشتمل عليها القرآن ومعنى نزوله عىل سبيل اإلمجال ه

 .ّ لكي متتلئ روح النبي بنور املعرفة القرآنية6ّوأرساره الكربى عىل قلب النبي
 . هو نزوله بألفاظه املحدودة وآياته املتعاقبة،ومعنى نزوله عىل سبيل التفصيل

ّ النبي وتثقيف اهللا ّوكان إنزاله عىل سبيل اإلمجال مرة واحدة؛ ألن اهلدف منه تنوير
 ألنه يستهدف ؛ًوكان إنزاله عىل سبيل التفصيل تدرجييا. ّله بالرسالة التي أعده حلملها

 .التدرج إىل  وهذا حيتاج،وتنويرها وترويضها عىل الرسالة اجلديدة األمة تربية
                                                 

هـو مـذهب  إليـه ري من اآلراء يف هذا املجال، وصل هبا الشيخ هادي معرفة إىل مخسة، والرأي الذي ارشنـا هناك الكث ـ 1
 .٧٥ ـ ٦٣: ١تلخيص التمهيد :  انظر. الكثري من العلامء، وناقشه آخرون
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 يمكننا أن نفهـم اآليـات الكريمـة ،ّوعىل ضوء هذه النظرية يف تعدد نزول القرآن
 نحـو ،ّإنزاله يف ليلة القدر بـصورة خاصـة أو  عىل نزول القرآن يف شهر رمضانّالدالة

َشهر رمضان الذي أنزل فيه القـرآن هـدى للنـاس وبينـات مـن اهلـدى [: قوله تعاىل َ َّ ًُْ َ َ َ ُ َِّ ِّ ْ َ َ ٍُ ِ ِ ِِ ِّ ْ َُّ َُ َ ِ ُ َ ْ َ
ِوالفرقان َ ْ ُ ْ َ[)١(. 
ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر[: وقوله ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ َّإنا أنزلناه يف ليلـة مباركـة إنـا كنـا [: وقوله .)٢(]ِ ُ َ َ ََّ َِّ ٍِ ٍَ ُّ َْ َُ َ ِْ َ
َمنذرين ِ ِ ُ[)٣( .  
ّ اإلنزال الذي تتحدث عنه هذه اآليات ليس هو التنزيل التدرجيي الـذي طـال ّفإن

ّ وإنام هو اإلنزال مرة واحدة عىل سبيل اإلمجال،أكثر من عقدين ّ. 
ّكام أن فكرة تعدد اإلنزال بالصورة  ً تفرس لنا أيضا املرحلتني ال،التي رشحناهاّ تـني لّ

ْ كتاب أحكمت آياتـه ثـم فـصلت مـن لـدن ...[: أشار إليهام القرآن الكريم يف قوله ُ ْ ُ ْ ََّ َِ ِ ِِّ ُ ْ ٌُ َّ َ َُ ُ
ٍحكيم خبري ِ َ ٍ ِ حكـام إُمرحلتني يف وجود القـرآن، أوالهـا  إىل هذا القول يشريّ فإن ؛)٤(]َ

 فيكون اإلنزال ،ّها، وهو ينسجم مع فكرة تعدد اإلنزالاآليات، واملرحلة الثانية تفصيل
حكام، واإلنزال عىل سبيل التدريج هـي إلّمرة واحدة عىل سبيل اإلمجال هي مرحلة ا

 . أي مرحلة التفصيل،املرحلة الثانية
 

 ّالتدرج يف التنزيل
 ّ وهي املدة التـي، التنزيل التدرجيي للقرآن الكريم طيلة ثالث وعرشين سنةّاستمر

ّ يف أمته منذ بعثه6ّقضاها النبي  ومكـث ، ألربعني سـنة6ُوفاته، فقد بعث إىل ُ
ّبمكة ثالث عرشة سنة يوحى إليه، ثم هاجر ّاملدينة وظل فيها عرش سنني، والقرآن  إىل ُ

                                                 
 .١٨٥:  ـ سورة البقرة1
 .١:  ـ سورة القدر2
 .٣:  ـ سورة الدخان3
 .١:  ـ سورة هود4
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 .  حتى مات وهو يف الثالثة والستني من عمره الرشيف،تواتر عليهيتعاقب وي
ًة الـسابقة عليـه بإنزالـه تـدرجيا، وكـان هلـذا ّوقد امتاز القرآن عن الكتب الساموي

ّ وإنجاح الدعوة وبناء األمة، كام أنه كان آية ،ّالتدرج يف إنزاله أثر كبري يف حتقيق أهدافه ّ ُ
 :ّ ويتضح كل ذلك يف النقاط التالية،من آيات اإلعجاز يف القرآن الكريم

ّ ـ مرت عىل النبي١ ًوالدعوة حاالت خمتلفـة جـدا خـالل ثـالث 6ّ  وعـرشين ّ
ّ تبعا ملا مرت به الدعوة من حمن ومن شدائد وما أحرزته من انتصار وسجلته من ،سنة ّ ً

 وتنعكس عـىل روحـه وأقوالـه ، االعتيادينسانّتقدم، وهي حاالت يتفاعل معها اإل
ّولكن القـرآن الـذي واكـب . ّ ويتأثر بأسباهبا وظروفها والعوامل املؤثرة فيها،وأفعاله

ّ حاالهتـا يف الـضعف والقـوة، يف العـرس واليـرس، يف حلظـات تلك السنني بمختلف
ً والتنزيل تدرجيا خالل تلك األعوام كان يـسري دائـام،اهلزيمة وحلظات االنتصار  عـىل ً

ّ مل ينعكس عليه أي لون من ألوان االنفعـال البـرشي الـذي تثـريه تلـك ،ّخطه الرفيع
ّهن عىل تنزيله مـن لـدن عـيل  التي ترب،وهذا من مظاهر اإلعجاز يف القرآن. احلاالت
ً لوال إنزاله تدرجيا يف ظروف خمتلفة ،ومل يكن القرآن ليحصل عىل هذا الربهان. حكيم

 .ّوأحوال متعددة
ً ـ إن القرآن بتنزيله تدرجيا٢ ّ كان إمدادا معنويا مستمرا للنبي،ّ ً ً  كـام قـال اهللا ،6ًّ
َوقال الذين كفروا لوال نزل [ :تعاىل َِّ َُ َ ْ َ ََ َُّ َ ِ َعليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت بـه فـؤادك َ َ ِّ َ ْ ََ ُُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ ً َُ َ ً َ ْ َُ ْ ْ

ًورتلناه ترتيال ِ ْ ََ َ َُّ ّكان يتجدد يف كل حادثة كان أقوى للقلـب وأشـد  إذا الوحيّ فإن ،)١(]َْ ّّ
ّوجتـدد العهـد بـه وتقويـة أملـه يف  إليه امللكنزول عناية باملرسل إليه، ويستلزم ذلك 

ّوهلذا نجد أن القـرآن ينـزل . ّهانته بام يستجد ويتعاقب من حمن ومشاكل واست،النرص
ًمسليا للنبي مرة ّ ّ ً ً مهونا عليه الشدائد، كّ بعد مرةّ ً يأمره تارة بالصرب أمرا ،ام وقع يف حمنةلِّ ً

                                                 
 .٣٢:  ـ سورة الفرقان1



٤٠ 

ًواصرب عىل ما يقولـون واهجـرهم هجـرا مجـيال[:  فيقول،ًرصحيا ِ َ ً ْ ْ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َُ ْ  ًوينهـاه تـارة، )١(]ِ
ًوال حيزنك قوهلم إن العزة هللاِِّ مجيعا[:  كام يف قوله،ُأخرى عن احلزن ْ َِ َِ َ ََّ ُْ َّ ِ ْ ُُ َ َ ْ ّ ويـذكره بـسرية ]َ

ُ الذين تقدموه من أويل العزماألنبياء َفاصـرب كـام صـرب أولـوا العـزم مـن [:  فيقـول،ّ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ َ َْ ِ َ
ِالرسل ُ ً وخيفف عنه أحيانا،)٢(]ُّ ّ ويعلمه أن الكافرين ّ ّال جيرحون شخصه وال يتهمونه ُ

ّ وإنام يعاندون احلق بغيا كام هو شأن اجلاحـدين يف كـل عـرص، كـام يف ،بالكذب لذاته ً ّ
ِقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات[: قوله ِِ ِ َِ ُ ْ ُ َ َ ُِ َ َّ َّ َ ُ َّ ْ ُ َْ ُ َّ َ ََ ََ َ ُ َّ َِّ َ ِ َِ َ ُ َُ  اهللا ْ

َجيحدون ُ َ ْ َ[)٣(. 
ًـ إن القرآن الكريم ليس كتابـا ٣ ّ كـسائر الكتـب التـي تؤلـف للتعلـيم والبحـث ّ

ً شامال كامال يف عقله وروحه وإرادتـهنسانّ وإنام هو عملية تغيري اإل،العلمي  وصـنع ،ً
ّأمة وبناء حضارة ّ وإنام هو عمل تـدرجيي ،وهذا األمل ال يمكن أن يوجد مرة واحدة. ُ

ُ أن ينزل القرآن الكريم تدرجيا ليحكم عليـه البنـاءوهلذا كان من الرضوري. بطبيعته ً، 
 . ّ وجيتث جذور اجلاهلية ورواسبها بأناة وحكمة،ًوينشئ أساسا بعد أساس

ّ تـدرج يف سـالم نجد اإل،وعىل أساس هذه األناة واحلكمة يف عملية التغيري والبناء
م بعـضها عـىل نفس املجتمع، وقاو أو عالج القضايا العميقة بجذورها يف نفس الفرد

ّ حتى استطاع أن يستأصلها وجيتـذ،مراحل ّ ّوقـصة حتـريم اخلمـر وتـدرج .  جـذورهاّ ّ
ّفلو أن القرآن نزل مجلة واحدة بكل أحكامه . )٤(القرآن يف اإلعالن عنها من أمثلة ذلك ّ

ّ وملا استطاع أن حيقق االنقالب العظيم الذي أنجزه ،ومعطياته اجلديدة لنفر الناس منه
 .خيف التاري

                                                 
 .١٠: سورة املزمل ـ 1
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 معنى سبب النزول
 نزل القرآن الكريم هلداية الناس وتنوير أفكارهم وتربية أرواحهم وعقوهلم، وكان 
ّيف نفس الوقت حيدد احللول الصحيحة للمشاكل التي تتعاقب عىل الدعوة يف خمتلـف 

 ّنبي من املؤمننيّمراحلها، وجييب عىل ما هو جدير باجلواب من األسئلة التي يتلقاها ال
ّغريهم، ويعلق عىل مجلة من األحداث والوقائع التي كانـت تقـع يف حيـاة النـاس أو 

 .ًتعليقا يوضح فيه موقف الرسالة من تلك األحداث والوقائع
أحـدمها اآليـات :  كانت آيات القرآن الكريم تنقـسم قـسمني،وعىل هذا األساس

ر الوحي ـ ـون وقوع سبب معني ـ يف عصالتي نزلت ألجل اهلداية والرتبية والتنوير د
ّأثار نزوهلا، كاآليـات التـي تـصور قيـام الـساعة ومـشاهد القيامـة وأحـوال النعـيم 

اهللا تعاىل أنزل هذه اآليات هلداية الناس من غري أن تكـون إجابـة عـن ّ فإن ،والعذاب
 .ًتعليقا عىل حادثة معارصة أو  ملشكلةًحال أو سؤال

التي نزلت بسبب مثري وقع يف عرص الوحي واقتىض نزول  اآليات ،والقسم اآلخر
ّ القرآن فيه، كمشكلة تعرض هلا النبـي والـدعوة وتطلبـت حـال ّ  اسـتدعى ًسـؤاال أو ٍ

ّواقعة كان البـد مـن التعليـق عليهـا، وتـسمى هـذه األسـباب التـي  أو اجلواب عنه ّ
 . »أسباب النزول«استدعى نزول القرآن بـ
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.  وقعت يف عرص الوحي واقتضت نزول الـوحي بـشأهناُفأسباب النزول هي أمور
 هـذه توذلك من قبيل ما وقع من بناء املنافقني ملسجد رضار بقصد الفتنة، فقـد كانـ
إذ جاء ، ّاملحاولة من املنافقني مشكلة تعرضت هلا الدعوة وأثارت نزول الوحي بشأهنا

َوالذين اختذوا مسجدا رضارا و[: قوله تعاىل َ ًَ ْ ََ ِ ًِ ِ ْ ُ َ َّ َكفرا وتفريقا بني املـؤمننيَّ َِ ِ ْ ُْ ْ ًَ ًَ ِ ْ َْ آخـر  إىل .)١(]ُ
 .)٢(اآلية

ّعن الـروح مـن النبـي، قـد اقتـضت  -ًمثال  -وكذلك سؤال بعض أهل الكتاب 
َقل الروح مـن أمـر ريب ومـا [: احلكمة اإلهلية أن جياب عنه يف القرآن فنزل قوله تعاىل َ ْ َُّ ِّ ْ ُِ َ ِ ِ ُ

َّأوتيتم من العلم إال ِ ِ ْ ِْ ِِّ ُ ً قليالُ ِ  .)٤(وهبذا أصبح ذلك السؤال من أسباب النزول،  )٣(]َ
مـن أهـدى : ّو مكةـ إذ سأهلم مرشك،ًوكذلك أيضا ما وقع من بعض علامء اليهود

ّسبيال حممد وأصحابه أم نحن؟ ً 
ّأنتم أهدى سبيال من حممد وأصحابه، مع علمهم بام : ّفتملقوا عواطفهم وقالوا هلم ً

فكانـت .  وأخذ املواثيـق علـيهم أن ال يكتمـوه،ّي املنطبق عليهيف كتاهبم من نعت النب
َأمل تـر[: نزول قوله تعـاىل إىل ّهذه واقعة مثرية أدت ـ عىل ما جاء يف بعض الروايات ـ َ ْ َ َ 

َالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للـذين كإىل  ُ َ َُ َ َ ْ َ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََّ َ ُْ َْ ُ ُِّ َّ ِ ْ ِ ِ َ ْفـروا ُ ُ َ
ًهؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال ِ َ َْ ُ ََ َ ْ َِ َِّ َ ُ[)٦)(٥(. 
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نزول الوحي بشأهنا، فكانت  إىل  وكانت داعية،فهذه قضايا وقعت يف عرص الوحي
 .ألجل ذلك من أسباب النزول

ُويالحظ ـ يف ضوء ما قدمناه مـن تعريـف ألسـباب النـزول ـ أن أحـداث األمـم  ّ ّ
ّ ألهنا قضايا تارخييـة ؛رآن الكريم ليست من أسباب النزولاملاضية التي يستعرضها الق ّ

ر الـوحي واقتـضت نـزول القـرآن ـُسابقة عىل عرص الوحي، ال أمور وقعت يف عـص
ًبشأهنا، فال يمكن أن نعترب حياة يوسف وتآمر إخوته عليه ونجاته ومتكنه مـنهم سـببا  ّّ

 املاضـني األنبياءّدث عن لنزول سورة يوسف، وهكذا سائر املقاطع القرآنية التي تتح
ّوأممهم، فإهنا يف الغالب تندرج يف القسم األول من القرآن الذي نزل بصورة ابتدائيـة ُ، 

 .)١(ّومل يرتبط بأسباب نزول معينة
 

 الفائدة يف معرفة السبب
ّ والتعرف عىل أرسار التعبري فيها؛ ألن ،وملعرفة أسباب النزول أثر كبري يف فهم اآلية ّ

ً املرتبط بسبب معني للنزول جتيء صياغته وطريقة التعبري فيـه وفقـا ملـا النص القرآين ّ
. ّيقتضيه ذلك السبب، فام مل يعرف وحيدد قد تبقى أرسار الـصياغة والتعبـري غامـضة

ِإن الصفا واملروة من شعآئر[: ومثال ذلك قوله تعاىل ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َّ َفمن حج البيت اهللا ِ ْ ََ َّ َ ْْ َاعتمر فال  أو َ َ َ َ ْ

                                                 
ويلخص الشيخ هادي معرفة الفـرق بـني شـأن ) شأن النزول( أطلق البعض عىل هذا الصنف من علل لنزول اآليات  ـ 1

ّوعليه، فالفارق بني السبب والـشأن ـ اصـطالحا ـ أن األول يعنـي مـشكلة حـارضة " :النزول وسبب النزول بقوله ً
 تلخـيص "ّوهذا اصطالح وال مـشاحة فيـه. والثاين مشكلة أمر واقع، سواء كانت حارضة أم غابرة. حلادثة عارضة

ً، أي أنه يرى الشأن أعم من السبب، عىل أن عددا غري قليل من علامء القـرآن يـساوي بـني معنامهـا ١١٣: ١التمهيد 
 .دون تفريق يف االطالق بينهام



٤٤ 

َجناح عليه أن يطوف هبام ِ ِ َ ََّ َ َ َُّ َ َْ ِ ّاآلية ركزت عىل نفي اإلثم واحلرمة عـن الـسعي ّ فإن ، )١(]َ
ّبني الصفا واملروة دون أن ترصح بوجوب ذلك، فلامذا اكتفـت بنفـي احلرمـة دون أن  ّ

 تعلن وجوب السعي؟
 ،ة يمكن معرفته عن طريق ما ورد يف سبب نزول اآلي،ّإن اجلواب عىل هذا السؤال

ّمن أن بعض الصحابة تأثموا من السعي بني الصفا واملروة؛ ألنه من عمـل اجلاهليـة،  ّ ّ ّ
فنزلت اآلية الكريمة، فهي إذن بصدد نفي هذه الفكرة من أذهان الصحابة واإلعـالن 

ّ ولـيس الـسعي بيـنهام مـن خملفـات اجلاهليـة ،ّعن أن الصفا واملـروة مـن شـعائر اهللا ّ
فهـم  إىل هل بمعرفة سبب النزول يف هذه اآلية عنـد الـبعضّوقد أدى اجل. ومفرتياهتا

ًخاطئ يف تفسريها؛ إذ اعترب اجتاه اآلية نحو نفي اإلثم بدال عن الترصي ح بـالوجوب ـّ
ًدليال عىل أن السعي ليس واجبا وإنام هو أمر سائغ؛ إذ لو كـان واجبـا لكـان األجـدر  ً ّّ ً

ّباآلية أن تعلن وجوبه بدال عن جمرد نفي اإلث م، ولو كان يعلم سبب النزول واهلـدف ً
ّاملبارش الذي نزلت اآلية لتحقيقه ـ وهو إزالة فكرة التأثم من أذهان الصحابة ـ لعرف 

 .)٢( يف طريقة التعبري والسببّالرس
 

 ّتعدد األسباب واملنزل واحد والعكس
ّ كلها تتفق يف إشارة واحـدة وتـستدعي،ّقد يتفق وقوع عدة أشياء يف عرص الوحي ّ 

ً من النبي مثال -ّتكرر السؤال  إذا نزول القرآن بشأهنا، كام ّ فـإن عن مشكلة واحـدة -ّ

                                                 
 .١٥٨:  ـ سورة البقرة1
 .٢٧٧ ـ ٢٧٤: ١) القطب الراوندي(رآن فقه الق:  انظر ـ 2



٤٥ 

ّإن األسـباب متعـددة : ّكل سؤال يقتيض نزول الوحي بجوابه، ويقال يف هـذه احلالـة ّ
 .واملنزل واحد

ً ما يروى من أن النبي سئل مرتني عمن وجد مع زوجتـه رجـال، ،ومن هذا القبيل ّ ّ ّ ّ
ّأله عاصم بن عدي مرة، وسأله عويمر مرة أخرى، واتفق يف مرة ثالثة كيف يصنع؟ س ُ

ّأن هالل بن أميه قذف امرأته عند النبي برشيك بن سـمحاء ُ ً، فكانـت هـذه أسـبابا )١(ّ
ّاطلـع عـىل  إذا ّمتعددة تستدعي نزول الوحي لتوضـيح موقـف الـزوج مـن زوجتـه

ّكان من اجلائز له أن يقذفها ويت إذا  وما،خيانتها ّال جيوز له ذلـك إال  أو ّهمها بدون بينةّ
ّهتم بدون بينة استحق حد القذف، كام هو شأن غري الزوجاّ فإن ّببينة، ّ قـذف امـرأة  إذا ّ

ُوالذين يرمون أزواجهم ومل يكن [: ُأخرى، وألجل ذلك نزل قوله تعاىل َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ِ َم شـهداء هلـَّ َ ُ ْ
ِإال أنفسهم فشهادة أحده ِ َ ََ َُ َ َُ َ ْ ُ ُ َم أربع شهادات باهللاَِّ إنه ملن الـصادقنيّ َِ ِ ِ ٍَّ َ ُ َ ُ ََ َّ ِ ِ َ ْ فكـان الـسبب ، )٢(]َْ

ًمتعددا واملنزل واحد ّ. 
 ، قد يوجد فاصل زمني كبـري بـني أحـد الـسببني واآلخـر،ّويف حالة تعدد السبب

ّ ثم يتجدد نزوهلا حينام يوجد السبب الثـاين ،ًنزول اآلية فعال إىل ّفيؤدي السبب األول
ًذلك بمدة، فيكون السبب متعددا والنـزول متعـددا وإن كانـت اآليـة النازلـة يف بعد  ًّ ّ ّ

ّاملرتني واحدة، ويقال إن سورة اإلخالص من هذا القبيل؛ إذ نزلت مـرتني، إحـدامها  ّ
ًبمكة جوابا للمرشكني من أهلها  ًواألخـرى باملدينـة جوابـا ألهـل الكتـاب الـذين ، ّ ُ

 .)٣( بعد اهلجرة6ّجاورهم النبي
                                                 

 .١٦ ح٦٩ ـ ٦٨: ٢٢بحار األنوار :  انظر ـ 1
 .٦:  ـ سورة النور2
 .٢٣٨): السيوطي(لباب النقول :  انظر ـ 3



٤٦ 

ٍ كذلك قد يتفـق كـون الـسبب واحـدا آليـات ،ّوكام يتعدد السبب والنزول واحد ً ّ
ّ أن أم سلمة قالت للنبي:)١(فقد روي. ّمتفرقة ُ ال أسمع اهللا ذكر ! يا رسول اهللا : 6ّ

َفاسـتجاب هلـم رهبـم أين ال أضـيع عمـل [: النساء يف اهلجرة بيشء، فنزل قوله تعاىل َ ْ ُ ُّ َ ْ َْ ُ َ َِ ُ ََ ِّ َُ َ َ
ٍعامل ِ ٍ منكم من ذكرَ َ َ ِّ ْأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديـارهم  أو ُِّ َ ُ ِِّ ِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ َُّ َ ٍ ُ ُ

ِوأوذوا يف سبييل وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنـات جتـري مـن  ٍ ِ ِِ ِ ِْ َ َّ َّ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِّ َ ْ َ َُ َُ ُ ُُ ُِ َّ ِّ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ُ ُ
َحتتها األهنار ث ُ َ ْ َ َ ِ ْ ِوابا من عندَ ِ ِّ ً ِ عنده حسن الثوابَواهللاُ اهللا َ َ ُ ُ َُّ ْ َ ِ[)٢(. 

ــاىل ــه تع ــزل قول ــانتني [: ون ــات والق ــؤمنني واملؤمن ــسلمني واملــسلامت وامل َإن امل َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َُّْ ُْ ُْ َُْ ْ ْ ِ
ِوالقانتات َِ َ ْ ُآخر اآلية، فهاتان آيتان متفرقتان نزلتا بـسبب واحـد أدرجـت  إىل .)٣(]...َ ّ

ُدامها يف سورة آل عمران، واألخرى يف سورة األحزاب، وبـذلك كـان الـسبب يف إح
ّالنزول واحدا وهو حديث أم  . واملنزل متعدد،ّسلمة مع النبي ً
ّاحلكم بالتعارض بني روايتني تتحـدثان  إىل  جيب أن ال نسارع،وعىل هذا األساس

ر الـسبب الـذي ذكرتـه ً منها سببا لنزول آيـة يغـايٌّذكرت كل إذا ،عن أسباب النزول
 ،ّحتـدثت الروايتـان عـن سـبب واحـدإذا  أو لنزول نفس تلك اآلية األخرى الرواية

بـه؛  األخـرى ّفذكرت كل منها نزول آية بذلك السبب غري اآلية التي ربطتها الروايـة
ّألن من املمكن فهم االختالف بني الروايتني والتوفيق بينهام عىل أساس إمكـان تعـدد  ّ

 فال يوجد بني الروايتني ،ّتعدد اآليات النازلة بسبب واحد أو  آلية واحدةسبب النزول
 .تعارض عىل هذا األساس

                                                 
 .٩٩: ١ االتقان يف علوم القرآن  ـ 1
 .١٩٥:  ـ سورة آل عمران2
 .٣٥:  ـ سورة األحزاب3



٤٧ 

  العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
فـالعربة بعمـوم اللفـظ ال ،  ًإذا نزلت اآلية بسبب خاص وكان اللفـظ فيهـا عامـا

 أو ص للنـزولبخصوص السبب، فال يتقيد باملدلول القـرآين يف نطـاق الـسبب اخلـا
ّ ألن سبب النزول يقوم بدور ؛ بل يؤخذ به عىل عمومه،الواقعة التي نزلت اآلية بشأهنا

 .اإلشارة ال التخصيص
 أن ينزل أحكامـه وتعليامتـه وإرشـاداته عـىل أثـر وقـائع ،وقد جرت عادة القرآن

ًوأحداث تقع يف حياة الناس وتتطلب حكام وتعليام من اهللا ً لقـرآين ء البيان اي لكي جي،ّ
ًأبلغ تأثريا وأشد أمهية يف نظر املسلمني، وإن كان مضمونه عاما شامال ً ًّ ّ. 

ّترشح حكام رشعيا عاما لكل زوج يتهم زوجته باخليانـة وإن  -ًمثال  -ّفآية اللعان  ً ًّ ً
ّنزلت يف شأن هالل بن أمية أوس بـن ّ، وآية الظهار عامـة وإن كـان نزوهلـا بـسبب )١(ُ

 .)٢(الصامت
ّ اتفق علامء األصول عـىل أن املتبـع هـو مـدى عمـوم الـنص ،األساسوعىل هذا  ّّ ُ

ّالقرآين وشمول اللفظ فيه، وأن سبب النزول جمرد سـبب مثـري لنـزول احلكـم العـام  ّ
ّوليس حتديدا له يف نطاقه اخلاص؛ ألن جمرد نزول حكم ّ ّ اللعان عقيب قصة هالل بـن ً

ّال يدل إطالقا عىل أن احلكم -ًمثال  - ُأمية  خيتص به، وال يبطل عموم اللفظ وشمول ً
 .)٣(النص لسائر األزواج

                                                 
 .٤١١: ٣،  عوايل الآليل ٢٣٨: ١ مسند أمحد  ـ 1
 .٢٢١٤  ح٤٩٤: ١سنن أيب داود :  انظر ـ 2
، افاضـة ٢٣٤: ١، درر الفوائـد ٤٤٩ و٣٣٨: ٣هدايـة املـسرتشدين :  اشتهر استدالل األصوليني هبذه القاعدة، انظر ـ 3

 .٣٧٠: ١العوائد 



٤٨ 

ّ تعزز هذا املعنى وتؤيـده، ففـي تفـسري ،وقد جاءت نصوص عن أئمة أهل البيت ّ
ّالعيايش عن اإلمام حممد بن عيل الباقر ّ ّإن القرآن حي ال يمـوت واآليـة «: ّ أنه قال7ّ ّ

 ، ملـات القـرآن،ام وماتوا ماتت اآليةنزلت يف األقو إذا ّحية ال متوت، فلو كانت اآلية
  .)١(»ولكن هي جارية يف الباقني كام جرت يف املاضني

ّإن القـرآن حـي مل يمـت«: ّأنه قال 7ّوعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ّ وأنـه ،ّ
جيري كام جيري الليل والنهار وكام جيري الشمس والقمر وجيري عىل آخرنا كام جيـري 

ّعىل أولنا، فال تكونن ّ ممن يقول لليشء إنه يف يشء واحدّ ّ«)٢(. 

                                                 
 .٤٠٤ ـ ٤٠٣ :٣٥ ـ بحار األنوار 1
 .١٣٠ : ٧٤ و ٢٧٩ :٢بحار األنوار :  ـ راجع 2



٤٩ 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

ّمعنى املكي واملدين ّ ّ: 
َّيقسم القرآن يف عرف علامء التفسري ّمكي ومدين، فبعض آياتـه مكيـة وبعـض  إىل ُ ّ ّّ ّ

 .ّآياته مدنية
 

ّاالجتاهات الثالثة يف تفسري املكي واملدين ّ ّ: 
 .)٢(ت عديدة لتفسري هذا املصطلحّتوجد اجتاها

 واعتبـار ،االجتاه السائد وهو تفسريه عىل أساس الرتتيب الزماين لآليـات: أحدها
ًاهلجرة حدا زم ّا فاصال بني مرحلتني، فكل آية نزلت قبل اهلجرة تعترب مكية، وكل آية ينّ ّّ ّ ً ً

تـي نزلـت عـىل ّن كان مكان نزوهلا مكـة، كاآليـات الإّنزلت بعد اهلجرة فهي مدنية و

                                                 
، ٩٧ ـ ٧٣ :) علـوم القـرآن(يف كتابـه ّه اإلمام الشهيد الصدر ونقله  آية اهللا السيد حممد بـاقر احلكـيم  ـ هذا البحث كتب1

 .ويرى مؤلف هذا الكتاب كفاية ما كتبه استاذه للعرض يف هذا الكتاب
 .٨٧ ـ ٨٥: ١تلخيص التمهيد : انظر ـ 2

 



٥٠ 

ّفاملقياس هو الناحية الزمنية ال املكانية. ّ حني كان يف مكة وقت الفتح6ّالنبي ّ . 
ّ هو األخذ بالناحية املكانية مقياسا للتمييز بني املكي واملدين، فكـل :واالجتاه اآلخر ّ ّ ّ ً ّ

ّ حني نزوهلا يف مكة سـميت مكيـة، وإن 6ّكان النبيّ فإن آية يالحظ مكان نزوهلا، ّ ّّ ُ
ّكان حني ذلك يف املدينة سميت مدنية ّ ُ . 

ّيقوم عىل أساس مراعـاة األشـخاص املخـاطبني، فهـو يعتـرب أن : ّواالجتاه الثالث
ًاملكي ما وقع خطابا ألهل املدينة ّ ّ. 

ّويمتاز االجتاه األول عن االجتاهني األخريين بشمول املكي واملـدين عـىل أسـاس  ّ ّ ّ ّ
ّأخذنا بالناحية الزمنيـة كانـت كـل آيـة يف  إذا ّ؛ ألنناّاالجتاه األول جلميع آيات القرآن ّ

ّالقرآن إما مكية وإما مدنية ّّ املدينـة ودخولـه  إىل ّكانت نازلة قبل هجرة النبي إذا ّ ألهنا؛ّّ
ّإليها فهي مكية ّ وإن نزلت عىل النبي يف طريقه من مكة،ّ كانـت نازلـة  وإذا املدينـة، إىل ّ

 . ّاملدينة فهي مدنية مهام كان مكان نزوهلا إىل ًبعد دخول املدينة مهاجرا
ّوأما عىل االجتاهني األخريين يف تفسري املصطلح فقد جتد آية ليست مكية وال مدنية  ّ ّ ّ ّ

ّكام إذ كان موضع نزوهلا مكانا ثالثا ال مكة وال املدينة، ومل تكن خطابا ألهـل مكـة ًّ ً  أو ً
 .إرسائه أو  يف معراجه6ّأهل املدينة، نظري اآليات التي نزلت عىل النبي

 
 ّالرتجيح بني االجتاهات الثالثة

 فيجـب أن ،ًوإذا أردنا أن تقارن بني هذه االجتاهات الثالثـة لنختـار واحـدا منهـا
ّنطرح منذ البدء االجتاه الثالث؛ ألنه يقوم عىل أساس خاطئ وهـو االعتقـاد بـأن مـن  ّ ّ

ّاآليات ما يكون خطابا ألهل مكة خاصة ومنها ما يكو ّ ًن خطابا ألهل املدينـة، ولـيس ً
ّاخلطابات القرآنية عامة وانطباقها حني نزوهلا عىل أهل مكةّ فإن ؛هذا بصحيح عـىل  أو ّ

ّأهل املدينة ال يعني كوهنا خطابا هلم خاصة  أو اختصاص ما تشتمل عليه من توجيه أو ً
ً بل هي عامة ما دام اللفظ فيها عاما،ّحكم رشعي هبم أو نصح ّ ّ. 
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ّ أن لفظ املكي واملدين لـيس رشعيـا حـدد النبـي مفهومـه لكـي نحـاول ،والواقع ّّ ً ّّ ّ ّ
ّاكتشاف ذلك املفهوم، وإنام هو جمرد اصطالح تواضع عليه علامء التفـسري، ومـا مـن  ّ
ّريب يف أن كل أحد له احلق يف أن يصطلح كام يشاء، فلسنا هنا نريد أن نخطئ االجتـاه  ّ ّّ ٍ

ّم ال يعرب كل منهام إال عن اصطالح من حق أصحاب ذلك ّاالجتاه الثاين ما دا أو األول ّ ّ
ّاالجتاه أن يضعوه، ولكنا نرى أن وضع مصطلح املكي واملدين عـىل أسـاس الرتتيـب  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالزمني كام يقرره االجتاه األول أنفع للدراسات القرآنية؛ ألن التمييز من ناحيـة زمنيـة  ّ ّ ّ

ّزل بعدها أكثر أمهيـة للبحـوث القرآنيـة مـن ُبني ما أنزل من القرآن قبل اهلجرة وما أن
ُالتمييز عىل أساس املكان بني ما أنزل عىل النبي يف مكة وما أنزل عليه يف املدينة، فكان  ُّ ّ
ّجعل الزمن أساسا للتمييز بني املكي واملدين واستخدام هذا املصطلح لتحديد الناحية  ّ ّ ً

 . الزمنية أوفق باهلدف
ّوتتجىل أمهية التمييز ا  :ّلزمني من التمييز املكاين يف نقطتنيّ

ّ وهـي أن ،ّرعيةـّهنا ترتبط بعلم الفقه ومعرفة األحكـام الـشأ أي ،ّفقهية: إحدامها
ّمكية ومدنية وحتديد ما نزل قبل اهلجرة وما نـزل  إىل تقسيم اآليات عىل أساس الزمن ّ

ّ يساعدنا عىل معرفة الناسخ واملنسوخ؛ ألن الناسخ متـأخ،بعد اهلجرة ر بطبيعتـه عـىل ّ
وجدنا حكمني ينسخ أحدمها اآلخر اسـتطعنا أن نعـرف الناسـخ  فإذا ًاملنسوخ زمانا،

ًعن طريق التوقيت الزمني فيكون املدين منها ناسخا للمكي ألجل تأخره عنه زمانا ًّ ّ ّ. 
ّ هي أن التقسيم الزمني لآليات:ُواألخرى ّمكية ومدنيـة إىل ّ ّ جيعلنـا نتعـرف عـىل ،ّ
 تاهلجـرة املباركـة ليـسّ فـإن ؛6ّ عىل يد النبيسالمّوة التي مر هبا اإلمراحل الدع

ّ وإنام هي حد فاصل بني مرحلتني من عمر الدعوة، ،ّجمرد حادث عابر يف حياة الدعوة ّ
ّولئن كان باإلمكان تقسيم كـل مـن . ومها مرحلة العمل الفردي ومرحلة ضمن دولة
ّ عىل أي حـال أن التقـسيم الرئيـيس هـو ًهاتني املرحلتني بدورها أيضا، فمن الواضح ّ

ُميزنا بني اآليات النازلة قبل اهلجرة ومـا أنـزل منهـا  فإذا التقسيم عىل أساس اهلجرة، ّ
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ّبعد اهلجرة استطعنا أن نواكب تطورات الدعوة واخلصائص العامة التـي جتلـت فيهـا  ّ ّ
 .  من املرحلتنيٍّخالل كل

ّوأما جمرد أخذ مكان النزول بعني االع ّ فهـو ال يمـدنا ،تبار وإمهـال عامـل الـزمنّ
بفكرة عن هاتني املرحلتني وجيعلنا نخلط بيـنهام، كـام حيرمنـا مـن متييـز الناسـخ عـن 

 .املنسوخ من الناحية الفقهية
ّفلهذا كله نؤثر االجتاه األول يف تفسري املكي واملدين، وعىل هـذا األسـاس سـوف  ّ ّ ّ ّ

 .نستعمل هذين املصطلحني
 

ّاملكي واملدينطريقة معرفة  ّ ّ 
ّبدأ املفرسون عنـد حماولـة التمييـز بـني املكـي واملـدين بـاالعتامد عـىل الروايـات  ّ ّّ

 أو نزوهلـا قبـل اهلجـرة إىل اآليـة وتـشري أو خ الـسورةّوالنصوص التارخيية التي تور
 ،ّيات والنصوص التي تتبعهـا املفـرسون واسـتوعبوهاابعدها، وعن طريق تلك الرو

ّفوا عددا كبريا من السور واآليات املكية واملدنية ويميزوا بينهااستطاعوا أن يعر ّ ّ ّ ً ً . 
ّ اجته كثري من املفرسين الذين عنوا بمعرفة املكي ،رت هلم املعرفة بذلكّوبعد أن توف ّّ ّ

دراسة مقارنة لتلك اآليات والسور املكية واملدنية التي اكتشفوا تارخيها عن  إىل ّواملدين
ا من دراستهم املقارنة باكتشاف خصائص عامـة يف الـسور  وخرجو،طريق النصوص

ّواآليات املكية وخصائص عامة أخرى يف املدين من اآليات والسور، فجعلوا من تلك  ّ ّ
اخلصائص العامة مقاييس يقيسون هبا سائر اآليات والسور التي مل يؤثر توقيتها الزمني 

ّص العامـة لآليـات والـسور ّيف الروايات والنصوص، فام كان منها يتفق مع اخلـصائ
ّاملكية حكموا بأنه مكي ّ ًاخلصائص العامة للمدين وأكثـر انـسجاما  إىل  وما كان أقرب،ّ ّ ّ

 .ّمعها أدرجوه ضمن املدين من اآليات بالسور
ّوهذه اخلصائص العامة التـي حـددت املكـي واملـدين ّ   ُ بعـضها يـرتبط بأسـلوب،ّ



٥٣ 

ــسورة ــة وال ــوهلم، اآلي ــص:  كق ــات ـّإن ق ــن ر اآلي ــصويت م ــسها ال ــسور وجتان   وال
ــوهلم ــرآين كق ــنص الق ــوع ال ــرتبط بموض ــضها ي ــي، وبع ــسم املك ــصائص الق   ّخ

 . ّن جمادلة املرشكني وتسفيه أحالمهم من خصائص اآليات املكيةإ : -ًمثال  - 
ّويمكن تلخيص ما ذكروه من اخلصائص األسلوبية واملوضوعية للقسم املكي فيام  ُ

 : يأيت
 . لسور وإجيازها وجتانسها الصويت ـ قرص اآليات وا١
ّأصول االيامن باهللا واليوم اآلخر وتصوير اجلنة والنار إىل  ـ الدعوة٢ ُ . 
 . ـ الدعوة للتمسك باألخالق الكريمة واالستقامة عىل اخلري٣
 . ـ جمادلة املرشكني وتسفيه أحالمهم٤
 .ّة يا أهيا الذين آمنوا وعدم استعامهلا لكلم،ّ ـ استعامل السورة لكلمة يا أهيا الناس٥

ُ أن سورة احلج تـس،وقد لوحظ ّ ألهنـا اسـتعملت الكلمـة األوىل ؛ثنى مـن ذلـكتّ
ّبالرغم من أهنا مدنية، فهذه اخلصائص اخلمس يغلب وجودها يف السور املكية ّ ّ . 

 :ّوأما ما يشيع يف القسم املدين من خصائص عامة فهي
 . ـ طول السورة واآلية وإطناهبا١
 . ّل الرباهني واألدلة عىل احلقائق الدينية ـ تفصي٢
 .ّعدم الغلو يف دينهم إىل  ـ جمادلة أهل الكتاب ودعوهتم٣
 .ّ ـ التحدث عن املنافقني ومشاكلهم٤
 ـ التفصيل ألحكام احلدود والفرائض واحلقوق والقوانني السياسية واالجتامعية ٥

 .)١(والدولية
  موقفنا من هذه اخلصائص

ًأن هذه املقاييس املستمدة من تلك اخلصائص العامة تلقي ضـوءا وما من ريب يف  ّّ
                                                 

 .١٩١ ـ ١٨٧: ١) الزركيش(الربهان :  للمزيد انظر ـ 1
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ترجيح ألحد االحتاملني عىل اآلخر يف السور التي مل يرد  إىل ّ وقد تؤدي،عىل املوضوع
ّنص بأهنا مك مع السور املكية  -ًمثال  -كانت إحدى هذه السور تتفق  فإذا ّمدنية، أو ةيّ

ويت وتنديدها باملرشكني وتسفيه أحالمهم فاألرجح ُيف أسلوهبا وإجيازها وجتانسها الص
ّأن تكون سورة مكية؛ الشتامهلا عىل هذه اخلصائص العامة للسورة املكية ّ . 

العلم، وال جيوز األخذ هبـا  إىل ّأدت إذا ّولكن االعتامد عىل تلك املقاييس إنام جيوز
 .ّملجرد الظن

ُر املكيـة يف أسـلوهبا وإجيازهـافق مع السوّتّففي املثال املتقدم حني جتد سورة ت  ال ،ّ
ّنستطيع أن نقول بأهنا مكية ألجل ذلك؛ إذ من املمكـن أن تنـزل سـورة مدنيـة وهـي  ّ ّ

ّحتمل بعض خصائص األسلوب الشائع يف القسم املكي ّصحيح أنه يغلب عىل الظن . ُ
ّأن السورة مكية لقرصها وإجيازها، ولكن األخذ بالظن ال جيوز ّ ّ  ن دوّ ألنـه قـول مـن؛ّ

 .علم
ّاالطمئنان والتأكد من تاريخ السورة وأهنا مكية إىل ّأدت تلك املقاييس إذا ّوأما ّ ّ  أو ّ
 .  فال بأس باالعتامد عليها عند ذاك؛ّمدنية

ّ فـإن ؛ًومثاله النصوص القرآنية التي تشتمل عىل ترشيعات للحرب والدولة مـثال
ّهذه اخلصيصة املوضوعية تدل عىل أن الـنص مـدين ّن طبيعـة الـدعوة يف املرحلـة  أل؛ّ

ًاألوىل التي عاشتها قبل اهلجرة ال تنسجم إطالقا مع الترشيعات الدولية، فنعرف مـن 
ّ أن النص مدين نزل يف املرحلة الثانية من الدعوة أي يف عرص الدولة،أجل هذا ّ.  

ّشبهة حول املكي واملدين  ّ 
ّلقد كان موضوع املكي واملدين من مجلة املوضوعات ا ُلقرآنية التـي أثـريت حوهلـا ّ

 .الشبهة واجلدل
ّوتنطلق الشبهة هنا من أساس هو أن الفروق وامليزات التـي تالحـظ بـني القـسم 

ّاملكي من القرآن الكريم والقسم املـدين منـه  إىل رقنيـ تـدعو يف نظـر بعـض املستـش،ّ
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ّاالعتقاد بأن القرآن قد خضع لظروف برشية خمتلفة اجتامعية وشخصية تركت ّ  آثارهـا ّ
ُعىل أسلوب القرآن وطريقة عرضه وعىل مادته واملوضوعات التي عني هبا ُ. 

ين  أن نالحظ األمـر،بنا قبل أن ندخل يف احلديث عن الشبهات ومناقشتها وجيدر
 .التاليني؛ ملا هلام من تأثري يف فهم البحث ومعرفة نتائجه

ّأنه البد لنا أن نفرق منذ البـدء بـني فكـرة تـأث: األول ّ ّ ر القـرآن الكـريم وانفعالـه ّ
بالظروف املوضوعية من البيئة وغريها، بمعنى انطباعه هبا، وبني فكرة مراعاة القـرآن 

الفكرة األوىل تعنـي يف ّ فإن هلذه الظروف بقصد تأثريه فيها وتطويرها لصالح الدعوة؛
بيئـة ً حيث يفرض القرآن يف مستوى الواقع املعاش وجزء من ال،ّاحلقيقة برشية القرآن

ّاالجتامعية يتأثر هبا كام يؤثر فيها، بخالف الفكرة الثانية فإهنا ال تعني ّ  ؛مـن ذلـكً شيئا ّ
ّألن طبيعة املوقف القرآين الذي يستهدف التغيري وطبيعـة األهـداف والغايـات التـي 

ّحتقيقها قد تفرض هذه املراعـاة حيـث حتـدد الغايـة واهلـدف طبيعـة  إىل يرمي القرآن
 .  جيب سلوكه للوصول إليهاُاألسلوب الذي

فهناك فرق بني أن تفرض الظروف نفسها عىل الرسالة، وبني أن تفرض األهـداف 
 للرسالة؛ ً ومنهجاًحتقيقها من خالل الواقع ـ أسلوبا إىل والغايات ـ التي ترمي الرسالة
ًمنفـصال عـن الرسـالة ليكـون تأثريمهـا عليهـا تـأثريا ً شـيئا ّألن اهلدف والغاية ليس ً

 .ًفروضا من اخلارجم
 نجد أنفـسنا ال ،القرآن إىل ُفنحن يف الوقت الذي نرفض فيه الفكرة األوىل بالنسبة

ّتأبى التمسك بالفكرة الثانية يف تفسري الظواهر القرآنية املختلفة، سواء ما يرتبط منهـا 
 .املوضوع واملادة املعروضة فيه أو ُباألسلوب القرآين

ّاهرة القرآنية البد أن يعترب هو املصدر األساس يف مجيع ّأن تفسري وجود الظ: الثاين ّ
فقـد تكـون النقطـة . األحكام التي تصدر عىل حمتوى القرآن وأسـلوب العـرض فيـه

ًالواحدة يف القرآن الكريم سببا يف إصدار حكمني خمتلفني نتيجة لالختالف يف تفـسري 
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عنـد ختالف يف احلكم ل هلذا االاف عىل بعض األمثَّتعرن سوفأصل وجود القرآن، و
 .يةإسالمتفسري القرآن بذهنية البحث عن اشرتاط أن ينطلق 

ً فنحن ال نسوغ ألنفسنا أن نقبل حكام ما يف تفـسري نقطـة حـول ، ومن أجل ذلك ّ
ًالقرآن الكريم؛ ملجرد انسجام هذا احلكم مع تلك النقطة، بل البد لنا أن ننظر أيـضا ـ  ّ ّ

كم مع التفسري الصحيح لوجود الظاهرة القرآنيـة مدى انسجام احل إىل بشكل مسبق ـ
 .نفسها

ًوقد عرفنا يف بحثنا السابق عن الوحي أن الظاهرة القرآنية ليست نتاجـا ً شخـصيا ّ ّ
ّملحمد وبالتايل ليست نتاجا برشيا مطلقا، وإنام هي نتاج إهلي مرتبط بالسامء ً ً ً وعىل هذا . ّ

ّشبهات التي تثار حول املكي واملديناألساس يمكننا أن نجزم بشكل مسبق ببطالن ال  ؛ّ
ّألهنا يف احلقيقة تفسريات لظاهرة الفرق بـني املكـي واملـدين عـىل أسـاس أن القـرآن  ّ ّ ّ

 . الكريم نتاج برشي
ّإن شبهات املكي واملـدين تـرتبط يف احلقيقـة بالـشبهات : وباألحرى جيب أن يقال ّ ّ ّ

ًالتي أثريت حول الوحي ارتباطا موضوعيا ًّ ولـذا . ا ترتبط بفكرة إنكـار الـوحيّ ألهن؛ُ
 وتقـديم ،ّفسوف نناقش هذه الشبهات بعد التحدث عنها إليضاح بطالهنا من ناحيـة

ّالتفسري الصحيح للفرق بني املكي املدين بعد ذلك من ناحية ثانية ّ. 
 

ّجوانب الشبهة حول املكي واملدين ّ 
ّللشبهة حول املكي واملدين جانبان ّوب القرآين فيها وجانـب ُجانب يرتبط باألسل: ّ

 .آخر يرتبط باملادة واملوضوعات التي عرض القرآن هلا يف هذين القسمني
ّصاغ الشبهة عىل عدة أشكال، نـذكر منهـا صـياغتني لكـل ت من القسمني ٍّويف كل ّ

 .واحد من القسمني



٥٧ 

ّأسلوب املكي يمتاز بالشدة والعنف والسباب) أ ّ ّ 
ّإن أسلوب القسم املكي: فقد قالوا ّ من القرآن يمتاز عن القسم املدين بطابع الشدة ّ ّ

ّوهذا يدل عىل تأثر حممد بالبيئة التي كان يعيش فيها. ًوالعنف بل السباب أيضا ّ ّ ألهنا ؛ّ
 ّمطبوعة بالغلظة واجلهل؛ ولذا يزول هذا الطابع عن القرآن الكريم عندما ينتقل حممد

. خر ـ بحضارة أهل الكتـاب وأسـاليبهمبآ أو ّجمتمع املدينة الذي تأثر فيه ـ بشكلإىل 
ّوتستشهد الشبهة بعد ذلك هلذه املالحظـة بالـسور واآليـات املكيـة املطبوعـة بطـابع 

» التكـاثر«وسـورة » العرص«وسورة » املسد« أمثال سورة ،الوعيد والتهديد والتعنيف
 .وغري ذلك» الفجر«وسورة 

ًأوال. ويمكن أن تناقش هذه الشبهة ّلقـسم املكـي مـن القـرآن بعدم اختصاص ا: ّ
ّ بل يشرتك املكي واملدين بذلك،ّالكريم بطابع الوعيد واإلنذار دون القسم املدين ّ. 

ّكام أن القسم املدين ال خيتص أيضا ـ كام قد يفهم مـن الـشبهة ـ باألسـلوب اللـني  ُ ً ّّ
ّاهلادئ الذي يفيض سامحة وعفوا، بل نجد ذلك يف املكـي والـشواهد القرآنيـة عـىل . ً

 .لك كثريةذ
ّفمن القسم املدين الذي اتسم بالشدة والعنف قولـه تعـاىل ّ َفـإن مل تفعلـوا ولـن [: ّ َُ َْ ْ َ ْ َّ ِ َ

َتفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُْ َّ َّ َّ َّ َُ ُ َ َْ ُ ْ ُ َْ ْ[)١(. 
ُالذين يأكلون الربا ال يق[: وقوله تعاىل َ ِّ ََ َ ََ ُ َُّ ْ ُومون إال كام يقوم الذي يتخبطـه الـشيطان ِ ََ ُْ َ ُ َ َُّ ُ َّ َ َ َِ َّ ُ َ َّ ِ

ِّمن املس ََْ ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا ا[و )٢(]ِ ُ َّْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني هللا َ ِ ِ ِ ِْ ُّ ِّ َ َ ُُ ُ ِ َ َ َ َْ َ& 
َمل تفعلوا فأذنوا بحرب منّفإن  َ َِّ ٍْ ِ ْ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِورسوله اهللا َّ ِ ُ َ َ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون َ ُ ْ ْ ُ ْ ِْ ِْ َ ُ َُ ُ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ ِ

َوال تظلمون ُ َ ْ ُ َ َ[)٣(. 
                                                 

 .٢٤: بقرة ـ سورة ال1
 .٢٧٥:  ـ سورة البقرة2
 .٢٧٩ ـ ٢٧٨:  ـ سورة البقرة3



٥٨ 

َإن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهلم وال أوالدهـم مـن[: وقوله تعاىل ُ ُ ْ َ َ َ َِّ ْ ْ ْ َ َُ ََ َُُ ُ ْ ُ َِ ِْ َ َّْ َ َّ ً شـيئا  اهللاِ
ِوأولئك هم وقود النار َّ ُ َ ُ َُ ْ َ ِ َ َ كدأب آل فرعون&ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْ والذين من قبلهم كذبواَ َُ ْ َ ََّ َ ْ ِ ِ ِ ِ ُ بآياتنـا فأخـذهم َّ َُ َ َ ََ َ ِ ِ

َبذنوهبم و اهللاُ ْ ِ ِ ُ ُ ِشديد العقاب  اهللاُ ِ َ ِ ِْ ُ ْ قل للذين كفروا ستغلبون وحتـش&َ ُ َ ُ ََ َ َّ ِّْ ُ ََ ُْ َُ َرونـَِ َجهـنم  إىل ُ َّ َ َ
ُوبئس املهاد َ ََ ِ ْ ْ ِ[)١(. 

ًكام نجد يف القسم املكي لينا وسامحة كام جاء يف َّومن أحسن قوال ممن [:  قوله تعاىلّ ِّ ً ْ ُ ْ ْ ََ َ ََ
َدعا َوعمل صاحلا وقال إنني من املـسلمني  اهللا  إىلَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ًَ َ َ َ ََّ ِ َ َ ُ وال تـستوي احلـسنة وال الـسيئة &َ َُ َ َ َِّ َّ َ َْ ََ ََْ ِ

ُادفع بالتي هي أحسن ْ ْ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ٌّالذي بينك وبينه عداوة كأنـه ويل فإذا َ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ ْ َْ ِ ٌ محـيم َّ ِ ّ ومـا يلقاهـا إال &َ َ ََّ َ ُ َ
ٍالذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم ِ َِ َ َ َ َ َ ٍَّ ُ ّ َّ َ َُّ َ ُ[)٢(. 

َفام أوتيتم من يشء فمتاع احلياة الدنيا وما عند[: وقوله تعاىل ُّ َ ُِ ِ ٍ َِ َ َ َ َِّ ُْ َْ َ َْ ََ َخري وأبقى للذين  اهللا ُ ْ َِ َِّ َ َ ٌ ْ َ
ُآمنوا وعىل رهبم يتوكل ََّ َ َُ َ ََ ْ ِّ َ َ والذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش&َون َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ ْ َِّ ْ ِ ْ َ َ ََ ْ ُمـا غـضبوا  وإذا َ ِ َ َ

َهم يغفرون  ُ َ ِْ ْ َّ والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمـرهم شـورى بيـنهم وممـا &ُ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِّ َ ُْ َ َُ َ ََ َ َ ِ َّ
َرزقناهم ينفقون  ُ ِْ ُ ْ َُ َ َ والذين&َ َِ ُأصاهب إذا َّ َ َ ِم البغي هم ينتصَ َ َ ْ ُ ُُ َْ َرون ـْ ٌ وجـزاء سـيئة سـيئة &ُ َ َ َِّ َ ِّ ٍَ َ َ

َمثلها فمن عفا وأصلح فأجره عىل َ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َِّ َ ََ َ َ َإنه ال حيب الظاملني  اهللا ْ ِِ َِّ ُّ ُُ َ َّ َ وملن انتص&ِ ََ ِ ِر بعـد ظلمـه ـََ ِ ْ ُ َ ْ َ َ
ٍفأولئك ما عليهم من سبيل  ِ َ ِّ ْ َِ َ ََ َْ ِ ُ َ إنام الـسبيل عـىل &َ َُ ِ َّ ِالـذين يظلمـون النـاس ويبغـون يفّ َ َُ ْ َ َ ََ ُ ََّ ِ ِْ َّ 

ٌبغري احلق أولئك هلم عـذاب ألـيم  األرض ِْ َِ ٌُ َ َْ َُ َ َ ِّ َْ ِ َ ِ وملـن صـرب وغفـر إن ذلـك ملـن عـزم &ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َََ ََ َّ ِ َ َ َ
ِاألمور ُ ُ ْ[)٣(. 

َولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم[: وقوله تعاىل ْ ِّ َ ِْ َ َ َ ً ْ َْ ْ ََ ُ َ َِ َْ َ َ َ َ ال متدن عينيك& ْ َْ َْ ََّ َّ ُ َما  إىل َ
َمتعنا به أزواجا منهم وال حتزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنني ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْ ِّ َْ ََ َ َ َ َ َ ً َ َْ ْ َ ْ ْ َ َّْ ِ َْ َ َ ِ[)٤(. 

                                                 
 .١٢ ـ ١٠:  ـ سورة آل عمران1
 .٣٥ ـ ٣٣:  ـ سورة فصلت2
 .٤٣ ـ ٣٦:  ـ سورة الشورى3
 .٨٨ ـ ٨٧:  ـ سورة احلجر4



٥٩ 

ِقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة[:وقوله تعاىل ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َُ َ َْ َُ ِ َ َُ َ َّ ُْ َّإن اهللاَ اهللا َ ِ 
ُيغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ ً َِ َ ُّ[)١(. 

وقد هنى القرآن نفـسه عـن ! كيف. ّنه ليس يف القرآن الكريم سباب وشتمأ: ًوثانيا
ِوال تسبوا الذين يدعون من دون[: السب والشتم حيث قال تعاىل ُ ُ َ ُّ َِ َِ ْ ََ َُّ ْ ْفيسبوا ا اهللا َ ُّ ُ َ ًعدوا هللا َ َْ

ِبغري ْ َ ٍ علمِ ْ ِ[)٢(. 
ون أن ـبذاءة ـ كـام حيـاول املستـرشق أو ّسب» التكاثر« أو »املسد«وليس يف سورة 

 .أبو هلب والكافرون باهللا إليه ّيقولوا ذلك ـ وإنام فيهام حتذير ووعيد باملصري الذي ينتهي
ّ وهو موجود يف املدين كـام هـو ،نعم، يوجد يف القرآن الكريم تقريع وتأنيب عنيف

ّ وإن كان يكثر وجوده يف املكي بالنظر ملراعاة ظـروف االضـطهاد والقـسوة ،ّكييف امل
الذي اقتىض أن يواجه القرآن ذلك بالعنف والتقريـع  األمر ّالتي كانت متر هبا الدعوة،

ّ لتقوية معنويات املسلمني من جانب وحتطيم معنويات املقاومة من جانـب -ً أحيانا - ّ
 .ًباقري إليه كام سوف نشري، آخر

ْإن الـذين كفـروا سـواء علـيهم [: ّومن هذا التقريع يف السور املدنية قولـه تعـاىل ْ َ ُِ َ ََّ َ ٌَ ْ َ َ ِ َّ ِ
َأأنــذرهتم أم مل تنــذرهم ال يؤمنــون  ُْ ُ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َُ َ خــتم&َ َ َعــىل قلــوهبم وعــىل ســمعهم وعــىل  اهللاُ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ُ
ٌأبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيم ْ ِْ ِ ٌِ َ َ َ َ َْ َُ ٌ َ ِ ِ ومن الناس من يقول آمنا باهللاِّ وباليوم اآلخـر & َ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َّ َُّ ُ ِ

َوما هم بمؤمنني ِ ِ ْ ُ َِ ُ َصم بكم عمي فهم ال يرجعون[: قوله تعاىل إىل ] ...َ ُ ُ ُ ُِ ْ َ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ ْ[)٣(. 
َورضبت عليهم الذلة واملسكنة وبآؤوا بغضب مـن[: وقوله تعاىل ْ َ َ َ َ َ َِّ ْ ُ ٍْ َِ َ ُ َِ ْ ُ َُ َْْ َّ َِّ ِ ْذلـك بـأهنم هللا  اُ ُ َّ َ ِ َ ِ َ

ِكانوا يكفرون بآيات َ ُ َِ َ ُ ْ ُْ َويقتلون النبيني بغري احلق ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون اهللا َ َُ َ َ َّ ُْ َّ َ َ ََ ْ ِّ َْ ْ ُْ ََ ِ َِ ِ َ ِّ َْ ِ َ ِ ُ[)٤(. 

                                                 
 .٥٣:  ـ سورة الزمر1
 .١٠٨:  ـ سورة األنعام2
 .١٨ -٦:  ـ سورة البقرة3
 .٦١:  ـ سورة البقرة4



٦٠ 

َبئسام اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل[: وقوله تعاىل َ َْ َْ َِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َُ َُ َُ ِ ْ َ َ ُبغيا أن ي اهللاُ ْ َ ً ْ ُنـزلَ ِّ ِمـن  اهللاُ َ
ٌفضله عىل من يشاء من عباده فبآؤوا بغضب عىل غضب وللكافرين عذاب مهني ِ ُّ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ٍَ ٍَ َ َْ ِ ْ َ َ[)١(. 

َإن الذين يكتمون ما أن[: وقوله تعاىل َ ُ ََ َُّ ْ َ ِ َّ ُزلنا من البينـات واهلـِ َ َ َِ َِ َ َِّ ْ ُدى مـن بعـد مـا بينـاه ْ َ ْ ََّ ََّ َ ِ ِ
ِللناس يف ِ َّ ُ الكتاب أولئك يلعنهمِ َُ ُ ََ َ ِ َِ ُْ َويلعنهم الالعنون اهللاُ ِ ُ ُِ َّ ُ َُ َ َْ[)٢(. 

َإذ قال[: وقوله تعاىل َيا عيسى إين متوفيك ورافعـك إيل ومطهـرك مـن الـذين  اهللاُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ََ ُ ُ َ ُ َ َِّ َ َّ ِ َِ َ ِّ َ ِّ
ْكفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا َ ُْ َُ ََ َّ ََ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ َُ ُيوم القيامة ثم إيل مرجعكم فأحكم   إىلَ ْ ْ َ َّ َ َ َُ ُ ِْ ُ َْ َِ َّ َ ِْ ُ ِ ِ

َبينكم فيام كنتم فيه ختتلفون  ُ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ ْ ْ َْ ُ َ فأما الـذين كفـروا فأعـذهبم عـذابا شـديدا يف الـدنيا &َ ْ ُ ُ ُ َّْ ُّ ً َِ ِ َِ َ ًَ َ َ ََ ِّ ُ َْ َ َّ
َواآلخرة وما هلم من نارصين َ َِ ِ ِ َِّ ِّ َ ََُ[)٣(. 

ْقل هل [: وقوله تعاىل َْ َأنبئكم برش من ذلك مثوبة عندُ ُِ ًِ ُ ََ َِّ َِّ َ ٍّ ِ ُ َ ُمن لعنه اهللا ُ ََ َّ ِوغضب عليه  اهللاُ َ ِْ َ َ َ ََ
َوجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطـاغوت أولئـك رش مكانـا وأضـل عـن سـواء  َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ ُُّ َ ْ ََ َ ًُ ََ ٌّ َ ُِ ِ َِ َ َ َّْ ِ َْ َ ُ

ِالسبيل ِ َّ[)٤(. 
ُوقالت اليهود[: وقوله تعاىل َُ َ ْ َِ ُ يدَ ُمغلولة غلت أيدهيم ولعنوا بام قـالوا بـل يـداه  اهللا َ َ ََ ُ َْ ْ ْ َْ ُ ُ َّ َ ُْ َ ْ ٌَ ِ ِ ِِ َ ُ ْ

ِمبسوطتان َ َ ُ َْ[)٥(. 
 ّأسلوب القسم املكي يمتاز بقرص السور واآليات) ب

ّإن من املالحظ قرص السور واآليات يف القـسم املكـي، عـىل عكـس : ًوقالوا أيضا ّ
ّفنحن نجـد أن الـسور املكيـة . تفصيل واإلسهابّالقسم املدين الذي جاء بيشء من ال ّ

ّجاءت قصرية ومعروضة بشكل موجز يف الوقت الذي نجد يف القـسم املـدين سـورة 
ّوهذا يدل عىل انقطـاع الـصلة . البقرة وآل عمران والنساء وغريها من السور الطوال
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ّبني القسم املكي والقسم املدين وتأثرمها بالبيئة التي يعيشها حممـد ّ ّ جمتمـع ّ فـإن ،6ّ
ّمكة ملا كان جمتمعا أميا مل يكن بقدرته التبسط يف رشح املفاهيم وتفـصيلها، وإنـام أتتـه  ً ًّ ُ ّ ّ

ّالقدرة عىل ذلك عندما أخذ يعيش جمتمع املثقفني املتحرض يف يثرب ّ. 
 :وتناقش هذه الشبهة باألمرين التاليني

ّن القرص واإلجياز ليس خمتصا بالقسم املكيأ: األول ً ّبل يوجـد يف القـسم املـدين  ،ّّ
ّكام أن الطـول والتفـصيل لـيس .  كالنرص والزلزلة والبينة وغريها،ًسور قصرية أيضا
ّخمتصا بالقسم املدين ً بل يوجد يف املكي أيضا سور طويلة،ً وقـد .  كاألنعام واألعراف،ّ

 .ّ أن هذا اليشء هو الغالـب الـشائع فيـه،ّيقصد من اختصاص املكي بالقرص واإلجياز
ّوقد يكون هذا صحيحا ولكنه ال يدل بوجـه مـن الوجـوه عـىل انقطـاع الـصلة بـني  ً
ّالقسمني املذكورين من القرآن الكريم؛ ألنه يكفي يف حتقيق هذه الصلة أن يأيت القرآن 
ّالكريم ببعض السور الطويلة املفصلة يف القسم املكي كدليل عىل القدرة والتمكن من  ّ ّ

 .يل يف املفاهيم واملوضوعاتمستوى التفص إىل االرتفاع
ّأن مـن املالحـظ وجـود آيـات مكيـة قـد أثبتـت يف الـسور املدنيـة  إىل ،باإلضافة ُ ّ ّ
ّ نجد التالحم واالنسجام يف السورة وكأهنا نزلت مرة ،ّويف كل من احلالتني. وبالعكس ّ
 . ّالذي يدل بوضوح عىل وجود الصلة التامة بني القسمني األمر واحدة،
ّ دلـت عـىل أن ، الدراسات اللغوية التي قام هبا العلامء املسلمون وغريهمّنأ: الثاين ّ

ًاإلجياز يعترب مظهرا من مظاهر القدرة اخلارقة عىل التعبـري، وهـو بالتـايل مـن مظـاهر 
ّ أن القرآن قد حتدى العـرب بـأن ،أخذنا بعني االعتبار إذا ًخصوصا. اإلعجاز القرآين ّ

ّ التحدي بالسورة القـصرية أروع وأبلـغ منـه حـني  حيث يكون،يأتوا بسورة من مثله
 .ّيكون بسورة مفصلة

ّمل يتناول القسم املكي يف مادته الترشيع واألحكام) ج ّ 
ّإن القسم املكي مل يتناول فيام تناول من موضوعات جانب التـرشي: وقالوا ع مـن ـّ

ّا يعـرب عـن وهـذ. ّأحكام وأنظمة، بينام تناول القسم املدين هذا اجلانب مـن التفـصيل
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ً حيث مل يكن جمتمـع مكـة جمتمعـا ،جانب آخر من التأثر بالبيئة والظروف االجتامعية ّ
ًمتحرضا  عىل خالف جمتمع ، ومل يكن قد انفتح عىل معارف أهل الكتاب وترشيعاهتم،ّ

ّحد بعيد بالثقافة واملعرفة لألديان الساموية كاليهودية والنرصانية إىل ّاملدينة الذي تأثر ّ ّ ٍّ. 
 :ًوتناقش هذه الشبهة باألمرين التاليني أيضا

ًأوال ّن القسم املكي مل هيمل جانب الترشيعأ: ّ ّ وإنام تنـاول أصـوله العامـة ومجلـة ،ّ ّ
ْقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال ترشكوا [: مقاصد الدين كام جاء يف قوله تعاىل ْ ْ ُُ ُ ْ َِ َّ َ َْ ْ ْ َ َ َّ َُ َُ ُ َ َْ ُّ َ ْ َ

ِبه َوبالواً شيئا ِ َْ َلدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحـن نـرزقكم وإيـاهم وال ِ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْْ َّ ْ ْ ْ ِّ َ ِْ ُِ َ َّ ًُ ْ ُْ ُ ُ َ ٍَ َ َ ُ ِ ِ
َتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِّ ُ ْْ ََّ ُ َ ْ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ْإال باحلق ذلكم  اهللاُ َ ُ ِ َ ِّ َْ ِ َّ ِ

َوصاكم به ل ِ ِ ْ ُ َّ َعلكم تعقلون َ ُ َِّ ْ ََ ْ َ وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هـي أحـسن حتـى يبلـغ &ُ َّ َُ َّ ْْ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َِ ِ َ ْ ْ
ُأشده َّ ُ َ... [)١(. 

ّأننا نجد يف القسم املكي ويف سورة األنعام باخلصوص مناقشة لكثـري  إىل باإلضافة ّ
ة القـرآن الكـريم هبـذه ّمن ترشيعات أهل الكتاب والتزاماهتم، وهذا يدل عىل معرفـ

 .ًالترشيعات وغريها مسبقا
ّن هذه الظاهرة يمكن أن تطـرح يف تفـسريها نظريـة أخـرى تنـسجم مـع أ: ًوثانيا

ّإن : وهذه النظريـة هـي أن يقـال. األساس املوضوعي لوجود الظاهرة القرآنية نفسها
 حينـذاك سالمإلّ حيث مل يتسلم ا،ًسابقا ألوانهً شيئا ّاحلديث عن الترشيع يف مكة كان

 ؛ّفلم يتناول القسم املكي التـرشيع. يف املدينة عىل العكس األمر بينام. زمام احلكم بعد
ّألن ذلك ال يتفق مع الرمحة التي متر هبا الدعوة التـي  األخـرى ّوإنام تناول اجلوانـب. ّ

 .ًتنسجم مع املوقف العام، كام سوف نرشح ذلك قريبا
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ّ مادته األدلة والرباهنيّمل يتناول القسم املكي يف) د ّ 
ُإن القسم املكي مل يتناول أيضا األدلة والرباهني عىل العقيدة وأصوهلا: وقالوا ّ ً  عىل ،ّّ

ّخالف القسم املدين، وهذا تعبري آخر أيـضا عـن تـأثر القـرآن بـالظروف االجتامعيـة  ً ّ
ّ يدل عىل  إذ عجزت الظاهرة القرآنية بنظر هؤالء عن تناول هذا اجلانب الذي،والبيئة

ُ يف مكـة جمتمـع األميـني6ّعمق النظر يف احلقائق الكونية عندما كان يعيش حممد ّ، 
جانب أهل  إىل  يعيش6ّبينام ارتفع مستوى القرآن يف هذا اجلانب عندما أخذ حممد

ّ وذلك نتيجة لتأثره هبم ولتطور الظاهرة القرآنية نفسها،الكتاب يف املدينة ّ. 
 :هنيوتناقش هذه الشبهة من وج

ّن القسم املكي مل خيل من األدلة والرباهني، بل تناوهلا يف كثري مـن سـوره، أ: األول ّ
فمن موارد االستدالل عـىل . والشواهد القرآنية عىل ذلك كثرية ويف خمتلف املجاالت

َما اختذ[: التوحيد قوله تعاىل َ َّ ٍمن ولد وما كان معه من إله اهللاُ َ ِ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ ََ ََ َلـذهب إذا َ َ َ َ كـل إلـه بـام َّ ِ ٍ َ ُِّ ُ
َخلق ولعال بعضهم عىل بعض سبحان َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ٍْ َ َ َُ ُ َ َ َعام يصفون اهللا َ ُ ِ َ َّ َ[)١(. 

ّلو كان فيهام آهلة إال[: وقوله تعاىل ٌ َِ َِ ِ َ َ ْ َلفسدتا فسبحان اهللاُ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َرب العرش عام يصفون  اهللا َ ُ ِ َ ْ ََّ َ َ ِِّ ْ
َ ال يسأل عام يفعل وهم يسأ& َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َُ ْ َّ ُ َلون َ َ أم اختذوا من دونه آهلة قل هاتوا برهانكم هـذا &ُ َُ َ ُ َ ُْ ُْ َ ُِ ْ ُ ً َِ ِ ِ ِ َ َّ َ

َذكر من معي وذكر من قبيل بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون َُ ِ ْ ْ ُ َ ْ َُّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ ُُ َ َّ َْ َ َْ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ[)٢(. 
ّوبصدد االستدالل عىل نبوة حممد َوما كنت[ : ما جاء به من السامءَّأن و6ّ ُ َ ُ تتلو َ ْ َ
َمن قبله من كتاب وال ختطه بيمينك ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُّْ َ َ ٍ َ َالرتاب املبطلون  إذا َ ُ ِ ْ َُْ َ ْ ِ بـل هـو آيـات بينـات يف &َّ ٌ َ ٌِّ ََ َ ُ َْ

َصدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال الظاملون  ُِ ِ ِ َِّ ّ َ ُ ُ َُ َ َِ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َُّ ٌ وقالوا لوال أنزل عليه آيات &ِ َ ِْ َ َ َُ ْ ََ ِ ُ َ َ
َن ربه قل إنام اآليات عندِّم ُِ َِ َّْ ّ ْ ُ ٌوإنام أنـا نـذير مبـني  اهللا ِّ ِ ُّ ٌ ِ َ َ َ أومل يكفهـم أنـا أنزلنـا عليـك &َّ ْ ْ ََ َْ ََ َ َ َ ِ ََّ ِْ ْ َ
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َالكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون ْ َُّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ٍُ ْ َ َ َ ََ ً ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ[)١(. 
ًونزلنا من السامء مـاء مباركـا [: تعاىلوبصدد االستدالل عىل البعث واجلزاء قوله  َ ََّ ُّ َ ََّ َ ََ ِ ْ َ

ِفأنبتنا به جنات وحب احلصيد  ِ ٍ َِْ َّ َ َ َ ََّ َ ِْ َ ٌ والنخل باسقات هلا طلـع نـضيد &َ ْ َِّ ٍ َِّ ٌ َ َْ ََ ََّ ِ رزقـا للعبـاد &َ َِ ْ ِّ ً ْ ِ
ُوأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج َ ْ َُ ْ َّ ْ َُْ َ ِ َِ َ ً َ ًَ ْ ِ ِأفعيينا باخللق[ )٢(]َ َْ َْ ِ َ ِ َ ٍ األول بل هم يف لبس من خلق َ ْ َ َْ ْ ْ ُ َِّ ٍْ ِ

ٍجديد ِ َ[)٣(. 
َأفحسبتم إنام خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون[: وقوله تعاىل  ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َُ َ َِ ُ َّ َّ ًَ ْ ِ َ[)٤(. 

ُأم حـسب الـذين اجرتحـوا الـسيئات أن نجعلهـم كالـذين آمنـوا [: وقوله تعاىل َ ََ ْ ِّ َّ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َُّ َّ ّ ًَ َ
َعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء مـا حيكمـون َو ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ََّ ُ َ َّ َِ ِ َِ َ وخلـق&ُ َ َ ِالـساموات  اهللاُ َ َ َ َّ
َ باحلق ولتجزى كل نفس بام كسبت وهم ال يظلموناألرضَو ُ ُ ْ ََ ُّْ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َ َُ ِ ٍِ َْْ َ ِ ِّ[)٥(. 

ُوهكذا تتناول األدلة جوانب أخرى من العقيدة اإل  . هيم العامةية واملفاسالمّ
ّنه لو تنازلنا عن ذلك فمن املمكن تفسري هذا الفـرق عـىل أسـاس مراعـاة أ: الثاين

ّ حيث كانت تواجه الدعوة يف مكة مرشكي العرب ،طبيعة موقف املواجهة من الدعوة
ّدة األصنام، واألدلة التي كان يواجه القرآن هبا هؤالء أدلة وجدانية من املمكن أن بوع ّ ّ

ركهم ويقتضيها وضوح بطالن العقيدة الوثنية، وحني اختلفـت طبيعـة تستوعبها مدا
املوقف وأصبحت األفكار املواجهة متتاز بكثري من التعقيد والتزييف واالنحراف ـ كام 
هو احلال يف عقائد أهل الكتاب ـ اقتىض املوقف مواجهتها بأسلوب آخر من الربهـان 

ًوالدليل أكثر تعقيدا وتفصيال ً)٦(. 

ّحلقيقية بني املكي واملدينالفروق ا ّ 
 وال نجد يف غريها ما يمكنه أن يصمد أمام النقد ،مل نجد يف الشبهات التي تناولناها
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ً أن تقدم تفسريا منطقيا لظاهرة ،ّومن كل ذلك جيدر بنا. الدرس املوضوعي أو العلمي ً ّ
ّالفرق بني القسم املكي والقسم املدين، و  هـذا التفـسري جانب مـن إىل ّن كنا قد أملحناإّ
 .عندما تناولنا الشبهات بالنقد واملناقشة

ّوحيسن بنا أن نذكر الفروق احلقيقية التي امتاز هبا املكي عن املدين  سواء ما يتعلق ،ّ
ّ ثم نفرس هذه الفروق عىل أساس الفكرة ،باملوضوع الذي تناوله القرآن أو ُباألسلوب

ّن هذه الفـروق كانـت نتيجـة ملراعـاة إ: التي أرشنا إليها يف صدر البحث والتي تقول
ّحتقيقها؛ ألن اهلدف والغاية يلقيان ـ يف كثري  إىل ظروف الدعوة واألهداف التي تسعى

 . ّمن األحيان ـ بظلهام عىل طريق العرض واملادة املعروضة
ًوتلخص هذه الفروق واخلصائص التي يمتاز هبا املكي عن املـدين غالبـا بـاألمور  ّ ّ ّ ُ

 .)١(التالية
ُ ـ إن املكـي عـالج بـشكل أسـايس مبـادئ الـرشك والوثنيـة وأسـسها النفـسية ١ ّ ّ

 .ّوالفكرية ومؤداها األخالقي واالجتامعي
الـذي  األمـر ،عىل ما يف الكون من بدائع اخللقة وعجائب التكويناملكي ّ ـ  أكد ٢

حي ّكام أكد عـىل عـامل الغيـب والبعـث واجلـزاء والـو. ّيشهد بوجود اخلالق املدبر هلا
ّوالنبوات، ورشح ما يرتبط بذلك من أدلة وبراهني، كام خاطب الوجدان اإل  وما نساينّ

 .أودعه اهللا فيه من عقل وحكمة وشعور
ّ بمفاهيمها العامة مع مالحظـة اجلانـب التطبيقـي ،عن األخالقاملكي ّ ـ حتدث ٣

دماء ّمنها، وحذر من االنحراف فيها كالكفر والعصيان واجلهل والعدوان وسـفك الـ
 . غري ذلك إىل ...ووأد البنات واستباحة األعراض وأكل أموال اليتامى

                                                 
ّ ـ سبق أن أرشنا إىل هذه امليزات وغريها عند البحث عن املكي واملدين يف ما سبق من دراستنا لعلوم القرآن1 ّ ّ. 
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 ،جانب ذلك الوجه الـصحيح لألخـالق كـاإليامن بـاهللا والطاعـة لـه إىل وعرض
ّوالعلم واملحبة والرمحة والعفو والصرب واإلخالص واحرتام اآلخرين وبـر الوالـدين  ّ

 . ّلة والتوكل عىل اهللا وغري ذلكوإكرام اجلار ونظافة اللسان والصدق يف املعام
 والرسـل واملواقـف املختلفـة التـي كـانوا األنبيـاءعـن قـصص املكي ّ ـ حتدث ٤

 .ُيواجهوهنا من قبل أقوامهم وأممهم وما يستنبط من ذلك من العرب واملواعظ
 أو  سـواء يف اآليـات،طريق اإليقاع الصويت واإلجياز يف اخلطـاباملكي  ـ سلك ٥
 .السور

ّن يكون املدين بخالف ذلـك عـىل الغالـب وإن كـان قـد امتـاز بـاألمرين ويكاد أ
 : التاليني
 مع مناقشتهم وبيـان انحـرافهم عـن العقيـدة ،سالماإل إىل  ـ دعوة أهل الكتاب١

ُواملناهج احلقة التي أنزلت عىل أنبيائهم ّ. 
 يف  ـ بيان التفصيالت يف الترشيع والنظام، ومعاجلة مشاكل العالقـات املختلفـة٢

 .نسايناملجتمع اإل
 والـسياسية، األخالقيـةي وخلفياهتـا سالمع اإلتم ـ تناول حركة النفاق يف املج٣

  .وأهدافها وظواهرها واملوقف السيايس منها

 
ّالتفسري الصحيح للفرق بني املكي واملدين  ّ 

ّوحني نريد أن ندرس ظاهرة الفرق بني املكي واملدين من خـالل هـذه اخلـصائص  ّ
ًأوال : نجد،وامليزات رة ـّية بدأت يف مكة وعاشت فيها ثالث عشسالمّأن الدعوة اإل:  ّ

ُزمن نزول القرآن تعترب يف احلقيقـة فـرتة إرسـاء أسـس  إىل وهذه الفرتة املنسوبة. سنة
 أو الغيبـي أو ّية بجوانبها املختلفة، سواء مـا يتعلـق باجلانـب اإلهلـيسالمالعقيدة اإل
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واء ما يتعلق باجلانب اإلجيـايب كعـرض مفاهيمهـا عـن  وس،االجتامعي أو األخالقي
ما يتعلق باجلانب السلبي كمناقشة األفكار الكافرة التي  أو احلياة واألخالق واملجتمع
 .كانت تسود املجتمع آنذاك

ًوهذه احلقيقة تفرض ـ بطبيعة احلال ـ أن يكون القسم املكي أكثر شموال واتساعا ّ ً ّ 
ُعاته باألسس والركائز للرسالة اجلديـدة وّ بامدته وموضً وأن يكون مرتبطا،من جانب

 .من جانب آخر
ّوهذا هو الذي يفرس لنا غلبة املكي عىل املدين من الناحيـة الكميـة ّّ ّ مـع أن الفـرتة ،ّ

ًاملدنية تبدو ـ تارخييا ـ وكأهنا زاخرة باألحداث اجلسام واملجتمع املـدين أكثـر تعقيـدا  ًّ ّ ّ
 .ومشاكل

الفكرة التي أرشنا إليها وهي مراعاة الظروف التي  إىل سه ـ باإلضافةّكام أن هذا بنف
ّتسري هبا الدعوة ـ يفرس لنا هذه اخلصائص وامليزات التي غلبت عىل املكي من جانـب  ّ

 . ّواملدين من جانب آخر
ّ تالحظ أن املجتمـع املكـي كـان جمتمعـا يتـسم ،اخلصيصة األوىل إىل فأما بالنسبة ً ّّ

ّأن إيضاح املوقف جتاهها يشكل نقطة  إىل  باإلضافة،يف اجلانب العقيديبطابع الوثنية 
ّ ألهنـا تتبنـى التوحيـد اخلـالص كأسـاس لكـل ؛أساسية يف القاعدة للرسالة اجلديـدة ّ
رك ـفكان من الطبيعي التأكيد عـىل فكـرة رفـض الـش. ُجوانبها وتفصيالهتا األخرى

 . ألساليب والطرقوالوثنية والدخول يف مناقشة طويلة معها بشتى ا
ّ نالحظ أن املجتمع املكي مل يكن يؤمن بفكرة اإللـه ،اخلصيصة الثانية إىل وبالنسبة ّ

وهذه األفكار .  كام ال يؤمن بعوامل الغيب والبعث واجلزاء والوحي وغري ذلك،الواحد
ّأن جمتمـع أهـل  إىل ية، باإلضـافةسـالممن القواعد األساسية للرسـالة والعقيـدة اإل

ًكان يؤمن هبذه األصول مجيعاالكتاب  ّ فكان من الرضوري أن يؤكد القسم املكي عىل ،ُ ّ
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ّذلك انسجاما مع طبيعة املرحلة املكية التي تعترب مرحلة متقدمة، كام أن بياهنا يف هـذه  ًّ
 .املرحلة جيعل املرحلة الثانية يف غنى عن بياهنا مرة أخرى

ّ عـىل األخـالق يف القـسم املكـي دون ّ فلعل التأكيد،اخلصيصة الثالثة إىل وبالنسبة
 :ّاملدين كان بسبب العوامل الثالثة التالية

ّن األخالق تعترب قاعدة النظام االجتامعـي، فالتأكيـد عليهـا يعنـي يف احلقيقـة إ) أ
 . إرساء لقاعدة النظام االجتامعي الذي يستهدفه القرآن

تثارة العواطـف اسـ إىل ّكام أن الدعوة كانـت بحاجـة ـ مـن أجـل نجاحهـا ـ) ب
 ليكون نفوذها يف املجتمع وتأثريها يف االفراد عن طريق خماطبة هـذه ،ية اخلريةنساناإل

 وهي الرصيد الذي ،ّواألخالق هي األساس احلقيقي لكل هذه العواطف. العواطف
ّيمدها باحلياة والنمو ّ. 

ّإن املجتمع املدين كان يامرس األخالق من خالل التطبيق الـذي كـان ي) ج بـارشه ّ
، األخالقيةالتأكيد عىل املفاهيم  إىل  فلم يكن بحاجة كبرية، بنفسه6ّالرسول حممد

 وكـان ،ّعىل العكس من املجتمع املكي الذي كان يعيش فيه املسلمون حياة االضطهاد
 .يامرس فيه تطبيق األخالق اجلاهلية

ثـر  نجد القصص تتنـاول مـن حيـث املوضـوع أك،اخلصيصة الرابعة إىل وبالنسبة
النواحي التي عاجلها القرآن الكريم من العقيدة باإلله الواحد وعامل الغيـب والـوحي 

ّأهنــا تــصور املراحــل املتعــددة للــدعوة  إىل باإلضــافة. واألخــالق والبعــث واجلــزاء ّ ّ
ّ والقوانني االجتامعية التي تتحكم فيها ويف نتائجهـا واملـصري ،واملواقف املختلفة منها
 تعترب القصة يف القرآن أحد أسباب اإلعجاز ،ىل جانب ذلكإا والذي يواجهه أعداؤه

 .ّفيه وأحد األدلة عىل ارتباطه بالسامء
ّهلا صلة وثيقة بالظروف التي كانت متر هبا الدعوة يف مكـة األمور ّوكل هذه  وهلـا ،ّ

 .تأثري كبري يف تطويرها لصالح الدعوة وأهدافها الرئيسية
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ًدين القصة مطلقا مل هيمل القسم امل،ّومع كل هذا ّ  بل تناوهلا بالشكل الذي ينسجم ،ّ
ّمع طبيعة املرحلة التي متر هبا، كام سوف نتعرف عىل ذلك عند دراستنا للقصة ّ. 

ّ فقـد كـان هلـا ارتبـاط وثيـق بجوانـب مرحليـة ،اخلصيصة اخلامـسة إىل وبالنسبة
ّوإعجازية؛ ألن املرحلة كانت تفرض كرس طوق األفكار اجلاهلية الذي ً كان مـرضوبا ّ

ّعىل املجتمع، فكان هلذا األسلوب الصاعق احلـاد تـأثري فعـال يف تـذليل الـصعوبات  ّ ُ
 . ّوحتطيم معنويات املقاومة العنيفة

 يكـون اإلجيـاز يف ،ّوحني يتحدى القرآن الكريم العـرب يف أن يـأتوا بـسورة منـه
 .ًالسورة أبلغ يف إيضاح اإلعجاز القرآين وأعمق تأثريا وأبعد مدى

ّذلك كله يف أوهلا معركة شعارات وتوطيد مفاهيم عامة عن  إىل وقد كانت املعركة ّ
واإلجياز والقرص ينسجم مع واقع املعركة وإطارها أكثر مـن الـدخول . الكون واحلياة

ًوهلذا نشاهد الـسور القـصرية متثـل املرحلـة األوىل تقريبـا مـن . يف تفصيالت واسعة ُّ
 .ّمراحل القسم املكي

 هـو احلـاكم سـالم بعـد أن أصـبح اإل،ّتـوفر يف املدينـةتالحظات مل تكن وهذه امل
املسيطر عىل املجتمع، وبعد أن أصـبحت مـسألة الـوحي واالتـصال بالـسامء مـسألة 

 .ًواضحة، وبعد أن جاء دور آخر للمعركة يفرض أسلوبا آخر يف العرض والبيان
ّومن هذا الدرس خلصائص ومميـزات القـسم املكـي تتـضح مـرب ّ ّ رات خـصائص ّ

 أو ّالقسم املدين من الدخول يف تفصيالت األحكـام الـرشعية واألنظمـة االجتامعيـة
مناقشة أهل الكتـاب يف عقائـدهم وانحرافـاهتم؛ حيـث فرضـت ظـروف احلكـم يف 

كـام . تنظيم العالقات بني الناس بيان هذه التفصيالت يف األنظمة إىل املدينة، واحلاجة
ّتقلت من األصول واألسس العامة للعقيدةّأن املعركة يف املدينة ان ُ جوانب تفصيلية  إىل ُ

منها ترتبط بحدودها وأشكاهلا، وبالعمل عىل تقويم االنحـراف الـذي وضـعه أهـل 
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ّوهبذا نفرس الفرق بني املكي واملدين بالشكل الذي ينـسجم مـع فكرتنـا . الكتاب فيها ّ ّ
 .قيق أهدافه وغاياتهعن الوحي وفكرتنا عن مراعاة القرآن للظروف من أجل حت
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 القرآن الكريم يف اآلية السابعة من سورة آل عمران بوجود آيات حمكـامت  يرصح
ُهو الذي أنـزل عليـك الكتـاب منـه [ : أم الكتاب، وأخر متشاهبات فيقول تعاىلَّهن َ َ َ َ ُْ َ َِ ِ ِْ َ ََّ ْ َ َ

ْآيات حم ُّ ٌ َكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيـغ فيتبعـون مـا َ َ ْ ْ َّ َ ُ ُ َُّ ُ َ َ َّ ُِ َّ ٌ َ ٌ َ َ َ ٌَ َِ ِ ِ ُِ َّ ُْ ِ َِ َ َُ ُ َ
َّتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومـا يعلـم تأويلـه إال ِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ْ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِوالراسـخون يف العلـم  اهللاُ َ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َ

ُيقو ِلون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلبابَ َ ْ َ ِّ ْْ ُ ٌّ ُْ ُ َّ ِ ُ َ َ َ ِّ ََّ َ ُ ََّّ ِ ِ ِ ِ َ[. 
 وترددت نظرياهتم بني كـون ،وقد اختلف املفرسون يف املراد من املحكم واملتشابه

 أي ، وكونـه،ًالتشابه قائام عىل أساس عالقة اللفظ باملعنى ومدى داللته وظهـوره فيـه
 .جمال تطبيق املعنى املفهوم عىل مصاديقه وجتسيداته اخلارجيةالتشابه يف 

مـا حـصل  أو هو ما حصل تردد يف داللته عىل املعنى املراد ـ عـىل رأي ـ: فاملتشابه
 .)١( واملحكم ما يقابله، يف افراد املعنى الذي يدل عليه معه الرتدد

ا املجال وترجيح ولسنا نريد هنا الدخول يف جمال عرض االجتاهات الرئيسة يف هذ
                                                 

: ١، تلخيص التمهيد ٣٩ ـ ٣٣: سالم،  القرآن يف اإل١٣ ـ ٥،  ٢االتقان يف علوم القرآن ج:  للمزيد يف هذا الباب انظر ـ 1
 .٤٧٧ ـ ٤٦٢
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مربرات احتواء القرآن الكريم عىل آيات  إىل عرضنن أّوإنام نقصد ، خرآلاحدها عىل ا
 وهـل يتنـاىف ذلـك مـع كونـه كتـاب ،وألفاظ متشاهبة حيصل الرتدد يف فهم تطبيقاهتا

 اهلداية العامة للبرشية؟ 
م نحـاول  ثـ،ما قيل يف هذا املجال وتوضيحه أوال إىل وسنحاول فيام ييل التعرض

 .بالتكميل أو ما بالردإالتعقيب عىل ما ذكر 
 

 :اآلراء يف هذا املجال
 أو نستطيع ان نحرص أهم ما قيل يف توضيح احلكمة من جميء كل اآليات املتشاهبة

 :بعضها وذلك يف نقاط كام ييل
 
 : ـ االمتحان والرتبية عىل االستسالم واخلضوع١

نـزل املتـشابه ليمـتحن قلوبنـا يف أحانه ن اهللا سـبإ«: فقد ذكر الشيخ حممـد عبـده
حـد مـن أ ال شـبهة فيـه عنـد ًنه لو كان كل ما ورد يف الكتاب واضحاإ ف،التصديق به

األذكياء وال من البلداء ملا كان يف اإليامن به يشء من معنى اخلضوع ملا انـزل اهللا تعـاىل 
  .)١ (»والتسليم ملا جاءت به رسله
ٌّوالراسخون يف العلم يقولون آمنا به كـل [: الته اآليةما ق إىل ويؤكد هذا بااللتفات ُ ْ ُْ َّ ُِ ِ ِِ َ َ ََّ َُ ِ ِ َ

َمن عند ربنا ِّ َْ ِِّ َالذين يف قلـوهبم زيـغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ابتغـاء [ يف حني يتبع )٢(]ِ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ ََ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ُ َُّ
ِالفتنة َِ ْ ْ[)٣(. 

ل تعـداد حكـم بعـض فقال يف جمـا» مناهل العرفان«وقد أكد هذا الرأي صاحب 
                                                 

 .١٧٠ :٣ ـ تفسري املنار 1
 .٧:  آل عمران ـ 2
 .٧:  آل عمران ـ 3
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ثانيتها االبتالء واالختبار أيؤمن البرش بالغيب ثقـة بخـرب الـصادق أم «: أنواع املتشابه
ن مل يعرفـوا عـىل التعيـني والـذين يف قلـوهبم زيـغ إال؟ فالذين اهتدوا يقولون آمنا و

يكفرون به وهو احلق من رهبم، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة واخلروج من الدين 
  .)١(»لةمج

ونقل عن السيوطي عن بعضهم انه ذكر فوائد للمتـشابه الـذي اسـتأثر اهللا بعلمـه 
 .)٢(»...ابتالء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم«: ومنها

جهالته مهام عظم استعداده وغزر  ونسانورابعتها إقامة دليل عىل عجز اإل: ثم قال
 ،ًاهللا اخلارقة، وانه وحده هو الذي أحاط بكل يشء علامه، وإقامة شاهد عىل قدرة ملع
ّ اخللق مجيعا ال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء، وهنالك خيضع العبـد وخيـشع ّنأو ً

  .)٣(»ويطامن من كربيائه وخيضع
 نسان من أنواع تربية اإلًاين االمتحان واالبتالء يشكل نوعا أساسأ ،ومما الريب فيه

ن تتقـوم شخـصيته هبـا، وأهـم هـذه أحىل بالصفات التـي يريـد اهللا ن يتأاملسلم عىل 
ه َّنـأالصفات بل امللكات املتأصلة صفة التعبد واالستسالم هللا تعاىل يف كل يشء يثبت 

 لغـرس هـذه امللكـة يف سـالم عرف احلكمة فيه أم مل يعرف، وقد وضع اإل،منه تعاىل
كن أن يذكر منها ما نحن بـصدده، كـام  وأساليب خمتلفة يمً واسعاًأعامق املسلم برناجما

) كإبراهيم وإسامعيل(يمكن أن يذكر منها أسلوب عرض قصص املستسلمني األطهار
وكذلك القصص التي حتكي عن احلكمة اإلهلية الواسعة التـي هـي فـوق مـا يتـصور 

 .7 موسى نسان حتى ولو كان ذلك اإل، احلبيس يف سجن ضعفه وإمكانهنساناإل
 .غري ذلك مما ليس هنا حمل ذكره إىل اداتومنها نظام العب

                                                 
 .١٧٨ : ٢ ـ مناهل العرفان 1
 .١٩٣ : ـ نفس املصدر2
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 ملـسبقاته وتـصوراته ًوعليه فيقف املمتحن أمام هذه اآليات املتشاهبة موقفني تبعـا
مـا االستـسالم هللا تعـاىل إ و،ا االغـرتار واتبـاع الـرأي ابتغـاء للفتنـةّمإ ف،واستسالمه

 .إليه األمر وإرجاع

 : ـ الدفع نحو التعمق والتوسع الفكري٢
النظر  إىل  للعقل املؤمنًكان حافزا « يف القرآنًر عبده أيضا أن وجود املتشابهوقد ذك

 القـوى ُّعـزأ ال عمل للعقل فيه، والعقل ًالسهل اجليل جداّ فإن ،كيال يضعف فيموت
ً مل جيـد العقـل جمـاال فـإذا ،نسان يشء عىل اإلّعزأية التي جيب تربيتها، والدين نساناإل

 .)١(»ًمات فيه ال يكون حيا بغريه وإذا ل العقل فيه،للبحث يف الدين يموت عام
نـزل اهللا تعـاىل أ مل :ن قيـلإفـ«: مة الطربيس ذلك باختصار حيث قـالّوذكر العال

 التكل الناس ًنه لو جعل مجيعه حمكامإ:  فاجلواب؟ًه حمكامّ جعله كلّالقرآن املتشابه وهال
 .)٢(»...كلهم عىل اخلرب واستغنوا عن النظر

كـام «:  الفخر الرازي ذكر ما يقرب من هذا املعنى حيث قال يف هذا الـصددَّنأكام 
تعلم طرق التأويالت وتـرجيح  إىل افتقرواعىل املحكم واملتشابه، ًمشتمال  القرآن كان

 اللغـة والنحـو  علـمحتصيل علوم كثـرية مـن إىل بعضها عىل بعض وافتقر تعلم ذلك
 ًكان مشتمال عـىل املحكـم واملتـشابه افتقـر  إذاّأن القرآن«: يقولو .)٣(»وأصول الفقه

ويف ذلك  )٤(»يتخلص من ظلمة التقليدٍبدليل العقل، وحينئذ االستعانة  إىل الناظر فيه
الـدالئل العقليـة،  إىل ًه حمكام ملا احتـاجّتنويه بشأن العقل والتعويل عليه، ولو كان كل

 ....ًولظل العقل مهمال
                                                 

 .٣٣: ٣، وجملة اهلادي، السنة اخلامسة، العدد ١٧٠ ص ٣ـ تفسري املنار ج  1
 .٤١٠ :٢ ـ جممع البيان 2
 .١٨٤: ٧ تفسري الرازي  ـ 3
 . املصدر السابق ـ 4
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لعل اشتامل القـرآن عـىل املتـشابه «: لح فقالواخذ هذا املعنى الشيخ صبحي الصا
ًن يكون حافزا للمؤمنني عىل االشـتغال بـالعلوم أوعدم اقتصاره عىل املحكم وحده، 

الكثرية التي تعودهم عىل فهم اآليـات املتـشاهبات فيتخلـصون مـن ظلمـة التقليـد، 
 .)١(»ويقرأون القرآن متدبرين خاشعني

عامل النظر يف القرآن إ وهو حصول الثواب ب،آخر عن هذا املعنى بلسان ّام عربّولرب
لو ال وجود املتشابه لكـان ال حيـصل «: نهأ وهو ما قاله املرحوم الطربيس من ،الكريم

 .)٢(»هلم ثواب النظر وإتعاب اخلواطر يف استنباط املعاين
احلـق  إىل متى كانت املتشاهبات موجودة كان الوصول«: ًوقال الفخر الرازي أيضا

 .)٣(»شق، وزيادة املشقة توجب مزيد الثوابأأصعب و
لـسان ظهـور التفاضـل وتفـاوت الـدرجات  «:كام انه قد يعرب عنه بلسان آخر هو

 .»العلمية
ولكــان ال يتبــني فــضل العلــامء عــىل «: وهــذا مــا جــاء يف املجمــع حيــث يقــول

ومنهـا ظهـور التفاضـل وتفـاوت «:  ونقل السيوطي عن الـبعض قولـه.)٤(»غريهم
 السـتوت منـازل اخللـق ومل ،تأويل ونظر إىل ًه حمكام ال حيتاجّ إذ لو كان كل؛الدرجات

 .)٥(»يظهر فضل العامل عىل غريه
 اهللا ّ وهـو الـذي ال يعلـم تأويلـه إال، من املتشابهً نوعاَّنأويرى السيد باقر احلكيم 

بعض املـسائل كـّ إنـام ورد يف القـرآن الكـريم هبـذا األسـلوب ،والراسخون يف العلم

                                                 
 .٢٨٦ : ـ مباحث يف علوم القرآن 1
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 .)١ (!! لينطلق يف تدبر حقيقتها واكتشاف ظلامهتا املجهولة،لكونية وغريهاا
 ،وجـد بنــزوله مرحلـة فكريـة جديـدةأالقرآن الكريم ّ فإن ،ومما الريب فيه، هذا

سمو فكري متفتح ونـضج بلـغ  إىل ونقل املجتمع من حضيض التفكري اجلامد الضيق
ة فلسفة ومستوى علمـي جـوال قـاد مستوى فلسفي ال تصله أي إىل يف مراحله التالية

 .ًالعامل خالل قرون ومستويات فكرية ترشيعية وأخالقية ما رأى الكون هلا مثيال
ن القرآن كان من أهم العوامل التي دفعـت إ«: يقول الدكتور حممد يوسف موسى

 ثم بيان ما اشـتمل عليـه مـن فلـسفة، سـواء مـا يتعلـق منهـا ،التفلسف إىل املسلمني
 القرآن قبل كل يشء هو َّنأ، ومن احلق نسانا يتعلق وصلته جل وعال باإل ومنسانباإل

 واألخالق التـي ال يقـوم ،كتاب العقيدة احلقة، والرشيعة الصاحلة لكل زمان ومكان
 .)٢(» هباّجمتمع سليم إال

ألنه الكتاب الذي يضمن إصالح البرش ويتكفل بسعادهتم «: ويقول اإلمام اخلوئي
 مرجع اللغوي ودليل النحوي، وحجة الفقيـه، ومثـل األديـب، وإسعادهم، والقرآن

وضالة احلكـيم، ومرشـد الـواعظ، وهـدف اخللقـي، وعنـه تؤخـذ علـوم االجـتامع 
 وعليه تؤسس علوم الدين، ومن إرشاداته تكتـشف إرسار الكـون، ،والسياسة املدنية

  .)٣(»...ونواميس التكوين
ام مـن القـرآن إهلـسلمني اسـتطاعوا ب الفالسـفة املـَّنإ«: ويقول األستاذ املطهري

ن يوجـدوا مدرسـة أ : واألئمـة األطهـار6الكريم وكلامت الرسول األكـرم
 .)٤(»فلسفية تعتمد االستدالل املنطقي املتقن

                                                 
 .١٩٠:  علوم القرآن ـ 1
 .٥ : ـ القرآن والفلسفة2
 .٣  : ـ البيان يف تفسري القرآن3
 . طبع مشهد انتشارات طوس١٦٧ : ـ علل االنحراف نحو املادية4
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ولعل من أهم عوامل الدفع نحـو الفلـسفة باخلـصوص والتوسـع الفكـري عـىل 
لـسفية والعلميـة العموم وجود هـذه اآليـات املتـشاهبة عـىل اخـتالف أصـعدهتا الف

فهـم معناهـا،  إىل عـهُّل يف القـرآن بحكـم تطلِّ والتي تدفع املـسلم املتأمـ،واالجتامعية
 .وتدفعه لذلك التوسع

 
 :اإلفهام إىل العميقة األمور  ـ تقريب٣

مة الطباطبائي يف هذه احلكمـة بمتابعـة اخلطـوات ّويتوضح ملخص ما ذكره العال
 :التالية
ذلك من تفصيالت العامل الغيبــي أمـر  إىل  تعاىل واملعاد وما االرتباط باهللاّنأ: ًأوال

ن أ يوهـذا يـستدع... ي عن الواقـعسالم بل هو روح التصور اإل،نسانرضوري لإل
 .يعرف املسلمون القدر الرضوري عن نوعية هذه العالقة

 حبيس ضعفه وتصوراته اخلاصة احلسية والعقلية التي توفرت له نسانن اإلأ:  ًثانيا
 .وخمتلف مراتب الناس عىل ضوء كمية التصورات التي لدهيم... ل حياتهخال

روري لنوعية العالقـة ـ وألجل الكشف عن القدر الض،وعىل ضوء مما سبق: ًثالثا
بع القرآن أسلوب التمثيل والتشبيه ليقرب تلك املعـاين ّ فقد ات،يةنساننفة جلميع اإلاآل

األذهـان املختلفـة عـرب ذلـك  إىل ي املجـرداملعنـو األمـر  فيقرب،األذهان إىل العالية
 .التمثيل بحقائق حسية

ل بـه يف خمتلـف اجلوانـب َّل قـد ال يتوافـق مـع املمثـَّن املمثـأمن الواضح : ًرابعا
عامل املجردات وعامل ( ومها من عاملني خمتلفي القوانني واالحكامًواخلصائص خصوصا

 ).املاديات
 خيالفان الغرض األسايس هلذا التمثيل وهو حمذورين إىل وعدم التوافق هذا قد جير

 :اهلداية القرآنية
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 وهذا يعني تغري احلقيقة وانقالب ،لَّاملمث إىل ل بهَّ نقل اخلصائص احلسية للممث- أ
 .الغرض

ل َّ فيبدأ بعملية جتريد املمث،ل بهَّل واملمثَّالفرق بني املمث إىل نسانب ـ وقد يلتفت اإل
 .نقصان أو ر يف تشويه الصورة املطلوب إعطاؤها بزيادةّؤثبه من اخلصوصيات مما قد ي

 عطاءهااتوزيع املعاين التي يريد  إىل  يلجأ القرآن، من هذه املحاذيرًوختلصا:  ًخامسا
إىل  األمـر  وينتهـيًر بعـضها بعـضاـ خمتلفة حتى يفسًاها صيغءعطااأمثال خمتلفة وإىل 

 :تصفية عامة تنتج ما ييل
 عن كل احلقيقة وال ّ هذه الصور هي جمرد أمثال ال تعربَّنأرآن  إدراك القارئ للق-أ

 .تكسب الواقع العيني كل خصائصها
 بكل واحـد منهـا اخلـصوصيات احلـسية ىبعضها ينف إىل ب ـ بجمع هذه األمثال
 .خراملوجودة يف املثال اآل

وبذلك تتحقق اهلداية القرآنية العامة ويتخلص من نقائص هذا األسلوب الذي ال 
 .)١(مفر منه

عن رأي » اآليات املحكامت إىل رد اآليات املتشاهبات«ان يف كتابه ّوقد عرب ابن اللب
 : فقال بتلخيص من صاحب املناهل،خص من هذاأ

تعاىل بال رشيك  إليه  اهللا، وأفعال العباد منسوبة الوجودّليس يف الوجود فاعل إال«
ْال يـسأل عـام يفعـل وهـم [احلجـة  فهي يف احلقيقة فعله ولـه هبـا علـيهم ،و ال معني َ ْ ُُ َ َ َُ ْ َّ ُ َ َ
َيسألون ُ َ ْ ُ[)٢(. 

 إليـه ا منـسوبةَّهنـأ فيها من توسط اجلوارح مـع َّ أفعال العباد البدَّنأ ،ومن املعلوم
 إليـه، ً منـسوباً عبادياًمظهرا:  لصفاته تعاىل يف جتلياهتا مظهرينَّنأ وبذلك يعلم ،تعاىل

                                                 
 .٦٥ ـ ٥٨ :  ٣ ـ امليزان  1
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عبادية املنسوبة لعباده عىل سـبيل التقريـب إلفهـامهم وقد أجرى عليه أسامء املظاهر ال
. ه عـن اجلـوارح يف احلـالنيّنه منزأه تعاىل عىل القسمني، وَّ ولقد نب،والتأنيس لقلوهبم

ُاتلوهم يعذهبم اهللاَُق[: ه عىل األول بقولهَّفنب ُ ْ ُ ِّْ َ ُ ُ ْ بأيديكمِ ُْ ِ َ  كل ما يظهـر َّنأفهذا يفيد ،  )١(]ِ
ه عـىل الثـاين بقولـه فـيام اخـرب عنـه نبيـه َّتعاىل، ونب إليه نسوبعىل أيدي العباد فهو م

أحببته كنت سمعه الذي  فإذا ّوال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، «:6
 وقد )٢(»يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا

َإن الذين [: ق اهللا ذلك لنبيه بقولهَّحق ِ َّ َّ َيبايعونك إنام يبـايعون اهللاَِ ُ َ ُ َِ ُِ َُ َّ َِ َومـا [:  وبقولـه.)٣(]َ َ
ِرميت إ َ ْ َ َّذ رميت ولكن اهللاََ َِ َ َ ْ َ َ َ رمىْ تعـاىل  إليه ًوهبذا يفهم ما جاء من اجلوارح منسوبا )٤(] َ

ولكن الغرض من ذلك التقريـب لإلفهـام . تشبيه وال جتسيم إليه فال يفهم من نسبتها
 .)٥(»...والتأنيس للقلوب

 
 : ـ إعطاء الكل والرتكيز عىل البعض٤

 القرآن يشتمل عىل دعوة َّنإ: ًذكر الفخر الرازي رأيا يقرب من الرأي السابق فقال
 فمـن سـمع ،عن إدراك احلقائق األمور  العوام تنبو يف أكثرئعاخلواص والعوام، وطبا

 َّنأ َّظـنإليـه  إثبات موجود ليس بجسم وال متحيز وال مشار األمر من العوام يف أول
ن خياطبوا بألفـاظ دالـة عـىل أ فكان األصلح ،هذا عدم ونفي حمض، فيقع يف التعطيل

 بـام يـدل عـىل احلـق ًبعض ما يناسب ما ختيلوه ومـا تومهـوه، ويكـون ذلـك خملوطـا
 .من باب املتشابه األمر وهو الذي خياطبون به يف أول: الرصيح، فالقسم األول

                                                 
 .١٤:  سورة التوبة ـ 1
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 .كشف عن احلق الرصيح هو املحكموهو الذي ي: والقسم الثاين
مجيـع األصـناف مـن  إىل  بعثوااألنبياءن إ«: عنه الشيخ عبده بتعبري آخر فقالَّوعرب

 وفيهم العامل واجلاهل والذكي والبليد، وهناك من املعاين ما ال ،عامة الناس وخاصتهم
ىل يمكن التعبري عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وترشح كنهه بحيث يفهمه اجلميـع عـ

 ويـؤمر العامـة ،ّالسواء، وإنام يفهمه اخلاصـة مـنهم عـن طريـق الكنايـة والتعـريض
 نصيبه عىل قدر ٍّاهللا تعاىل والوقوف عند حد املحكم فيكون لكل إىل فيه األمر بتفويض
 .)١(»استعداده

إذا «: مة عليه فيقـولّويعلق السيد باقر احلكيم عىل هذا النص بعد رد اشكال العال
ّ  بعض املعاين ال يـدركها إالَّنأ ،ن نتصور بسهولةأملحكم واملتشابه أمكننا عرفنا دور ا

 املعاين التي تربط ببعض املعلومات الكونية ً خصوصا،الراسخون يف العلم دون العامة
ََّوالشمس جتري ملستقر هلا[الطبيعية كجريان الشمس  ٍّ ْ َْ َ ُِ ِ ْ َ ُ  أو تلقيح الرياح لـواقح أو )٢(]ََّ

ٍّوجعلنا من املاء كل يشء حي[ للحياة ًراجعل املاء مصد َ َ َ َ ٍَ ِْ َ َّ ُْ كل هذه املعلومات ّ فإن )٣(]ََْ
حني تتكشف لدى العلامء تكون من املعلومات التي أشار إليها القرآن الكريم ويعرفها 

 .)٤(»اخلاصة دون غريهم
ن أ جيـوز« مـن املتـشابه مـا َّ الراغب األصفهاين يف مفرداته ذكـر أنَّنأ ،ومما يؤكده

رب ـ وهو الض،خيتص بمعرفة حقيقته بعض الراسخني يف العلم وخيفى عىل من دوهنم
 .)٥(»اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل«:  يف عيل ريض اهللا عنه7بقوله إليه املشار

م َّهنـأ عـىل أسـاس ؛القادة الفكريني باخلصوص إىل فتكون بعض اآليات متوجهة
 .ُلألمة ككلسيعرفون الواقع املراد بالتفصيل 
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 يشري الزرقاين فيقول يف جمال تعداد احلكـم مـن وجـود ،مثل هذا الرأي إىل ولعله
كـان  وإذا  الـذي ال يطيـق معرفـة كـل يشء،نسانرمحة اهللا هبذا اإل» أوالها«: املتشابه

ً وخر موسى صعقاًاجلبل حني جتىل له ربه جعله دكا  فكيف لـو جتـىل سـبحانه بذاتـه ،ّ
 أخفى اهللا عىل الناس معرفة الساعة رمحـة ،؟ ومن هذا القبيلاننسوحقائق صفاته لإل

هبم كيال يتكاسلوا ويقعدوا عن االستعداد هلا، وكيال يفتـك هبـم اخلـوف واهللـع لـو 
 وملثل هذا حجب اهللا عـن العبـاد معرفـة آجـاهلم، ،أدركوا بالتحديد شدة قرهبا منهم
 .)١(»ليعيشوا يف بحبوحة من أعامرهم

 فال معنى لتصور إمكـان جتـيل اهللا ّ وإال، النص غري دقيق يف تعبريه هذاَّنأوأوضح 
 غالبـا عـن ُّ يكـلنـساين النفس والتصور اإلّنأّتعاىل بذاته وحقائق صفاته وإنام يقصد 

 .تصور أقىص ما يمكن تصوره يف الساحة اإلهلية
در حكمة إعطاء الناس عىل قـ«صف هذه احلكمة  إىل ه جيمعَّنأ من الواضح َّنأكام 

ًعنهم جامعا احلكمتني حتت  األمور حكمة بث األمن واألمل بإخفاء بعض» إمكاناهتم
 .يةنسانعنوان رمحة اهللا باإل

 : ـ حتقيق بعض جوانب اإلعجاز٥
 ففيه اإلعجـاز البالغـي حيـث يقـول ،ن يف هذا التشابه بعض رضوب اإلعجازإ

التشابه، له مدخل عظيم يف  إىل يمن اخلفاء املؤدً شيئا  كل ما استتبع فيهَّنأل«: الزرقاين
بالغته وبلوغه الطرف األعىل يف البيان، ولو أخـذنا يف رشح هـذا لـضاق بنـا املقـام، 

رسار، أميدان علوم البالغة وما حوت من خواطر و إىل وخرجنا مجلة من هذا امليدان،
 .)٢(»...لإلجياز واإلطناب واملساواة
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القـرآن مـن  إليـه ن حقيقة ما رمـىوفيه اإلعجاز العلمي حيث تنكشف عىل الزم
ًل نوعا متشاهباِّاآليات التي تشك  يف حـني ،عـني عـىل حقيقتهـاَّ لدى من مل يكونوا مطلً

 .د النسب الساموي للقرآنِّيكشف العلم عن الواقع بعد قرون مما يؤك
 .وكذا يمكن إدخال بعض اآليات املخربة بالغيب

 
 :مكن التفصيل فيهمجال وال ي ـ القرآن دستور حيوي بعض اال٦

 جوانـب احلقيقـة ويعـني املـصاديق َّن يبـني كـلأ القرآن لـو أراد َّنإ: ويقصد هبذا
 ومل يكـن مـن ،الصحيحة وينفي الباطل منها لكان ذلك يـستدعي جملـدات ضـخمة

 .املمكن إنزاله عىل ذلك النمط
 وانـشغاله باملـشاكل 6ويتوضح هذا عند مالحظة قرص فرتة حيـاة الرسـول 

، وعدم قدرة املسلمني عىل استيعاب تلك املجلـدات الـضخمة، وحفظهـا مـن اهلائلة
 .الضياع وأمثاله

 : مجال ـ فيقولوهلذا يشري الزرقاين ـ بنوع من اال
 كل ما احتواه من تلـك الوجـوه َّنأل ؛تيسري حفظ القرآن واملحافظة عليه: ثانيتها«

 ولو عرب ،يستفاد من أصل الكالم عىل معان كثرية زائدة عىل ما ٌّاملستلزمة للخفاء، دال
عن هذه املعاين الثانوية الكثرية بألفاظ، خلرج القرآن يف جملدات واسعة ضخمة، يتعذر 

َقل لو كان البحر مدادا لكلامت ريب لنفـد البحـر قبـل أن [معها حفظه واملحافظة عليه َ ْ َ ِّ ْ َّْ ْ َ ِّ ً ْ َ َْ ُُ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ
ْتنفد كلامت ريب ولو جئ ُ َ َ َِ ْ َ َِّ َ َ ِ ًنا بمثله مدداَ َ ََ ِ ِ ِْ ِ[)٢( »)١(. 
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 : ـ التعبري العام الذي ال ينفر املذاهب عنه٧
ًه لـو كـان ـ أي القـرآن ـ كلـه حمكـام ّنإويقول الفخر الرازي يف تقريب هذا الوجه 

ّبالكلية، ملا كان مطابقا إال  جلميـع املـذاهب ً مـبطالهرحيـ ملـذهب واحـد، وكـان بـصً
ا وجـود املتـشابه ّمـأعـن النظـر فيـه،  األخرى املذاهبر ألرباب ّف وذلك من؛املخالفة

النظـر فيـه،  إىل ن جيد فيه كل ما يؤيد مذهبه، فيضطرأواملحكم فيطمع فيه كل مذهب 
 .)١(احلق إىل أمعن فيه النظر فيصل إذا وقد يتخلص املبطل من باطله

 
 :مالحظات حول الوجوه السابقة

أكثرها ـ لو متت يف نفـسها ـ  أو وه كلهان نلحظ هذه الوجأيلزمنا  :املالحظة األوىل
  مل ورد املتشابه يف القرآن الكريم؟: عىل سؤالًاّونعتربها رد
 وقـد ،ّن البعض منها إنام يـصح يف بعـض اآليـات املتـشاهبة دون غريهـاوذلك أل

 .هذه النقطة بعض الباحثني إىل التفت
 ًدة عليـه، وخـصوصا بعض الوجوه السابقة ال يمكـن املـساعّن أ:املالحظة الثانية

 وال ، وهـو املقيـاس احلـق،القرآن هو الفارق بني احلـق والباطـلّ فإن ؛الوجه األخري
ً يمكن كالً مضلالًن يكون عاماأيمكن هلذا املقياس   من تصحيح مذهبه والتمسك بـه ّ

 .ضد اآلخرين
ىل ز أول ما تركز عّالبالغة تركّ فإن وكذا بالنسبة للوجه اخلامس يف قسمه البالغي،

ما اإلهبـام والتـشابه فقـد يتنـاىف أالسامع،  إىل إيصال املعنى بالدقة وبإطار لفظي مجيل
ن يكون أفال يمكن ...كان هناك غرض آخر يستدعيه إذا ّ اللهم إال،والغرض البالغي

 .ناتج هلا أو  بأنه رضب من رضوب البالغةًالتشابه معلال
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ّ فـإن ولـذا، د تعترب تربيرات ملـا وقـع ق، أكثر ما ورد من وجوهّن إ:املالحظة الثالثة
والتي يمكن مجعها ) الثالثة، والرابعة، والسادسة(روح املسألة ترتكز يف احلكم الثالث

 وذلك بعـد مالحظـة دور القـرآن )عدم إمكان خلو القرآن من التشابه(: حتت عنوان
 .بله بمقدار ما يستطيع تقًكموضح ألعمق احلقائق، وكدستور عام، وكهاد يمنح كال

 .هذا هو روح اجلواب وما ذكر من وجوه أخرى فهي ترتبط به وتدور حوله
ن يورد عـىل وجـود املتـشابه يلخـص يف أ أهم اشكال يمكن ّن إ:املالحظة الرابعة

 :تعبريين
 ، وحكيم، وما شـابه ذلـك،ً القرآن الكريم، هدى، ونور،وذكر، وفرقانّنأ: األول

 يف حرية من معرفة نسان ألنه يوقع اإل؛الصفات التشابه ال ينسجم مع هذه ّنأيف حني 
 .ً وربام كان بعض ما فيه ال يمكن معرفته مطلقا،احلقيقة
 الخـتالف ً وجود املتشابه يف القرآن كان سبباَّنأ من ،ما ذكره الفخر الرازي: الثاين

املذاهب واآلراء ومتسك كل واحد منها بيشء من القرآن بالشكل الـذي ينـسجم مـع 
 : ونضيف عىل هذا فنقول،)١(مذهبه
ن بعض اآليات التي يشري إليهـا املستـشكلون قـد جتعـل ـ بـل جعلـت ـ ذريعـة إ

 بـل تقـيض عليهـا مـن ،للتمسك بعقائد تتناقض متـام التنـاقض مـع العقيـدة اإلهليـة
وهذا من مثـل ... جله الرسالةأاألساس، وهذا يعني نقض الغرض الذي جاءت من 

إىل  األمـر ديم صورة هزيلة عـن اهللا تعـاىل ممـا ينتهـيساوق تقتي تعقيدة التجسيم ال
 وتوجـد األخالقيـةإنكاره يف الواقع، وكذا من مثل عقيدة اجلرب التي تنفي املـسؤولية 

التـشكيك يف أقـواهلم  إىل  التي تنتهياألنبياءمشاكل كربى، وعقيدة نفي العصمة عن 
 .وغري ذلك
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ن يدفع هبذه الوجوه التـي أ ال يمكن هذا االشكال ـ هبذين التعبريين ـّ فإن ،وعليه
 األمـة ُّا قد ال تعادل هذا اخلرسان األسايس الكبري الذي جيرّهنإمهام تصاعدت قيمتها ف

  ويقيض عىل العقيدة ويفقد القرآن ـ والعياذ باهللا ـ صفته اهلاديـة،،الضياع والتمزقإىل 
 .ح واخلرسانبأن يقال بتعادل الرأو 

ق والعقيدة مـن ّق والتمزّمن التفر األمة جود ما يعصمن نتطلب ووهذا يدعونا أل
 االنقالب عىل أهدافها فام هو هذا املرجع الذي جيب الرجوع إليه؟

 :ما يبدو من اآلية والروايات الرشيفة أمران مها
ًا للكتاب، واألمية الريب ّويفهم اإلرجاع إليها من جعلها أم: أ ـ اآليات املحكامت

 أو  عـن اآليـةنـسانتي تنفي إدخال صور باطلـة يف تـصور اإل فهي ال،تعني املرجعية
ويبقى ... رسوخ علمي يف نفسه إىل إدخال مصاديق باطلة للمفهوم منها، وحيتاج هذا

 . ألولئك الذين يف قلوهبم مرض ليغروا به اآلخرينًجمال كبري للتشابه خصوصا
ل التـشابه، فهـم وهم املرجع الثاين واألكثر عمومية حلـ: ب ـ الراسخون يف العلم

 وهلم يرجع يف التفريق بـني احلـق ،ًالذين يفرسون الدستور اإلهلي ويعطون تفصيال له
 ولكن مـن هـم هـؤالء ،وملجأ العلم ومنتهى السبل األمة والباطل، فهم حمور وحدة
 الراسخون يف العلم؟

 مرجعيـة  بـصورة عامـة عـىلّ تركـز6 الروايات املتواترة معنى عـن النبـيّنإ
 ومـن ،ُوأهل البيت لألمة يف كل ما يبـدو هلـا مـن غمـوض يف كـل يشء 6النبي

هـم هـذه أ و،جوانب الغموض هذا التشابه الذي يالحظ يف بعـض اآليـات القرآنيـة
د عـىل اقـرتان َّ والذي أك،يةسالممت به الفرق اإلَّاألحاديث حديث الثقلني الذي سل

 عاصـم مـن ًرجـوع إلـيهام معـا الَّنأ، وًالعرتة بالكتاب وعىل لزوم التمسك هبـام معـا
يوم القيامة، وهكذا األحاديث النبويـة املختلفـة يف علـم  إىل ام لن يفرتقاّ وأهن،الضالل

 .»أنا مدينة العلم وعيل باهبا« مثل حديث 7اإلمام 
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 : فهذا هنج البالغة يصفهم باهنم األمور د أهل البيت عىل مرجعيتهم يف كلّوقد أك
 إليهم يفـيء الغـايل، ،م أساس الدين وعامد اليقنيّهنأه، و أمرأةموضع رس النبي، وجل«

عالم الدين وألسنة الصدق، وهم كمثل نجـوم أّوهبم يلحق التايل، وهم أزمة احلق، و
 الرسالة، وخمتلف املالئكـة، ّخوى نجم طلع نجم، وهم شجرة النبوة وحمط إذا السامء

ن نطقـوا إء األمـر، وومعادن العلم، وينابيع احلكـم وعنـدهم أبـواب احلكـم وضـيا
 إىل ن هبم عاد احلـقإن صمتوا مل يسبقوا، وهم عيش العلم وموت اجلهل وإصدقوا، و

 .)١( »نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه
فـال تنفـروا مـن احلـق نفـار  «: رائع يعني املرجع يف الـشبهةٍّويقول اإلمام يف نص

ن تعرفوا احلق حتـى الصحيح من األجرب، والبارئ من ذي السقم، واعلموا انكم ل
تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن متسكوا 

م عـيش العلـم ومـوت ّهنإ فـ، فالتمسوا ذلك من عند أهله،به حتى تعرفوا الذي نبذه
 .اجلهل

هم الذين خيربكم حكمهم عن علمهم وصـحتهم عـن مـنطقهم وظـاهرهم عـن 
ن وال خيتلفـون فيـه، فهـو بيـنهم شـاهد صـادق، وصـامت  ال خيالفون الدي،باطنهم
 .)٢(»ناطق

 فهناك أبواب عديـدة يف أهـم ،د هذا املعنىّ لتؤك:وجاءت روايات أهل البيت
م ّهنـأال ختلو من حجة وهـم احلجـة، و األرض ّنأ يف ، ومنها الكايف،املصادر الشيعية

مر اهللا وخزنـة علمـه، ونـور م والة أّهنأم اهلداة، وّهنأشهداء اهللا عز وجل عىل خلقه و
غـري ذلـك مـن األوصـاف  إىل ،م يعلمون علمه كلـهّهنأّم وراث الكتاب، وّهنأاهللا، و

 . وهم الصادقون املصدقون7العظمى التي ذكروها لنا لإلمام 
                                                 

 .٧٣٣ ص ، ـ راجع هنج البالغة ـ صبحي الصالح1
 .٢٠٦ : ـ هنج البالغة2
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م ّرحة بـأهنـ لذلك عندما تأيت األحاديث املص،:ويزداد الرتكيز عىل مرجعيتهم 
 7 فقـد جـاء يف كـالم لإلمـام أمـري املـؤمنني،هم الراسخون يف العلم دون غـريهم

 :ا أولئك الذين ادعوا العلم واملرجعية فقالًمتحدي
ن رفعنـا اهللا أ علينـا، ً وبغيـاًم الراسخون يف العلم دوننا كذباّهنأأين الذين زعموا «

 وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنـا يـستعطى اهلـدى، ويـستجىل ،ووضعهم
قــريش غرســوا يف هــذا الــبطن مــن هاشــم ال تــصلح عــىل ن األئمــة مــن إالعمــى، 
 .)١(»سواهم

نحن الراسخون يف العلم ونحن نعلـم «:  قال7 عن أيب عبد اهللا ،وعن أيب بصري
 .)٢(»تأويله

َومـا ي[ :وعن بريد بن معاوية عن احدمها يف قول اهللا عز وجل َ َّعلـم تأويلـه إال اهللاَُ ِ ُ َْ َِ ْ َ ُ 
ِوالراسخون يف العلم ْ ِْ ِِ َ ُ َّ مـه اهللا َّ أفضل الراسخني يف العلم، قد عل6فرسول اهللا« ،)٣(]َ

ّمل يعلمه ً شيئا نزل عليه من التنـزيل والتأويل وما كان اهللا لينزل عليهأعز وجل مجيع ما 
قال العامل فيهم  إذا تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين ال يعلمون تأويله

ُيق[: بعلم فأجاهبم اهللا بقوله َولون آمنا به كل من عند ربناَ ُ َِّّ َْ ِّ َِ ِ ٌِّ ُِ والقرآن خـاص وعـام  )٤(]َ
 .)٥(»وحمكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، فالراسخون يف العلم يعلمونه

الراسـخون يف العلـم أمـري :  قـال7وعن عبد الرمحن بن كثـري عـن أيب عبـد اهللا
 .)٦( :املؤمنني واألئمة من بعده

                                                 
 .٢٠١ : ـ هنج البالغة1
 .٢١٣ : ١ ـ الكايف 2
 .٧:  رة آل عمرانسو ـ 3
 .٧:  سورة آل عمران ـ 4
 .٢١٣: ١الكايف  ـ 5
 .٢١٣: ١الكايف  ـ 6
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لوحظت يف جو من املرجعيـة  إذا ة من احلكمة الوجوه الصحيحّنأ: وهكذا نعرف
ًلت حكام حياَّ شك: وأهل البيت6الفكرية للرسول  ومل تعد أية شـبهة يف أداء ،ً

 ....التفرق املذهبي العقائدي إىل املتشابه
كام تقولـون فلـم هـذا التفـرق  األمر ن كانإه َّ بأن،ن ينقض عليناأل وال معنى ،هذا

ت اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث الرشيفة قـد أدت ا كانّوالتمزق؟ وذلك ألنه مل
 مل يعد هناك سبب من طرف :دورها الكامل الواضح يف اإلرجاع نحو أهل البيت

 بل عبئت كل الطاقات وأريـد لكـل هـذه ،التفرق والتمزق إىل الشارع املقدس يدعو
ة الفكريـة ن تؤدي دورها املطلوب يف ظل املرجعيـأاحلكم وغريها من أهداف القرآن 

  ....وجدنا التفرق بعد ذلك فهو من ذنب املتفرقني فإذا ...:والسياسية هلم
يء تأييـد ـن هلـم بعـض الـشَّ وجود املتشابه قد مكّنأن عادوا واعرتضوا علينا بإف

 هـذا يـشبه التمـسك بقـول ألحـد املتكلمـني دون َّنإ : عدنا وقلنـا،عقائدهم الباطلة
فهذا أمـر ...  عن زيغ ومرض يف القلبّليشء إال  ال،همالحظة القول املفرس الذي تبع

ال يمكن التخلص منه وهنا يكون االمتحان والبالء ليمحص الذين يرجعون للقـرآن 
 .املرجع املفروض إىل تغون تأويله دون الرجوعببموضوعية ممن يبتغون الفتنة وي

ام الـذي تلك احلكم املذكورة نفس هـذا اإلطـار العـ إىل ن نضيفأ يمكن ًوأخريا
 وجـود املتـشابه يف القـرآن يـؤدي بـالتبع ّنأ ونعني بـذلك ،تعمل يف ظله تلك احلكم

 .لالجتاه نحو القادة لالستزادة واالستيضاح عن تفاصيل ذلك الدستور اإلهلي اخلالد
 :صة يف ما ييلّفتكون النتيجة ملخ

د عليـه  يعتمـًلت أمـراَّبعـضها شـك إىل مجعـت إذا  ـ  أكثر تلك احلكم املذكورة١
شكال الـذي يـورد عـىل ذلـك ال يمكـن رده  اإلَّنأّ  إال،وحكمة جيدة ملجيء املتشابه

 . يف إطار جعل املرجع الذي يرفع اخلالفّبتلك احلكمة إال
 .يف العلم) الراسخون( ـ ذلك املرجع هو اآليات املحكامت وكذلك٢
 ).هم السالمعلي(ت والقادة من أهل البي6 الراسخني يف العلم هم النبيّ ـ إن٣
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ًوالريب لدى املسلمني مجيعا يف سالمة القرآن الكريم من التحريف بالزيادة، وأما 
ًه معظم املسلمني لرفضه أيضا ولكن ظهرت َّالتحريف بنقصان بعض نصوصه فقد اجت

 :ي هالف ذلك االجتاه العام للمسلمنيختهناك أقوال 
  . القول بنسخ التالوة:األول
ّبعض املحدثني الشيعة، وحـشوية  إىل القول بسقوط يشء منه وهو ما نسب: ثاينال
 .السنة
بعه ش بعـد تـ6 القول احلديث بأن النص القرآين مصوغ من قبل النبـي:ثالثال

 .)١(بتعاليم السامء
 .)٢(لتحريف املذكورة القول باهيقتيض التأمل يف مواردّأما القول األول 

 .ويأيت الكالم عن القول الثاين بيشء من التفصيل
 حيـث إذ ترفـضه اآليـات نفـسها ؛فهو يبدو من الوهن بمكـان: اما القول الثالث

 :تقول
                                                 

 .ً ـ ذكره الدكتور رسوش أخريا يف كتاباته1
 .٢٠٦ ـ ٢٠١ : )البيان يف تفسري القرآن( ـ راجع2
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َ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا[ ْ ْ ِْ َ َ ْ ًَ ُ َ ََ ِ َ ََ ِ َ[)١(.  
َفأوحى [ ْ َ َعبده ما أوحى إىل َ ْ ْ ََ َ ِ ِ[)٢(. 
َّ وإنك لتلقى [ َ َُ َ َّ ِ ٍالقرآن من لدن حكيم عليمَ ٍِ ِ َِ َ ْ َُ َّ ْْ ُ[)٣(. 
َ وما ينطق عن اهلوى [ َ ََْ ِ ُ ِ َ َ إن هو إال وحي يوحى&َ ْ َ َ ُُ ٌ ّ ْ ِ [)٤(. 
َ وأمرت أن أكون من املسلمني [ ِ ِ ِ ِْ ُْْ َ ََ ُْ َُ َ َ وأن أتلو القرآن&ُ ْْ ُ ْ َُ َْ َ َ [)٥(. 
ُ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظل[ َ ُّْ َ َ َ ُ ٌِ ِ َِّ ْ ُ َ َ َِ َ ْ ِ ِامتَ ِالنور إىل َ ُّ [)٦(. 
َوباحلق أنزلناه وباحلق نزل [ َ َ ََ ِّ َِّْ َِْ َِ ُ َْ َ[)٧(. 

نـا إً بل ومل يقم دليل حتى لو كـان ضـعيفا عليـه، و،فال يستحق هذا الرأي مناقشة
باهلرمنوطيقيا الغربية املسيحية التي و  بمناهج املسترشقنيًلنعتربه ناجتا من تأثر صاحبه

 .يف اإلنجيل من آراء ختالف العقل بتفاسري ومهيةحاولت أن تفرس ما جاء 
، ونـسهب  التسامل عىل رفضه بعـد وضـوح أدلـة الـرفضَّمالثاين فقد تالقول ّوأما 

 . الكالم فيه لكثرة ما ورد من اهتام للشيعة بالذهاب إليه
 ؛اآلخر إىل ته عىل املسلمني نبذ هذا القول وعدم تبادل االهتام فيه بنسبَّ أن،واحلقيقة

اهللا تعـاىل متلكـه  إىل يف أروع كتـاب مـسندك التشكي إىل ألن ذلك بطبيعة احلال يؤدي
 املعروف من اإلنجيـل والتـوراة هـي َّنأن تسامل اليهود والنصارى عىل أالبرشية، بعد 

ّا ترشبت بتعاليم اإلنجيل والتوراة احلقيقيني، فاملوجود منهام َّامر أفكار برشية ادعي أهنث
                                                 

  .٧: الشورى  ـ سورة 1

 .١٠:  ـ سورة النجم2
 .٦:  ـ سورة النمل3
 .٤ ـ ٣ ـ سورة النجم 4
 .٩٢ ـ ٩١ النمل  ـ سورة5
 .١:  ـ سورة إبراهيم6
 .١٠٥:  ـ سورة اإلرساء7
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ية، أما القرآن الكريم فهو النص اإلهلي اخلالد الذي ال يأتيه الباطل من ثامر أفكار برش
 .بني يديه وال من خلفه

 وبالتايل فهي جريمة ال ،وأي تشكيك فيه تشكيك يف هذه الذخرية اإلهلية العظمى
ألدلة القرآنيـة مـن قبيـل قولـه لذلك . ن كانت مقصودة وغري ناجتة عن الغفلةإتغتفر 
َإنا ن[: تعاىل َّ َحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونِ ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َِ َ ْ َ َِّّ[)١(. 

ٌوإنه لكتاب عزيز [ :وقوله تعاىل َِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ِ ال يأتيه الباطل مـن بـني يديـه وال مـن خلفـه &ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َ َ ََ َْ َ ْ َِ ْ
ٍتنزيل من حكيم محيد ِ َِ ٍ َ ْ ِّ ٌ ِ َ[)٢(. 

 .ُوكذلك تعضدها األدلة األخرى، كل ذلك ينفي هذه الشبهة
 .الشيعة مما ال قيمة له إىل نسبة القول بالتحريفّ فإن ؛وعىل أي حال

 :;يقول اإلمام اخلوئي
 املوجـود بأيـدينا هـو َّاملعروف بني املسلمني عدم وقوع التحريف يف القـرآن، وأن

ــم  ــي األعظ ــىل النب ــزل ع ــرآن املن ــع الق ــن 6مجي ــري م ــذلك كث ــد رصح ب ، وق
 :منهم) الشيعة(األعالم

ني الصدوق بن بابويه، وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات ـ رئيس املحدث
 .اإلمامية

ـ ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطـويس، ورصح بـذلك يف أول 
ى ـً ونقل القول بذلك أيضا عن شـيخه علـم اهلـدى الـسيد املرتـض،)التبيان(تفسريه

 .واستدالله عىل ذلك باتم دليل
ّوادعـى اإلمجـاع عـىل ) كشف الغطاء( الشيخ جعفر يف كتابهـ ومنهم شيخ الفقهاء

 .ذلك
                                                 

 .٩:  ـ سورة احلجر1
 .٤٢ ـ ٤١: فصلت ـ سورة 2
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) العـروة الـوثقى(ـ ومنهم العالمة اجلليل الشهشهاين يف بحث القـرآن مـن كتابـه
 .مجهور املجتهدين إىل ونسب القول بعدم التحريف
 .)١( املوىل حمسن القاساين يف كتابيهـ ومنهم املحدث الشهري

آالء (الشيخ حممد اجلواد البالغـي يف مقدمـة تفـسريهـ ومنهم بطل العلم املجاهد 
 ).الرمحن

ان املشهور عليه بني علامء الشيعة وحمققيهم : ومجلة القول«: ويقول اإلمام اخلوئي
  .)٢(»بل املتسامل عليه بينهم هو القول بعدم التحريف

 إىل ا تـشريّوقد ناقش بعد ذلك روايات ذكر فيها التحريف واسـتخلص منهـا اهنـ
ف رواة َّمحل القرآن عىل غـري معانيـه وامثـال ذلـك، كـام ضـعإىل  أو الف القراء،اخت

 : بعضها حيث قال
فـق َّ الذي اتينقلت من كتاب أمحد بن حممد السيار... ً كثريا من هذه الرواياتّإن

 بن أمحد الكويف الذي  عيلهم وانه يقول بالتناسخ، ومن،علامء الرجال عىل فساد مذهبه
 .)٣( وأنه فاسد املذهب،جال أنه كذابذكر علامء الر

                                                 
 . ٥٦٥: ١  وعلم اليقني٢٧٤:  ١ ـ الوايف 1
 .٢٠١ ـ ٢٠٠ : ـ البيان2
 .حتريف القرآن اسطورة أم واقع:  وانظر.٢٢٩ و ٢٢٦:  م.  ـ ن3
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ية من منظومة عقدية وتركيبة نفسية عاطفية تـؤدي عنـد نسانتتكون الشخصية اإل
 .تكوين إرادة وعزم حيرك السلوك الواعي املحقق للهدف إىل تصاعدها

واقعيته وفطريته عىل االهتامم بكل هذه األبعـاد ليـضمن  بمقتىض سالمويعمل اإل
 . مع املسرية التي حتقق له أهداف خلقته كام أرادها اهللا سبحانه هلانسانانسجام اإل

 .وهذا هو ما نشهده يف النصوص القرآنية الكريمة والسنة النبوية الرشيفة
 أئمـة ،والقلـوب واألفكار أئمة القلوب ،العقول أئمة األفكار«: 7يقول اإلمام 

 .)١(»احلواس واحلواس أئمة األعضاء
ّ إنام تعرب عن القرآن والسنة النبوية :وملا كانت الروايات الواردة عن أهل البيت

 ومن تأكيدهم بكل وضـوح يف أحـاديثهم ً، كام يبدو من استعراضها أوال،أروع تعبري
بعـاد وصـياغتها زون عـىل تلـك األّيركـ :نجـدهمّ فإننـا ً ثانيا،)٢(الثابتة عن ذلك
باعتباره مـن أقـدم ) الكايف(ن نركز يف مقالنا عىل كتابأوقد اخرتنا . الصياغة املطلوبة

                                                 
 .٩٦ : ١ ـ بحار األنوار 1
 .٥٣  :١ والكايف ٥٨  :١٨ئل الشيعة  ـ وسا2
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القرن الرابع اهلجري، ومن أمهها لدى اإلمامية ملـا  إىل  إذ يعود تأليفه؛املصادر احلديثية
 .يشتمل عليه من روايات كثرية هي حمط اهتاممهم واعتامدهم

سـنفرتض هنـا ّ فإننـا  1 كل مـا رواه املرحـوم الكلينـيورغم أنا ال نؤمن بصحة
ه نقلهـا عمـن يثـق بعلمـه َّح يف مقدمتـه بأنـَّ رص1 ألنـه؛االعتامد عىل هذه الروايات

د عىل لزوم األخذ باملجمع عليه َّن كان ذكر بعضها يف النوادر، وأكإاستجابة للسائل، و
ونحن بـصدد . هذا األمر إىل امتةوسنشري يف اخل. دون الشاذ النادر، كام جاء يف الرواية

ن من اتباع هذه الروايات عن القرآن الكـريم يف خلـد َّالصورة التي تتكو إىل الوصول
ًولعل أهم ما يف أصول الكايف مشريا. املسلم العامل به هذه الصورة جـاء يف بـابني  إىل ُ

 :مها
 .)١( وباخلصوص الدعاء عند قراءة القرآن، وحفظه، باب الدعاء-١
 . )٢(اب فضل القرآن ب-٢

 : وسنسري هنا وفق ثالثة خطوط كام ييل،فهام إذن حمط إشارتنا
 

 القرآن الكريم والعقيدة واملفاهيم املنبثقة عنها: ًأوال
ُ الروايات أروع صـورة عقديـة خالـصة عـن أصـول العقيـدة وأمههـا سموهنا تر

 كـان 7لـصادق التوحيد، وما يتبعه من تصور للصفات اإلهلية، فتؤكـد أن اإلمـام ا
 :ًيدعو عند قراءة كتاب اهللا عز وجل قائال

اللهم ربنا لك احلمد، أنت املتوحد بالقدرة والسلطان املتني، ولك احلمـد، أنـت «
املتعايل بالعز والكربياء، وفوق الساموات والعرش العظـيم، ربنـا ولـك احلمـد أنـت 

ا منزل اآليات والذكر املكتفي بعلمك، واملحتاج إليك كل ذي علم، ربنا ولك احلمد ي
                                                 

 .٥٧٦، ٥٧٣  :٢ ـ  الكايف 1
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٩٥ 

العظيم، ربنا فلك احلمد بام علمتنا من احلكمة والقـرآن العظـيم املبـني، اللهـم أنـت 
كـان ذلـك  فإذا علمتناه قبل رغبتنا يف تعليمه، واختصصتنا به قبل رغبتنا بنفعه، اللهم

ًمنا منك وفضال وجودا ولطفا ً ًً حيلتنا وال ً بنا ورمحة لنا وامتنانا علينا من غري حولنا وال ّ
ًقوتنا، اللهم فحبب إلينا حسن تالوته وحفظ آياته وإيامنا بمتشاهبه وعمال بمحكمـه،  ً

 يف تأويله، وهدى يف تدبريه وبصرية بنوره، اللهم وكام أنزلته شـفاء ألوليائـك، ًوسببا
ًوشقاء عىل أعدائك، وعمى عىل أهل معصيتك، ونورا ألهل طاعتك ً  اللهم فاجعلـه ،ً

ًعذابك، وحرزا من غـضبك، وحـاجزا عـن معـصيتك، وعـصمة مـن ًلنا حصنا من  ً
ًسخطك، ودليال عىل طاعتك، ونورا يوم نلقاك نستيضء به يف خلقك، ونجوز به عىل  ً

  .)١(»جنتك إىل رصاطك، وهنتدي به
التوحيد بمعانيه، والصفات اإلهليـة احلـسنى، مـن  وواضح الرتكيز العقائدي عىل

 واحلكمـة واللطـف والرمحـة وغريهـا، والرتكيـز عـىل احلياة والقدرة والعلم والغنى
 إليه اإليامن بالرسالة عرب إنزال القرآن، وعرب التمسك به واستمداد اهلدى منه واللجوء

 .ًاستعدادا لآلخرة واجلواز عىل الرصاط والتنعم باجلنة
 : تتدفق املعاين والتوجيهات الكثرية ومنها،ومن هذا املنطلق العقائدي الرصني

 القرآن يفتح آفاق العلم واملعرفة، حيث تأيت االستعاذة من الـشقاء يف محلـه ّنإ –أ 
 .)٢(والعمى عن علمه واجلور عن حكمه والعلـو عـن قـصده، والتقـصري دون حقـه

اللهم اجعل لقلوبنا ذكاء عند عجائبه التي ال تنقيض، :(ويستمر الدعاء عىل هذا النحو
ًنفعا بينا عند استفهامهولذاذة عند ترديده وعربة عرب ترجيعه و ًاللهم اجعله لنا زادا ... ً

ًتقوينا به يف املوقف بني يديك، وطريقا واضحا نسلك به إليك، وعلام نافعا نـشكر بـه  ً ًً
  .)٣(نعامءك
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 . ٥٩٩  : ـ ن م2

 .٥٩٩ :م.  ـ ن3



٩٦ 

فإذا التبست علـيكم الفـتن كقطـع الليـل املظلـم  «:وتقول الرواية يف موضع آخر
اجلنـة،  إىل ق، ومن جعله إمامه قادهه شافع مشفع، وما حل مصدّنإ ف،فعليكم بالقرآن

 وهو كتاب ، عىل خري سبيلنسانالنار، وهو الدليل يدل اإل إىل ومن جعله خلفه ساقه
 وهو الفصل ليس باهلزل، وله ظهر وبطن فظـاهره حكـم ،فيه تفصيل وبيان وحتصيل

ى ـ ال حتـص،وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لـه نجـوم وعـىل نجومـه نجـوم
، وال تبىل غرائبه، فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ودليل عىل املعرفة ملن عرف عجائبه

 الصفة، فليجل جال برصه، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلص من نشب،
التفكر حياة البصري كام يميش املستنري يف الظلامت بالنور، فعليكم بحسن التخلص ّفإن 
 .)١(»صُّة الرتبّوقل

 فكلـام فتحـت خزانـة ،آيات القـرآن خـزائن«: 7 عيل بن احلسني ويقول اإلمام
 .)٢(»ن تنظر فيهاأينبغي لك 

والروايات كلها تشع هبـذا .  ومعيار احلق، القرآن هو احلجة املنجزة واملعذرة–ب 
نك اختذت به علينا حجة قطعت به عذرنا، واصطنعت به عندنا إف«:  ومنها قوله،األمر

ًلهم اجعله لنا شافعا يـوم اللقـاء، وسـالحا يـوم االرتقـاء، نعمة قرص عنها شكرنا، ال ً
 .)٣(»ًوحجيجا يوم القضاء

 القـرآن ّنأ حيـث تـذكر الروايـات ، الكامـلنـسان هو الصورة األسـمى لإل–ج 
ه َّنـأ فيظنه املسلمون والشهداء والنبيـون واملالئكـة ،د يوم القيامةَّل بشكل جمسَّسيتمث

 .)٤(رجل منهم
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مـن سـنن  إليـه  فمن خالل ما يشري.)١(يق للفهم التارخيي السليم هو معيار دق–د 
 .يمكن اكتشاف احلقائق التارخيية

 .)٢( ومهيمن عىل الكتب السابقةاألنبياء القرآن جامع لتعاليم -هـ 
 .دها النصوصّإىل ما هنالك من تصورات تؤك

 
 القرآن الكريم وتربية املشاعر: ًثانيا

ق ُّحـد معجـز، تعمـ إىل  باملعاين متنوعة األساليبوالنصوص يف هذا املورد حافلة
 وتؤكـد عـىل قراءتـه وحفظـه ،القرآن يف املشاعر، وتربط التأثرات باملعاين أروع ربـط

 :فلنتابع بعض هذه النصوص بكل تأمل ووعي. والتفاعل مع معانيه
 : عند قراءة القرآن نالحظ هذا املقطع7يف دعاء اإلمام الصادق 

ًوة يف تالوتـه، ونـشاطا يف قيامـه ووجـال يف ترتيلـه، وقـوة يف اللهم ارزقنا حـال« ًً ً
استعامله يف آناء الليل من رقاد الراقدين، ونبهنا عنـد األحـايني التـي يـستجاب فيهـا 

 .)٣(»الدعاء من سنة الوسنانني
ن أأسـألك «: ًه قـائالَّ يـسأل الـداعي ربـ،وبعد أنواع عظيمة من القسم بأسامء اهللا

ن ترزقني حفظ القرآن وأصـناف العلـم، وأن تثبتهـا يف أ و،آل حممدتصيل عىل حممد و
ن ختالط هبا حلمي ودمي وعظامي وخمي، وتستعمل هبا لييل أقلبي وسمعي وبرصي، و
 .)٤(»وهناري برمحتك وقدرتك

ن اتلوه عىل النحو أوألزم قلبي حفظ كتابك كام علمتني، وارزقني  «:ويف دعاء آخر
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٩٨ 

ح بـه قلبـي، ّر بكتابك برصي، وارشح به صدري، وفـرّالذي يرضيك عني، اللهم نو
 .)١(»وأطلق به لساين، واستعمل به بدين
نه يأيت يوم القيامة صاحبه يف صـورة إتعلموا القرآن ف«: ويف الرواية قال رسول اهللا

أنا الذي كنت قد أسهرت ليلك وأظمأت : شاب مجيل شاحب اللون فيقول له القرآن
 .)٢(»لت دمعتك، أؤول معك حيثام ألتسأ واجففت ريقك و،هو أجرك

من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه «:7ويقول اإلمام الصادق 
 .)٣( » وجعله اهللا عز وجل مع السفرة الكرام الربرة،ودمه

ً أحدا من الناس أويت أفـضل مـا أويت فقـد ّنأومن أويت القرآن فظن «:7ويقول 
ّعظم ما حقر اهللا وحقر ما عظ ّ ّ  .)٤( »م اهللاّ

 .)٥( »وقارئ القرآن يف تطور مستمر فهو حال مرحتل«
 .)٦( »ومحلة القرآن عرفاء أهل اجلنة«

 واحلث عىل قراءته يف كل .)٧(ويأيت التأكيد عىل ختم القرآن وتنوير البيوت بالقرآن
  .)١٠( وترتيل القرآن بصوت حسن.)٩(، وختم القرآن يف مكة خالل أسبوع)٨(حال

 فـإذا ،ً القرآن ال يقرأ هذرمة ولكـن يرتـل تـرتيالّنإ« :7ام الصادقويقول اإلم
مررت بآية فيهـا  وإذا ،مررت بآية فيها ذكر اجلنة فقف عندها وسل اهللا عز وجل اجلنة
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٩٩ 

 .)١(»ذ باهللا من النارّذكر النار فقف عندها وتعو
 .)٢(ثم يأيت ذكر فضل قراءة السور

 
 القرآن والسلوك: ًثالثا

ً يأيت تأطري كل السلوك بإطار القرآن فيجعل معيارا عاما له وضابطا وبطبيعة احلال ً ً
 :لكل حركة

بع حالله ونجتنب حرامه ونقيم حـدوده ّاللهم اجعلنا نت«: فيقول اإلمام يف الدعاء
 .)٣(»ي فرائضهّونؤد

ً ودلـيال هيـدينا لـصالح ،ًاللهم اجعله لنا وليـا يثبتنـا مـن الزلـل «:ويف مقطع آخر
ًا هاديا يقومنا من امليل حتى يبلغ بنا أفضل األملالعمل، وعون ً«)٤(. 

 .)٥(»وهو الدليل يدل عىل خري سبيل«: 7ويقول الصادق
 

 :وخالصة األمر
 القـرآين الكامـل، تـصوغ لـه عقيدتـه ومفاهيمـه نسان روايات الكايف تريب اإلّنإ

 تعطيـه اإلطـار اّهنـأالقرآنية، وتزكيه وتربيه عىل التخلق بأخالقه والتفاعل معـه، كـام 
 .يسمع به ويبرص به وينطق به: القرآين للسلوك، فالقرآن حينئذ كل يشء يف حياته

 يعطي القرآن يف كتابـه أعظـم املقـام 1 املرحوم الكلينيّنأومع كل ما سبق نجد 
تباع مدرسة أهل البيت لبناء أنفسهم أً ويدفع األجيال وخصوصا ،وجيله اكرب اإلجالل
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١٠٠ 

 .ا هتم بمعياره والتفاعل معه كل التفاعلوفقه وتصحيح كل تصور
 ه شكك يف حجيتـه،َّ من أن1هتمة موجهة إليه إىل ومع هذا ال يبقى جمال لالستامع

ه ّنـأ و،ي بسالمته مـن التحريـفسالمآمن بتحريفه، وبالتايل خرج عىل اإلمجاع اإلأو 
 وهو ،لهّو الذي نز اهللا تعاىل هّنأ و،من خلفه هلي ال يأتيه الباطل من بني يديه والإذكر 

 .كل هذه النسب ال يبقى هلا جمالّ فإن .ل بحفظهَّالذي تكف
ّ دفاعا عن هذا العامل النحرير واملحد،ًولكن لنتعرض إليها عرضا ونقول احلق  .ث اجلليلً

 
 الشيخ الكليني والتحريف

وهـذا . خطر التهم املوجهـة إليـهأتعد نسبة القول بالتحريف لشيخنا الكليني من 
 حممد بن سالمفالظاهر من ثقة اإل«:  ارتكبه املرحوم الفيض الكاشاين حيث قالاخلطأ

 األمـر .)١(»ه كان يعتقد التحريف والنقـصان يف القـرآنَّيعقوب الكليني طاب ثراه أن
 إىل ةحيث استند الشيخ حممد أبو زهـر) التكفري(ًنتيجة أكثر خطرا وهي إىل ىَّالذي أد

 الـذي ادعـى هـذه الـدعاوى َّنأومن الغريـب «: ًقائالهذه النسبة وأقدم عىل تكفريه 
 وهو حجة يف الرواية عندهم، وكيف تقبل رواية من يكون عىل هذا الضالل، ،الكليني

  .)٢(»بل عىل هذا الكفر املبني
ً املرحوم الكليني مل يرصح بذلك أبدا، ونقله لـبعض الروايـات يف ّنأواحلقيقة هي 

ّ ال يعني االيامن بـالتحريف، ورواياتـه إنـام .)٣() األئمةّاله مل جيمع القرآن كله إّنأ(باب
تركز عىل االختالف يف كيفية ترتيب النزول، ومجع القـرآن، وعلـم القـرآن وتفـسريه 

 .وهي بعيدة عن التحريف
                                                 

 . ٥٢: ١يف  ـ تفسري الصا1
 .٣٥١ : ـ اإلمام زيد2
 .٢٢٨ : ١ُ ـ أصول الكايف3



١٠١ 

 ورواياته بني مؤكدة عىل حفظ احلروف .)١()النوادر يف فضل القرآن(وكذلك باب
 بتفـسري القـرآن وعلومـه أكثـر مـن : علمهمّنأ وتضييع املعاين، وبني الرتكيز عىل

 .غريهم
نه موسوعي ينقل الروايات التي يعتمد إثم . وكل هذا ال يعني االلتزام بالتحريف

ً خــصوصا وانــه نقلهــا يف ، وال يعنــي ذلــك اإليــامن بكــل مــضامينها،عــىل إســنادها
ًعمـال ممـا جيعلهـا مـشمولة ملنهجـه الواضـح يف رفـض الـشاذ النـادر ) النوادر(باب

 .)٢()ودع الشاذ النادر(برواية
 ّ وإنام عىل اختالف يف حتديد اآليـات،،ا ال تدل عىل التحريفّهنأ ،واالهم من ذلك

وكـان «: ُت عليه رواية أخرى نقلها املرحوم إذ تقـولّعىل التحريف املعنوي كام دلأو 
ف يف عـىل االخـتال أو .)٣(»فـوا حـدودهّم أقاموا حروفـه وحرّهنأمن نبذهم الكتاب 
 .ذلك إىل ترتيب اآليات وما

. فهو أمر ترسع فيه الشيخ أبو زهرة، فظلم املرحـوم الكلينـي بـذلك) التكفري(ماأ
فرواية هذه األحاديـث «: املرحوم استأذنا السيد حممد تقي احلكيم فقال األمر وناقش

نهجه م إىل يف الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها مع مروياته، ولزوم طرحها بالنسبة
 وبني االيـامن - لو آمن بصدورها -بالصدور  الذي رسمه، وعدم التالزم بني االيامن

. بمضموهنا، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه هلذه األخبار، وإيامنه بعـدم التحريـف
ً التحريف لو كان مذهبا له ملا صح دعوى الشيخ كاشف الغطاء وغـريه إمجـاع ّنأعىل 

  .)٤(»ومثل الكليني ممن ال يتجاهل أمره عادة ،اإلمامية عىل عدم التحريف
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. راحةـه ال توجد رواية يف الكايف يستفاد منها التحريف بـصّنأولكني أعود فأؤكد 
ر ـ عـىل نـشعداسء من هذه التهمة، يفهو إذن بر. وما توهم منه ذلك ذكره يف النوادر

 . صياغة قرآنية فريدةنسانالقرآن وصياغة اإل
 



١٠٣ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 متى نشأ الباعث عىل احلركة االسترشاقية؟

 ولكـن ،ٍمن الصعب عىل الباحث حتديد زمن لوجود الباعث للحركة االسترشاقية
ّيمكن أن نتصور ذلك نتيجة للقاء الذي تم بني الغرب والرشق بصوره املختلفة؛ ّ فـإن ّ

 .ي والعامل الغريب املسيحيسالمكبري بني العامل اإلتفاعل ثقايف  إىل ّهذا اللقاء أدى
ي ـ كاألندلس ـ حتتضن لفرتة طويلة سالموبسبب هذا كانت بعض أجزاء العامل اإل

ّية ومقومــات احليــاة ســالممــن الــزمن مجاعــات مــن الغــربيني يدرســون الثقافــة اإل
 .االجتامعية للجامعات املسلمة

ري والسيايس ـ الذي حصل عـىل حـساب ي ـ الفكسالمه نتيجة للتوسع اإلّكام أن
نجـد العـامل املـسيحي ... الوجود املسيحي واحلروب الصليبية وما أعقبتها من هزائم
ّرقية كمحاولـة لـصد ـّحني ذاك يقوم بتأسيس بعض املدارس اخلاصة بالدراسات الش

 السمحاء ومبادئها القويمـة سالمالغزو الفكري والعقائدي الذي جاءت به رسالة اإل
 .سهلةال

ّوجيدر بنا أن نؤكد ـ هبذا الصدد ـ عىل مالحظة هامة ذات صـلة وثيقـة باملوضـوع 
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ي سـالمهي العالقة املتينة املستحكمة التي تربط بـني أهـداف االسـتعامر يف العـامل اإل
ّبل يمكننا أن نجزم بأن . والبالد الرشقية ووسائله، وبني أهداف اإلسترشاق ووسائله

ل وسيلة بارزة مـن الوسـائل التـي اسـتخدمها االسـتعامر يف االسترشاق كان وال يزا
  قامـت ـ يف أولسـالمّي؛ ألن دراسـة املستـرشقني لإلسالمحتقيق أهدافه يف العامل اإل

 وإهـدار سالمّـ بوحي من الكنيسة الكاثوليكية خاصة لالنتقاص من تعاليم اإلاألمر 
 عن اهلزائم الـصليبية يف ًيضاوًقيم تعاليمه حرصا عىل مذهب الكثلكة من جانب، وتع

ّثـم تبنـى االسـتعامر الغـريب هـذه الدراسـة يف . حترير بيت املقدس مـن جانـب آخـر
رق ـالـش إىل اجلامعات الغربية نفسها حتـى يقـوى القـائمون بأمرهـا عـىل تـصديرها

يف صورة طـالب مـن  أو ،طالب الثقافة إىل ي يف صورة كتب تؤلف وترسلسالماإل
ُيعاونون عىل الدراسة هناك، ثم يمنحون مـن األلقـاب  أو ونُي يدعسالمرق اإلـالش َ ُّ

ّالعلمية ما يتمكنون هبا من الظفر بوظيفـة التوجيـه يف الكليـات النظريـة باجلامعـات  ّ
 .)١(يسالماحلديثة يف الرشق اإل
ًراقي احلـديث مرتبطـا ـ يمكننـا أن نتـصور الوجـود االستـش،وعىل هذا األساس

راقية ـ كام نربط الباعث عىل احلركة االستـش،يسالمعامل اإلبالوجود االستعامري يف ال
ّويلخص لنا األستاذ حممد البهي تسلل االستعامر . باألهداف االستعامرية للعامل الغريب ّ ّ ّ

 :ي بقولهسالمالغريب للعامل اإل
ّ تـم لإلنجليـز ١٨٥٧يف بداية منتصف القرن التاسع عرش وعىل التحديـد يف سـنة 

ًند سياسيااالستيالء عىل اهل ً وانتقلت سلطة احلكم رسميا من رشكة اهلند الرشقية التي ،ّ ّ
ّ م والتي انضمت مع رشكة أخـرى جديـدة يف سـنة ١٦٠٠ديسمرب  / ٣١تأسست يف 
ية الـثالث الكـربى سـالم وزالت بذلك إحدى الدول اإل،التاج الربيطاين إىل ١٦٨٩

                                                 
 .٢٤: ي احلديث وصلته باالستعامر الغريبسالمّ ـ حممد البهي، الفكر اإل1
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ّدولة املغول يف اهلنـد، وأمـا ّالتي قامت يف مستهل القرن السادس عرش امليالدي وهي 
 فهام الدولة الصفوية يف إيران ودولة األتراك العثامنية يف - إذ ذاك -الدولتان األخريان 

 .ُآسيا الصغرى ورشق أوربا
 إىل استيالء الفرنسيني عىل اجلزائر كلهـا) م١٨٥٧(ّكام تم يف نفس السنة وهي سنة

 ).م١٨٣٠(الصحراء بعد أن ابتدأوا يف غزوها سنة
ّاحتلت هولنـدا يف بدايـة ) انجلرتا وفرنسا(ومن قبل هاتني الدولتني االستعامريتني

عن طريق رشكة اهلند اهلولندية التي ) اندونيسيا(القرن السابع عرش جزر اهلند الرشقية
وذلك بعد ما ضاع استقالل الربتغال بإعالن ملك اسـبانيا ) م١٦٠٢(ّتأسست يف سنة

 ).١٥٨٠(بالده يف سنة إىل اهّضم
النـصف الثـاين  إىل فبعد قرنني ونصف ـ أي منذ بداية القرن السابع عرش امليالدي

ّمن القرن التاسع عرش ـ متكن االستعامر الغريب املسيحي من السيطرة سيطرة تامة عىل 
 .ّ واختذ له نقطة ارتكاز رئيسية يف إفريقية،املسلمني يف وسط آسيا ورشقها

ّكام متكن من مد نفوذه ّرق والغـرب وسـلط ـي مـن الـشسـالمب العـامل اإلقل إىل ّ
ومـا أن . بني هذين الطرفني األخرى يةسالمه ودسائسه عىل بقية التجمعات اإلبيأالع

ُجاءت احلرب العاملية األوىل وانقىض أجلها حتى أصبح العـامل اإل ي كلـه حتـت سـالمّ
 .)١(نفوذ هذا املستعمر

ّ يمكننا أن نتعرف عـىل ،ر الغريبّومن خالل هذه الصورة الصغرية لتسلل االستعام
متهيد لتحقيق بعـض  أو  كمواكبة،صورة أخرى لنشوء البواعث للحركة االسترشاقية

 إىل األهداف االستعامرية التي كان يستهدفها االستعامر الغريب طيلة حماوالته للتـسلل
 .يسالمالعامل اإل

                                                 
 .٣٠ ـ ٢٩ : ـ املصدر السابق1
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ّوالبد لنا هبذا الصدد أن نفرق بني االسترشاق كحركـة تقـوم  بجامعـة معينـة مـن ّ
الناس هلا أهداف معينة، وبني االسترشاق ضمن جمموعة من االفراد ال تربطهم صـلة 
وال هدف؛ فإنه عىل أساس النظرة الثانية قد نجد الدافع العلمي والرغبـة يف االطـالع 

ّي من معارف وعلوم وترشيع وحضارة؛ ألنه كان يمثل قمة سالمعىل ما يف الرشق اإل ّ ّ
 .ي حينذاكالتقدم البرش

 
 حركة االسترشاق

وحركة االسترشاق هذه تعني يف احلقيقة احلركة ذات املظهر الثقايف والعلمي التـي 
قادها مجاعة من الغربيني يف دراساهتم ألحوال الرشق الثقافية واالجتامعية والسياسية 

االجتامعيـة والتي كان هلا تأثري بالغ األمهية يف حياة الرشق الثقافية وبالتـايل الفكريـة و
 .يةإنسانمة ومجاعة أّوالسياسية، ملا تتمتع به الثقافة من مركز خطري يف حياة كل 

ّوقد جاءت حركة االسترشاق واسعة النطاق فشملت كل الرشق بدياناته ومذاهبه 
ّكام أن الذين قادوها كانوا يت. وجمتمعاته املختلفة ّصفون غالبا بأهنّ ّم رجال دين كرسـوا ً

ن كانوا حياولون أن يـسبغوا عـىل أبحـاثهم الـصفة إ و،ّديانتهم اخلاصةحياهتم خلدمة 
ّالعلامنيـة والتجـرد عـن  إىل ًونجد بعض املسترشقني أحيانا ينـزع. ّالعلمية املوضوعية

 . ليؤكدوا بذلك الصبغة املوضوعية يف أبحاثهم،الصفة الدينية بشكل مطلق
راق ـث عن حركة االستـشّونحن يف دراستنا اخلاصة هذه سوف نقترص عىل احلدي

ّي واألمة اإلسالمفيام خيتص منها بالعامل اإل  : وذلك لألسباب التالية،يةسالمُ
ًأوال رق ـوقت قريب نقطة االرتكاز املهمـة يف الـش إىل ي يعتربسالمّن العامل اإلأ : ّ

ولذلك كـان اهلـدف . الثقافية أو االجتامعية أو بشكل عام سواء من الناحية السياسية
 .س لكثري من أعامل املسترشقني وأساليبهمالرئي

ّ أسبابا معينة سوف تنكشف خالل حديثنا عن االستشّنأ : ًثانيا راق كانـت تـدفع ـً
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ّجانب األمهيـة التـي كـان  إىل ي باخلصوصسالمالتأكيد عىل العامل اإل إىل املسترشقني
 .يتمتع فيها الرشق بصورة عامة

؛ انب من االسترشاق يف دراستنا لهّهنتم هبذا اجلّ إننا بوصفنا مسلمني جيب أن : ًثالثا
 .ّألنه اجلانب الذي يعنينا بشكل خاص

 
 سالمموقف املسترشقني من اإل

ّلقد حتدث األستاذ حممد البهي عن موقف املستش  يف مواضـع سـالمرقني مـن اإلـّ
بعض التعليقـات  إليه ّ وسوف نلخص ما ذكره هبذا الصدد ونضيف،متعددة من كتابه

 .نراها تنسجم مع هذا الغرضالتي 
 .ّ من املسترشقني عىل نزعتني رئيسينيسالمينطوي عمل الدارسني لإل

ية سـالم ومتكني االستعامر الغـريب يف الـبالد اإل،النزعة االستعامرية: النزعة األوىل
ُومتهيد نفوس بني سكان هذه البالد لقبول نفوذ األوريب ّ ٍ  . والرضا بواليته،ُ

طـار ا تلك النزعة التي لبـست يف سالملروح الصليبية يف دراسة اإلا: النزعة الثانية
 .ية املشرتكةنسان وخدمة الغاية اإل،حركة االسترشاق ثوب البحث العلمي

 
 تطويع املسلمني لالستعامر ومتكينه منهم: النزعة األوىل

ّتتجىل هذه النزعة يف خطني رئيسي ّ  :نيّ
 .يةية الدينسالمإضعاف القيم اإل: اخلط األول
 .متجيد القيم الغربية املسيحية: اخلط الثاين

 ومبادئـه سـالمً طريقا يف رشح تعاليم اإلللخط األولًوقد هنج املسترشقون تنفيذا 
ّيضعف يف املسلم متسكه باإل ّعـىل األقـل كمـنهج  أو ّ ويقوي فيه الشك به كدينسالمّ

ت االجتامعيـة القائمـة يف ّكام أهنم درسوا العالقا. ّسلوكي يتفق وطبيعة احلياة القائمة
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ي عىل الـشعور ـية ويقضسالمتفكيك الرابطة اإل إىل ّي بشكل يؤديسالماملجتمع اإل
ات بـني زعـامء الـبالد فـبالوحدة الدينية كإثـارة النعـرات الطائفيـة والقوميـة واخلال

 .يةسالماإل
» رينـان«فــ. وهناك شواهد كثرية تدل عىل هذا املنهج الذي سار عليه املسترشقون

  بأهنـا عقيـدةسـالمّاملسترشق الفرنيس املعروف حياول أن يصور عقيدة التوحيد يف اإل
 َّعـىل حـني أن عقيـدة. أسفل درك إىل إنسان وحتط به ك،احلرية إىل تؤدي بالفرد املسلم

عباده،  إىل  وآية عىل أنه الرسالة الكاملة الواضحة خلالق الكون،سالمالتوحيد مزية اإل
 وتكريمـه وحتريـره مـن سـائر نـسانرفع شأن اإل إىل  السليم والوحيدّكام أهنا الطريق

ّ وال يتوجه ،ّ ألن صاحب هذه العقيدة ال خيضع يف حياته لغري اهللا؛ُالعبوديات األخرى
ّ يأبى هذا كله ويقول بصدد احلـديث »رينان«ّولكن . غريه سبحانه إىل يف طلب العون

 :عن عقيديت القدر واالختيار
أطـالل العـامل القـديم بعـد مخـسامئة عـام مـن انقـضائه ديانتـان وقد ظهرت عىل 

 مـذهب اجلـرب ومـذهب -ّمتـثالن ذينـك املـذهبني ) ةـبرشي(والثانية) ربانية(إحدامها
 .االختيار ـ املتناقضني ولكن بتلطيف يف التناقض

 فهي الديانة املسيحية الوارثة بال واسـطة آثـار اآلريـني) الديانة الربانية(ّأما األوىل
ًقة منـه وغـصنا مـن ت وإن كانـت مـش،واملقطوعة الصالت باملرة مع مذهب الـسامية

 بتقريبه من احلرضة نسانترقية شأن اإل) املسيحية(ومن خصائص هذه الديانة. دوحته
 املـشوبة بتـأثري مـذهب سـالموهـي اإل) البـرشية(ّعىل حني أن الديانة الثانية! اإلهلية

 . وترفع اإلله عنه يف عالء ال هناية له،ركأسفل د إىل نسانّالسامية حتط باإل
ًهـذان املـيالن املختلفـان يظهـران ظهـورا واضـحا يف االعتقـاد األسـايس لكلتـا  ً

ّالثـالوث أي أن  إىل ّأما املسيحي فيذهب يف هذا األصل. ُالديانتني وهو أصل األلوهية
كـون يـسوع وعليه في. ّاإلله أوجد اإلله االبن واتصل االثنان بصلة هي روح القدس

ًاملسيح إهلا ومبرشا ًّ. 
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ري يمحـو ذنـب اجلـنس ـّهذا الثالوث الرسي املشتقة أصوله من رضورة إله بـش
يرفضه املسلم الذي يعتقد بوحدانية الرب ... البرشي ويفديه من اخلطيئة التي اقرتفها

ًويتمسك هبـذا االعتقـاد متـسكا شـديدا حيـث يقـول ً ّغـري أن إدراك . ّال إلـه إال اهللا: ّ
 إذ هـو حيملهـم عـىل إتيـان ،ّني من هذا القبيل هو أخف وأعىل وأجلب للثقةياملسيح

يف حـني . اهللا، حيث الوسائط بينهم وبني ذاته احلالية موصولة إىل ّاألعامل التي تقرهبم
ّأن املسلمني جتعلهم ديانتهم كمن هيـوي يف الفـضاء بحـسب نـاموس ال يتحـول وال 

 الصلوات والدعوات واالستغاثة باهللا األحـد الـذي يتبدل وال حيلة فيه سوى متابعة
 ). االستسالم املطلق إلرادة اهللا( معناهاسالمهو مستودع اآلمال، ولفظة اإل

ّر وكـان يظـن أن هـذا ـ يف الربع األخري من القرن التاسـع عـش»رينان«وقد كتب 
 .آنذاكُاألسلوب خمتص بالعقلية االستعامرية التي كانت تسيطر عىل العامل الغريب 

ّا العقلية العلمية التي تدعيها العقلية الغربية املعارصة والتي ينظر إليها عىل أهنا ّمأو ُ ّ
ّ ألهنا تـزعم أهنـا ال ختـضع ـ يف بحـث املـسائل وإصـدار ؛من مفاخر القرن العرشين ّ
ّعاطفي مما يتأثر به اإل أو مذهبي أو ّاألحكام ـ ألي أثر حزيب ظـن ُ كان ي، العادينسانّ

ّ املتحيـز للتثليـث املـسيحي ضـد »رينان«لقرن العرشين ال يصدر فيه مثل تصوير  اّنأ ّ
 ةمـدير مؤسـس» كـريج«ي، ولكن جملة أمريكية يـصدرها الـدكتور سالمالتوحيد اإل

) إىل اهللا املـصري(ّهارتفورد للدراسات الدينية الرشقية ردد هذا التـصوير يف رشح آيـة
ّرب جبار مرتفع عن البرشية يطلب أن يسري العباد  متكسالمّأن إله اإل(:قول ما ترمجتهيف ّ ّ

ّله املسيحية عطوف متواضع يتودد للناس فظهر يف صورة برش وذلك هـو إبينام . نحوه
ً من اإلله وأعطته نموذجا رفيعا نسانبت اإلَّاإلله االبن، فعقيدة التثليث يف املسيحية قر ً

 واإللـه نـسانتوحيد فباعدت بـني اإلّأما عقيدة ال. ًواقعيا يف حياته يسعى ليتقرب منه
ّ متشائام من شدة اخلوف منهنسانوجعلت اإل  ). ومن جربوته وكربيائه،ً

ية سـالمز واملوقف امللتزم يف تفـسري أكثـر املبـادئ اإلِّونجد مثل هذا االجتاه املتحي
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ّأن األمـوال ماديـة يف نظـر «ّفمبـدأ الزكـاة يفـس عـىل . ًروعة وأعظمها أثرا وفاعلية ّ
ّ وحيل للمسلم أن يتمتع هبذه األموال رشيطة أن ، هي من أصل شيطان نجسالمساإل ّ

  .)١(»اهللا إىل  وذلك بإرجاع هذه األموال،ّيطهرها
ًخذ من أمواهلم صدقة [: ّوكأنه أخذ هذا التفسري اخلاص ملبدأ الزكاة من قوله تعاىل َ َ َُ َ ْْ ِِْ َِ ْ

ِتطهرهم وتزكيهم ِّ َ ُ َُ ُْ ُ ِّ َ[. 
ّ وأن الطهارة روحية ال طهارة ،األموال إىل الناس ال إىل ري يرجعّومل يفهم أن الضم

ّمادية حسية ّ. 
ّوليس هذا التفسري للزكاة اختص به هذا املبرش بشكل خاص وإنام يردده غريه مـن  ّ ّ

 ابريـل ٥ففي تاريخ . ية يف الوقت احلارضسالماملسيحيني القائمني عىل الدراسات اإل
مرص كان يقوم بإلقاء حمارضات عـن علـم الكـالم  أب دومينيكاين من ثّ حتد١٩٥٦

ّإن «: ية للحيـاة فقـالسـالمي بجامعة مونرتيـال األمريكيـة عـن النظـرة اإلسالماإل
ّاملسلمني يتجنبون الناس الذين ينشغلون باملـال ويعتـربوهنم أقـرب للكـالب مـنهم 

ة عـن بأنـه عبـار) قوامـة الرجـل(وبمثل هذه النظرة يرشح املسترشقون مبدأ. »للبرش
 ومبدأ عـدم زواج املـسلمة ،االلتزام بالتفوق الطبيعي ومبدأ اجلهاد بأنه فكرة عدوانية

احليـاة  إىل مبادئ القرآن بأهنـا رجـوع إىل بغري املسلم بأنه فكرة عنرصية، ومبدأ العودة
  .)٢(البدائية

 ية هو متجيـد القـيم الغربيـةسالمللتمكني االستعامري من البالد اإل: واخلط الثاين
 . ّاملسيحية ورشح صالحيتها إلقامة احلياة االجتامعية عىل أساسها

ُوقد انطلق املسترشقون يف هذا األسلوب من نقطة بـارزة كـان هلـا يف عقـل الفـرد 
                                                 

 . يف افريقيا السوداء ملؤلفه فيليب فوندايسسالم ـ دراسة اإل1
 .٦٤ ـ ٥٢: ي احلديث وصلته باالستعامر الغريبسالم ـ راجع تفصيل ذلك يف الفكر اإل2



١١١ 

ّ التقـدم الـصناعي والتفـوق ي وهـذه النقطـة هـ،املسلم وضمريه وحياته تـأثري كبـري ّ
ّ والرفـاه املـادي يف احليـاة  والزيـادة امللحوظـة يف دخـل الفـرد،التكنولوجي للغـرب

االجتامعية الغربية، حيث حاول املسترشقون أن يربطوا ذلك بـالقيم واملثـل املـسيحية 
وقـد اعتـربت . ّعىل أساس أهنا هي السبب يف انطالقة الغرب الصناعية واالجتامعيـة

ّمـة ّالغربيني للديانـة املـسيحية عـىل أهنـا الديانـة العا ّحلقة الوصل يف هذا الربط تبني
 .لشعوهبم

ّإذن سـبب التقـدم هـو القـيم واملثـل . ّفالغربيون مسيحيون والغربيون متقـدمون
ّرقيون متـأخرونـّرقيون مـسلمون والـشـالغربية املسيحية، والش إذن القـيم واملثـل . ّ

ُوقد فات هؤالء أن أوربا كانت تـرزح حتـت أثقـال . ية هي سبب هذا التأخرسالماإل ّ
ً وتعيش عصورا مظلمة حني كانت تسيطر عليهـا ،جتامعياجلهل واملرض والفساد اال

ية حياة مزدهرة حني كان يعيش سالماإل األمة  يف الوقت الذي كانت تعيش،املسيحية
ً وجودا اجتامعيا يف صسالماإل ّ ويتحكم يف عالقاهتا وترصفاهتا،وفهافً ّ . 

! ناعية األوربيـة؟ّثم أين هي القيم املسيحية ذات األثر االجيايب يف هذه املدنية الـص
ّ هناك أي صلة بني املسيحية كدين وبني هذه احلـضارة الـصناعية الغربيـة؛ ألن تليس ّ

ًاملسيحية ليست إال سلوكا فرديا يستوحى من السلوك اخللقـي لـشخص عيـسى ًّ ّ7 
ّ نعم تقوم هذه الصلة بني املـسيحية واحلـضارة الغربيـة الـصناعية يف أن صـاحب  .)١(

ًحية شعارا ويتبناها دينااحلضارة يرفع املسي ً وإن كان ال يلتـزم بقيمهـا ومثلهـا واقعـا ،ًّ
 .ًوعمال

 
                                                 

ية واألخـالق الغربيـة عـىل التقـدم سـالمالطبعة الثانية ملعرفة حقيقة تأثري األخـالق اإل) اقتصادنا( ـ راجع مقدمة كتاب1
 .الجتامعي واملدينا



١١٢ 

 املسترشقون ونزعتهم الصليبية: النزعة الثانية
ّوالنزعة الثانية التي تتحكم يف أعامل املسترشقني وأبحاثهم الروح الصليبية الدينية 

تامعية والدينيـة التـي  نتيجة للعوامل السياسية واالج،التي استبطنت احلقد والبغضاء
 .سالمكانت تربط املسيحية واإل

 ئّ عن احلقد أكثر مما تنبـئّولذلك نجد أن أعامل املسترشقني املرتبطني بالكنيسة تنب
ًعن حماولة إضعاف املسلمني وحتطيم قيمهم الفكرية والروحيـة، ويبـدو ذلـك جليـا  ّ

ّواضحا يف أعامل املسترشقني الكاثوليك وباألخص املسترشق  .ني الفرنسينيً
هذه الروح الصليبية وتأثريهـا يف أبحـاث ) ّحممد أسد(ّوقد صور املسترشق املسلم

 :كالتايل)  عىل مفرتق الطرقسالماإل(املسترشقني يف كتابه
 كام هي احلال يف موقفـه ،ُال جتد موقف األوريب موقف كره يف غري مباالة فحسب«

 يقـوم يف األكثـر ،و كره عميق اجلذور بل ه،سالموالثقافات عن اإل األديان من سائر
ًوهذا الكره ليس عقليا فقـط ولكنـه أيـضا يـصطبغ . عىل جذور من التعصب الشديد ً

 .بصبغة عاطفية قوية
ًاهلندوكية، ولكنهـا حتـتفظ دائـام فـيام  أو ُوقد ال تقبل أوربا تعاليم الفلسفة البوذية

ّيتعلق هبذين املذهبني بموقف متزن ومبني عىل التفكر ّ ّ . 
ّحتـى أن  . خيتل التوازن ويأخذ امليل العاطفي بالترسبسالماإل إىل ّإهنا حاملا تتجه

رز املسترشقني األوربيني جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غري العلمي يف كتاباهتم بأ
 ال يمكن أن يعـالج سالمّ ويظهر يف مجيع بحوثهم عىل األكثر، كام أن اإل،سالمعن اإل
 .)١(ّ بل إنه متهم يقف أمام قضاته،يف البحث العلمي) موضوع بحث(ّعىل أنه

                                                 
 . عىل مفرتق الطرقسالم ـ راجع اإل1
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 ،ّإن بعض املسترشقني يمثلـون دور املـدعي العـام الـذي حيـاول إثبـات اجلريمـة
ًوبعضهم يقوم مقام املحامي يف الدفاع، فهو مـع اقتناعـه شخـصيا بـإجرام موكلـه ال  ّ

 .ختلفةٍيستطيع أكثر من أن يطلب له مع يشء من الفتور اعتبار األسباب امل
ّطريقة االستقراء واالستنتاج التي يتبعها أكثر املسترشقني تذكرنا ّ فإن ،وعىل اجلملة

بوقائع دواوين التفتيش، تلك الدواوين التي أنشأهتا الكنيسة الكاثوليكية خلصومها يف 
ًن تلك الطريقة مل يتفق هلا أبدا إن نظرت يف القـرائن التارخييـة أ أي ،العصور الوسطى ّّ

 . وغري حتزببتجرد
فـق عليـه مـن قبـل قـد أمـاله عليهـا َّولكنها كانت يف كل دعوى تبدأ باستنتاج مت

تعصبها لرأهيا، وخيتار املسترشقون شهودهم حـسب االسـتنتاج الـذي يقـصدون أن 
اقتطاع أقـسام  إىل تعذر عليهم االختيار العريف للشهود عمدوا وإذا ،ًمبدئيا إليه يصلوا

لوا الـشهادات ّتـأو أو لشهود احلارضون ثم فصلوها عن املـتناحلقيقة التي شهد هبا ا
القضية من وجهة نظر  إىل بروح غري علمية من سوء القصد من غري أن ينسبوا قيمة ما

 .اجلانب اآلخر أي من قبل املسلمني أنفسهم
رقني كثـرية نـذكر منهـا املثـال ـوالشواهد عىل هذه الروح احلاقدة يف أعامل املستش

 :التايل
 :سالمًل املسترشق الفرنيس كيمون واصفا اإليقو
َّإن الديانة املحمدية جذام تفش« ً ذريعا، بل هـو ً وأخذ يفتك هبم فتكا،ى بني الناسّ

 عىل اخلمور والكسل وال يوقظه نسانمرض مريع وشلل عام وجنون ذهويل يبعث اإل
ّا قـرب حممـد إال وم.  ويدمن معاقرة اخلمور وجيمع يف القبائح،ّمنهام إال ليسفك الدماء

اإلتيان بمظاهر الرصع  إىل عمود كهربائي يبعث اجلنون يف رؤوس املسلمني ويلجئهم



١١٤ 

 ّ والتعود عىل عادات تنقلـب،ما ال هناية إىل »اهللا«العامة والذهول العقيل وتكرار لفظة 
طباع أصيلة ككراهة حلم اخلنزير والنبيذ واملوسيقى وترتيب ما يستنبط من أفكـار إىل 
  .)١(»وة والفجور واالنغامس يف اللذاتالقس
 

                                                 
 .٤٠٩ :٢ ـ تاريخ اإلمام حممد عبده 1
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  أخطاء املسترشقني-أ

عدة نتـائج خاطئـة، وقـد عرفنـا  إىل يةسالملقد انتهى املسترشقون يف البحوث اإل
 وحيـسن بنـا ـ قبـل أن نـذكر. سالمبعض هذه األخطاء عندما عرضنا موقفهم من اإل

ُاألسـس  إىل أسباب هذه األخطاء والنتائج التي أدت إليهـا ـ أن نـشري بـشكل إمجـايل
 : وهي كام ييل،العامة التي تفرعت عليها هذه األخطاء

ً مصلح ديني وضع نظاما جديـدا دينيـا أسـامه ،ّ ـ حممد١ ً  وأوىل هبـذا ،»سـالماإل«ً
 عادي وقرآنه صنعة سانإنّ وحممد يف الوقت نفسه ،ّالنظام أن يسمى باملذهب املحمدي

 . يكثر فيها التناقض وعدم االنسجام،ّبرشية
 كتعـاليم ،نية السابقة عليـهيّ تأثر فيه بالتعاليم الد،ّ الذي وضعه حممدسالم ـ واإل٢

 ، وهو حني اقتبس من تعاليم هاتني الـديانتني حـرف مـا اقتبـسه،ّاليهودية واملسيحية
ُ نجده مثال ينكر ألوهية املسيح ولذا؛نتيجة لتأثره بعوامل شخصية وبرشية ً . 

 بعد ذلك دين فردي شخيص ال يصح له أن يتدخل يف حياة األفـراد سالم ـ واإل٣
 .وعالقاهتم بعضهم ببعض، ولذا جيب فصله عن املجتمع والدولة

 فالبـد مـن ،ً ـ وهو نفسه ـ أيضا ـ خيضع لعوامـل الـزمن والتطـور االجتامعـي٤
 .قوت ـ بمبادئه وأحكامه ـ هبذا التطورًتطويره تبعا لتطورها فهو مو

 
  أسباب أخطاء املسترشقني-ب

 لنـا أن َّ البـد،يةسـالمرقني يف بحـوثهم اإلـوبصدد معرفة السبب ألخطاء املستش
ى العوامـل واملـؤثرات الـسياسية والنفـسية والفكريـة ّنالحظ الرتابط الوثيق بني شت
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 األخـرى وجود كثري مـن األخطـاء  إىلى بدورهَّالذي أد األمر للمسترشقني أنفسهم،
بعـض هـذه األخطـاء  إىل ونحن وإن كنا قـد أملحنـا. وتراكمها يف بحوث املسترشقني

 :وأسباهبا، ولكن يمكننا أن نجمل هنا هذه األسباب بالعوامل التالية
 وبحـوثهم ،رقنيـ ـ األهداف االستعامرية التي كانت ختتفي وراء أعـامل املستـش١

 .ية والدراسة املوضوعيةمتسرتة بالروح العلم
 ـ الروح الصليبية التي كانت تلقي بثقلها عىل أبحاث املسترشقني لتجعلها تقف ٢

ُ واهتامه، وكانـت تـشيع يف أبحـاثهم الكراهيـة واحلقـد سالمموقف التحزب ضد اإل
 .والبغضاء
ّ ـ التأثر باألفكار احلضارية املادية التـي شـاعت يف احليـاة األوربيـة إبـان عـرص٣ ُّ ّ 

ّ واخلروج عىل سلطة الكنيسة الروحية، وبالتايل عىل كل ما يمت،النهضة الصناعية  إىل ّ
 وما زالت املجتمعات الغربية تعيش حتت سيطرة ونفـوذ هـذه األفكـار،. الدين بصلة

 . عن احلياة االجتامعيةسالمالذي كان له تأثري يف حماولة عزل اإلاألمر 
ّ أهنـام مـن صـنع حممـد والقرآن عىلسالماإل إىل  ـ النظرة٤  الـذي تـأثر بالديانـة ،ّ

 . وبالعوامل البرشية والشخصية،اليهودية واملسيحية
القـرآن والـسنة النبويـة ـ مـن خـالل  إىل  ورشيعته ـ باإلضافةسالم ـ دراسة اإل٥

ي، واملدارس الفقهية والعقيدية والفلسفية واالجتامعية التي عاشـت سالماملجتمع اإل
اعتبـار جمموعـة األحاديـث والروايـات عـن  إىل باإلضـافة. منيوتكاثرت بني املـسل

 دون االقتــصار عــىل ، والــصحابة بمــستوى واحــد يف القيمــة واألمهيــة6النبــي
 . وحقيقتهسالمف عىل نظام اإلُّ للتعر،خصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة

 .ا احلاليةهتءية وجتريدها عن ظروفها وقراسالم ـ عدم فهم بعض النصوص اإل٦
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 ج ـ نتائج أخطاء املسترشقني
 سواء ،يسالموكان ألعامل املسترشقني وبحوثهم نتائج بعيدة املدى يف املجتمع اإل

 :ام يتعلق باجلانب السيايس واالجتامعيفي أو ام يتعلق باجلانب الفكري والثقايففي
 
ّ ـ أما فيام يتعلق باجلانب الفكري والثقايف ١ ّ 

ية لدى مجهرة سالمتشويه املفاهيم والثقافة اإل إىل ل والبحوثّفقد أدت هذه األعام
ظهـور اجتاهـات وتيـارات فكريـة وثقافيـة خمتلفـة يف  إىل ّالـذي أدى األمر املسلمني،

وقـد .  القويمـةسـالمي، يتناىف بعضها مع مبادئ املنطق ومبـادئ اإلسالماملجتمع اإل
 :يسالمرئيسيني يف العامل اإلمتركزت هذه االجتاهات يف اجتاهني فكريني ثقافيني 

 ، وتشويه معاملـه باسـم التجديـدسالماالجتاه الذي يعمل عىل حتريف اإل: أحدمها
 وتثبيـت واليتـه عـىل ،الشكل الذي ال يتناىف مع تقريـر سـلطة املـستعمر إىل وحتويره

 أو ٍّ عامـل حتـدسـالمعىل األقـل أن ال يكـون اإل أو ية،سالماملسلمني من الوجهة اإل
األنظمة احلديثة الكافرة التي يريـد أن يفرضـها عـىل  أو ة للحكم االستعامريمعارض

 .املسلمني
 يف حماولـة سـالماالجتاه املضاد الذي سار عليه مجاعـة مـن كبـار علـامء اإل: ثانيهام

 عىل معاجلة سالم تتضح فيها معامل قدرة اإل،ية صياغة حديثةسالملصياغة املفاهيم اإل
 وإمكاناته يف احلكم والتطبيق يف العرص احلارض، مع جتريده من مشاكل احلياة احلديثة،

العادات والتقاليد التي أصبحت يف نظر بعض املسلمني ـ نتيجة تقادم الزمان عليهـا ـ 
 .يةسالموكأهنا جزء من الرشيعة اإل

ونتيجة لتنامي قوة االستعامر وسيطرته العسكرية والسياسية والفكرية عـىل العـامل 
نـشوء تيـارات  إىل  انتهـت،رات لالجتـاه األولدثت مضاعفات وتطـو ح،يسالماإل

 . تبناها عدد من أبناء املسلمني أنفسهم،يسالمفكرية إحلادية وكافرة يف العامل اإل



١١٨ 

رع عـنهام مـن تيـارات ٍوقد كان لكل واحد من هذين االجتاهني الرئيسني ومـا تفـ
 .هيأنصاره ومؤيد

 
 امعي والسيايستعلق باجلانب االجتّ ـ وأما فيام ي٢

فقــد أدى انتــشار األفكــار الغربيــة املــسيحية والــسيطرة االســتعامرية العــسكرية 
 .ي سياسية واجتامعيةسالمحدوث تغيريات كبرية يف العامل اإل إىل والسياسية

القوانني الكافرة واألنظمـة ، كام شاع تطبيق القومية والعنرصيةفظهرت االجتاهات 
وغـري ) اإلصـالح(و) التجديـد(و) احلريـة(تلفة مـن حتت شعارات وأسامء خمالغربية
 .ذلك

 واعتـادوا احلكـم الكـافر وأنظمتـه، ،كام انخفضت الروح الدينيـة بـني املـسلمني
. دول وبالد خمتلفة ومتنازعة فيام بينها يف كثري من األحيان إىل يسالمسم العامل اإلقوأن

سامهة كبـرية وآثـار رقني وبحـوثهم مــويف كل هذه األوضاع تالحظ ألعامل املستـش
 .ّ ألهنا كانت متثل بالنسبة هلم األساس الفكري والسيايس؛ونتائج
 ،ً ألبحاث املسترشقني تأثريا آخـر يف املجتمـع الغـريب نفـسه،ىل جانب ذلك جتدإو

 . نظرة سيئة حاقدةسالماإل إىل حيث أخذ الفرد الغريب ينظر
ّإال أن «: هذه النظـرة بقولـه»ّحممد أسد«ر لنا املسترشق النمساوي املسلم ّوقد صو ّ

الرش الذي بعثه الصليبيون مل يقترص عىل صليل السالح، ولكنه كان قبل كل يشء ويف 
ًمقدمة كل يشء رشا ثقافيا؛ لقد نش ُ تسميم العقل األوريب عام شوهه قـادة األوربيـني أً

 يف ذلـك احلـني.  ومثلـه العليـا أمـام اجلمـوع اجلاهلـة يف الغـربسالممن تعاليم اإل
ّت تلك الفكرة املضحكة يف عقول األوربيـني مـن أن اإلَّاستقر  ديـن شـهوانية سـالمُ

ثـم . ً وأنه متسك بفروق شكلية، وليس تزكيـة للقلـوب وتطهـريا هلـا،وعنف حيواين
 .)١(»بقيت هذه الفكرة حيث استقرت

                                                 
 .٥٨:  عىل مفرتق الطرقسالم ـ اإل1
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ص املجاالت التي سـامهت يف تكوينهـا أخطـاء ّوعىل هذا األساس يمكن أن نلخ
 : يف بحوثهم وأعامهلم كالتايلاملسترشقني
ي ويف املجتمـع سـالمية بجوانبها املتعـددة يف العـامل اإلسالم ـ تشويه الثقافة اإل١
 . الغريب
 . ـ إضعاف الروح الدينية والعقيدية عند املسلمني٢
 .يسالم ـ قيام األوضاع االجتامعية والسياسية الكافرة يف العامل اإل٣
ية عـىل اخـتالف اجتاهاتـه سـالميف املفـاهيم اإلأو  سـالم ـ روح التجديد يف اإل٤

 .ودوافعه
 

 حتامل املسترشقني عىل القرآن والسنة خاصة
ٍن القرآن الكريم والـسنة النبويـة بقـسط وافـر مـن أبحـاثهم و املسترشقَّلقد خص

 .كثري من اهلجامت العنيفة إىل  وتعرضا نتيجة لذلك،وأعامهلم
ا يتمتع به القرآن الكريم والسنة النبوية مـن  السبب يف ذلك هو مَّومن الواضح أن

ّمركز ديني وثقايف يف اإل  فهام يعتربان األساس الذي تقوم عليه العقيدة والثقافة ،سالمّ
ية، سـالمريعة اإلـي والـشسـالمّ كام أهنام املصدران األساسيان للنظـام اإل،يةسالماإل

 . إليهامنظرة التقديس التي ينظر هبا الفرد املسلم إىل باإلضافة
ّ القرآن الكريم والسنة النبوية يعتربان من أقوى األدلة عىل صدق نبـوة ّوالشك أن ّ

ريعات وأخبـار ال يمكـن أن ـ من مفاهيم وأفكار وتـشامعىل أساس ما فيه6ّحممد
الـذي أدركـه  األمـر ،6تكون وليدة عرص البعثة، وال من صنع شخص الرسـول

ّمجـة القـرآن والـسنة النبويـة يف حماولـة مها إىل  ودعـاهم،ون بشكل واضحـاملسترشق ّ
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غري  أو ،إبراز االختالفات والتناقضات فيهام أو للتشكيك يف صدورها بذلك العرص،
 .ذلك من اجلوانب التي تسقط هذه امليزة هلام

ّويف بحثنا هذا سوف نتناول بعض الشبهات املهمة التي أوردها املسترشقون حول 
ّ تفرضه أمهية القرآن عىل اخلصوص من ناحية، وطبيعـة ًالقرآن الكريم؛ وذلك نظرا ملا
 .ُالبحث القرآين من ناحية أخرى

 ـ من جاهلني قدامى ومسترشقني جدد ـ الشبهات الكثرية سالملقد أثار أعداء اإل
ّوكانت تـستهدف هـذه الـشبهات يف الغالـب التأكيـد عـىل أن . حول الوحي القرآين

ّوإنام هو نابع من ذات حممدًالوحي القرآين ليس مرتبطا بالسامء  ّ6. 
ّوردد بعض ، )١(بعض هذه الشبهات يف مواضع خمتلفة إىل وقد أشار القرآن الكريم

املسترشقني هذه الشبهات وغريها وحاول إضفاء طـابع البحـث والدراسـة وسـامت 
 .ّاملوضوعية عليها، كام هي الطريقة املتبعة لدهيم يف مثل هذه احلاالت

 فكرة واضحة عن الوحي الذي نحـن بـصدد بحـث الـشبهة نّوحيسن بنا أن نكو
 .ً متهيدا للدخول يف صلب املوضوع؛حوله ومناقشتها

 
 شبهات املسترشقني حول الوحي والقرآن

 )٢(؟ما هو الوحي
ّ ولكن ما هو الوحي اإلهلي الذي اختص به اهللا .)٣(الوحي لغة هو اإلعالم يف خفاء

 ؟ل واضح يف القرآن الكريمّ وجتىل بشك،سبحانه النبيني من عباده
                                                 

 . وغريها١٠٣:  النمل ٥: ، الفرقان١٤: ، الدخان٣١ : األنبياء: منها ـ 1
 . فام بعدها١٤٨): احلكيم( نقل  هذا  البحث من علوم القرآن  ـ 2
 .)وحي(، مادة ٣٨١  :١٥ن العرب  ـ لسا3
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ّإن كـل فكـرة يـدركها اإل: وبصدد اإلجابة عن هذا السؤال يمكن أن نقول  نـسانّ
ّ ومـدبر نـسانبآخر ـ باهللا سبحانه وتعاىل خـالق اإل أو فهي ترتبط يف وجودها ـ بسبب

 جتاه مصدر هذه الفكرة ـ بالرغم من إدراكه العقيل هلـذه نسانّولكن شعور اإل. ُأموره
 :ونذكر أنحاء ثالثة هلذا الشعور. ًقة ـ قد يكون خمتلفااحلقي
 ،يـّ أن يشعر بأن الفكرة نابعة من ذاته، ووليدة جهده اخلاص وإدراكه الشخص-أ

مع ّ فإننا ،ّوهذا الشعور هو ما نحسه يف حاالت اإلدراك االعتيادية جتاه أفكارنا العادية
ّعىل أساس أنه اخلالق املـدبر لعـامل الوجـود اهللا تعاىل ـ  إىل ّاعتقادنا بأن أفكارنا منسوبة ّ

ّبجميع مقوماته، ومنه قدرتنا عىل التفكر ـ نشعر وكأن هذه الفكرة وليدة هـذا املـزيج  ّ
 .ّ وناجتة عن جمموعة املواهب والقدرات الشخصية لنا،ّاملركب يف ذات أنفسنا

ُ بأن الفكرة قد ألقيتنسان أن يشعر اإل-ب تـه مـن  وجاء،من طـرف علـوي إليه ّ
ّوشعوره هذا بدرجة من الوضوح بحيث حيس هبذا اإللقـاء واالنفـصالية . خارج ذاته

ُ ولكنـه مـع ذلـك كلـه ال يكـاد حيـس باألسـلوب ،بني الذات امللقية والذات املتلقية ّ
 .ّوالطريقة التي متت فيها عملية إلقاء الفكرة

 .)١(اإلهلي) اماإلهل(وهذا النحو من الشعور جتاه الفكرة هو ما حيصل يف حاالت
ي آخـر ـشـعور حـس) ب( أن يصاحب الشعور احليس الذي رشحناه يف فقـرة-ج

 وهـذا احلـس والـشعور ـ ،ّبالطريقة واألسلوب الذي تتم به عملية اإللقاء واالتصال
ُ بأن جميئها كان باألسلوب اخلـاص ـ َّأحس أو  الفكرة جاءت من أعىلَّ بأنَّسواء أحس ّ

ًالبد فيه أن يكون واضحا وهذا مـا . العاديةً وجليا كوضوح إدراكنا لألشياء بحواسنا ّ
 يف وحي القرآن الكـريمعىل األقل ما حدث  أو  ،األنبياء إىل حيدث يف حاالت الوحي

 .6ّنبينا حممدإىل 

                                                 
 .٢٧ ـ ٢٢: )مباحث يف علوم القرآن( ـ قارن هبذا ما ذكره الدكتور صبحي الصالح يف كتابه1
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 هناك فرق بني اإلدراك العـادي الـذي يكـون نتيجـة املوهبـة، وبـني اإلهلـام ،إذن
، مـع شـعوره نـسانة، يعرب عن فكرة يدركها اإلّوالوحي؛ ألن إدراك املوهبة يف احلقيق

ّن كان يدرك بشكل عقيل ومنطقي أهنا مرتبطة بـسببإ و،ّبأهنا نتيجة للجهد الشخيص ّ 
 .بآخر باهللا سبحانهأو 

ّ ـ مصحوبة بالشعور الواضح ـ بأهنا ملقاة نسانواإلهلام عبارة عن فكرة يدركها اإل
 شـكل نـسان، وإن كـان ال يـدرك اإليةنـسانمن طرف األعىل املنفصل عن الذات اإل

 . فيها هذا اإللقاءَّالطريقة التي تم
ّ ـ مـصحوبة بالـشعور الواضـح ـ بأهنـا نـسانوالوحي عبارة عن فكرة يدركها اإل

ية، وشعور آخـر واضـح بالطريقـة نسانملقاة من طرف األعىل املنفصل عن الذات اإل
 .التي تم فيها اإللقاء

 
 الشبهة حول الوحي 

ّباط وثيق بني هذا املوضوع وبحث إعجاز القرآن؛ ألننا نتعرف من خالل هناك ارت
ّذلك البحث عىل أن القرآن ليس ظاهرة برشية، وبالتايل ليس مـن صـنع حممـد ّ6 ،

ّف ـ بجوانب التحدي فيه ـ عن ارتباطه بعامل الغيب وما وراء الطبيعـة، كـام شّوإنام يك
 .ذلك يف بحث إعجاز القرآن إىل أرشنا

ّ نجد أن مناقشة الشبهات ـ التي تثار حـول الـوحي القـرآين ـ ،ذا األساسوعىل ه ّ
ولذا فنحن حني نذكر . ّالبد وأن تعتمد بصورة رئيسية عىل نتائج بحث إعجاز القرآن

 نقصد بذلك أن نعالج بعض التفاصـيل ذات العالقـة ،هنا بعض ما يثار حول الوحي
 .ّهبذه اإلثارة دون اجلانب األسايس للمسألة

ُولعل من أخبث األساليب يف إثارة الشبهة حـول الـوحي، هـو األ ًسـلوب الـذي  ّ
ّحياول أن يضفي عىل النبي حممد   صفات الصدق واألمانة واإلخالص والذكاء،6ُ
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ّالذي أدى به أن يتخيل نفسه أنـه ممـن يـوحى إليـه، وهـو مـا يـسمى بـالوحي األمر  ّ ّ ّ ّّ
دوافعـه املغرضـة بمظـاهر اإلنـصاف ُهذا األسلوب حيـاول أن يـسرت ّ فإن ...النفيس

 .ّواملحبة واإلعجاب
 

ّالقرآن وحي نفيس ملحمد ّ6 
ًأن حممدا: وخالصة ما قيل يف صياغة هذه الشبهة ّ قد أدرك بقوة عقله الذاتية 6ّّ

ٍـ وبام يتمتع به من نقاء وصفاء روحي ونفيس ـ بطالن ما كان عليـه قومـه مـن عبـادة  ٍ
 إىل ّن فطرته الزكية ـ باإلضافةأ و،فراد آخرون من قومهًاألصنام، كام أدرك ذلك أيضا أ

ّبعض الظروف املوضوعية كالفقر ـ حالت دون أن يامرس أساليب الظلم االجتامعـي 
االنغامس يف الشهوات، وارتكـاب الفـواحش  أو من االضطهاد، وأكل املال بالباطل،

 .ّكاالستمتاع بالسكر والترسي وعزف القيان وغري ذلك من القبائح
 وتطهـريهم مـن تلـك ،ّوأنه طال تفكريه من أجل إنقاذهم من ذلك الرشك القبيح

يف مكـة  أو الفواحش واملنكرات، وقد استفاد من النصارى الـذين لقـيهم يف أسـفاره
ّ واملرسـلني ممـن بعـثهم اهللا يف بنـي إرسائيـل األنبيـاءًنفسها كثريا من املعلومات عـن 

كام أنـه مل يقبـل مجيـع املعلومـات التـي . لنورا إىل وغريهم، فأخرجوهم من الظلامت
رانية مــن األفكــار الوثنيــة ـمــن هــؤالء النــصارى، ملــا عــرض للنــص إليــه وصــلت

ّواالنحرافات، كألوهية املسيح وأمه، وغري ذلك من البدع ُ ُ. 
ًنه كان قد سمع أن اهللا سيبعث نبيا مثل أولئك إو  من عرب احلجاز برش بـه األنبياءّّ

ّ، وتولد يف نفسه أمل ورجاء يف أن يكون ذلـك النبـي األنبياءريه من عيسى املسيح وغ ّ
عبـادة اهللا تعـاىل يف  إىل حتقيق هذا األمـل باالنقطـاع إىل  وأخذ يتوسل،الذي آن أوانه

 .خلوته بغار حراء
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وهنالك قوي إيامنه وسام وجدانه، فاتسع حميط تفكـريه وتـضاعف نـور بـصريته، 
ّ، عىل وحدانيـة اهللا األرضّات والدالئل البينة يف السامء واآلي إىل فاهتدى عقله الكبري

ًوبذلك أصبح أهال هلداية الناس وإخراجهم مـن . ّسبحانه خالق الكون ومدبر أموره
 .النور إىل الظلامت

ّثم ما زال يفكر ويتأمل  حتـى أيقـن أنـه هـو النبـي ، وينقلب بني اآلالم واآلمال،ّ
 ثم قوي ،ّلبرشية، وجتىل له هذا االعتقاد يف الرؤى املناميةاملنتظر، الذي يبعثه اهللا هلداية ا
 .نه الوحي يف اليقظةّحتى صار يتمثل له امللك يلق

ّوأما املعلومات التي جاءته من هذا الوحي، فهـي مـستمدة يف األصـل مـن تلـك 
عقله وتفكـريه، يف  إليه ّاملعلومات، التي حصل عليها من اليهود والنصارى، ومما هداه

ّيز بني ما يصح منها وما ال يصح، ولكنهـا كانـت تـتجىل وكأهنـا وحـي الـسامء، التمي ّ ّ ّ
ّوخطاب اخلالق عز وجل، يأتيه هبا الناموس األكرب، الذي كان ينزل عـىل موسـى بـن  ّ

 .عمران وعيسى بن مريم، وغريمها من النبيني
 مناقشة الشبهة

 نجـدها تـصمد أمـام ، ال)نظرية الوحي النفيس(وإذا أردنا أن ندرس هذه النظرية
 : إذ يمكن أن يالحظ عليها من خالل جوانب ثالثة؛النقد واملناقشة العلمية

ّن الـدالئل التارخييـة، وطبيعـة الظـروف التـي مـر هبـا النبـيأ: األول تــأبى 6ّ
 .التصديق هبذه النظرية وقبوهلا

ّن املحتوى الداخيل للظاهرة القرآنية، بام يضم من ترشيع وأخالق وأ: الثاين عقائـد ّ
 .ّوتاريخ، ال يتفق مع هذه النظرية يف تفسري الوحي القرآين

ّن موقف النبي حممدأ: الثالث  من الظـاهرة القرآنيـة، يـشهد بوضـوح عـىل 6ّ
 .رفض تفسري الظاهرة القرآنية بنظرية الوحي النفيس



١٢٥ 

 ّالدالئل التارخيية تناقض نظرية الوحي النفيس) ١
ات التارخييـة وغريهـا التـي ّمناقشته للمقدم ـ بصدد )١(لقد ذكر السيد رشيد رضا

 نقتـرص عـىل ف لعرض نظرية الوحي النفيس ـ عرش مالحظات وسو»درمنغام« ّرتبها
 . تلخيص بعضها

ّن أكثر املقدمات ـ التي بنى عليها أصحاب النظرية بنياهنم ونظـريتهم ـ ال أ:األوىل ّ
ة عىل البحـث بـشكل ّتقوم عىل أساس تارخيي صحيح، وإنام تنطلق من نقطة مفروض

ًمسبق، وهي أن الوحي القرآين ليس وحيا منفصال ً ّ عن الذات املحمدية،ّ الـذي  األمر ّ
ختيلها من أجل إكـامل  أو اختالق احلوادث واألخبار، إىل كان يدعو أصحاب النظرية

 .الصورة ووصل بعض احللقات ببعضها اآلخر
لة لقاء الراهب بحـريا مـع  ما يذكرونه من تفاصيل يف مسأ،ومن األمثلة عىل ذلك

االستنتاج وافرتاض  إىل الذي يدعوهم األمر ّوهو بصحبة عمه أيب طالب، 6ّحممد
 . حمادثات دينية وفلسفية معقدة

ًوما يذكرونه أيضا بصدد تعليل إطالعه عىل أخبار عاد وثمود، من أنه كان نتيجـة 
لطريـق االعتيـادي ال تقع عـىل ا األرض ّمروره بأرض األحقاف، بالرغم من أن هذه

ّملرور القوافل التجارية، كام أن التاريخ مل يذكر لنا مرور النبي هبـا، غـري ذلـك مـن  إىل ّ
 .األحداث والقضايا

ّن افرتاض تعلم النبي حممدأ: الثانية ّ ّ ّمن نصارى الشام وغريهم ال يتفق مـع  6ّ
ّواقع احلرية والرتدد يف موقف املرشكني من رسول اهللا؛ ألن مثل هذه  العالقة ال يمكن ّ

ّالتسرت عليها أمام أعداء الدعوة من املرشكني وغريهم، الذين عارصوه وعرفوا أخباره 
ّوخربوا حياته العامة بام فيها من سفرات ورحالت، وبالرغم من أن هؤالء مل يمسكوا  ّ

                                                 
 .١٩٤ ـ ١٤٧: ١١ تفسري املنار  ـ 1



١٢٦ 

ّعن إطالق شتى التهم واألراجيف، وافرتضوا يف الوحي الفـروض املتعـددة، ومنهـا 
ّم والتلقي من أشخاص معينني، كالرومي يف مكةفرض التعلي ّ ولكن مع ذلك كله .)١(ّ

 .غريهم أو ّمل يكونوا ليفرضوا أن يكون قد تعلم من نصارى الشام
ّنه مل يعرف عن الرسول حممدأ: الثالثة ّ، أنه كان ينتظر أن يفاجـأ بـالوحي،6ّ  أو ّ
ً يف نفسه، فيـصبح واقعـا ّيكون هو الرسول املنتظر، لينمو ويتطور هذا األمل يأمل أن

ّنفسيا، بالرغم من تدوين كتب السرية النبوية ألدق األحداث والتفصيالت عن حيـاة  ًّ ّ
 .الرسول الشخصية

ّولعل من القرائن التارخيية التي تشهد بكذب هذا االفرتاض هو مـا ذكرتـه كتـب 
وهـذا  «، حـني فاجـأه الـوحي يف غـار حـراء،ّالسرية مـن اضـطراب النبـي وخوفـه

 . »ًضطراب أمر مشكوك فيه متامااال
ّن هذه النظرة تفرض أن يكون إعـالن النبـوة نتيجـة مرحلـة معينـة مـن أ: الرابعة ّ

ّي، ونتيجـة مراحـل طويلـة مـن املعانـاة والتفكـري والتأمـل ـالتكامل العقيل والنفـس
ُوهذا يستلزم بطبيعة احلـال أن ينطلـق الرسـول يف اللحظـة األوىل مـن ... واحلساب

طرح مفاهيمه وأفكاره ومناهجه عـن الكـون واحليـاة واملجتمـع بجوانبـه إىل  دعوته
ّاملتعددة؛ ألن املفروض أن الصورة كانت متكاملة عنده نتيجة التفكري الطويل مـع ... ّ

ّأن التاريخ يؤكد أن أسـلوب الـدعوة وطريقتهـا كـان خيتلـف عـن ذلـك متامـا، وأن  ً ّ ُّ ّ
ّ مع ما كان يتخلـل ذلـك مـن ركـود ،رجييبشكل تد األخرى املجاالت إىل االنطالق

 .وانقطاع يف الوحي
                                                 

َولقد نعلم أهنم يقولون إنام يعلمه برش لسان الذي يلحدون[ ـ 1 ُ َُ ِْ ِْ َّ ِّ ِّ ُ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ُ ٌُ ََ ُ ََ ُ َ َّ ْ ََّ َِ ْأع إليه َ ٌجمي وهذا لسان عـريب مبـنيَ ِ ُّ َ َ ٌٌّّ ِ َ َ َ ٌَ ِ : سـورة النحـل(]َِ
ً اختلف يف اسم وشخصية هذا الذي ادعي أنه كان يعلم الرسول، وأكثر الروايات كانت تعرفه روميا يـتكلم ).١٠٣ ّ ّ ّ

 .انظر التفاسري الواردة ذيل هذه اآلية. الرومية، لكن بعضها أوردت أن املراد منه سلامن الفاريس



١٢٧ 

 املحتوى الداخيل للظاهرة القرآنية يناقض نظرية الوحي النفيس) ٢
ّإن لسعة النظرية القرآنية وآفاقها املتعددة وجماالهتا املتشبعة، أمهية كربى يف رفـض  ّ

ّن هذا االتساع والشمولأنظرية الوحي النفيس؛ إذ  طبيعـة املـصادر التـي ّال يتفق مع  ّ
 :التالية األمور ويتضح ذلك عندما نالحظ. تفرضها النظرية

ّن املوقف العام للقرآن الكريم جتـاه الـديانتني اليهوديـة واملـسيحية، هـو أ: األول
ّفقد صدق القرآن الكريم األصل اإلهلـي هلـاتني . ّموقف املصدق هلام واملهيمن عليهام

ً كام جاء مهيمنا ورقيبا،األعىلالديانتني وارتباطهام باملبدأ  ً وحـاكام عـىل مـا فـيهام مـن ً
 . ضالالت

ّحادثـة إال  أو ًحكـام أو ً فلـم تـرتك مفهومـا،وجاءت هذه الرقابـة دقيقـة شـاملة
ًوال يمكن أن تتصور حممدا. ووضعت املقياس الصحيح فيه  ـ وهـو يأخـذ عـن 6ّ

يل بمثـل هـذا اليقـني  يصفهم باجلهل والتحريف والتبدنأهل الكتاب ـ يتمكن من أ
خـالفوا  أو والثبات، ويوضح املوقف الصحيح يف املسائل الكربى التي اختلفوا فيهـا

 ثم تأيت نظريته بعـد ذلـك كلمـة شـاملة ودقيقـة لـيس فيهـا ،الواقع الصحيح للديانة
ًولكن حممدا مل يكن قد أخذ منهم شيئا. تناقض وال اختالف ً ّ ّ وإنام تلقى كل ذلك عن ،ّ ّ

ًهلي الـذي جـاء مـصدقا ملـا سـبقه مـن الـوحي ومهيمنـا عـىل االنحـراف الوحي اإل ً ّ
 .ًوالتحريف معا

ًونجد القرآن أيضا خيالف التوراة واإلنجيل يف بعض األحـداث التارخييـة، : الثاين
ّفيذكرها بدقة متناهية ويتمسك هبا بإرصار، يف الوقت الذي كان بإمكانـه أن يتجاهـل  ّّ

 .ام بالتوراة واإلنجيلًعىل األقل، تفاديا لالصطد
ّ مـع أن ،ّأن التي كفلت موسى هي امرأة فرعـون إىل ّففي قصة موسى يشري القرآن
ّكام أن القرآن يذكر غرق فرعـون بـشكل دقيـق ال . ّسفر اخلروج يؤكد أهنا كانت ابنته



١٢٨ 

َفـاليوم ننجيـك [ حتى مسألة نجاة بدن فرعون من الغرق مع موته وهالكه ،يتجاهل ِّ َْ ُ َ َ ْ َ
َبب َدنك لتكون ملن خلفك آية وإن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلونِ َّ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ َ َ ََ ِّ َْ َ َ َ ِْ ًَ ِ ً َ ََ[)١(. 

ّويتكـرر نفـس . غرق فرعون بـشكل مـبهم إىل يف الوقت الذي نجد التوراة تشري
ًاملوقف يف قضية العجل، حيث يذكر التوراة أن الذي صنعه هو هارون، ويتكرر أيضا  ّّ

 .... وغريمها من القضايا7 والدة مريم للمسيحّيف قصة
ّوال يــصح ملحمــد  الــصادق األمــني الــذكي أن يــذكر هــذه نــسان وهــو اإل6ّ

ّالتفاصيل، فيصطدم بالتوراة واإلنجيل دون سبب معقول، لوال أن يكـون قـد تلقـى 
 .ذلك عن طريق الوحي اإلهلي الذي ال يستطيع خمالفته

ي وعمقـه وشـموله للمجـاالت املختلفـة مـن سـالمّن سعة الترشيع اإلأ: الثالث
ّاحلياة، مع دقة التفاصيل التي تناوهلا، واالنسجام الكبري بني هذه التفصيالت، برهـان 

 نـسان ـ وهـو اإل6ّ إذ مل يكـن ملحمـد؛ّواضح عىل تلقيه ذلك عن طريـق الـوحي
ّاألمي، الذي كان يعيش يف ذلك العرص املظلم، كام أنه قىض أكثر حياة دعوته ّ  ّمخض يف ُ

ّ لوال أن يكون قد تلقـى ذلـك ، أن يفعل ذلكإنسانّـ ليتمكن ك... الرصاع االجتامعي
 .عن طريق الوحي والسامء

 
 )٢(موقف النبي من الظاهرة القرآنية شاهد عىل رفض نظرية الوحي النفيس) ٣

ّلقد كان النبي حممد ّيدرك بشكل واضح، االنفصال التام بـني ذاتـه املتلقيـة  6ّ
 إليـه رشنـاأ وهذا االدراك هو حقيقـة الـوحي الـذي ، اإلهلية امللقية من أعىلوالذات
 وأوضحه ، هذا الوعي واالدراك يف مناسبات متعددة6ّوقد صور الرسول. ًسابقا

                                                 
 .٩٢: رة يونس ـ سو1
 وهو بـدوره أخـذه كـام ٣٨ ـ ٢٨):  مباحث علوم القرآن( ـ خلصنا هذا املوضوع عن الدكتور صبحي الصالح يف كتابه2

 . »الظاهرة القرآنية«لك بن نبي يف كتابه اوم» النبأ العظيم«ّيظهر من الدكتور حممد عبداهللا دراز يف كتابه 



١٢٩ 

ّأحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلـرس وهـو أشـده «: ُللمسلمني فيام روي عنه حيث قال ً
ّ يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما ً وأحيانا، وقد وعيت ما قال،ّ فيفصم عني،ّعيل ً ّ

  .)١(»يقول
 

 أشكال الشعور الواعي
 بني الذات اآلمرة املعطية -وقد انعكس هذا الشعور الواعي باالنفصال يف الوحي

وكان له مظاهر عديـدة نـذكر منهـا .  عىل الظاهرة القرآنية-ّوالذات املخاطبة املتلقية 
 :شكال الثالثة التاليةاأل

ً من خالل الظاهرة القرآنية عبدا 6ّالصورة التي يبدو فيها النبي : األولالشكل
 ويطلب منه املغفرة ويمتثل ،ّتمد منه العونس مواله ييًضعيفا هللا سبحانه، يقف بني يد

واألمثلة القرآنية عـىل .  منه العقاب بمختلف مراتبه واشكالهّقىأوامره ونواهيه، ويتل
 .ذلك كثرية

ًمداّفالقرآن يصور حم ً املطيع الذي ال يملك لنفـسه شـيئا، نسان يف صورة اإل6ّ
 ولـيس مـن يشء ، فيلتزم احلدود التي وضعها له ويرجو رمحتـه،ه إن عصاهَّوخياف رب

ّيأتيه إال من قبل ربه تبـديل حـرف مـن  أو  فهو يعرتف بالعجز املطلق جتـاه إرادة اهللا،ّ
 .القرآن
ِّوإذا تتىل عليهم آياتنا بي[ َ ْ َْ ََ ُ ْ ُِ َ َنات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقـرآن غـري هـذاَ َ ُ َِ ْ ْ ْ ََ ٍ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍْ ََ َ َ َّ  أو َ

ِبدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفس ِ ِْ َ َُ ِ ُْ َ ْ ُْ َ ُ َِّ ُِّ َْ ُ َ ْي إن أتبع إال مـا يـوحى إيل إين أخـاف إن ـَ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َِّ َّ َ َ ُُ َ َّ ِ
ٍعصيت ريب عذاب يوم عظيم  ٍِ َ ْ َ َ ِّ َ ََ َ َْ َلو شاءُ قل &ُ ْ ْما تلوته عليكم وال أدراكـم بـه فقـد  اهللاُ َّ ُ ُ ََ َ ِ ِ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ

َلبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َُ َُ َ َ َ ِّْ ً ُ ْ ُ ِ[)٢(. 
                                                 

 .٢ رقم ـ صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي احلديث1
 .١٦ ـ ١٥:  ـ سورة يونس2



١٣٠ 

ٌقل إنام أنا برش مثلكم يوحى إيل إنام إهلكم إله[ َ ََ َ ُ ِْ ِ ِْ ُ ْ ُِّ ّ ُ َ َُّ َّ ٌْ َ ٌواحد َُ ِ َ[)١(. 
َقــل ال أملــك لنفــيس ن[ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َّ ًفعــا وال رضاُ ّ َ َ َ ً َ إال مــا شــاءْ َ َّ َولــو كنــت أعلــم الغيــب  اهللاُ ِ ْ ْ َْ َُ ْ َ ََ ُ ُ

ُالستكثرت من اخلري وما مسني السوء ُّ َ َّ َ َ ْ ْ ِْ َِ َِ َْ ُ ََ ْ َ... [)٢(. 
ُقل ال أقول لكم عندي خزآئن[ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ ْوال أعلم الغيب وال أقـول لكـم إين ملـك إن  اهللا َّ ِ ٌِ َ َ ْ ََ ْ ْ ُِّ ُ َُ ُ َ ََ َ ْ َ
ُأتبع ِ َّ َّ إال ما يوحى إيلَ َ ِ َِ ُ َ َّ... [)٣(. 

ّومن يقرأ هذه اآليات القرآنية ونظائرها ويرتك لوجدانـه احلكـم، ال يـسعه إال أن 
ّمرة امللقية والذات املحمديـة اآليقتنع من أعامق قلبه ونفسه بالفرق بني الذات اإلهلية 

 .ّاملطيعة املتلقية
 وبني ذات ،ّتكلم منزل الوحي وصفاتهًثم يزداد هذا الفرق وضوحا بني ذات اهللا امل

ًرسوله املخاطب متلقي الوحي وصفاته، يف اآليـات التـي يعتـب اهللا عـىل نبيـه عتابـا  ّّ
ّيعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو ًشديدا، أو ًخفيفا ّ . 

لقعود عن فمن العتاب اخلفيف املقرتن بالعفو خطابه لرسوله يف شأن من أذن هلم با
َعفا[ :القتال يف غزوة تبوك َعنك مل أذنت هلم حتى يتبني لك الذين صدقوا وتعلـم  اهللاُ َ َّ َ َْ َّ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َْ ُ ِ َِ ََ َُ َ َ ِ

َالكاذبني ِ ِ َ َليغفر لك[،)٤(]ْ َ َ َِ َما تقدم من ذنبك وما تأخر اهللاُ ِْ َ َ ََّ َ َّ ََ َ َ ِ َ ِ َ[)٥(. 
ّوأشد من هذا ما يوج  :ر والتهديد يف مثل قوله تعاىل من اإلنذا6الرسول إىل ههّ

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن ربـك وإن مل تفعـل فـام بلغـت رسـالته و[ ُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َّ ْ َ ُ َّ َِ ْ َ َ َُّ ْ ْ َّ ِ َِ َِ َ ُِ ُ  اهللاُ َ
ِيعصمك من الناس َّ َ ِْ َِ ُ ِوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينـا إ[ : وقوله تعاىل،)٦(]َ َِ ُ َْ ََ ْ َ ُ ََ ِ َِّ َِ َ َ ْ َليـك ْ ْ َ
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١٣١ 

ُلتفرتي علينا غريه َ ََ ْ َْ َ َ ِ َ ْ ًالختذوك خليال  وإذا ِ ِ َ َ ُ َ َّ ْ ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم&َّ ْ ِْ ََ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ ِْ َ ََ ً شيئا َ
ًقليال  ِ ًألذقناك ضعف احلياة وضعف املامت ثم ال جتد لك علينا نصريا إذا &َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َّ ََ ََ ْ َ َْ ِ َ َ ََّ َْ ََْ َ َ َ َ[)١(. 

ّاإلنذار يبلغ القمة، فيستصغر بعده كل هتديد وكـل وعيـد حـني يقـول اهللاوهذا  ّ: 
ِولو تقول علينا بعض األقاويل [ ِ َ ََ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ََ َْ َ ِ ألخذنا منه باليمني &ََ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ََ ْ َ َ ثم لقطعنا منه الـوتني &َ ِ َِ ُ ْْ َْ َ َ َ َُّ& 

َفام منكم من أحد عنه حاجزين َ ُ َ َ ِْ ِ ْ ٍ َِ ِّ ُ َ َ[)٢(. 
 يبـدو لنـا رسـول ،يات املتوعدة املنذرة، وتلك العاتبة املؤدبـةومن خالل هذه اآل

ً خملوقا ضعيفا بني يدي ربه6اهللا  . ذي القدرة الظاهرة،ً
 وبوعيـه ، للفرق بني ذاته املـأمورة وذات اهللا اآلمـرة،ًويبدو لنا أيضا كامل الوعي

ّاصـة ّ يفرق بوضوح بني الوحي الذي ينزل عليه وبني أحاديثه اخل7الكامل هذا كان
 أول العهد لنزول الوحي عن تـدوين 7 لذلك هنى،ّالتي كان يعرب عنها بإهلام من اهللا

يء ـّيشء منه سوى القرآن؛ لكي حيفظ للقرآن صفته الربانية، وحيول دون اختالطه بش
ة ـ ـبعـض آيـ أو  بينام كان عند نزول الوحي ـ ولو آيـة،ليست له هذه الصفة القدسية

  .ّ ليدون ما نزل من القرآنًيدعو أحد الكتبة فورا
ّيبدو النبي يف القرآن الكريم بمظهر اخلائف من ضياع بعض اآليات  :الشكل الثاين
 ىـّأن يعجل بقراءة القرآن، قبل أن يقـض إىل الذي كان يدعوه األمر القرآنية ونسياهنا،

، )٣( وجيهد نفسه وفكره من أجل أن ال يفوته يشء من ذلك، ويأخذ برتديده،وحيهإليه 
ُوال تعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل ... [ :ضح هذا يف قوله تعاىلّويت ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ُ َْ َ ْ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ

ًرب زدين علام ْ ِ ِ ْ ِِّ َّ[)٤( . 
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١٣٢ 

ِال حترك به لسانك لتعجل بـه [ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ َ َ ِّْ َ ُ ُ إن علينـا مجعـه وقرآنـه &َ َ ُ َ ْ ََ ْ ُْ َ َ َ َّ ْقرأنـاه فـاتبع  فـإذا &ِ ُِ َّ َ َ ْ َ َ
ُرآنهُق َ ُ ثم إن علينا بيانه&ْ َ ََ َ ْ ََّ َ َّ ِ ُ[)١(. 

ّوال يسعنا إزاء هـذه احلقيقـة إال أن نعـرتف باسـتقالل ظـاهرة الـوحي عـن ذات 
ّ استقالال مطلقا، وتفردها عن العوامل النفـسية 6النبي ّ ً ّفـردا كـامال، فـالنبي ال تً ً ً ّ

ّيملك حتى حق استخدام ذاكرته يف حفظ القرآن، بل اهللا يتكفل بت وقانون . ّحفيظه إياهّ
ّالتذكر نفسه بطل اآلن سحره وعفا أثره جتاه إرادة اهللا، فكيف ال يعي النبي ـ بعد هـذا 

ّ وهو يرى بنفسه أنـه ال يملـك ،كله ـ الفرق العظيم بني ذاته املأمورة وذات اهللا اآلمرة
 !ًمن أمر نفسه شيئا؟

 
ّقرآن أنـه كـان مقتنعـا بـأن ّ النبي من خالل تاريخ نزول الّ أنيبدو: الشكل الثالث ً ّ

 ،ّ وأنه منسلخ عن الطبيعة البرشية،ّالتنزيل القرآين مصحوب بانمحاء إرادته الشخصية
تابع ت يدفق. ينقطع عنهأو  إليه حتى ما بقي له ـ عليه الصالة والسالم ـ اختيار فيام ينزل

 . ما يكون إليهّ وقد يفرت عنه ويشعر أنه أحوج،ّالوحي وحيمى حتى يشعر أنه يكثر عليه
 ّ فإنـه ليـأوي،فقد كان الوحي ينزل عىل قلبه ـ صلوات اهللا عليه ـ يف أحوال خمتلفة

 إليـه حيـتو فقـد أ،ًفراشه فام يكاد يغفو إغفاءة حتى ينهض ويرفع رأسـه مبتـسامإىل 
ًوإنه ليكون وادعا يف بيته وقد بقي من الليل ثلثه، فتنـزل ). اخلري الكثري(سورة الكوثر ّ

ّية التوبة يف الثالثة الذين خلفواعليه آ َّحتى[ :ُ ُضاقت علـيهم إذا َ ِْ َ َ ْ َ ْبـام رحبـت  األرض َ َ ُ َ َ ِ
َوضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من َ َ َ َِ َ ْ ََ ْ ُ ْ َّْ َ َ ِْ َُّ َْ ُ ُ َّإال اهللا َ َثم تاب عل إليه ِ َ َ َ َّ َّيهم ليتوبوا إن اهللاُ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ ِ 

ُهو التواب الرحيم َِّ ُ َّ َ َُّ[)٢(. 
 ويف الـربد ،ّالوحي لينزل عىل قلب النبي يف الليل الدامس والنهـار االضـحيانّإن 
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 أو ة الـسوقأأثنـاء الـسفر، ويف هـد أو لظى اهلجري، ويف استجامم احلـرض أو ارسقال
 .وطيس احلرب

ّثم ها هو ذا الوحي ينقطع عن النبي، وهو أشد ما يكون ًشوقا وله طلبا، فبعد  إليه ّ ً
َاقرأ باسم ربك الذي خلق[ :وائل سورة العلقأن نزل عليه جربيل بأ َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ  فـرت الـوحي ،]ْ

ّر النبي وتبـدل انتظـاره احلـزين ـ ثم الوحي تتابع فاستبش،ّثالث سنوات فحزن النبي ّ
ّ غامرة، وأيقن أن هذا الوحي الذي استعىص عليه ومل يوافه طوع إرادته مـستقل ةفرح

ّضمريه الواعي أن مـصدر هـذا الـوحي هـو اهللا  يف َّعن ذاته خارج عن فكره، فاستقر
 .م الغيوبّعال

الذي رمى به املنـافقون ) حديث االفك(ومن ذا الذي ينسى كيف أبطأ الوحي بعد
مـن . روا به حوهلا الفضيحة حتى عصفت بقلب الرسول الريبةاثأ، و6ّزوج النبي

ّذا الذي ال يدرك أن هذه املدة التي ترصمت عىل احلادثة من غري  ّ ّى النبي خالهلا َّأن يتلقّ
ً بعد أن خـاض املنـافقون يف زوجـه خوضـا ،ًوحيا، كانت أثقل عليه من سنني طويلة ّ

ّباطال ؟ فام بال النبي الذي كان فريسة للشك والقلق يظل صامتا ينتظر وامجا يرتبص ً ً ّ ّ ً، 
 ُ أم املؤمنني؟ئّحتى نزلت آيات النور ترب

لـسامء، فريتـدي مـسوح الرهبـان، وهيـيء التـدخل يف أمـر ا إىل وما لـه ال يـرسع
 ّجاع ويطلق البخور ويربئ زوجه من قذف القاذفني؟ساأل

ًولقد كان النبي يتحرى شوقا ّ، وظل يقلب وجهه يف )١(الكعبة إىل حتويل القبلة إىل ّ ّ
ًالسامء ستة عرش شهرا ّسبعة عرش شهرا، لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلـة أو ّ  إىل ً

ً ولكن رب القرآن مل ينزل يف هذا التحويل قرآنـاالبيت احلرام، ّ رغـم تلهـف رسـوله ،ّ
َقـد نـرى تقلـب وجهـك يف الـسامء [ ،ّالكريم إليه، إال بعد قرابة عام ونـصف العـام َّ َِ َ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َْ
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ِفلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام َ ْ َ ْ ََْ َِْ ِِ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َ َ ْ َِّ َ َ َّ ًُ َ ِّ َ[)١(.  
ّسعف النبي نفسه بوحي عاجل حيقق ما يصبوُفلامذا مل ي  !؟ّويتمناه إليه ّ

ّإن الوحي ينزل ويكثر عىل حممد ّ حني يشاء رب حممد6ّ شـاء  إذا ويفرت ، 6ّ
ّلــه رب حممــد ّ فــام تنفــع التعاويــذ واألســجاع، ال تقــدم عواطــف ، االنقطــاع6ّ

 . وال تؤخر يف أمر السامء6ّحممد
ة بصورها املختلفة، ونضيف إليهـا اجلـانبني هذه األشكال الثالث إىل وحني نلتفت

ّاآلخرين، ال يبقى لدينا جمال ألي تردد يف شأن حقيقة الظاهرة القرآنية، وانفصاهلا عن  ّ
 .من شبهات قد تثار إليه ّالذات املحمدية، وبطالن الوحي النفيس وما
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 ّمقدمة متهيدية

ًالتفسري لغة واصطالحاتعريف ) أ ً 
والتأويـل يرادفـه عـىل رأي، وعـىل . الظهور أو اإلبانة أو ًالتفسري لغة هو الكشف

ّرأي آخر أنه يغايره؛ ألنه مشتق من  ّ  .بوزن القول وهو الرجوع» األول«ّ
 ،ّوجه من عـدة وجـوه حيتملهـا الكـالم إىل ويف حقل القرآن، التأويل هو الرجوع

 فالتفسري هو ما يرجع لأللفاظ، والتأويـل ،وعىل هذا.  الوجهلدليل يسند اختيار ذلك
 .هو ما يرجع للمعاين

ّويف اصطالح املفرسين، عرف التفسري بتعـاريف كثـرية ّكلهـا تقريبيـة ليـست  )١(ّ ّ
جامعة وال مانعـة؛ وذلـك لـدخول كثـري مـن العلـوم والقيـود يف ماهيتـه عـىل آراء، 

                                                 
كشف معاين القرآن وبيان املراد، أعم من أن يكـون بحـسب  ": ّعرفه الزركيش بقوله: مة  الطباطبـائي بقولـهّ وعرفه العال ـ 1

هو بيـان معـاين اآليـات القرآنيـة والكـشف  مـن مقاصـدها "ه شكل وغريه، وبحسب املعنى الظاهر وغرياللفظ امل
ايـضاح مـراد اهللا تعـاىل مـن كتابـه : ّوعرفه السيد اخلوئي بقولـه"، ٤: ١، تفسري امليزان ١٤٩: ٢ الربهان ".ومداليلها
 .٣٩٧:  البيان"العزيز
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ّولعـل أقـرب . ً عـىل هـذا سـعة وضـيقاُوخروجها يف آراء أخرى، فيختلـف املفهـوم
ّالتعاريف هو ما عرفه به أبو حيان األندليس يف تفسريه البحر املحيط حيث قال هـو «: ّ

 ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ،علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن
ٌومعانيها التي حتمل عليها حالة الرتكيب وتتامت لذلك ّ«)١(.  

 
 ام التفسري الرئيسةأقس) ب

 : وأقسامه الرئيسة قسامن
من معرفة الناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، معاين اآليات،  : ـ التفسري باملأثور١

 ونظائر ذلـك ممـا يؤخـذ عـن طريـق ،ُأقسام القراءات، قصص األمم، أخبار املالحم
 .اآلثار املنقولة عن السلف

ّاملفرس اجلامع للرشوط عن طريق النظـر  إليه وهو ما يصل : ـ التفسري باالجتهاد٢
وعـىل العمـوم مـا . ّواالستدالل، كاستنباط األحكام الرشعية عن أدلتها مـن القـرآن

 .ّبذل اجلهد وإعامل الرأي والفكر ضمن نطاق األدلة إىل يستند
ّوواضح أن هذا ليس من التفسري بالرأي املنهي عنه؛ ألن ذلك يقصد منه ما يكون : ّّ

ّجامعها ولكنه يميل مع اهلوى ويفـسمن  أو ئطّفرس ليس بجامع للرشاًتفسريا من م ر ـّ
 . بالرأي واالستحسان

 
 أهداف التفسري) ج

فهم املضامني التي أرادها اهللا تعاىل يف كتابه الكريم، ومعرفة مـا  إىل ّأمهها الوصول
ُآثار هامة أخـ إىل ّافرتض اهللا تعاىل عىل عباده، وهي أهم الغايات باإلضافة رى ترتتـب ّ
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ّوال شك أننا يف سبيل فهم مـضامني القـرآن نحتـاج. عىل ذلك التفـسري باعتبـاره  إىل ّ
ّمعرفة املحكم واملتـشابه واملجمـل واملبـني وحكمـه وعللـه  إىل الوسيلة التي توصلنا

 ...وفرائضه وسننه
 
  بالتفسري العلمياملراد من ) د

العلـم : إليضاح املقصود نقولو. بالتفسري العلمي إليه وصفنا التفسري الذي ندعو
إدراك اليشء « وهو ،)١(»يف العقل أو  صورة اليشء يف الذهنروضح «:كام يعرفونه هو

  .)٢(»بحقيقته
 أي ال ،ًفاإلدراك بناء عىل التعريف يقع عىل املدرك ذاته، وهذا هو جوهر التعريف

) ّسري علمـيتفـ(قـال العنـوان فـإذا غري املدرك وال أنقص يف املـدرك وال أزيـد منـه،
ّ بدعوى أنـه القـرآن، وال ؛ّأن التفسري جيب أن يكون للقرآن ال لغري القرآن: فاملقصود

 .أزيد منه، وال أنقص منه
ّأوهلـا تفـسري غـري القـرآن : وسنحاول إيضاح الفكرة عن هذه األقسام وهي ثالثة

ّبدعوى أنه القرآن، وقد يبدو هذا غريبا، فكيف يفرس غري القرآن بدعوى أن ّّ ! ه القرآن ؟ً
ًبيد أننا بقليل من التأمل سنرى أن هذا يبدو واضحا فيام ييل من أنواع التفاسري اآلتية ّ ّ ّ. 

 
 أنواع التفسري الالعلمي) هـ
  ـ التفسري الذي يدخله االيديولوجي١

ًوذلك أن املفرس يفرتض مسبقا رأيا خاصا ثم يبدأ . ّأو قل الذي يتأثر بنزعة خاصة ً ً ّّ ّ
ّاستعصت عليـه جرهـا جـر وإذا  عىل ضوئه،بتفسري اآلية ّ وتعـسف يف تطويعهـا ملـا ًاّ
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ّافرتضه من رأي سلفا، فاآلية تفرس تبعا ملا يف ذهنه من املعنى ال أنه يتبع ما تقـود ّ ً  إليـه ًّ
 . اآلية يف مضموهنا

تفسري باملأثور وآخـر باجلهـد وإعـامل : وحيث ذكرنا يف تقسيم التفسري بأنه قسامن
ّاإليديولوجي حيصل يف القسمني، أما يف الرأي فواضح؛ ألنه يميل ّ فإن ،الفكر والرأي

ّمع اهلوى والنزعات، وأما يف املأثور فإنه خيتار من املأثور ومايميل إليه  ه وإن كان غري،ّ
ًألصق باآلية وأقوى ظهورا وأكثر متشيا مع خطوط الرش  . يعة العامةً

نزعـة مذهبيـة ذات ًا، فقد يكـون اإليديولوجي الذي يفرضه مسبقالرأي وخيتلف 
نظريــة علميــة بــاختالف جمــاالت العلــم، وكــون  أو ّمنهجيــة صــوفية أو عقائديــة،

ّااليديولوجي يتصور يف هذه الفروع ليس معناه أن القرآن الكريم خيلـو مـن جـذبات  ّ
 أو قانون علمي إىل إشارة أو ّقابلية لتحمل عديد من وجوه املعاين، أو روحية صوفية،

ّكونية، ولكنه عىل ذلك ال يتخصص ّسنة  ّلواحد منها، فليس هو باملؤلف الـذي يعنـى ّ
بالكون ضمن نطاق املخترب يضع  أو ّيف الطرق الصوفيةباجلدل خاصة، وبالتخصيص 

ّاألسس للفيزياء والكيمياء ـ كام قد يتصور البعض الذين ذهبوا ذلك يف كثـري مـن  إىل ُ
 .ّحسن النية ـ كام سيمر علينا

ّاملفرس يف هذين احلقلني وباختالف الفـروع التـي يـامرس التفـسري ّ فإن ،ٍّكلوعىل 
ّ إنام يفرس ما افرتضه مسبقا وسلفا دون ما يؤد،فيها ً ً ّ ّلسان اآلية، وواضح أن هذا  إليه يّ

 .ّالتفسري تفسري لغري القرآن بدعوى أنه تفسري للقرآن
 
  ـ الزائد عىل القرآن وليس منه ٢

 : وأقسامه كاآليت
ّإقحام بعض النظريات العلمية من خمتلف جماالت العلـم ـ كالفيزيـاء والفلـك ) أ

ّمـضمونية ال  أو  لـشبهة لفظيـةًواألحياء وغريها ـ يف مضامني بعض اآليات اسـتنادا
 . ّمستوى الدليل، وسنمثل لذلك إىل تصل
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ّالتوسع فيام له منشأ انتزاع وعدم االقتصار عىل مؤداه، يتخذ منطلقـا ل) ب ّ ّلتوسـع ّ
ّ وجماال لرتتيب حشد من النظريات بدون مربر علمي،غري املرشوع ّ ّ ً. 

 ًتفسري بعض اآليات وترمجة مضامينها بام هو بعيد عن أهداف القرآن، اسـتنادا) ج
ّما ينقدح يف ذهن املفرس عن آية ما، ولـيس لـذلك االنقـداح مـن صـلة باآليـة إال إىل  ّ

ً البعض وجها مـن وجـوه التفـسري وطريقـا دعاوي اإلهلام والكشف الذي قد يعتربه ً
ّمعرتفا به، وإنا أدرجناه يف الزائد عىل القرآن هلذا االعتبار املـدعى ّ ّ وإال فهـو يف بـاب ،ً

 .غري القرآن ألصق
 
ّ ـ الناقص عن القرآن الذي ال يستوعب مادته بالرشح وال جييل أهدافه ٣ ّ 

 :وأقسامه هي
ّ الذي يـستلزم أن يكـون فيـه زادا لكـل جيـل ّما يغفل عنرص األبدية يف القرآن) أ ً

ّوعطاء لكل فرتة ومرونة حتفظ له جدتـه وخلـوده ولـصوقه بحاجـات املجتمـع تلـو  ّ ً
ّاملجتمع واجليل بعد اجليل، حيث يأخذ منه كل جيل بقدر ما تنهض بـه وسـائله ومـا 
ام ّحتمل من استعداد للتزود منه، وهي خاصة موجودة يف كثري من مضامني القـرآن كـ

ّهو واضح من سامته؛ ذلك ألن القـرآن يـضع املفـاهيم الثابتـة للثابـت مـن احلقـائق 
ًالكونية، واملفاهيم املتطورة لغري الثابت مما يمكن أن يأخذ أطوارا وحاالت خمتلفة كـام  ّ

 . ّسنمر عليها
ّواملفرس هنا، ويف هذا القسم بالذات ـ أعني القسم املتطور ـ يقرص مداليل اآليـات  ّ

ّمعاين يقطع بأهنا هي املرادة ال غريها، وهو بذلك يوصد باب الفكر وحيكـم عـىل عىل 
ّاملنبع الثر باالنقطاع وعىل دفق الـشعاع بالنـضوب، وبالتـايل عـدم اسـتيعاب القـرآن 

ُ ألنه بصورة مبارشة أمهل وجوها أخرى حمتملة وأبعدها عن مصدرها بدون ؛بالرشح ً ّ
 .ُق األفقيّمربر غري ض
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ًا قد يتصوره بعض املفرسين بأنه ليس حمالإغفال م) ب ّ  األمور ّأنه من أو لالبتالء، ّ
ّأنه ترف يف أمثال هذه املواضـيع ونافلـة، اللهـم إال الـرشوح اللفظيـة أو الثانوية،  أو ّ
ًاملعنى برتكيز شديد جدا، وخذ لذلك مثال الرفـق، إىل إشارة ً نظريـة  أو االقتـصاد، أو ّ

 .ّاهلامة بالفعل  األموراحلكم، وغري ذلك من
ّإمهال كثري من مضامني القرآن بدعوى أهنا مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه،) ج  : قيل فإذا ّ

من  األمور تأيت أجوبة ليست بناهضة، وقد تكون تلكّما هو مربر وضعها يف القرآن؟ 
 .األعمدة الفقرية يف الكتاب العزيز

 .)١(سع له هذا البحث املخترصّذلك إن شاء اهللا بقدر ما يت إىل وستأيت اإلشارة
ُأمـور ذات صـلة بالبحـث  إىل ّويف هناية هذه املقدمة القـصرية البـد مـن اإلشـارة

 :يستحسن ذكرها، وهي
ًأوال ّقد تبدو التفاسري يف نظر البعض ناقصة من أمور، وقد يكون ذلك مما ليس يف : ّ ُ

ّوسع املفرس؛ إما ألنه قد جدت وسائل ومعلومات مل تكن يف  ّ ّ عرصه وكانت يف عـرص ّ
ّالناقد، وإما ألن املفرس غفل عن بعض ما مل يغفل عنه الناقد،  ّألنه أحـسن الظـن يف أو ّّ

التقييم، بـل  أو وما ذلك لقصور يف التنقيب. ًرأيا ليس باملستقيم أو ًمن روى عنه خربا
ّألن املروي عنه حاذق ومتمرس يف الدس واحلبك ّّ  .غري ذلك أو ّ

ّأن العلامء قرصوا يف هذا امليدانّكل ذلك ال يعني  ّودهم أقـل مـا هـّ بل إن ج،ّكال. ّ
ّتوصف به أهنا جبارة، ولكن لقدرة البرش حدود والكامل هللا تعاىل ّ . 

ّننا ننحو بالالئمة عىل كثري من املفرسينأ: ًثانيا مزاجه الـذهني بّ ألنه صبغ التفسري ؛ّ
وقد تكـون هـذه الظـاهرة . غري ذلك أو بديع أو لغة، أو طبعه من فلسفة إليه وما مال

ّأحيانا تقرب من الالإرادية وهلا بجانب كوهنا فرض ثوب خاص عـىل روض متنـوع،  ً
ًهلا مزيتها التي هي كوهنا مقطعا من مقاطع أخرى تؤلف كـال هـو عبـارة عـن دائـرة  ُ ُ ً

 .معارف لعلوم خمتلفة
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ارسة فردية ـ وإن كانت يومنا هذا قام عىل مم إىل ّالننسى أن التفسري منذ وجد: ًثالثا
ّ ـ ولكنها عىل كل حل أشد نقصا وأقل كامال ممـا لـو ًعىل مستويات علمية عالية أحيانا ً ّ ًّ ّ ّ

كانت ممارسة مجاعية يف حدود التخصص بكل فرع من فروع علوم القرآن، فاهنا آنذاك 
يستوعب ّأنه يكاد يكون من املستحيل عىل الفرد أن  إىل  بالنظر؛الكامل أقرب إىل تكون

ّ وتعددت حقولـه يف هّوعت معارفنوالقرآن الكريم ت. ّكل فروع املعرفة عىل نحو كامل
ّأبعاد املعرفة، فكيف يتسنى لفرد أن يقوم ولو ببعض ما يطلب يف هذا امليـدان؟ ذلـك 

 .أمر ليس باملستطاع، لذلك كانت املحاوالت كلها نسبية
ّأن أجل عمل خيدم ال إىل جيب أن نشري: ًرابعا  وهـو تـوفر التفـسري ،قـرآن الكـريمّ

ّاملوضوعي الذي نتصوره بأنه يتكون من حقلني ّ : 
ّاجلانب السلبي، ويتلخص بإقصاء وإبعاد العوامل التي تؤثر عىل املوضوعية من ) أ
ُما شاكلها من أمور ذاتيـة تفـسد املوضـوعية، ذلـك قـدر  أو هوى أو ّعصبية أو شبه،

ُال يكلف اهللاُ[اهللا تعاىل ّ فإن ًاملستطاع طبعا، ِّ َ ُ َ نفسا إال وسعهاَ َ ُْ ًَّ ِ ْ  وأمر كهذا ليس مـن )١(]َ
 .ّالسهولة بحيث يسهل التغلب عليه

ّاجلانب اإلجيـايب، ويـتلخص بتقـسيم املـادة القرآنيـة) ب ّمـضامينها العلميـة،  إىل ّ
ّوتوزيعها عىل االختصاصيني، كل يف جماله؛ للتوفر عىل تفسريها ورشحها، رشيطة أن 

ّملفرس عىل مواصفات معينة سنعرض هلا يف الفصل التايليكون ا ّ . 
ّوذلك كام يصنع بدوائر املعارف العلمية يف عرصنا هـذا، حيـث جتـزأ ُ علومهـا  إىل ّ

ّويبحث كل علم من قبل ذوي االختصاص به، وهبذا تتم  املوضوعية املطلوبة، وبذلك ّ
ذي مكـان ؤلمـي، ممـا يـل العّالتطفـ أو نخدم القرآن ونسمو به عن اخلـبط واهللوسـة

ًالقداسة يف شعور املسلم، وهو يـرى صـنوفا مـن الالعلميـة والالموضـوعية تأخـذ 
 .ّأقدس أثر بدوافع دعائية رخيصة إىل طريقها
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ّوإذا ما تم ذلك فستقع العني عىل أروع الكنوز وأصفى املنابع التي ظلت مطمـورة  ّ
ّ تصدى هلا أعداؤها وبعض أبنائها بـالقول بأهنـ،ومظلومة ا وصـفة حمـدودة جـاء هبـا ّ

 ملجتمع بدوي ذهبت بذهابه، فهي إفراز لوضع ووقت معني انتهى حيـث 6ّحممد
 .انتهى سببه

ٍوحيث إننا نؤمن أوال وقبل كل يشء ّ ً ً بأن القرآن الكريم جاء وسيظل نورا هيـدي ،ّ ّّ
ا يف عاملها ما فيه خريها يف الدنيا ونعيمه إىل ،ية يف مسريهتا حتى حلظاهتا األخريةنساناإل

ّكل غال هيون بذله يف أي خدمة تتصل هبذا املضامر الـذي يوصـلنا لألخـذ ّ فإن الثاين، ّ ّ
ّمن القرآن، ويؤهل الدنيا لرتى املجتمع القرآين الذي من القرآن يأخذ وبنوره هيتـدي 

ْذلك الكتاب ال ريب فيه هدى لل[ :ومن نمريه ينهل، كام وصفه تعاىل بقوله ِّ ًْ َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َ َمتقني َ ِ َّ ُ$ 
َالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون  َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ُ ْ ُُ َ َّ َ ََ َ َُّ َ ِ َ ْ َ والـذين يؤمنـون بـام $َِّ ِ َ ُْ ِ ُِ َ َّ

َأنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون  ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُْ َ ْ َِ َ ََ َ َِ ُِ َُ ْ أولئك عـىل هـدى مـن رهبـم $ِ ِّ َّ ِِّ ً ُ َ َْ ََ ِ ُ
ْوأو َلئك هم املفلحونَُ ُ ُِ ِْ ُْ ُ َ َ[)١(. 
 

ّالعنارص واالجتاهات الشاذة يف التفسري واألخطاء املنهجية فيه ّ ّ 
ًأمجلت يف مقدمة البحث أقساما ثالثـة ّ ّ ذكـرت أهنـا تتـوزع عـىل أبعـاد التفاسـري ،ُ ُّ

ولكن القدر املتـيقن , ّأقل أو أكثر أو ٌ التفاسري قسم منهاضًاملوجودة فعال، فقد ينال بع
 بـرشح ،ّوقد آن األوان لبيان مـا أمجلنـاه يف املقدمـة. ّو أنه ال خيلو تفسري من بعضهاه

ّيستوعب األقسام املذكورة وفق تسلـسلها الـوارد يف املقدمـة مـراعني االختـصار يف 
 .تقديم بعض النامذج للتدليل
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 .ّتفسري غري القرآن عىل أنه القرآن :القسم األول
َّيديولوجية خاصـة سـبقا وسـلفا، وتكيـف اآليـة وهو التفسري الذي تفرتض فيه إ ّ ُّ ً ً
 .بمضامينها وفق تلك الصفة املطلوبة

  من تفسري غري القرآن عىل أنه قرآننامذج 
ً افرتض بعض الرواة واملفرسين سلفا كفر أيب طالب )أ  أو لعنـاد أو ّ إما جلهـل7ّ
 ومنهـا ّ ضوء هذا االفرتاض صار يفرس بعض اآلياتيفسن ظن بمن روى ذلك، وحل

َوهم ينهون عنه وينأون عنه وإن هيلكون إال أنفسهم وما يشعرون[: قوله تعاىل َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ُُ َُ َ َّ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ْ َْ[)١(. 
ّفذكر عن عطاء ومقاتل أهنا نزلت يف أيب طالب عم النبـي ّ؛ ألنـه كـان ينهـى 6ّ

ّقريشا عن إيذاء النبي ثم يتباعد عنه ً. 
ّينة ومل تفرس فيه اآليةوهذا تفسري أملته صفة مع ِّ بل فرس ما يف نفس املفرس،ّ وسبب . ّ

 :بطالن هذا التفسري وجوه
ًأوال َومنهم من يستمع إليك وجعلنـا [: ّن اآلية مرتبطة بام قبلها، وهو قوله تعاىلأ: ّ َ ْْ ََ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َِّ ِ ُِ

ِعىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإ َ َ َ ُ ًَ ْ َ ْْ َ ً ُِ ِ َِ ِ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ُ َّن يروا كـل آيـة ال يؤمنـوا هبـا حتـىَ ُ َُ َْ ُ َ َ َِ ْ ِْ ٍْ َّ  إذا َّ
َجآؤوك جيادلونك يقول الذين كفروا إن هذآ إال أساطري األولني  ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َّ ِ َِ ْ ْ َُ َ َّ ُُ َ َ َُ ُ ُ وهم ينهـون عنـه $َ َ ْ ُ َْ َْ َ َ ْ

َوينأون عنه وإن هيلكون إال أنفسهم وما يشعرون َ َُ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ْ َْ ُُ ُ َ َّ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ[)٢(. 
ّوقد نص املفرسون عىل   أبو سفيان والوليد مّأهنا نزلت يف بعض مرشكي قريش وهّ

 . بن املغرية وعتبة وشيبة ابني ربيعة وغريهم
ّي خالد، وأن أبا سفيان هو أبـو معاويـة سالمّوال خيفى أن الوليد هو أبو القائد اإل

 .7أب عيل بن أيب طالب  إىل نقلهابخال املؤمنني، فال بأس 
ّن اآلية تتحدث عن مجاعة ومل تتحدث عـن واحـد، وقـد يعـرب عـن الفـرد أ: ًثانيا ُ ّ ّ ّ
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١٤٤ 

بصيغة اجلمع يف مقام التعظيم، وليس املقام هنا مقام التعظيم، وهذا قرينة عـىل تأييـد 
 .القول السابق

ْوإن هيلكون إال أنفسهم[: ّن قوله تعاىلأ: ًثالثا َُ ُ َ َّ ِ َِ ُ ِ ْ ُ مجيع مـا ذكـر يف صـدر  إىل  راجع]َ
ّية، يعني أن كوهنم ينهون عنه وينأون عنه سيؤدي هبماآل ّاهلالك، وقد افرتضـنا أن  إىل ّ

ّأبا طالب ـ كام يقول عطاء ومقاتل ـ كان يمنع قريشا عن إيذاء النبي، وهذا العمـل ال  ً
 .)١(!يستحق به هالك النفس بل يستحق به الثواب، فكيف حيمل عىل اهلالك؟

ّلدعوى ورد القول بنزوهلا يف أيب طالب، والبعض ّوقد ناقش بعض املفرسين هذه ا
 .)٢(ّاآلخر فرسها عىل أهنا نازلة يف املرشكني

ّ أن بعـض أئمـة املـذاهب ،افرتض مجاعة مـن النـاس لـسبب مـن األسـباب) ب ّ
ّية تأخر يف بطن أمه مدة أكثر مـن مـدة احلمـل االعتياديـة، وقـد اختلفـوا يف سالماإل ّ ّ ّ

ّصة ولبقاء اجلنني يف بطن أمه بـصورة عامـة، حتـى جـوز تقديرها بالنسبة للمورد خا ّّ
ّبعضهم بقاء اجلنني يف بطن أمة ثامن سنني ّأكثر، وهي مأساة ترتتب عليهـا جمموعـة  أو ُ

ّمن املآيس واآلثار؛ ألن معنى ذلك أنه لو تويف زوج امرأة وجاءت من بعد ذلك بـثامن  ّ ّ
ّشك يف أهنـا حامـل مـن بعـد أو  ّلو ادعت احلملكذلك سنني بطفل فستأخذ مرياثه، 

ّوفاته كأن ينقطع عنها الدم لسبب من األسباب فالبد مـن أن تعتـد هـذه املـدة مـادام  ّ ّّ
ّاالحتامل موجودا بحملها؛ ألن إمجاع املذاهب األربعة عىل أن عدة احلامل املتوىف عنها  ّ ّ ّ ً

 .)٣(بالوضع
ّوعىل كل حال، بعد أن افرتض مجاعة هذا االفرتاض اضطروا  لتفسري قولـه تعـاىل ّ
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١٤٥ 

َلنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء[ َ ِ ُ َُ ْ ُّ ْ َِّ َ ََ ْ ِ ِ َ َِّ  . بام ينسجم مع هذا املعنى،)١(]ُ
ّإنه قد يبقيه أقل مدة احلمل، وقد يقره أي يبقيـه يف الـرحم مـدة تـصل: قالواو ّ  إىل ّّ

 .)٢(أكثر أو أربع سنني
ه املدة ولو مرة واحدة عـىل سـبيل ّوهو قول ال يؤيده العلم وال العادة، ومل يقع هبذ

 .الشذوذ
ّافرتض بعضهم سلفا أن بعض كلامت القرآن ال تؤدي املعنـى الـذي وضـعت ) ج ّ ً
مقـاطع  إىل ّ تقطـعاّ وذلك أهنـ؛ًملوضوعة له ظاهرا وهلا معنى آخرّتؤدي املعنى ا أو له،

ًيستقل كل مقطع بام يؤديه من معنى، سواء كان املعنى خربا ّ ّ  . ًفانيامعنى عر أو ّ
َال إله إال هو  اهللاُ [: ّ ضوء ذلك رشع يفرس بعض اآليات، ومن ذلك قوله تعاىليفو ُ ََّ َِ َِ

ُاحلي القيوم ُّ َُّ ْ ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه[ :قوله إىل ]َْ ِ ِ ِْ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ :  قـال،ّفقطعها كام يأيت، )٣(]ََّ
» الـذي« الذال مع الم ومجع» ذا«اسم موصول بمعنى الذي وحذف االلف من » من«

 إىل »يشفع«ّ، ثم قطع »ذي«و » ّمن ذل«ًأيضا، فصارت » الذي«بعد حذف األلف من 
ٍمعنى ذلك من ذل ذي يعني إشارة للنفس فمن ذهلا يشف من كـل داء : وقال» يشف« ّ ّّ

ّأن مـن ذل نفـسه : ّ يا أهيا القـاري انتبـه:ّأي فعل أمر من الوعي، فكأنه قال» ع«نفيس 
 .)٤(ألمراض النفسيةشفي من ا

ّ أنه قطعهـا ولكـن مل جيـد هلـا ّوأغلب الظن!  ملاذا ترك باقي املقاطع؟يولست أدر ّ
ٍوإال فال موجب لالقتصار عىل جزء من اآلية وترك بـاقي . معنى بعد التقطيع فسكت ّ

ّاألجزاء؛ ألنه ترجيح بال مرجح ّ أن يكون املرجح هو أنه وجد هلذا اجلـزء ّ، إالمالله. ّ ّ
 .معنى بعد التقطيع ومل جيد لغريه معنىفقط 
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١٤٦ 

رها بعـضهم بروايـة ـّ مطلع مريم فقد فس]كهيعص[ومن ذلك تفسري قوله تعاىل 
 واهلـاء ءّاإلمام الثاين عرش، وهي أن الكاف كربال إىل مرسلة ال يعرف قائلها وأسندها

ّهالك العرتة، والياء يزيد، والعني عطش احلسني، والصاد صربه، وذكر أن زكري ا سأل ّ
ّاهللا أن يعلمه أسامء أهل البيت اخلمسة الطيبني، فعلمه إياهم، فكـان ّ ذكـر احلـسني  إذا ّ

ّيستعرب فأنبأه عن قصته بام مر من ذكره من تفسري    .)١( ]كهيعص[ّ
ّيف احلـروف املقطعـة يف أوائـل الـسور ) علـيهم الـسالم(ّمع أن رأي أهـل البيـت

ّمعروف، وهي أن قريشا ملا كذبوا ال ً ّقرآن وقالوا إنه من حممد ّّ ، أراد اهللا تعـاىل أن 6ّ
َّيبني هلم بأن ّ القرآن مؤلف من نفس حروف اهلجاء التي تتكون منهـا لغـتكم، وحممـد ّ ّ ّ

ر مـثلكم ومـن نفـس ـكان مـن بـش إذا  برش وأنتم برش، فهاتوا مثل هذا القرآن6
 .ّوهذا الرأي مروي عن اإلمام العسكري يف تفسريه. حروف لغتكم

 ّأن هذه احلروف هي أرقام يف صورة احلروف، إىل ّذهب فريق آخر من املفرسينوي
يف احلروف األبجدية، ولذلك يقول مقاتل ابـن  األمة ّبتعبري آخر هي مدة بقاء هذهأو 

ّحسبنا هذه احلروف التي يف أوائل الـسور بإسـقاط املكـرر فبلغـت سـبعامئة : سليامن
ّهذه األمة وأربعني سنة، وهي بقية مدة ًوأربعا ُ)٢(. 

 .ّواألمة باقية بحمد اهللا تعاىل بعد ذلك التحديد الذي حدده مقاتل
ّوهذه األقوال لو صحت روايتها عن معـصوم ألمكـن التعبـد هبـا مل نجـد هلـا  إذا ّ

ًوجها، ولكنها واحلالة هذه ترسل إرساال ّ  ؛يروهيا جماهيل، فال يمكن الركون إليهـا أو ً
فتح بـاب ال يغلـق  إىل ًجمازا، وهو يفيض أو  تدل عليه حقيقةّألنه تفسري لأللفاظ بام ال

 .ّمن التحكم
وملــاذا ال يكــون الكــاف كــالم، اهلــاء هــراء، اليــاء يــروي، العــني عــي، الــصاد 

 !وهكذا ؟... صفصطائي
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١٤٧ 

ً مسلم أن تفتح أمثال هذه األبواب عىل دستوره الذي يرتبط به دنيا إنسان أفريىض
 ّ ويعتقد فيه أنه أقدس رسالة هبطت من السامء؟ ،ًودينا وينهل منه املعارف

 .  جيب أن يصان كتاب اهللا تعاىل عن مثل هذا العبث،أجل
ّوأعتقد أنه قد اتضح فيام قدمت من نامذج ما أسميته بالتفسري غري القرآين عـىل أنـه  ّ ّ ّ

ّقل بتفسري ما يف نفس املفرس بزعم أنه تفسري للقرآن أو القرآن، ِّ. 
ّسري جيد أن هذا اللون من التفـسري شـائع يف كثـري مـن سـور القـرآن واملتتبع للتفا

 .الكريم ويف جماالت خمتلفة
 

 .الزائد عىل القرآن الذي حيمل عىل القرآن :القسم الثاين
 :ّونظرت له بثالثة أقسام

 ّ إقحام بعض املدلوالت العلمية يف الفيزياء والكيمياء والطبيعيات واألحياء:األول
ّلفروع العلمية، وذلك بادعاء أهنا داخلة يف مضامني بعض اآلياتغريها من اأو  ومن . ّ
 :ذلك
حفني أمحـد يف تفـسريه لآليـة الـسادسة واألربعـني مـن سـورة  إليه  ـ ما ذهب١

ًيا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا [: األحزاب وهي قوله تعاىل ُ َ ْ ُّ َِ َِ ََّ َ ًَ َ ُِّّ ً َ ََّ َ ْ َ َِ ً وداعيا$ِ ِ َ َ 
ًبإذنه ورساجا منريا اهللا ىلإ َِ ِ ِ ُِّ ً َ ْ ِ ّأن هذه اآلية تـدل عـىل أن القـرآن مـن اهللا  إىل ، فذهب)١(]ِ ّّ

ّ وذلـك بتقريـب أننـا تتبعنـا ؛ كام تقول قـريش وغـريهم6ّتعاىل وليس من حممد  ّ
استعامالت القرآن الكريم للضوء والنور فرأيناه يستعمل لفظ الضوء ملـا يـصدر عنـه 

الشمس، ويستعمل لفظ النـور ملـا يـنعكس عليـه الـضياء كـالقمر، الضوء من ذاته ك
فالقمر له نور ال ضوء، والشمس هلا ضوء ال نور، وبناء عىل ذلك فالقرآن عندما يقول 
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١٤٨ 

ً بأنا جعلناك رساجا منريا يعن6للنبي  ً  بل هي مـن ،ّ أن رسالتك ليست من عندكيّ
ّ ألن صفة منري تعني أنك تكتسب النور م؛اهللا تعاىل ن غريك، هذا ما ذكره وقـد ذكرتـه ّ
 .)١(باملعنى

ّمع أن املفرسين يف تفسريهم هلذه اآلية الكريمة يذهبون ّأنه تعاىل أراد تشبيه نور  إىل ّ
ّ ونور رسالته املعنوي بالنور احليس يف الرساج، وجهة الشبه أن نور الرسالة 6النبي

وبعد ذلك فاآليـة غـري ّيكشف ظلامت اجلهل كام يكشف نور الرساج الظالم احليس، 
ّمن اهللا تعاىل، مع أنه قد يكون ما ذكره حفني  أو 6كون الرسالة من النبي إىل ناظرة

ًمن استعامالت القرآن للضوء وللنور صحيحا يف اجلملة، ولكن النتيجـة التـي انتهـى 
ّإليها حفني غري واردة، إما ألن اآلية قد تكون ليست يف صدد بيان هذا املعنى كام ذكـر 

ًألن ما ذكره ال يطرد دائام، وذلك أنا رأينا القرآن الكـريم يقـول واصـفا  أو ّملفرسون،ا ّ ّّ ً
:  وهي قولـه تعـاىلاألنبياءرسالة موسى وهارون يف اآلية الثامنة واألربعني من سورة 

َولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقني[ ِ ِ َِّ ْ َ َ ُْ ً َ ْ ُ َ ُ ْْ ِّ ْ ََ َ َ َ ََ ََ سـالتهام شـبيهة ، فجعل ر]َُ
كتـاهبام لـيس  أو ّبالضوء الذي يصدر من ذات اجلسم كام يقول حفني مع أن رسالتهام

ّفينبغي عىل قوله أن يرد اإلشكال ملكان جهة الشبه بني املشبه به . منهام بل من اهللا تعاىل
وبالعكس فقد رأينا القرآن يستعمل النور فيام . ّواملشبه، وهي صدور الضوء من الذات

ً مـن سـورة املائـدة واصـفا قوله تعاىل يف اآلية السابعة عـرشكام يف ر عن الذات، يصد
َقد جاءكم من اهللا[أنبيائه  إىل وحيه َِّ ُ ْ ٌ نورَ ّ، واملراد به القرآن، واآلية رصحيـة يف أنـه )٢(]ُ

ّصادر من اهللا تعاىل، مع أن حفني افرتض أن القرآن يستعمل لفظ النور فيام ينعكس ال  ّ
 . عن الذاتفيام يصدر
ِواملرسـالت [ :ّ ـ ومن ذلك ما فرس به بعضهم قوله تعـاىل يف سـورة املرسـالت٢ َ َ ْ ُْ َ
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١٤٩ 

ْعر ً فالعاصفات عصفا$ ًافُ ْ َ َِ َِ ْ ً والنارشات نرشا$ َ ْ َ ِ َِ َّ ً فالفارقـات فرقـا$ َ َْ َ َِ ِ َ ِ فامللقيـات $ ْ َِ ْ ُْ َ
ًذكرا  ْ ً عذرا$ِ ْ ًنذرا أو ُ ْ ٌ إنام توعدون لواقع$ ُ َ َِ َ َ ُ ُ ّ[)١(. 
ّهذا وصف علمـي دقيـق للطـائرات احلربيـة احلديثـة بمختلـف حركاهتـا : قالف ّ

وبجميع أفعاهلا، فهي تعصف بقنابلها كاحلميم، وترتك الناس كالعصف املأكول، ويف 
أثناء قيامها بذلك تنرش املنشورات وتلقيها عىل اجلنود وعىل غريهم يف ميادين احلـرب 

ّوعىل األهايل والسكان واملدنيني لإلخ ّبار بام تريده الدولة املحاربـة، ومتـزق بـصولتها ّ
، حيث إنه ال يستقر ّاجلبارة بني الكتائب والفصائل والتجمعات مزقا َ ّّ ً  حتتها وال يثبـت ّ

ّأي مجع، بل ملجرد رؤيتها يتفرق الناس وخيتفـون يف الكهـوف واملالجـئ واملخـابئ،  ّ ّ
» ًنذرا أو ًعذرا«ما تريد ذكره، يعني ما تذكره وما تقصد منشوراهتا و» فامللقيات ذكرا«

تعتذر عن إلقاء الـدماء والتخريـب عـىل األمـاكن الربيئـة كاملـساجد واملستـشفيات 
 .)٢(...واألطفال
الشيخ طنطاوي جوهري عند تفسري قوله تعاىل يف آخر  إليه  ـ ومن ذلك ما ذهب٣

 .)٣(]ّولتعلمن نبأه بعد حني[ :آية من سورة ص
ية املرتاميـة سالماإل األمة ها طويل، فمن نبأ القرآن هذهوهذه اآلية رشح: فقد قال

ًاألكناف التي تبلغ اآلن ـ يف أيامه طبعا ـ نحو  ً ميليونا من املسلمني أفلـيس هـذا ٣٥٠ّ
ًمن أعظم أنبائها، ومن نبأ القرآن العلوم التي اكتشفها الناس حديثا، وكيف جاء علـم 

ّاألرواح احلديث مطابقا هلذا القرآن، وأن  هـذه األرواح بعـد املـوت أحيـاء وأن مـن ً
ّاألرواح من هم مغرمون باملادة واحليـاة والـصيت والـذكر يف هـذه الـدنيا، وهـؤالء 

املـذكورة  األمور ّأفال ترى أن هذه: ّأن قال إىل .ّيتباعدون عن املادة ويقرتبون من رهبم
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 .١٧ :ظر اجلانب العلمي يف القرآن للدكتور صالح الدين اخلطاب ـ ان2
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فـس القـرآن، ؟ وهـذا هـو نًقال يف املجامع النفسية علناتيف هذه السورة قد أصبحت 
ّوبعبارة أخرى هو ما يف هذه السورة، من كان يظـن أن نبـأ بقـاء األرواح بعـد املـوت  ُ

 .)١(!وحالتها يظهر يف الدنيا قبل يوم القيامة؟
 ومن الزائد عىل القرآن ما أسميته بالتوسع فيام له منشأ انتزاع مع عدم وجود :الثاين

وخطوطهـا العامـة، وبـام هـو مـن ريعة ـمربر لذلك التوسع؛ ألنه يصطدم بروح الش
 .ًرضورياهتا أحيانا

ًاملعنـى، وألنـه يوافـق غرضـا  أو ّوإنام يتمسك به البعض لوجود موهم من اللفظ ّ
 ذات سـالمونحن نعرف بالرضورة من اسـتقراء أحكـام اإل. ِّللمفرس فيتمسك بذلك

ُّالعالقة باجلوانب املختلفة أنه يمنع االستغالل منعا باتا ويـشن  ً ً حربـا ال هـوادة عليـهً
ومـع . ّفيها، وأقصد هنا باالستغالل معناه التعيني، أي االستثامر بدون مـربر رشعـي

ّأن  إىل شـبه تـؤدي إىل ية نجد بعـضهم يميـلسالموضوح هذا املعنى يف األحكام اإل
 :، كاملوارد اآلتية جييز االستغاللسالماإل
 ًلربـا، فـأرادوا حـالبعض مفكري املسلمني يف موضوع حرمـة ا إليه  ـ ما ذهب١
.  بني تعطيل املعامالت وإيقاف احلركة التجاريـة، وبـني رصاحـة حرمـة الربـاًوسطا

ًيا أهيا الذين آمنـوا ال تـأكلوا الربـا أضـعافا مـضاعفة [: ًفالتمسوا دليال يف قوله تعاىل ْ َْ َ َ َ ََ ُّ ِّ َ ًَ ْ َ َُ َُّ َ ُْ َ ِ َ ُّ
ْواتقوا ا ُ َّ َلعلكم تفلحونهللا َ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َّ َ[)٢(. 

ّإن القرآن مل حيرم من الربا إال ما كان أضعافا مضاعفة، أي إال ما يـصل: افقالو ًّ  إىل ّّ
 .يزيد عليه أو مثل رأس املال

ً ذلـك أن أضـعافا ؛ّمع أن استنتاجهم من اآلية ال يمكن أن يستقيم وما قال أحد به ّ
 يبلـغ ّكان كذلك فينبغي أن ال حيرم من الربـا إال مـا وإذا وصف للربا ال لرأس املال،

                                                 
 .٨٥ :١٨   ـ انظر تفسري اجلواهر للطنطاوي1
 .١٣٠:  ـ سورة آل عمران2
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ّ  وذلك ألن كلمة أضعاف مجع، والضعف يكـون بقـدر األصـل %٦٠٠ستامئة باملائة 
ّمرتني، ومرتني يف ثالثة يساوي ستة، وال قائل بذلك قط ّ)١(. 

ّإن هؤالء استدلوا بمفهوم الوصف: ّوبتعبري علمي نقول ّ إذ اعتربوا أن الوصف ـ ،ّ
يد للموضوع وهو الربا، وبنـاء عـىل  بينام هو ق،ـ قيد للحكم وهو املنع» ًأضعافا«وهو 

ّوحتى لو سلمنا بوجود مفهوم للوصف فهو إنام يكـون. ذلك فال مفهوم للوصف  إذا ّ
ُمل توجد قرينة عىل خالفه، والقرينة هنا موجودة، وهي أنه أورد مورد الغالـب، أي  ّن أّ

ًالربا ليس دائام يكون أضعافا ، حيـث  مضاعفة، ولذلك ذهب الطربيس يف جممع البيانً
 .)٢(ًاعترب الوجه هو تضاعف الزيادة بالتأجيل أجال بعد أجل

 :بعضهم يف تفسري اآلية الرابعة من سورة النساء وهي قوله تعـاىل إليه  ـ ما ذهب٢
َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع[ َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِّ ََ ُ ْ َْ َ ِّ ُ َ َ ِ ًخفتم أال تعدلوا فواحدةّ فإن َ َ َ ُِ ِ َِ َْ ْ ُ َّ َ ْ أو  ْ

ْما ملكت أيامنكم ْ َ َُ ُ ََ َ ْ ّ ألن القـرآن ؛ تسع نـساءنسانّجواز أن يتزوج اإل إىل ، حيث ذهب]َ
عىل قوله قد أجاز ذلك بعطف هذه األعداد بعضها عىل بعض بالواو، باملثنى والثالث 

 .)٣(والرباع، وجمموعها تسعة
ّمع أن القرآن الكريم لو أراد ذلك لعرب بالرقم املوضوع هلذا العـدد  وهـو التـسعة، ّ

ًانكحوا الطيبات معدودات هذا العـدد اثنـني اثنـني، وثالثـا ثالثـا، : ولكنه تعاىل أراد ً
ًوأربعا أربعا وا هذه األموال بيـنكم مّ وذلك أنه خاطب اجلميع كام تقول للجمع اقتس؛ً

ّوإنـام . ّدرمهني درمهني، وثالثة ثالثة، وأربعة أربعة للداللة عىل جواز كل هذه الوجوه
ّألنه حينئذ ال يفيد جواز االقتسام إال عىل أحد هذه الوجوه» أو« يعطف بـ مل ٍ ّ . 

ومن أقسام الزائد عىل القرآن هو ما أسميته برتمجة ألفاظ القرآن بمضامني : الثالث
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 أو ّ وال مما يفهمـه العـرب ولـيس فيـه نـص،غريبة وليست مما يستهدفه ظاهر القرآن
ّومضة يف ذهن املفرس تـصور أهنـا تتـصل باآليـة،  أو ىّرواية، إنام هو جمرد انقداح معن ّّ
 .فبنى تفسريه عىل هذا التصور

ّومن ذلك ما فرس به بعضهم اآلية الثامنة والسبعني من سورة بني إرسائيـل وهـي 
ِأقم الصالة لدلوك الشمس[ :قوله تعاىل ْ َّ ِِ ِ ُِ ُ َ َ َّ َغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن  إىل َ َّ َْ ْ ْ َُ ُِ ِ ْ ََ ْ َِّ ِ ِالفجـر َ ْ َ ْ

ًكان مشهودا ُ ْ َ َ ّ حيث فرس ذلك بأنه جيب نصب اإلمام عند زوال شمس النبوة]َ ّ ّ)١(. 
ّوقد اتضح فيام مر من النامذج التي قدمتها يف القسم الثاين الذي أسميته الزائد عىل  ّ

ّإن : وقـد تقـول. ا ليست من طبيعة القرآن وغريبة عن مادته وأسلوبهَّالقرآن كيف أهن
غـري  إىل ال خيتلف عن سابقه يف كونه ليس من القرآن، فلامذا هذا التقـسيمهذا القسم 

 .ىل الزائد عىل القرآن؟ كام أسميت القسم الثاينإالقرآن؟ كام أسميت القسم األول، و
ًإين مل أرد أن أجعل من كل مـن العنـوانني حـدا جامعـا : ولإلجابة عىل ذلك أقول ً ّّ ّ ُ ّ

ّمانعا، وإنام أردت من كل عنوا ّ ر ـّناحية يف املعنون، فاألول كان املفـس إىل النظرن منهام ً
ّفيه يفرتض مسبقا معنى من املعاين وجير اآلية ّ، وإن كان يف اآلية حمط قـدم لـه، ولكـن ً

ّ عىل ذلك، أما القسم الثاين فبالعكس، حيث ّامللحوظ أنه يفرس ما يف ذهنه وحيمل اآلية
 .ّسع فيه بام ال مربر معهّيتبع منشأ االنتزاع يف اآلية ولكنه يتو

 
التفسري النـاقص عـن اسـتيعاب حمتويـات القـرآن الكـريم وعـن  :القسم الثالث
 .ّاستيعاب خواصه

 :ثالث شعب إىل ّوقد قسمته
ّما يغفل عنرص األبدية يف القرآن الكريم، ومعنـى ذلـك أننـا نـرى  :الشعبة األوىل
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ًفرس آية وذكر هلا وجها إذا ّبعض املفرسين ًا يرتك الباب مفتوحا وال يوصده، وجوه أو ّ ً
ّاهللا أعلم بمراده، وال يبت فيام ذهب إليه، وهذا يف بعض اآليات ممـا ال يـصل: فيقول ّ 

وهذا هـو الـذي أردتـه عنـدما . ما يقرب منهام يف الظهور أو النص أو ّحد املحكمإىل 
ّصدرت هلذا القسم باملقدمة فقلت اته لكثـري مـن ّإن مرونة القرآن الكريم واحتامل آي: ّ

ّصالحيته للتطور ـ عىل حد تعبري بعـضهم ـ املـراد منـه أن ذلـك عـىل نحـو  أو املعاين ّ
ّاإلجياب اجلزئي، ولبعض اآليات التي يكون فيها املوضـوع متطـورا كـام سـنمثل لـه  ً ّ

 .وصفها بغري ذلك إىل ّأما اآليات الرصحية والقاطعة الداللة فال سبيل. ًقريبا
ّاملهمة يف القرآن الكريم والتي تستأهل أن يكتب  األمور املعنى منّواحلقيقة أن هذا 

ًإن القـرآن أوال : ّفيها الكثري ولكن ال بأس من اإلشارة إليها بام يتسع له البحث فنقول ّ ّ
ّ ألن اهللا تعاىل رب العاملني املريب هلـم واملقـوم، ؛وقبل كل يشء هو كتاب تربية وتقويم ّ ّ

 .ّية التعاليم املنزلة، وأمهها القرآن الكريمُووسيلته األوىل يف الرتب
ّفهو يريب ويسعد وينظم العالئق لتؤهل الفرد واملجتمع للسعادة يف الدارين، وهـو  ّ ّ

ّرون كـل ـّومن هنا حيمـل املفـس. ّهدف واضح يف كل األحكام التي هي روح القرآن
 .ّإطالق يوهم خالف هذا عىل هذا املقيد

ٍمـا فرطنـا يف الكتـاب مـن يشء[ :ري قوله تعاىلالفخر الرازي يف تفسيتساءل  ِ ِْ َ ِ َ َِ ْ َّ ََّ[)١( 
 ؟...ّ مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب واحلساب واهلندسة و،كيف يكون كذلك

ّإن مـن آيـات القـرآن دالـة بإحـدى الـدالالت : ًثم جييب عىل هذا التساؤل قائال ّ
ُالثالث عىل أن القرآن املراد منه معرفة أمور الدين وم  فـإذا عرفة اهللا تعـاىل وأحكامـه،ّ

ّكان هذا التقييد معلوما لكـل املـسلمني فيجـب أن حيمـل ذلـك اإلطـالق عـىل هـذا  ً
 .)٢(التقييد
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ّ األوىل فالرتبيـة بكـل أقـسامها ـ ،وحيث كان القرآن الكريم كتاب تربية بالدرجة ُ
. بت ومتطورثا: الروحية والبدنية واالجتامعية وغريها ـ تعتمد عىل نوعني من احلقائق

ْقل [: ّن وحدانية اهللا تعاىل من احلقائق الثابتة يف الكتاب الرصحية، يقول تعاىلأ ،ًفمثال ُ
َهو اهللا ٌأحد ُ َ ، ورصاحتها هنا يف الضامن لعدم انشطار الشخصية مـن تعـدد اآلهلـة )١(]َ

ّوما يرتتب عليه من هتافت، ومن الوسائل التي حتقق تربية نفسية وجسدية صوم شهر  ّ ّ
ية نـسانّ ألنه موضوع بإزاء حقيقة ثابتـة، وهـي اإل؛ السنة، وقد جاء به القرآن هكذايف

ّبخصائصها اجلسدية والروحية، فاجلسد هـو اجلـسد مهـام تطـورت الـدنيا ونوازعـه 
َفمن شهد منكم الـشهر [ًنوازعه مهام لبست من أثواب، لذلك كان العالج ثابتا وهو  ُ َْ َّ ُ ِ َ ِ َ َ

ُفليصمه ُْ َ ْ ّي التطـور، فوضـع ـُني هناك وسائل للرتبية يف حقول أخرى تقتض، يف ح)٢(]َ
 .ّاحلكم املتطور بإزائها

ِوإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل[: ومن ذلك قوله تعاىل يف اآلية ْ َّ َُ َ َْ ِ ْ ُ ْ ُْ َْ َ َ ِ َ[)٣(.  
ّفإن احلكم بالعدل من أفعل الوسـائل يف الرتبيـة، ولكـن ملـا كـان مفهـوم العـدل 

ًمتطورا ً ألنه وضع اليشء يف موضعه، وضعه اهللا عز وجل عالجا لكثري من املـشاكل ؛ّ ّ ّ ّ
ّمرونة وقابلية للتكيف مع جو املشكلة، وليس لـذلك إال العـدل، هـذا  إىل التي حتتاج ّ ّ

 .ّاملفهوم املتطور
ّإن بعض املفـس: صلب البحث حيث قلت إىل وأعود من بعد هذا االستطراد رين ـّ

عنى آخر حمتمل يف اآلية، والبعض اآلخر يوصـد البـاب ويـذكر ًيرتك الباب مفتوحا مل
ّلآلية وجها ال يتعداه  : غريه، وذلك فيام اعتقد ألمرين إىل ً

ّية، فلكـل جيـل منـه حـظ ولكـل زمـن نسان غفلته من كون القرآن زاد اإل:األول ّّ
ال  قصور العلم يف قوته عن إلقاء الضوء عـىل املفهـوم القـرآين، ومثـ:والثاين. نصيب
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 : ذلك
: ّما ذكره بعض املفرسين عند قوله تعاىل يف اآلية الثامنة والثالثني من سورة األنعام

ِوما من دآبة يف[ ٍ َِّ َ ُوال طائر يطري بجناحيه إال أمـم أمثـالكم األرض ََ ُ َ ْ ٌ َ ْ ََ ُ َّ َِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ ٍ ر ـ حيـث قـص)١(]َ
كم يف اخللـق واملـوت ف خمتلفـة أمثـالئـ طوا]ُامم أمثالكم[: املامثلة عىل ما يأيت فقال

ُواحلاجة إلينا يف الرزق والتدبري يف مجيع أمورهـا والداللـة عـىل كـامل القـدرة وبـديع 
 . هذا كل ما ذكره يف املامثلة،)٢(الصنعة يف تسخريها وترصيفها بقدرتنا
ُأمم أمثالكم مكتوبة أرزاقها وآجاهلـا وأعامهلـا، : ويقول آخر عن هذه املامثلة ما ييل

 .)٣(زاقكم وآجالكم وأعاملكمكام كتبت أر
وإذا كان الزخمرشي يقترص من املامثلة عىل كتابة األرزاق واآلجـال واألعـامل فقـد 
ّيعذر خللو عرصه عن كثري من املعارف التي جدت يف دنيا احليوان بكل صنوفه، ولكن  ّ

 ّ ألنه يف عرص كثرت فيه هذه العلوم ويف بلد سبق البلدان؛مثل الشيخ حسنني ال يعذر
ُالعلوم احلديثة، ونراه مع ذلك يقرص املامثلة عىل أمور ال إىل  األخرى يةسالمالعربية اإل

 وقـد تعـم مـا نـسميه بـاجلامد بنحـو مـن ،ّ بل تعم النبات كـذلك،خيتص هبا احليوان
ّ وكل جوانب ،ّاألنحاء؛ ألنه بذلك يغفل عن اجلانب املرشق من جوانب اآلية الكريمة

انب هو املامثلة من حيث كثري من أنامط الـسلوك املـشرتكة، اآليات مرشقة، وذلك اجل
، ًولية أحياناؤّالرعاية واحلنان، ومن حيث حتملها للمس إىل ومن حيث حاجة كثري منها

غري ذلك من وجوه املامثلة التي كـشف عنهـا  إىل ...كام هو مفاد حرشها يوم القيامة و
 .ًالعلم والتي سينكشف منها الكثري أيضا

ّبعض املفرسين يف تفسري اآلية الثانية والثالثـني مـن  إليه ًك أيضا ما ذهبومن ذل

                                                 
 .٣٨:  ـ سورة األنعام1
 . ٢٢٢ :١ّعاين القرآن للشيخ حسنني حممد خملوف  ـ انظر صفوة البيان مل2

 .٢١ :٢ّ ـ انظر الكشاف للزخمرشي 3
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َومن يعظم شعائر[:سورة احلج وهي قوله تعاىل ْ ُ َِ َ َ ََ ِفإهنا من تقوى القلوب اهللا ِّ ُ ُْ َْ ََّ ِ َ ِ َ [)١(. 
ثبتت فيها ومتكنت ظهـر  إذا ّ ألهنا مراكز التقوى التي؛أي ذكر القلوب: حيث قال

 .)٢(عضاءأثرها يف غري األ
ّوهذا اجلزم بأن القلب مركز التقوى يثري السخرية يف نفوس الساخرين ممن عـرف  ّ ّ

ّبالرباهني والترشيح أن القلب ليس إال مضخة للدم ّ ّ وأن مركز كل الفعاليات الذهنية ،ّ ّ ّ
 .هو املخ

ّإن القرآن الكريم إنام يعرب بالقلب عن العقل ّ ّ ألنه خياطب العـرب بلغـتهم وهـم ؛ّ
 :شاعرهم زهري يقولّ فإن ،ون عن العقل بالقلبّيعرب

 ّفلم يبق إال صورة اللحم والدم        لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
ّوقد يعذر الزخمرشي ملا أسلفنا من خلو عرصه من املعلومات، ولكن ملـاذا يـذهب 

 ّوعىل كل حال أرأيت هذا اجلزم واحلرص من الزخمرشي! نفس املفارقة؟ إىل ّاملتأخرون
ّ ألهنا مراكز التقوى، ومل يرتك جماال ألي احتامل آخر قد يكون ؛ّإنام ذكر القلوب: بقوله ً ّ

 .ذكر القلب ألجله
رين حتـى املتـأخرين مـنهم الـذين يعيـشون وثبـات ـّونظائر ذلك كثري عند املفس

ُالتكنولوجيا وقفزاهتا اجلبارة، وهم مع ذلك قد يقص رون يف تفاسـريهم القـرآن عـىل ـّ
ُّأنه معد لكل األجيال، فال بد أن يأخذ كل جيل منه  إىل  غري ملتفتني،عرصهمحضارة  ّّ ّ ّ
ْأنـزل مـن الـسامء مـاء فـسالت [: يكون أخذه حسب استعداده، قال تعاىل أو ًجديدا ََ َ َ ََّ َ َ ِ َ َ

َأودية بقدرها ِْ َ َ ٌِ َ ِ َ[)٣(.  
ّما أسميته إغفال ما يتصوره بعض املفرسين بأنـه لـيس  :الشعبة الثانية ّ ٍحمـل ابـتالء ّ ّ

ّبعض الباحثني يف القرآن درجوا عىل أن يبحثوا منه ما هـو حمـل حاجـة يف ّ فإن ،بذلك
                                                 

 .ّ ـ انظر الكشاف، تفسري اآلية1
 .٣٢:  احلج ـ 2
 .١٧:  ـ سورة الرعد3
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ّعرصهم، ومن املالحظ اآلن أن الفقهاء عنـدما يبحثـون مواضـيع الفقـه ال يبحثـون 
ّ بغض النظر عام،ّبعض املواضيع التي هي ليست حمل حاجة فعلية ّكانت حمل حاجة  إذا ّ

 . ًمطلقا
ًة أن بعض املواضيع التي مل تبحث تركت ثغرة بارزة وتـساؤال عـىل شـفاه واحلقيق ّ

ً فضال عن - سالمّأن اإل -ًمثال  - فهم يعلمون ،سالمالكثريين من املعنيني بشؤون اإل
ّ قد حكم فعال وكانت له جتربة فريدة يف احلكم، وقد دللت التجربـة -اجلانب النظري  ً

ّوالتكامل، فلامذا مل تدون اخلطوط العامة لنظريته يف ذاهتا عىل كوهنا يف منتهى النضوج 
ّاحلكم واألسس التي متتد إليها النظرية؟ وملاذا أمهل املفرسون وهم عىل متـاس مبـارش  ّ ُ

ّهنـم أ إذ ؛ّللقرآن وليس بينهم وبني النظرية من واسطة إال القـرآن ؟ بخـالف الفقهـاء
ّ نظرية احلكـم ومل جيلوهـا جتليـة يف استدالهلم عىل األخرى ّيتصلون بمصادر الترشيع

مستوى النظرية  إىل رج بينها ومل تصلُ متأل الفملكاملة سوى إشارات مل تتصل حلقاهتا و
 .الكاملة

صـيغة  إىل ّ مل جيل جتلية كاملـة فيـصلسالمإن نوع نظام احلكم يف اإل: وبتعبري آخر
ُتلـتمس أصـوهلا بنحـو  هذه املسألة بالذات مل َّوهلذا نجد أن. مقبولة من كل األطراف

َّكامل من القرآن، بل حاول البعض أن جيد مصادرها يف السنة ويف حكم العقل، مع أن ّ 
ُمسألة كهذه ليست هبذه الدرجة من البساطة حتـى هيملهـا القـرآن، وهـي مـن أكـرب 

ّ ألن النبـوة واإلمامـة ؛أهدافه إن مل تكن أكربها من بعـد مباحـث الوجـود والتوحيـد
 . واحدصنوان ومالكهام

ُوالنظرية بعد ذلك توجد مقوماهتا كاملة ـ وإن أمجلت ـ يف القرآن، ولكن مل تتـوفر  ّ
 .العناية الكاملة عىل بلورهتا ورشحها

ّولعل ذلك من األسباب التي أدت هذا االختالف يف نـوع نظـام احلكـم عنـد  إىل ّ
ّأن اإلمامة ال تكون إال إىل ًفالشيعة مثال يذهبون. ّمفكري املسلمني  بالنص واجلعل من ّ
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ّاهللا، وهلم أدلتهم عىل ذلك، وبأن اإلمام منصوص عليه ومعـصوم ومـسلح بـاملعجزة  ّّ
، وبالعقـل )١(وقـد اسـتدلوا لـذلك بالنقـل مـن القـرآن الكـريم. وأفضل أهل زمانه

  .)٢(واألخبار
ّإن اإلمامة ليست «: ّوقد نقل عنهم رأهيم يف ذلك ابن خلدون يف مقدمته حيث قال

ّويعني القائم هبا بتعيينهم، بل هـي ركـن  األمة نظر إىل ّصالح العامة التي تفوضمن م
ُاألمة، بل جيـب  إىل  إغفاله وال تفويضه6، وال جيوز للنبي سالمالدين وقاعدة اإل

ًعليه تعيني اإلمام هلم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وأن عليا  ّ  هو الـذي 7ً
ّعندهم امتداد طبيعي للنبـي، فـشكل احلكـم بالنـسبة ، فاإلمام 6ّعينه رسول اهللا 

ّلنظريتهم هو اإلمام املعني من اهللا تعاىل الذي حيكـم يف حـدود مـا رسـم لـه الكتـاب  ّ
ًوالسنة، فسمه إن شئت ثيوقراطيا هذا يف حال وجود اإلمام، ويف حالـة . غري ذلك أو ّ

ّ فإن ب والسنة، أما السنةحكم احلاكم العادل القائم عىل ضوء الكتا إىل الغيبة يذهبون
ّنظريتهم يف ذلك مرت بأشكال وانتهت بعد ذلـك حكـم الـشورى بـشكل لـيس  إىل ّ

الشورى املذكورة تتأرجح بني نسب خمتلفة يف تعيـني العـدد الـذي ّ فإن ًبواضح متاما،
ّيامرس عملية الشورى ونوعيتهم، ولكن يمكن القول امجاال بأن نظريتهم هـي نظريـة  ّ ّّ ً

  .)٣(»الشورى
اآليـة الكريمـة الثامنـة والثالثـني مـن سـورة الـشورى  إىل وقد استندوا يف ذلـك

ْوأمرهم شورى بينهم[ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َُ ّ، مع أن املفرسين يذكرون أن هذه اآليـة جـاءت يف معـرض ]َ ّّ
ّ بحيث ال يستبد الفرد مـنهم ،اخلرب عن صفة من صفات األنصار مدحهم اهللا تعاىل هبا

                                                 
ًإين جاعلك للناس إماما[ : ـ انظر تفسري قوله تعاىل1 َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ  :١ املـصدر  وانظر نفس؛٢٠١ :١، يف جممع البيان ١٢٤: ، البقرة]ِّ

َّوقال هلم نبيهم إن ا[: ، عند تفسري قوله تعاىل٣٥٢ ِ ْ ُّ ُْ ِ َ َُ َ َ ًقد بعث لكم طالوت ملكاهللا َ ُِ َ َْ ُْ ََ َ ََ  . ٢٤٧:  البقرة]َ
 .؛ وأصول الكايف، باب احلجة٣٧٨ ـ ٣٧٥، ص ١ج  ـ انظر علم اليقني مال حمسن الفيض الكاشاين، 2
ّ ـ انظر التفسري واملفرسون ملحمد حسن ا3  .٢٤٩ية للدكتور صبحي الصالح، ص سالم، والنظم اإل٤ : ٢لذهبي ّ
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، وال يروهنا ناظرة )١( يستشري غريه، وال يرون هلا صلة بنوع احلكمبرأيه يف املشاكل، بل
 .)٢(بعيد أو لذلك من قريب

ّيف حني يذهب مجاعة آخرون من الكتاب السنة  ليس لـه نظريـة يف سالمّأن اإل إىل ّ
، »الفتنة الكربى«ّأي شكل من أشكال احلكم، ومن هؤالء الدكتور طه حسني يف كتابه 

 .» وأصول احلكمسالماإل«ازق يف كتابه والشيخ عيل عبد الر
ّوهناك نظريات أخرى لست بصدد استقرائها، وإنام كان اهلـدف مـن املـرور هبـذه  ُ ّ

ُأن عدم جتلية املفرسين هلذه النظرية قد ساعد مع عوامل أخـرى يف  إىل اآلراء اإلشارة ّ ّ
 ّ، وهـذه النقطـة ممـا جيـب أن يتـوفر عليهـاسـالمعدم وضـوح شـكل احلكـم يف اإل

 .ّرأي معني ضمن نطاق النصوص يف ذلك إىل االختصاصيون لالنتهاء فيها
ي الـذي مل جيمـع شـتاته ومل حتـص سـالمومن هذا القسم موضـوع االقتـصاد اإل

ّنظرياته بشكل كامل حتى من املتأخرين الـذين كتبـوا يف التفـسري والفقـه، اللهـم إال  ّ
ّحماوالت مل تتكامل عند الكتاب واملفكرين املسلمني ً يف خمتلف بقاع الدنيا، خـصوصا ّ

ٍرين حيـث كتبـت يف ذلـك بحـوث يف أجـزاء مـن ـيف النصف الثاين من القرن العـش
 عىل حده، والبعض منهم ضغطها بذكر مثال لكـل فـرع مـن ٍّي كلسالماالقتصاد اإل

ُفروع االقتصاد مع لفـت النظـر للخطـوط العامـة، وأخـص مـنهم األسـتاذ حممـود  ّ
جت هذه املحـاوالت بتـأليف ّوتو. سالم الثالثة من جملة رسالة اإلاللبابيدي يف السنة

  .)٣(»اقتصادنا«كتاب 
ّومن هذا القسم أيضا موضوع الرق يف اإل ّ، فإنه بالرغم مما كتب فيـه بـشكل سالمً ّ

الرقيـق ومعاجلـة  إىل سـالمإشباع وبحث شامل لوجهة نظر اإل إىل ّجمزأ ال يزال حيتاج
 .حتريرهم

                                                 
 .٢٩١ :٢، وصفوة البيان ملعاين القرآن ٣٣ :٥ ؛ جممع البيان ٢٩٩ : ٢ ـ انظر الكشاف للزخمرشي 1
 ّن القـرآن مـدح املـسلمني بـأهنم يتـشاورون يفأ وبام ،ن النبي مل ينص عىل أحدأ ـ تقريب االستدالل بآية الشورى هو بام 2

 .ّاهلامة فهي تعني عن طريق الشورى األمور ُاألمور، واخلالفة من
 ).قدس رسه(ي الشهري آية اهللا العظمى السيد حممد باقر الصدرسالم ـ للمفكر اإل3
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ّ إهنا كتب فيها الكثري، وأنا ال أنكر :لثالثة التي ذكرهتا قد يقول قائلوهذه النامذج ا
ّإن كثريا ممن عاجلها ليس من ذوي التخصص يف ذلك: ّذلك وإنام أقول ً هذا من ناحية . ّ

ّومن ناحية أخرى أهنا عوجلت خارج نطاق التفسري والـذي نحـن بـصدده أن يكـون  ُ
 وبشكل مـشبع تتـضح ،ذوي االختصاصمكان هذه املعاجلات يف كتب التفسري ومن 

ِوإن خفتم أال تقـسطوا يف [ :ّفأنت تعلم أن الذي يقرأ قوله تعاىل. معه جوانب النظرية ْ ُْ ِ ُِ َُّ َ ْ ْ ْ ِ َ
َاليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وربـاع َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِّ َ َ ََ ُ ْ َْ َ ِّ َُ َ َْ ِ ْخفـتم أال تعـدلوا ّ فـإن َ ُ ِ ِْ َ َُّ َ ْ ْ

ًفواحدة َ ِ َ ْما ملكت أيامنكم ذلك أدنى أال تعولوا  أوَ ُ َُ َْ َّْ َ َ ََ ُ ُ ََ ِ َ ْ ْ َ ََ[)١(. 
 جيوز له أن يطأ بملك اليمني ما يشاء، تتضخم عنـده نسانّثم يقرأ تفسريها بأن اإل

، ومـن إهـدار الكرامـة نـسان أخاه اإلنسان اإلّقاملشكلة املزدوجة من جواز أن يسرت
ّأما لو عالج التفسري املشكلة بأهنـا . لعددالبرشية وتشجيع رضاوة اجلنس بإباحة هذا ا ّ

ّلون من ألوان حترير العبيد وطريقة مهمة يف ذلك، وهي استغالل الغريزة لتعتـق األم 
ً يف املعاجلة اهلادئة، لكان ذلك مهام يف إزالـة سالموالولد، ومدى صلة ذلك بنظرية اإل ّ

ّخـارجي يبحـث عـن حـل الشبه املتولدة عند قارئ القرآن الذي مل يدر يف أي كتـاب 
ُاملشكلة، ولعله ال يدري أهنا بحثت يف مكان آخر ّ ّ. 

ُما أسميته يف املقدمة بام هيمل :الشعبة الثالثة ّ بدعوى أنه مما استأثر اهللا بعلمه،ّ وهذا . ّ
 :القسم يقع الكالم فيه من جهتني

: لواوجوده يف القرآن الكـريم وقـا إىل وقد ذهب مجاعة. وجوده يف القرآن: وىلاأل
ّهو ما عرب عنه باملتشابه، ومثلوا له بالروح يف قوله تعاىل َفنفخنا فيها من روحنا[: ّ َ ْ َِ ِ ُِّ َ َ َ[)٢( ،
ّومثلوا له بالساعة وباحلروف املقطعة يف أوائل السور وقـد ذهـب لـذلك األحنـاف . ّ

ّوبعض املفرسين من غريهم، وخالفهم يف ذلك مجهور املسلمني من الشيعة والشافعية 
 .ّهم كام سيمر عليناوغري
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ِهـو الـذي [ :وقد استدلوا لذلك بقولـه تعـاىل يف اآليـة الـسابقة مـن آل عمـران َّ َ ُ
ُيصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم  َ ْ ْ ْ ُ ُِ َْ ُ َ ُِ َ َ ُ َ َ ِّ َْ ََّ َِ ِ َ َِ َ َ هو الذي أنزل عليك &ِ ْ َ ََّ َ َ َُ َ َ ِ

َّالكتاب منه آيات حمكامت هن ُ ُ ٌَ ٌ ْ ََ َ ْ ُّ َ ِ ِ ٌ أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الـذين يف قلـوهبم زيـغ ْ َ ٌ َ َ َْ ْ َّ َ ُ ُ ُِّ ِ ِ ُِ َّ ُْ َ َِ َِ َ َ ُ ُ
َّفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال ِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َ ِْ ِْ َْ َ َ ْ ْ َ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِوالراسخون يف  اهللاُ َ َ ُ ِ َّ َ

َّالعلم يقولون آمنا  َ ََ ُ ْ ُْ ِ ِبه كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلبابِ َ ْ َ ِّ ْْ ُ ٌّْ ُ َّ ِ ُ َ َ َ َِّّ َ َُّ ِ ِ ِ ِ[)١(. 
ّووجه استدالهلم باآلية الكريمة هو أهنم يقفون عىل لفظ اجلاللـة يف املقطـع اآليت 

ُوما يعلم تأويله[من اآلية  ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َوالراسخون[: ّ ويعتربون الواو استئنافية يف قوله تعاىل]َ ُ ِ َّ َ[، 
وأكتفـي .  ويعتـربون الـواو عاطفـة،بينام خيالفهم اجلمهور فيقفون عىل كلمـة العلـم

 . من يشاركهم فيه إىل بنموذج واحد من الذاهبني هلذا الرأي وأشري
 فـاعترب الوقـوف عـىل ،ّفمن مفرسي الشيعة ذهب لذلك الطربيس يف جممع البيان

ًمـل إال وجهـا مـن التأويـل، ّكلمة العلم والواو عاطفة، وفرس املحكـم بالـذي ال حيت ّ
ّولـذلك كـان الـصحابة ال يتوقفـون يف : واملتشابه الذي حيتمل أكثر من وجـه، وقـال

أنـا مـن «: قرأ هذه اآلية يقـول إذا  وكان عبد اهللا بن عباس،تفسري يشء من آي القرآن
 6كان رسول اهللا «:  يقول7، وكان اإلمام أبو جعفر الباقر »الراسخني يف العلم

لراسخني يف العلم، قد علم مجيع ما أنزل اهللا عليه من التأويل والتنزيـل، ومـا أفضل ا
ّمل يعلمـه تأويلـه، وهـو وأوصـياؤه مـن بعـد يعلمونـه ً شيئا كان اهللا تعاىل لينزل عليه

  .)٢(»ّكله
ًوقد فرس الشافعية املحكم واملتشابه هبذا املعنى أيضا  كام حكاه عنهم الشيخ حسني ،ّ

ّ املتشابه يتضح معنـاه بـالنظر الـدقيق، وهـو َّأن إىل تفسريه، كام ذهبواّحممد خملوف يف 
وعىل هذا فالراسخون عندهم معطوفـون عـىل لفـظ اجلاللـة، . يشمل املجمل ونحوه
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 .)١(ًوقد مال لذلك هو أيضا
ترجيح قول عـىل  إىل  ومل يمل،)٢(كام ذكر نفس املضمون السابق املراغي يف تفسريه

 .هقول كام هو ظاهر بحث
ّأما الفخر الرازي فقد قـال يف تقـسيمه للمحكـم واملتـشابه بـام مـؤداه ّأن اللفـظ : ّ

ًمل حيتمل إال معنى واحدا فهـو  فإذا ّاملوضوع ملعنى إما أن حيتمل غري ذلك املعنى أوال، ّ
ًالنص، وإن احتمل معنيني، فإما أن يكون احتامله ألحدمها راجحا عىل احتامله لآلخر ّ 

ّهو الظاهر، واملرجوح هو املؤول، واماال، والراجح أو  احتملهام عىل السواء كـان  إذا ّ
ًاللفظ بالنسبة هلام مشرتكا، وبالنسبة لكل واحد منهام جممال، فاللفظ يكون إما نـصا ًّ ّ  أو ً

ًمهمال، واملحكم هو النص والظاهر، واملجمل واملؤول  أو ًمشرتكا أو ًمؤوال أو ًظاهرا
ّأن املجمل ممـا اسـتأثر اهللا بعلمـه ألنـه  إىل وهو يميل. مههذا حاصل كال. هو املتشابه ّ ّ

 .)٣(ّيرجح الوقوف عىل لفظ اجلاللة
 يرد ،ي القرآن الكريمآ بعض  إىل ّبعد أن ظهر أن هذا الرأي موجود بالنسبة: الثانية
اء ستأثر اهللا تعاىل بعلمه، وبناّكان مما  إذا  يف القرآن الكريمملاذا وضع املتشابه: التساؤل

 ، وضعه وعدم وضعه ؟ فام جدوى سطر حروف ال يفهمها الناسيعىل هذا أال يستو
 ! ّوإنام يتلوهنا جمرد تالوة ؟

ّأما القائلون بأن املتشابة يعلمه العلامء ـ وهم الفرقة الثانية الذين يقفون عىل كلمـة  ّ
ُالعلم ـ فاحلكمة عندهم واضحة وملخصها أمور والفقـه  أن يشتغل أهل النظر : منها،ّ

ّاملحكم، فتشحذ قرائحهم ويطول نظرهم ويتصل فكرهم بالبحث عن  إىل برد املتشابه
ًمعاين فيثابون عىل اجتهادهم ويتميز العامل من غريه، ولو كان كله حمكـام ال سـتوى يف  ّ

                                                 
 .٩٦ :١يان ملعاين القرآن صفوة الب:  ـ انظر1
 .٩٧ :٣ تفسري املراغي : ـ انظر2
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غـري ذلـك ممـا يـذكر  إىل معرفته العامل واجلاهل وملاتـت اخلـواطر ومجـدت القـرائح،
 . حججهافالطائفة الثانية هذه 

ّوأمــا الطائفــة األوىل فحجــتهم الوحيــدة هــي أن اهللا تعــاىل أراد أن يتعبــد العبــاد  ّّ ُ ّ
 .)١(بذلك

ّوواضح أن هذا الرأي قائم عىل أن املتشابه هو مما اسـتأثر اهللا تعـاىل بعلمـه، وهـو  ّ ّ
 .معرفته إىل يعني ما ال سبيل للعلامء

ّن املتشابه مما استأثر اهللا تعـاىل بعلمـه أ إىل  حجة الطائفة األوىل الذاهبةَّواحلقيقة أن ّ
ّ فقـد مثلـوا ،ّغري ناهضة، واملوارد التي مثلوا هبا من أول الكالم،  كلهـا غـري معلومـة

ومن املجموع يعلم . ّبالصفات، صفات اخلالق تعاىل وقد حددها العلامء واختلفوا فيها
 يف أوائل السور، وكذلك ّاملحكم، وكذلك احلروف املقطعة إىل كنهها برد املتشابه منها

ّمعرفة الساعة وأهنا القيامة وهو املطلوب من فهم اآليـة، أمـا وقـت الـساعة فهـو مـا  ّ
ًولكن وقت الساعة والروح ال يشكل نوعا كبريا يستحق هـذا . استأثر اهللا تعاىل بعلمه ً ّ ّ
 تعاىل ما يفهم وما ال يفهم؛ ألنه إىل ّحد تصنيف القرآن الكريم إىل االهتامم الذي يصل

ّأراد أن ال يفهم ليتعبد بذلك الناس، وهو بمجموعه ال يتعدى بضع كلامت حتـى لـو  ّ
ّاستقام القول بأن هناك يف القرآن الكريم قسام قد تعبد اهللا تعاىل الناس به بـأن اسـتأثر  ً ّ

ّهذه العملية فعـل، وأفعـال اهللا ّ فإن ؛ّ وأنزله جمرد لفظ ليسطر بالكتاب،بعلم مضامينه
ّلها موسومة بالعدل واحلكمة، منزهة عن العبث، فينبغـي رشح هـذا اإلمجـال تعاىل ك

ّالوارد بكلمة التعبد، وتبيني مزايا التعبد يف بعض احلاالت واألهـداف واآلثـار التـي 
 األمور ّ حتى يفهم القارئ أن هناك نظائر هلذا يف،ترتتب عىل ذلك وبيشء من التفصيل

 . تعاىل هبا عبادهّالتكوينية والتدوينية تعبد اهللا 
ة، وبذلك تضحى إجيابية عىل هذا املفهوم خترجه عـن لوهذه حلقة من تلك السلس

                                                 
 .ِّ ـ انظر املصادر األربعة التي سبقت هذا املقطع، وهي تفسري الرازي وصفوة البيان وتفسري املراغي واملصحف املفرس1
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ّ بأهنـا مـربر هلـذا نـسان وال يكـاد يـؤمن اإل،ّحد السلبية التي ال يطمئن إليها اخلـاطر
ّالغموض املدعى يف بعض آي القرآن الكريم الذي جاء معجزة يتحـدى بـه اهللا تعـاىل 

ّوا بمثله، وواضح أن التحدي يكون بالشكل واملضمونالناس يف أن يأت  وهذا املعنـى ،ّ
ّ عىل كل كلمة وحرف يف القرآن الكريم، وال يمكن أن يتحـدحبمنس ى بـام ال يفهـم ّ

 .ُمعناه، مع وجود أمكنة أخرى للتعبد هي به أليق
 

 ِّيف املفرس
، )١( املوضوعيما يشرتط يف التفسري إىل انتهيت فيام سبق يف جولة خمترصة بالتفسري
 . ّوسأعرض هنا بإجياز رشوط املفرس املوضوعي

ّاملفرس يف الواقع هو الروح التي متيش يف التفسري، بام هلـذه الكلمـة مـن خـصائص 
ّوآثار، فهو املفرس الواعي العامل الورع البعيد اآلفاق، وهو املفـس ّر املتعـصب الـضيق ـّ ّ

ّاالفق غري الورع، وهو املفرس املهتدي بأضو ّاء القرآن، كام هو املفرس اخلـابط يف ظـالم ُ
ّاحلقد والعصبية، وهو الغواص الذي جيتنـي اللؤلـؤ، كـام هـو الـسطحي الـذي يلـم 

 . الصدف، وهكذا
ّومن هنا رأينا أن الرشوط التي تشرتط فيه تكشف عن مدى أمهيتـه يف حقـل هـذا  ّ

ره، وال يـؤمتن عـىل ّالفرع من العلوم، ذلك أن حضارة املسلمني من عطاء القرآن وآثا
ّمثل هذا الرتاث إال القوي األمني ّ . 

ّوسأعرض اآلن ألهم ما يشرتط يف املفـرس، ومنـه نـرى مالـه مـن مكانـة يف نظـر  ّ
 . املعنيني بشؤون التفسري

رف، واملعـاين، والبيـان ـاللغة، والنحو، والـص: ًأن يكون متقنا للعلوم التالية – ١
ّمن مقدمات، والناسخ  إليه ة علم الكالم بام حيتاج ومعرفة القراءات، ومعرف،والبديع

                                                 
ّ يف قبال الذي يعتمد التعصب والشذوذ واهلوى وعـدم ،ًسا علمية وموضوعية يراد من املوضوعي هنا الذي يعتمد أس ـ 1

 .التجزيئي أو ًالعلمية عموما، وال يراد من هذا االصطالح ما يقابل التفسري الرتتيبي
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وهذه هـي . واملنسوخ وأسباب النزول، وتأريخ قصص القرآن واألحداث الواردة فيه
ّوهذه العلوم متكنه من فهـم القـرآن . ًعني رشوط املجتهد زائدا بعض العلوم األخرى

مـستوى املعلومـات ّالكريم وما فيه من أحكام وإرشاد وقوانني كونية عىل اإلمجال وب
ّالعامة، أما ّأراد التعمق يف بعض العلوم واإلملام الكامل هبا فال بد أن يكون كـذلك  إذا ّ ّ

 . ّ من أهل التخصص بذلك الفرع من فروع املعرفة-ّما مر  إىل  باإلضافة-
ّ وذكروا له رشطا آخر عرب عنه بعضهم بعلم املوهبة، والعبارة حتتمل معنيني– ٢ ً: 

ّول أن حتـصل عنـده جـراء معرفـة العلـوم الـسابقة ملكـة االجتهـاد يف املعنى األ
ّالتفسري، فإنه ليس كل من أمل بتلك العلوم حتصل عنده تلك امللكة، كـام هـو املـشاهد  ّ

ّية املخصصة لطالب االجتهاد يف الرشيعة، مما يدل عىل سالمعند من درسوا العلوم اإل ّ ّ
ًأهنا ليست إفرازا ً حتميا ملن عرف تلّ  . ُك العلوم بل هي هبة اخرىّ

ًأما املعنى الثاين املحتمل فهو أن يكون حاذقـا فطنـا يلتفـت دقـائق النكـات يف  إىل ً
ما حصل عليه باجلهد من  إىل  باإلضافة– جيب أن يكون :وبتعبري آخر. التعبري القرآين

ً ذكيا وموهوبا يقرأ ماوراء السطور ويضع يـده عـىل اخلـصائ–معرفة تلك العلوم  ً ص ّ
 . ّاخلفية يف حمتوى القرآن

ّويف عقيديت أن هذين الرشطني مها احلـد األدنـى الـذي ال يعتـرب املفـس ّ ر بـدوهنام ـّ
ًمفرسا، فهام أشبه يشء بصفة ا  رشوط أخرى هي أشـبه هناكجزاء بالنسبة للعبادة، وإلّ

 :بصفة القبول بالنسبة للعبادة يف نسبتها للتفسري، وهي
ّية عىل املعاناة الشديدة وجرسا عىل حتمل الصعاب أن يكون ممن رزق قابل-٣ ً ِ َ ّ ألن ؛ّ

ّعطاء القرآن الكريم يتضاعف كلام تضاعفت املعاناة والصرب، وكلام أعطيـت أخـذت  ّ
 .أضعاف ذلك

ّ أن يكون عىل ورع وتقوى متنعه من الترسع واحلكم دون تثبت-٤  ونـسبة أشـياء ،ّ
 . ّك عىل ألسنة بعض املفرسينّجلهات هي بريئة مما نسب إليها، وما أكثر ذل
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ّ أن يكون سليام معاىف يف جسده ونفسه، فقد ثبت أن املصابني يف هذين اجلانبني -٥ ً ً
ّترتك إصابتهم بصامهتا عىل نتاجهم الفكري شاءوا أم أبوا، بل وحتى من اصيب بعاهة 

 .ّاجتامعية ظهرت آثار إصابته يف كثري مما عمل وكتب وقال
ُوقـد تكـون هنـاك رشوط اخـرى يـشار إليهـا . ّط يف املفرسيشرتما ّهذه هي أهم 

ً، وكل ذلك يكشف عن أن املفرس يقدم لألجيال زادا سـوف تعـيش عليـه دنيـا ًأحيانا ّّ ّ
ّ يف حضارهتا، وكل نقص يف صفة من صفات هذا الزاد هو سيئة عىل املفسسالماإل ّ ر، ـِّ

 .)١(نسانوعند اإلّوكل كامل فيه هو نور له ورمحة وذخرية عند اهللا تعاىل 
 :)٢(ًوهنا حيسن بنا ان ننقل نصا عن الشهيد الصدر يف هذا املوضوع اذ يقول فيه

ّوالتفسري بوصفه علام تتوقف ممارسته   جحرشوط كثرية ال يمكن بدوهنا أن يـنعىل ً
ّالبحث يف القرآن ويوفق املفرس يف مهمته ِّ ّ . 
 :اليةاألربعة الت األمور ّويمكن أن نلخص تلك الرشوط يف

ّجيب عىل املفرس أن يدرس القرآن ويفرسه بذهنية : ًأوال  أي ضمن اإلطار ،يةإسالمّ
ُ فيقيم بحوثه دائام عىل أساس أن القرآن كتاب إهلي انـزل للهدايـة ،ي للتفكريسالماإل ّ ً

ّية بأفضل طريقة ممكنة، وال خيضع للعوامل والظـروف واملـؤثرات التـي نسانوبناء اإل
هـذا األسـاس هـو ّ فـإن ية،نـسانلبرشي يف خمتلف حقول املعرفة اإلخيضع هلا النتاج ا

 . األساس الوحيد إلمكان فهم القرآن وتفسري ظواهره بطريقة صحيحة
ّوأما حني يستعمل املفرس يف دراسة القرآن نفس املقاييس التي يدرس عىل ضـوئها  ّ

اء كبـرية ري، فهـو يقـع نتيجـة لـذلك يف أخطــّأي نتاج بش أو ُأي كتاب دعوة اخرى
ّواستنتاجات خاطئة، كام يتفق ذلك لبحوث املسترشقني الذين يدرسون القـرآن عـىل 
ّضوء نفس املقاييس التي يدرسون هبا أي ظـاهرة مـن ظـواهر املجتمـع التـي نـشأ يف 

ّداخله وترتبط بمؤثراته وعوامله وتتكيف بموجبها ّ . 
                                                 

 .الحظ الرشوط األساسية والرشوط الباقية مقرتحة . ٦ – ١: انظر يف رشوط املفرس جممع البيان، طبع صيدا ـ 1
 .٢٤٢): علوم القرآن(قله الشهيد آية اهللا احلكيم يف كتابهوقد ن ـ 2
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ّذي يكونه املفسّ ألن املفهوم ال؛وهذا الرشط تفرضه طبيعة املوقف العلمي ر عـن ـّ
ّالقرآن ككل يشكل القاعدة اإل ّية لفهم تفصيالته، ودرس خمتلف جوانبه، فالبـد سالمّ

ّأن يبنى التفسري عىل قاعدة سليمة ومفهـوم صـحيح عـن القـرآن، يتفـق مـع اإلطـار 
ًي للتفكري، لكي يتجه اجتاهاسالماإل ّ ُاقـيم  إذا ّوأمـا. رح والتحليـلـً صحيحا يف الـشّ

 عىل أساس تقييم خاطىء للقرآن ومفهوم غري صحيح عنـه فـسوف يـنعكس التفسري
ً ويفرض عـىل اجتـاه البحـث انحرافـا يف التحليـل ،انحراف القاعدة عىل التفصيالت ّ

 . واالستنتاج
ّوفيام ييل نذكر بعض األمثلة التي يتجىل فيها مـدى الفـرق يف االجتـاه بـني دراسـة  ّ

ًالقرآن بوصفه كتابا إهليا ة والدراسة بوصفه ظاهرة يف جمتمع تتأثر بـه وتتفاعـل  للهدايً
مع عوامله ومؤثراته، وكيف تـنعكس القاعـدة التـي يقـام عـىل أساسـها التفـسري يف 

  :ة التحليل واالستنتاج وطريق،التفصيالت
ففي إقرار القرآن لعدد من األعراف وألـوان مـن الـسلوك كانـت سـائدة بـني ) أ

ّ قد خييل ملن ينطلق من قاعدة خاطئـة وحيـاول ،ديدةالعرب قبل بزوغ نور الرسالة اجل
ّ أن ذلك اإلقرار يعرب عـن تـأثر ،األرضر القرآن بمقاييس غريه من منتجات ـّأن يفس ّّ

القرآن باملجتمع الذي وجد فيه، ولكن هـذا التفـسري ال معنـى لـه حـني ننطلـق مـن 
ًالقاعدة الصحيحة ونفهم القرآن الكريم بوصفه كتابا إهليـا لله ية، نـساندايـة وبنـاء اإلً

 . ة الكربىيّليها فطرهتا النقية وتوجهها نحو أهدافها احلقيقأبالصورة التي تعيد 
بل نستطيع عىل أساس هذه القاعدة الصحيحة أن نفهم ذلك اإلقـرار مـن القـرآن 

ّام صحيحا؛ إذ ليس من الرضوري لكتاب هداية مـن هـذا القبيـل أن يـشجب كـل هف ً ً
ية مهام تفسد وتنحرف عن طريق نسانّية عليه قبله؛ ألن اإلنسانالوضع الذي كانت اإل

ّالفطرة واألهداف احلقيقية الكربى فهي ال تفسد كلهـا بـل تبقـى يف العـادة جوانـب  ّ
ّجتاربه اخلرية، فمن الطبيعي للقـرآن أن نسان أو ّية متثل فطرة اإلنسانصاحلة يف حياة اإل
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. ّ عملية التغيـري العظـيم التـي مارسـهاّيقر بعض اجلوانب ويشجب أكثر اجلوانب يف
ّ اخلاص وربطه بأصوله وقطع صـلته باجلاهليـة هّوحتى هذا الذي أقره وضعه يف إطار

 . وجذورها
ّويف تدرج القرآن الكريم يف الترشيع قد خييل ملن ينطلق من القاعـدة اخلاطئـة ) ب ّ

ّ أن التدرج بتكامل شخصية الرسول،التي تقول ببرشية القرآن غري ذلك مـن   أو6ّ
ّ هذا التدرج يـرتبط بطبيعـة ّ أن،ّاألسباب التي تفرتض أنه إحياء برشي، غري أن الواقع

ًعملية البناء التي يامرسها القرآن؛ ألن القرآن مل ينزل ليكون كتابا علميا يدرسه العلامء ً ّ، 
 ُية وبنائها مـن جديـد عـىل أفـضل االسـس، وعمليـة التغيـرينسانّوإنام نزل لتغيري اإل
 .ّتتطلب التدرج

ً ويف القرآن الكريم نجد كثريا من الترشيعات واملفاهيم احلضارية التـي كانـت )ج
ّمتبناة من قبل الرشائع الساموية ّوقد خييل ملـن يـدرس . كاليهودية والنرصانية األخرى ّ

ّالقرآن عىل أساس القاعدة اخلاطئة بأن القرآن قد تأثر يف ذلك هبذه فـانعكس  األديـان ّ
 . النفصال بالتايل عىل القرآن نفسههذا ا

ّ أن القرآن يمثل اإل– وعىل أساس املفهوم الصحيح –ولكن الواقع   الذي هو سالمّ
ومن الطبيعي أن تشتمل الرسالة اخلامتة عـىل الكثـري . امتداد لرساالت السامء وخامتها

ّ التطـورات مما احتوته الرساالت الساموية السابقة، وتنسخ اجلوانب التي ال تتالئم مع
ّالنفسية والفكرية واالجتامعية للمرحلة التي وصل إليها الفرد اإل ّ  بـشكل عـام؛ نساينّ

ًألن مصدر الرساالت هذه كلها يشء واحد وهـو اهللا سـبحانه، خـصوصا أخـذنا  إذا ّّ
 . هبذه الوحدة يف مصدر الرساالت وتأكيده عليهاسالمبنظر االعتبار إيامن اإل

ّقاعدة األساسية يف فهم القـرآن وتقييمهـا جيـب أن يتـوفر يف وبعد سالمة ال :ًثانيا
ّاملفرس مستوى رفيع من االطالع عىل اللغة العربية، ونظامها ّ ألن القـرآن جـاء وفـق ؛ّ

ّهذا النظام، فام مل تكن لـدينا صـورة عـن النظـام العـام للغـة العربيـة ال نـستطيع أن  ّ
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ّطالع عىل علم النحو والرصف والبيـان اال إىل ِّنستوعب معاين القرآن، فيحتاج املفرس
ّوالقدر الالزم توفره من هـذا الـرشط خيتلـف بـاختالف . وغريها من العلوم العربية

فحـني يريـد أن يـدرس فقـه . ِّاجلوانب التي يريد املفرس معاجلتها من القـرآن الكـريم
 رـِّحيتاجها املفـسّالتعمق يف أرسار اللغة العربية بالدرجة التي  إىل ًالقرآن مثال، ال حيتاج

 .ًاملجاز يف القرآن مثال أو درس الفن القصيص يف القرآنإذا 
ِّوال بد للمفرس أن حياول :ًثالثا ًأكرب درجة ممكنة االندماج كليـا يف القـرآن عنـد  إىل ّ ّ
ونقصد باالندماج يف القرآن أن يدرس النص القرآين ويـستوحي معنـاه دون . تفسريه

ّتقيد سبق باجتاه معني  ّ غري مستوحى من القرآن نفسه، كام يـصنع كثـري مـن أصـحاب ّ
ّاملذاهب الذين حياولون يف تفسريهم إخضاع النص القـرآين لعقيـدهتم املذهبيـة، فـال 

ّيدرسون النص ليكتشفوا اجتاهه م املذهبي وحياولون فهمـه هّ بل يفرضون عليه اجتاه،ّ
ّدائام ضمن اطارهم العقائدي اخلاص ّوإنـام هـو حماولـة تربيـر  ،ًوهذا لـيس تفـسريا. ً

ر أن ـِّروط يف املفسـّ وتوفيق بينه وبني النص القرآين، وهلذا كان من أهم الش،للمذهب
ّيكون بدرجة من التحرر الفكري تتيح له االندماج بالقرآن، وجعله قاعدة لتكوين أي 

ّإطار مذهبي، بدال عن جعل االجتاه املذهبي املحدود قاعدة لفهم القرآن ً ّ. 
ّوأخريا البد للمفرس من منهج عام للتفسري، حيدد فيـه عـن اجتهـاد علمـي  :ًرابعا ِّّ ً

طريقته يف التفسري، ووسائل اإلثبات التي يستعملها، ومدى اعتامده عىل ظهور اللفـظ 
ّ وعىل القرائن العقلية يف تفسري النص القرآين؛ ألن يف ، وعىل أخبار اآلحاد،ُّوعىل السنة ّ

ًخالفا علميا و وجهات نظـر عديـدة، فـال يمكـن ممارسـة ر  األموّكل واحد من هذه ًّ
ًالتفسري دون درس تلك اخلالفات درسا دقيقا، واخلروج من دراست ا بوجهـات نظـر هً

ّمعينة تؤلف املنهج العام للمفس ّ وملـا كانـت تلـك . ر، الـذي يـسري عليـه يف تفـسريهـّ
ُاخلالفات تتصل بجوانب من االصول والكالم والرجـال وغريهـا ً كـان لزامـا عـىل ،ّ

ً أن يكون ملام إملاما كافيـا بتلـك ،ِّاملفرس لدى وضعه للمنهج ودراسته لتلك اخلالفات ً ً ّ
  .العلوم
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 نامذج من التفسري
ّوحيث رسمنا املفرس املطلوب يف سطور سـنقدم  ّ باالضـافة ملـا قـدمنا يف حقـل –ّ
 .رى من التفسريُ نامذج اخ–التفسري من أقسام للتفاسري اعتربناها غري موضوعية 

ِّومهمة هذه النامذج أن تعكس لنا املفرس   إذا ّضوء ما مر من الرشوط؛ لنـرى مـايف ّ
ًكان موضوعيا أم ال ّ تبني مالمح املفـسئ طويل الباع أم ال وهكذا، وسأترك للقار؟ّ ر ـِّ

  .واحلكم عليه
 

 ّالنموذج األول
َ مددناها وألقينا فيها روايس األرضَو[ ِ َِ َ َ َْ ْ ََ َ ََ ْ َ ٍوأنبتنا فيها من كل يشء مـوزونَ ُ ُ َ ْْ ْ َ ََ ٍ ِ ِْ َ ِّ َ ْ  فقـد )١(]َ

ّدلت هذه اآلية الكريمة عىل أن ما نبت يف ّله وزن خاص، وقد ثبت أخـريا أن  األرض ّ ً
ّكل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة عىل وزن خمصوص بحيث لـو زيـد  ّ ّ

ّنقص لكان ذلك مركبا آخر، وأن نسب أو يف بعض أجزائه بعـض  إىل ة بعـض األجـزاءً
ّمن الدقة بحيث ال يمكن ضبطها حتقيقا بأدق املوازين املعروفة للبرش ً ّ)٢(. 

 
 النموذج الثاين

ّليلة القدر هي البنيـة املحمديـة : ي الدين بن العريب عند تفسري سورة القدريقال حم
ّ ألن اإلنزال ال يمكن إال؛ يف مقام القلب بعد الشهود الذايت7حال احتجابه  يف هذه ّ

ّ إذ ال يظهر قدره وال يعرفه هو إال ؛ ورشفه7البنية يف هذه احلالة، والقدر، هو خطره
ّفيها ثم عظمها بقوله ِوذكرهم بأيام[ :ّ ََِّ ْ ُْ َِّ  .)٣(] اهللا َ

                                                 
 .١٥: سورة احلجر ـ 1
 . ، ط النجف٥٤: انظر البيان للحجة اخلوئي ـ 2
 .٨٣١:  ٢انظر تفسري القرآن البن العريب حمي الدين  ـ 3
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 النموذج الثالث
 من سـورة ٥٥ما ذكره الشيخ حممود اآللويس يف تفسريه حيث قال يف تفسري اآلية 

ُإنام وليكم[ :اىلاملائدة وهي قوله تع ُُّ َِّ َ َ َورسوله والذين آمنوا الذين يقيمـون الـصالة  اهللاُ ِ َ َّ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِّ َّ ُُ َ
َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ُ[. 

أمـري ّذكر روايات تنص عىل نزوهلا يف عـيل  إىل فبعد استعراض فقرات اآلية وصل
: ا انتهى من ذكـر أسـباب النـزول قـالومل.  حال الصالةهّاملؤمنني؛ النه تصدق بخامت

العربة لعموم اللفظ ال خصوص السبب، فمفاد اآلية حرص الوالية جلامعـة متعـددين 
 ومحل العام عـىل اخلـاص خـالف – 7ً يعني أمري املؤمنني عليا–يدخل فيهم األمري 

 . األصل ال يصح ارتكابه بغري رضورة
ّالرضورة متحققة هاهنا؛ إذ التصد: فإن قالوا ق عىل السائل يف حال الركوع مل يقـع ّ

 .ّ غري األمري كرم اهللا وجهه،من أحد
ًليست اآلية نصا يف كون التصدق واقعـا يف حـال ركـوع الـصالة، جلـواز أن : قلنا ً ّ

ّيكون الركوع بمعنى التذلل والتخشع  ال باملعنى املعروف يف عرف أهل الرشع كام يف ،ّ
 :قوله

 )١(ًتركع يوما والدهر قد رفعه       ّن الفقري علك أن هت ال
 من نمـط بيـت الـشعر الـذي ،ثم استشهد بموارد ملجيء الركوع بمعنى اخلضوع

  .)٢(استشهد به
ّاآلية ليست نصا يف أن الركوع باملعنى الش: ّ إنه يقول!أرأيت املغالطات؟ ً  بل ،رعيـّ

                                                 
 .٣١٩شاهد : رشح ابن عقيل  ـ 1
 .٦  ح ١٦٨: انظر روح املعاين ـ 2
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 هؤالء كان كذلك فمن هم وإذا ، وعليه فهي جلامعة تصدقوا خاشعني،بمعنى اخلشوع
ًاجلامعة، أهم كل من تصدق خاشعا ّ ًالقربة؟ وهؤالء عددهم كبري جـدا بقصد ّ  أم هـم ّ

َمجاعة خاصة نصت الروايات عليهم، فلم مل يذكرهم؟ ِ ّ ّ! 
ّهذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لو تتبعنا موارد لفظة التي خوطب هبـا ) الركوع(ُ

رد الثالثة التي استـشهد اواملوّاملسلمون، فهل نجد معنى للركوع غري الرشعي؟ كال، 
 . ن غري املسلمنيعهبا حكاية حال 

ّناحية أخرى مل يدع مـدع أن أحـدا تـصدق وهـو راكـع غـريهمن و ّ ًّ ّ ٍ ّ، بـل كـل 7ِ
ّالروايات نصت عىل أنه هو املقصود بذلك ّ)١(. 

ّواألعجب من ذلك أن بعض املفرسين عندما مر هبذه اآلية والتي قبلها وهي ّ َيا [ :ّ
َأهي ُّ ِا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللاَ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ َّ َ ُْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ بقوم حيـبهم وحيبونـهَّ ُّ َ ُّ َْ ٍِ ُِ ُْ ُ َ ، وهـي ]ِ

ّأيضا نازلة يف عيل  .)٢(ُآيات اخرى إىل ربمهاَ بل ع،اّ مل يفرسمه7ً
 

 النموذج الرابع
ِإن الذين كذبوا بآيات[ :تفسري قوله تعاىل َِ َ ِِ ُ ََّ َ َّ ُنا واسـتكربوا عنهـا ال تفـتح هلـم أبـواب َّ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َُْ َّ ُ ْ َ ََ َ َ ُ ْ

ــج ا ــى يل ــة حت ــدخلون اجلن ــسامء وال ي َال َ َِ َِ َ ََّّ َّ ُ َْ َْ َ ُ َ ِجلمــل يفَ ُ ــمَ ــزي  س ــذلك نج ــاط وك ِ اخلي ْ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ْ
َاملجرمني ِ ِ ْ ُْ[)٣(. 

َحتـى يلـج ا[ :ّأن املراد من قوله تعـاىل إىل ّيذهب أغلب املفرسين َِ َ ِّم َ سـَجلمـل ُ يفَّ
                                                 

 أوفــست طبــع ٢٩٣ : ٢ي، والــدر املنثــور للــسيوط٢٥ ـ ١٥: ٦ري امليــزان للطباطبــائي ؛ تفــس٢١٩:  ١الكــشاف  ـ 1
 .١٣٧٧مرص

 .١٩٨: ١صفوة البيان ملعاين القرآن  ـ 2
  .٤٠: سورة األعراف ـ 3
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ِاخلياط َِ الذي هو ( هو استحالة دخوهلم اجلنة كام يستحيل دخول اجلمل يف ثقب اإلبرة]ْ
 فيام يرضب به ،دخول ما يرضب به املثل يف الكرب: ّكام يعرب عنه بعضهم أو )سم اخلياط

 . املثل يف الصغر
 كام الفحل من اإلبل هو –األذهان  إىل  عىل معناه املتبادر– فاجلمل ،وبناء عىل ذلك

وفريد وجـدي ) صفوة البيان(ّذهب لذلك الزخمرشي يف الكشاف وحسنني خملوف يف
ّيف املصحف املفرس والطـربيس يف وجـه، والـسيوطي يف أحـد الوجـوه، وذلـك عنـد 

 . تفسريهم لآلية يف تفاسريهم
ّ أن املـراد باجلمـل :وهناك رأي آخر ذكره الفخر الرازي وغـريه عـن ابـن عبـاس

وهو أنسب بثقب اإلبـرة مـن البعـري، ويف التفـسري بـذلك ) غليظأي احلبل ال(القلس
 . ّذوقية يف املحافظة عىل جو التناسب يف تشبيهات القرآن

 .ّ جاءت بصدد بيان استحالة دخول الكافر اجلنة– كام أسلفنا –اآلية ّ فإن ،وعىل العموم
ّإال أن الذين يذهبون ّأبـدان متعـددة  إىل القول بالتناسخ، وهو انتقـال األرواح إىل ّ

الروح العاصية تبقى منتقلـة مـن كون ّأن معناه  إىل ون يذهب،للنعيم أو سواء للتعذيب
بدن دودة صـغرية  إىل بدن مجل ثم إىل ّ وال تزال معذبة كذلك حتى تنتقل،بدن إىل بدن

ّ مـا علـق ّمن الذنوب، وبعدها تدخل اجلنة؛ ألنٍوعندئذ تطهر . ّتدخل يف سم اخلياط
 .)١(اجلنة قد حصل فيحصل الدخولعليه دخول 

ّ أوال؛ إذ الكفر ال يغفـر لـصاحبه، وثانيـا؛ ألن ،ّوهو قول سخيف ال يستحق الرد ً ً ّ
ّهذه اآلراء ال سند هلا، وثالثا؛ الستلزامها كثريا مـن اللـوازم الفاسـدة التـي ال يتـسع  ً ً َ َ

 .املجال لرشحها
                                                 

 .٢٠٩ ، ص ٤انظر تفسري الرازي، ج  ـ 1



١٧٤ 

 النموذج اخلامس
ْومن كل يش[ :تفسري قوله تعاىل َ ِّ ُ ْ َء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونَِ ُ ْ َّْ َ َ َ ََ ُ َّ َ ََ َ ِْ ْ ٍ[)١(. 

ّ الزوجية هنـا املـراد هبـا َّأن إىل قسمني، قسم يذهب إىل ّانقسم املفرسون يف معناها
 .)٢(... والسامء والليل والنهار واملوت واحلياة األرضاملتقابالت ك

ّأن الزوجية املقصودة هنا املتكونة إىل وذهب الفريق الثاين ّ  أو ُ من الـذكر واالنثـى،ّ
 .)٣(ُقل هو قانون الزوجية العامة

ّوقد قرص بعضهم الزوجية هنا عىل النبـات، أي أنـه فـرس اآليـة الكريمـة هكـذا ّ ّ: 
ٍومن كل يشء[ ِْ َ ِّ ُ ْ ِخلقنا زوجني[ من النبات ]َ ْ َ ْ َ َ َْ َ[. 

ّيف حني أن اآلية مصدرة بالعموم وال موجب لتخصيص هذا العام بـال خمـصص  ؛ّ
ّ مل يذكر أي خمصصّألنه ّ أنه استبعد تصور معنى الزوجية يف اجلوامدى سو،ّ ّ ّ . 

ّ ألن معنى الزوجية بمعناها احلديث بعيـد عـن ذهنـه، وال يعـذر؛وقد يعذر ّ ألن ؛ّ
ًغريه تصور ذلك وعده وجها ّ)٤(. 

ّوعىل العموم فاآلية الكريمة رصحية يف الكشف عن قانون الزوجية العامة الذي مل 
ّيكشف إال  .ً حديثاُ

 النموذج السادس

ِأومل يروا أنا نأيت[: قوله تعاىل ْ َ َّ َ َْ ََ َ ْ َننقصها مـن أطرافهـا واهللا األرض َ ْ َُ َِ َِ ْ َ ُ ْ َ حيكـم ال معقـب َ َِّ ُ َُ ُ ْ َ
                                                 

 .٤٩: سورة الذاريات ـ 1
 .ً وهو وجه للطربيس أيضا١١٥ : ٦نثور  ؛ انظر السيوطي يف الدر امل٣٥٧ : ٢انظر صفوة البيان  ـ 2
 . أوفست صيدا١٦٠ : ٥ ، وجممع البيان يف الوجه الثاين ٦٩٥: انظر فريد وجدي، املصحف املفرس ـ 3
  .٣٥٦ : ٢انظر الكشاف  ـ 4
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ِحلكمه وهو رسيع احلساب َِ َِ ِ ِ ِْ ُُ َ ُ َ ْ[)١(. 
َننقصها من أطرافها[ :ّوقد اختلف املفرسون يف معنى قوله تعاىل َِ َِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ه األكثـر رـّ ففس]َ

ما يفتحه اهللا تعاىل عىل املـسلمني مـن ديـار الكـافرين، فاآليـة ختاطـب  إىل ّبأنه إشارة
مـنن اهللا تعـاىل عـىل املـسلمني  إىل الكافرين بناء عىل هـذا الوجـه، وتلفـت أنظـارهم

 .)٢(بالفتوحات
  .)٣(ّأن معناه موت الناس وخراب ديارهم إىل ّوذهب بعض آخر من املفرسين

 .وجوه عدة، منها إىل  ثالثويذهب فريق
 .ما يفتح من الكافرين من أرض ويدخل يف حوزة املسلمني: ًأوال
 .وت العلامء واخليارم: ًوثانيا
 . موت سائر الناس وخراب ديارهم:ًوثالثا
ّوقد شبهها ابن عباس بالقريـة . األرضاخلراب بعد العمران والنقصية يف : ًورابعا ّ

 .)٤( وخترب باقي نواحيها،ية منهاخترب حتى يكون العمران يف ناح
 أعنـي خـراب بعـض –نـى عهـذا امل إىل ّوالذي هيمني هو هذا الوجه، وقد أشـار

ذه اآليـة عـىل قـانون التعريـة هبّ بعض الباحثني املحدثني، واستدل – األرض جهات
 .)٥(باستمرار األرض والتآكل الذي حيدث يف

                                                 
 .٤١: سورة الرعد  ـ 1
عة وجـوه للطـربيس،  ، وهو وجه من أرب٤١٠ : ١ ؛ والكشاف للزخمرشي ٣٢٨: انظر املصحف املفرس لفريد وجدي ـ 2

 .وكذلك وجه من عدة وجوه للسيوطي يف الدر املنثور
 ، وصـفوة البيـان حلـسنني ١١٧ : ١٣ هــ ، املراغـي يف تفـسريه، ١٣٨٤ ، ط طهـران ٣١٧: ١٣الطباطبائي يف امليزان  ـ 3

 .٤٠٨:  ١خملوف 
 .٦٨ :  ٤ ، ط طهران أوفست صيدا، الدر املنثور للسيوطي ٣٠٠ : ٣انظر جممع البيان  ـ 4
  .٣٨٩: انظر التفسري العلمي لآليات حلفني أصمد ـ 5



١٧٦ 

ّهذه نامذج من التفسري قدمتها، ومل أتعقبها ب ّأي تعليق، وإنام تركت للطالب وحدهّ ّ، 
ّأن يستنبط منها ومما مر قبلها صفات املفرسين من العلميـة واألعلميـة، ومـن الـورع  ّ ّ ّ ّ

ّوغري الورع والتعصب وعدم التعصب، ّقل من املوضوعية والالموضوعية أو ّ ّ. 
 



١٧٧ 

  

:الثانيالقسم  
 

 
  
   الفطرة فن اهللا وابداعه اخلالد-١
   احلضارينسان سيدنا ابراهيم منوذج اإل-٢
   سيدنا موسى منقذ املستضعفني يف وجه فرعون-٣
   سيدناعيسى يف وجه التحريف واألوهام واملادية-٤
   يف وجه الوثنية واجلاهلية والتحريف6 رسول اهللا-٥
   مستقبل اتمع اإلنساين-٦
   شروط احلوار-٧
   احلقوق الفردية واالجتماعية-٨
   العالقات الدولية-٩
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ية حاملـة اخلالفـة نسانز القرآن عليها مسألة انطالق املسرية اإلّائل التي ركمن املس

إمكانات، عـىل أن تقـوم بحـق من اإلهلية معطية العهد هللا بفطرهتا وما أودعه اهللا فيها 
العبودية هللا فتسعى نحو بناء املجتمع العابد املنزه عـن الـرشك بكـل درجاتـه، فيقـول 

وهو يعـرض بـدء املـسرية البـرشية عـىل ) ٢٩ ـ ٢٨(اآليةتعاىل يف أوائل سورة البقرة 
ٌقلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هـداي فـال خـوف [ :األرض َ َ َ ً ِّ َّ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ َ َ َِ َِ ِّ َ َ َُّ ِ ِ ِْ ِ ً ْ َُ َ ُ ْ

َعليهم وال هم حيزنون  ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك &َ ِ ِ َِ َُّ َ َ ََ ِ ْ ُْ َ َ ََّ َأصحاب النار هم فيهـا َ ِ ْ ُ ُ َ ِْ َّ َ
َخالدون ُ َِ[. 

ية نـسان؛ خـط اخلالفـة وخـط اإلر خط اهلدى وخط الكفـ، وهكذا يتجىل اخلطان
ُألست[: الباقية عىل عهدها الذي أعطته هللا بفطرهتا حني قال تعاىل ْ َ َ بربكم قـالوا بـىلَ َُ ِّْ َ ْ َُ ِ[ 

أوصياؤهم والعلامء الذين  واألنبياء يرشف عليها الشهداء، وهم ةعيق رشّوراحت تطب
نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيـون الـذين إ[حيملون األمانة من بعدهم  ِ َ َ ُ ِْ َِّ َْ ُّ َ ُ ٌ َِ َّ ً َّ َ َِ ُ ُ َّْ َ ََ َ

ِأسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار بام استحفظوا مـن كتـاب َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َْ ُ ُّ َّ ُ َْ ِ َ َ َّ َ َوكـانوا ع اهللا َ َْ ُ ِليـه َ ْ َ
َشهداء فال ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا بآيايت ثمنا قليال ومن مل حيكم بام أنزل َ ً َ ْ َّ ََ َ ِ ُِ ْ َ َْ َ َْ َّ َ َ ََ َ ْ َ َ ًُ َِ َ َ ْ ِْ ُ َ ِ ْ َ َ  اهللاُ َُ

َفأولئك هم الكافرون ُ ُِ َِ ْ َُ َْ ُ َ[)١(.  
                                                 

 .٤٤:  ـ سورة املائدة1
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 والطغيـان وهـو خـط ّوالـضاللة والتجـرب  خط الكفـر،ويقف يف قبال هذا اخلط
 .الشيطان
تاريخ حيدثنا عن رصاع اخلطني املرير؛ فهذا عهد النامردة الطغاة يف بالد مـا بـني وال
 واملوحـدين، األنبياء شيخ 7 ليسقط بالنهاية عىل يد إبراهيم ّ ويتكربّ يتجرب،النهرين

د هـ وبعـده يـأيت ع،7ويقوم بعده عهد الفراعنة ليسقط عـىل يـد موسـى كلـيم اهللا 
يـسقط عـىل ل روح اهللا، ويقوم بعده عهد الرومـان 7اليونانيني ينتهي عىل يد عيسى 

 ،تباعه، وليبدأ عهد جديد من الرصاع بني احلق والباطلأ و6ّيدي حبيب اهللا حممد 
 وهـو وعـد اهلـي ال يتخلـف ، وسينتهي بغلبة احلـق، أنه عرص ممتد خللود الرسالةّالإ
َوعد[ َ َِالذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلا اهللاُ َ ِ ِ َِّ َ َ َُ َّْ َُ ِت ليستخلفنهم يفُ ُ َّ ْ ََ ِ ِْ َ َكام اسـتخلف  األرض َ َ ْ َ َْ َ

ًالذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلم وليبدلنهم من بعد خـوفهم أمنـا  َ َّ ِّ َ َ َْ ْ ِّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َّ َ ْ َُ َُ َ َّ َ ََُّ ََُ ِّ َ
ًيعبدونني ال يرشكون يب شيئا ُ ُْ ُ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ[)١(. 

ًقسطا وعدال األرض ومتأل  .)عج( كام ملئت ظلام جورا بظهور اإلمام املهدي املنتظرً
 : يف خطوات األمر ونحن فيام ييل سنتعرض لبعض املقاطع القرآنية املرتبطة هبذا

 .فن اهللا وابداعه اخلالد ـ الفطرة ١
 . احلضاري يف وجه نمرودنسان نموذج اإل7 ـ سيدنا إبراهيم ٢
 .ه فرعون ـ سيدنا موسى منقذ املستضعفني يف وج٣
 . سيدنا عيسى يف وجه التحريف واالوهام واملادية-٤
 .اهلية والتحريفول اهللا يف وجه الوثنية واجلس سيدنا ر-٥
 .نساين ـ مستقبل املجتمع اإل٦
 . رشوط احلوار ـ٧
 . ـ احلقوق الفردية واالجتامعية٨
 .ـ العالقات الدولية٩

                                                 
 .٥٥:  ـ سورة النور1



١٨١ 

 
 
 

   
 

 
 

 الفطرة يف الثقافة القرآنيةأصل 
الفن «و » الفن يف ظل القرآن«و » الفن يف القرآن«رغم التباين املوجود بني مفاهيم 

 ً وثيقاًعها ارتباطاي جلمَّا تلتقي يف نقطة واحدة هي أنَّ أهنّإال» القرآن والفن« أو »القرآين
 .»اإليامن الديني«بأصل الفطرة التي هي أساس 

 :ًمرارا يف القرآن الكريم وروايات املعصومني إليه الذي أشري» مبدأ الفطرة «َّإن
 إذ ؛سـالم نظـر اإلة حسب وجه،يمثل أحد املواضيع الرئيسة واملعمقة لعلم االجتامع

ًيبقى تعلم الـدين ومعارفـه الـسامية واملتجـذرة بـدءا مـن التوحيـد واملعـاد وانتهـاء  ً
ب الوحي وعجائبـه ومجالياهتـا  وكذلك الوقوف عىل معارف كتا،باألحكام والرشائع

 . ًناقصا دون الغوص يف مكنونات الفطرة
ارتبـاط لـه ية نسان البعد الفني وعلم مجال الروح اإل:بعبارة أفضل أو الفن الديني،

 . ويتم تعريفه يف ظل الفطرة» الفطرة«وثيق مع 
ضاء  بيـة، هذا املوجود املعقد، صفحنساني ال يعترب اإلسالمويف علم االجتامع اإل

 َّ وأن، اإلهليةةًال كتابة فيها بحيث ال ترى فيها أبدا أي أثر من جتسيم وتصوير ليد اخللق
 .ماهيته بشكل عام تتبلور بعد إجياده
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 متارس ة هو وجود حقيقي يمتلك مؤهالت وقدرات خاصسالم يف اإلنسان اإلَّإن
ة دور أسـايس يف عامـل اإلرادل و،العوامل الطبيعية واالجتامعية والرتبويـة اخلارجيـة

جتسيد ذاته، وأن العوامل الدخيلة يف هذا الوجود تناور يف مـساحة بـني أعـىل عليـني 
َونفس وما سواها [وأسفل سافلني  َّ َ ََ َ ٍ ْ َ فأهلمها فجورها وتقواها&َ َ َ َ ُْ َ َ َُ ََ َْ َ[)١(. 

 ركـاب ري يفية رهن بالسنسان نمو وتكامل وازدهار املؤهالت واملواهب اإلَّعىل أن
قه ّ وتـسلنـسانية واحليوانية وعامل تسامي اإلنساناإلهلي؛ احلد الفاصل بني اإلالدين 

 . مراتب الكامل والتسامي الوجودي
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا[ َ ْْ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َِ ِّ َ َ َ ِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللقَ ْ َ َ ََِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ْ َ َ َذلك  اهللا َ ِ َ

ُالدين القيم ِّ َ ْ ُ ِّ[)٢(. 
ًأمرا مفصليا ورضوريا جـدا يف طـي هـذا هبا عرفة الفطرة واجلوانب املتعلقة تعد م ً ً ً

 . املسري ومواكبته
 إىل اجلوانـب املتعلقـة بـالفطرة يمكـن تقـسيمهاّ فإن وعىل نحو اإلمجال والعموم،

 :جمموعتني
 . اإلدراكات الفطرية– ١
 . امليول الفطرية– ٢

 لـوم وكل أنواع املعرفـة للع،لفلسفةفاإلدراكات الفطرية التي هي أساس العلم وا
 ه كمبدأ عدم التناقض وما شاهبه، وهو ما سـيتم بحثـ،هي عبارة عن البدهييات األوىل

 . يف حمله
 :التالية األمور أما امليول الفطرية التي هلا صلة أكرب ببحثنا، فهي تشمل

 . امليل نحو املعنوية وعبادة اهللا– ١
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 .ة امليل نحو العلم وطلب احلقيق– ٢
 . امليل نحو اإلحسان والفضائل اخللقية– ٣
يف احلياة والتـأريخ » الفن« امليل نحو الكامل واجلامل والظرافة التي هي أساس – ٤
 .البرشي

فـالعلم واألدب والـدين . ..نسانمن خالل امليول أعاله، تتألف احلياة املعنوية لإل
رصح احلـضارة بني  وعىل أساسها ،والفضيلة واألخالق والفن قد سجلت حضورها

 .يةنساناإل
 

  األنبياءرسالة 
مل  ، وهـم رواد احليـاة املعنويـة للنـاس، أنبياء اهللا تعـاىلَّأن إىل  اإلشارة،من اجلدير

 ةلـت يف تربيـَّ رسـالتهم متثَّ، بل أننسانيبعثوا من أجل إجياد هذه اخلصال يف نفس اإل
احلؤول دون انزالقه يف هاوية  ونساينوتعزيز وحتقيق مظاهر البعد السامي للوجود اإل

 . املاديات والشهوات
 بأكمـل 6 معجزة الرسول اخلـاتم حممـد املـصطفى ،لقد جسد القرآن الكريم

العلـم «و» املعرفـة والعبوديـة«نارص الفطرة األربعة وكان نقطة التقاء ، عصورة ممكنة
 . »اجلامل والظرافة«و» األخالق والفضيلة«و» واحلكمة

 هي كافـة احتياجاتـّ وتلبـ،نـسانًالكتاب تنسجم متاما مـع فطـرة اإل تعاليم هذا َّإن
 . ية للفن واألبعاد اجلميلةنسانالفطرية، ومنها تعطش الروح اإل

َّوفضال عن أن  وكـان األصـل يف ، القرآن الكريم تبلورت يف ظله كثري من الفنـونً
وير، وخـط تكامل التالوة والتجويد، واخلط، والتجليد، والتذهيب، والتص أو ظهور

ه ترك بصامته وتأثريه عىل فروع فنية أخرى كفـن العـامرة، َّقات، وأنَّالرسومات، واملعر
فإنه بحد ذاته خملوق فنـي إعجـازي ... وعمل الكتائب املزخرفة بالكايش، والرسم و
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وعرض املعاين السامية واملتكاملـة مـن عـامل ) البيان(و) الكالم(مدهش جتىل يف صيغة
 .الناس إىل لشهود، ومن اهللا الرمحنعامل ا إىل الغيب
من خمتلف أنـواع . .. بيان القرآن الكريم بيان فني ومجيل ذو بناء هنديس خاصَّإن

. ..الصيغ األدبية مـن احلقيقـة واملجـاز، والتـشبيه واالسـتعارة، والكنايـة، واإلهيـام
وكــذلك األمثــال واحلكــم، والقــصص اجلميلــة، واملوعظــة واحلكمــة، والتــأريخ، 

 نـسان اإلت واالسـتدالالت العقليـة والفطريـة جعلـ،لسفة، والبحث واملناظرةوالف
 العلميـة ائقر لـه احلقـَّك فيـه قـدرة التخيـل، وصـوَّر، وحـرُّر والتفكـُّالتدب إىل يندفع

 حتى وكأن احلقائق املعنوية الـسامية باتـت جمـسدة أمـام عـني ،والعرفانية بشكل فني
 . ًصار متحريا يف مقابل تلك املناظر فأخذت منه مأخذها و،القارئ والسامع

 تركيب اآليات والكلامت، وكون احلروف واحلركات ختضع لقاعـدة التفخـيم َّإن
ة املثـرية ضـجانـب تنـوع وكثـرة املو إىل ،والرتقيق، وتناسب اجلمل والسياق النغمي

ية نـسان اإلق وكذلك التحليق املدهش يف اآلفاق والغور يف مكنونات األنفـا،للعجب
 .  من أوجه مجالية هندسة اآليات والسورُّيعد

 استخدام األوزان الشعرية يف مجل منثورة، وموسيقية اآليات والبيان النغمي يف ّإن
 صـاحب ذوق وناشـد إنسان ّ لصوهتا أوتار قلب كلُّصياغة اجلمل القرآنية، التي هتتز

تخدام للحقيقة وتنفتح قرحيته بإطالق كلـامت اإلشـادة واإلطـراء، تفـصح عـىل اسـ
 .خمتلف أنواع الفنون بأمجل صورها يف خلقة هذا الكتاب الساموي

ً والنغمة املرتبطة واملتناسقة متاما مع مـضمون وفحـوى اآليـات ى هذه املوسيقَّإن
 .نسانالرشيفة، هلا تأثري سحري عىل روح ونفس اإل

د بحـد وجتذهبا للكتاب العزيز، وهذا يعـية ًض أحيانا القلوب القاسّا تروَّحتى أهن
 .ذاته أحد أسس حتدي القرآن الكريم
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يتم الكشف عن هذه احلقيقة يف سورة املدثر ببيان إهلي مجيـل وشـاعري مـن عـىل 

 والرسـول سـالمهذا املدعو ابن املغرية وهو أحـد أعـداء اإل.. لسان الوليد بن املغرية
ًمن القـرآن الكـريم يف أيـام الـوحي األوىل تـأثر جـدا ً شيئا مع، حينام س6األكرم

 . احلد الذي اضطر رغم أنفه االعرتاف بعظمته إىل بجاذبية القرآن الكريم
ولـذا فـاهللا تعـاىل  .لكن الكرب والعناد جعله يسمي تلك اآليات اجلذابـة بالـسحر

 : ًفضحه قائال
َإنه فكر وقدر [ ََّ َ َ َُّ ََّ َ فقتل كيف &ِ ْ َ َ ِ ُ َقدر َ َّ َ ثم قتل كيف قدر &َ ْ ََّّ ََ ُ َُ َ َ ثم نظر &ِ ََّ َ َ ثم عبس &ُ َ َ َّ ُ

َوبرس  َ َ َ ثم أدبـر واسـتكرب &َ َ َ َ ْْ َ ْ َ ََّ ُ فقـال إن هـذا إال سـحر يـؤثر &ُ ُ ٌَ َْ ْْ َِ َّ ِ َِ َ ُ إن هـذا إال قـول &َ ْ ََ َّ ِ َِ ْ
ِالبرش َ َ ْ[)١(. 

وسـيقي، ويف إن عظم اآليات أعاله يتجىل ببياهنا السهل والشاعري واملـوزون وامل
 الفاضح والقامع يمـيط اللثـام عـن احلـاالت َّقرص مجلها وحزمها ومتاسكها حتى أن

مـن الناحيـة النفـسية،  األمـور د للسامعِّوبعد أن يمه. النفسية للعدو املعاند واحلاقد
 : ومن ثم جييب بقاطعية وحزم،ينقل له كالم املنكر للقرآن الكريم

َسأصليه سقر [ َ ََ ِ ِ ْ ْ وما أد&ُ ََ ُراك ما سقر َ َ َ ََ ُ ال تبقي وال تذر &َ َ َ َُ ََ َ لواحـة للبـش&ِْ َ َ َّْ َِ  &ِر ـٌ
َعليها تسعة عرش َ ََ َ َْ ِْ َ َ[)٢(. 
 ،ة من األمهية بمكان الوقوف عـىل حـاالت التـصوير القرآنيـة اجلميلـَّال شك أن

جتسيد ظواهر اخللقة الرائعة من أرض وسامء، وكواكب وسيارات، وصحار وبحـار، 
 ليوم ملهيبة وكذلك املشاهد ا،، وحيوانات أخرى وباقي مظاهر اخللقةوجبال، وطيور
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 ، وحتى اجلنـة والنـار،القيامة من حوادث النفخ بالصور وما حيصل لألرض والسامء
وكـذلك القـصص ... ومجاليات األوىل وباليا الثانية، واحلوار بني أهل اجلنة والنار و

 وأبطـال القـصص ،جيابيـة والـسلبيةالقرآنية وأسلوهبا الفني يف رسم الشخصيات اإل
  واصطحاب القـارئ،ًوإعداد القارئ نفسيا، وحتريض وإثارة العواطف واألحاسيس

 . بأمهية بالغةى مطالعة كل ذلك حيظَّية واإلهلية؛ ال شك أننساناستنتاجاهتا اإلإىل 
 عـىل رـ وفحوى املواضيع القرآنية ال يقتـص،التناسق الرائع بني اإلطار واملضمون

ًلقصص وظواهر الدنيا واآلخرة، بل إن القرآن الكريم اختار إطارا خاصا فيام يتعلـق ا ً
 وبام يتناسب مع مـضمون اآليـات وفحـوى ،بالعقائد واملعارف واألحكام والرشائع

 .  املزيد من التأثريةًاملواضيع، مستخدما مناهج وأساليب خمتلفة بغي
 

 نامذج من البيان الفني يف القرآن الكريم 
 وتناسـب أشـكال ، حاالت استخدام فن البالغة والصياغات األدبية املختلفـةَّنإ

 وحتىص، وال يسع هـذا املقـال َّالكلامت ومرامي مفاهيم القرآن املجيد أكثر من أن تعد
نـامذج  إىل أن نشري بصورة عابرة ومقتـضبة إىل ا مضطرونّ أننّ إال،البحث يف التفاصيل

 . والراغبني باملطالعةحثنيزيد من الفائدة للباخمتلفة يف هذا املجال بغية امل
 : بيان فني يف رسم الظواهر الطبيعية ومجاليات اخللقة– ١
َ الذي رفع الساموات بغري عمد تروهنا ثم استواهللا[ َ ْ َ َ ََ َْ َّ َ َ َ ْ َّ َُ ٍ ِ ِِ َ ِ َ َ َ عىل العرش وسخر الشمس ىَّ َ َ َْ َ َ َّْ َّ ِ ْ َ

َ والقمر كل جيري ألجل مسم ُ َ ٍَ َ ََ ِ ِ ْ َ ٌّ ُْ ُى يدبرَ ُِّ ْيفصل اآل األمر َ ُ ِّ َ َيات لعلكم بلقاء ربكـم توقنـون ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ُِّ ََ ِ َّ َ
َّ وهو الذي مد& َ ِ َّ َ ُ َوجعل فيها روايس وأهنارا ومن كـل الثمـرات جعـل فيهـا  األرض َ َِ ِ ِ ِ َِ ِّ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ً َ ََّ ُ َ َ

َزوجني اثنني يغيش الليل النهار إن يف ذلك  ِ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ُ ْ َْ َّ َ ََ َّ ْ ْ َ َآليات لقوم يتفكرون ْ ُ َ ََّ ٍَ َ ْ َ ِ ٍ ِ ويف&َ ٌقطع  األرض َ َ ِ
ٍمتجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغري صنوان يـسقى بـامء واحـد  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْ ْ َ ٍُ ْ ْ َ َ ٌ َّ ٌ ََ ٌ ٌ َ ٍ َ ِ

ِونفضل بعضها عىل بعض يف األكل إن يف ذلك آليات لقوم يعق ِ ٍ ِْ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ٍَ َُ َ َْ َ ِ َِّ ِ ِ ٍُ ُ َ َُ َ ِّ َلونَ ُ[)١(. 
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َهو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقـال [ َ ِّ ََ َ َ ً َ ْ َ َ َُّ ُ ُ َ ُ ُِ ِْ ََ ً ْ ْ َُّ ُ ويـسبح الرعـد &ِ ْ ُ ِّ ََّ َ ُ
ِبحمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َُ َ َِ َ َ َ ُ َ َْ  اهللا ِ

ِوهو شد َ َ ُ ِيد املحالَ َ ِ ْ ُ[)١(. 
 : البيان القرآين الفني يف رسم وتصوير أحداث يوم القيامة– ٢
ِبسم[ ِالرمحن الرحيم اهللا ْ ِ َّ َِّ َ ْالشمس كورت  إذا .ْ َُ ِّْ ُ ْالنجـوم انكـدرت  وإذا &َّ َ َُّ َُ ْ  وإذا &ُ

ْاجلبال سريت  َ ِّ ُ ُ َ ِ ْالعشار عطلـت  وإذا &ْ َ ِّْ ُ ُ َ ِالوحـوش حـش وإذا &ِ ُ ُ ُُ ْرت ـْ ُالبحـار إذا  و&َ َ ِ ْ
ْسجرت  َ ْالنفوس زوجت  وإذا &ُِّ ُ َُّ ِّ ُ ْاملوءودة سـئلت  وإذا &ُ َ ِ ُ ُ َ ُْ ْ بـأي ذنـب قتلـت &َْ َ ِ ُ ٍ ْ َ ِّ َ ِ& 

ْالصحف نرشت وإذا  َ ِ ُ ُ ُ ْالسامء كشطت  وإذا &ُّ َُ ِ ُ َ ْاجلحيم سـعرت  وإذا &َّ َ ُ ُِّ ِ ُاجلنـة  وإذا &َْ َّ َْ
ْأزلفت  َْ ِ ْ علمت نفس ما أحرضت&ُ َْ َ ْ ٌ ََ َ َْ َ ِ[)٢(. 

 :اهوكذلك كافة آيات سورة احلاقة املباركة ومن
ْوأما من أويت كتابه بشامله فيقول يا ليتني مل أوت كتابيه [ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ومل أدر ما حسابيه &ِ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ َ& 

َليتها كانت القاضية  َيا  ََ ِْ ِْ ََ َ ْ ما أغنى عني ماليه &ََ ََ َ َِ ِّ َ ْ ُ هلك عني س&َ ِّ َ ََ ْلطانيه َ َ ِ َ ُ خذوه فغلوه &ْ ُُّ ُ َ ُ ُ
ُ ثم اجلحيم صلوه & َُّ َ َِّ َْ ُ ثم يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه &ُ ً ُ ْ ُُ ُ َ ْْ َ َ ْ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ َ ِ َ إنـه كـان ال &ُ َ َ ُ ّ ِ

ِيؤمن باهللاَِّ العظيم ِ َِ ُْ ِ ْ ُ[)٣(.  
 : حوار أهل اجلنة والنار– ٣
ٌكل نفس بام كسبت رهينة [ َ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ َ َّ إال&ُّ ِ أصحاب اليمـني ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ يف جنـات يتـساءلون &َ ُ َ َ ََ ٍَّ َ ِ& 

َعن املجرمني  ِ ِ ْ َُْ َ ما سلككم يف سقر &ِ َ ْ َ ََ ِ ُ َ َ قالوا مل نك مـن املـصلني &َ ِّ َُ َُْ ِ ُ َ ْ َ ُ ومل نـك نطعـم &َ ِ ْ ُ َُ ْ َ َ
َاملسكني  ِ ِْ َ وكنا نخوض مع اخلائضني &ْ ِ ِ َْ َ ََ ُ ُ َّ ِ وكنا نكذب بيـوم الـدين &َُ ِّ َّ ُِ َ ُْ ُ ََ ِ َحتـى أتانـا  &ِّ َ ََّ َ
ُاليقني ِ َ ْ[)٤(. 
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 : وصف اجلنة ونعمها– ٤
ًإن للمتقني مفازا [ ََّ َ َُ ِ ِْ َّ ً حدائق وأعنابا &ِ ْ َ ََ ََ َ ً وكواعب أترابا &ِ َ َ ََ ْ ََ ً وكأسا دهاقـا &ِ َ َِ ً ْ َ ال &َ

ًيسمعون فيها لغوا وال كذابا  َ ً َُّ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ً جزاء من ربك عطاء حسابا&َ َ ِّ ْ ََ َِ ًِ ًَ َ َ[)١(. 
 :ف جهنم وعذاهبا وص– ٥
ًإن جهنم كانت مرصادا [ َ َْ َِ ْ َ ََّ َ َّ ً للطاغني مآبا &ِ َ َ ِ ً البثني فيها أحقابـا &َِّ َْ َ َ َِ ِ ِ َ ال يـذوقون &َ ُ ُ َ َ

ًفيها بردا وال رشابا  َ ً ََ َ َ ْ َ ً إال محيام وغـساقا &ِ َّ َ َ ً ِ َ َّ ً جـزاء وفاقـا &ِ َ ِ ً َ َ إهنـم كـانوا ال يرجـون &َ ُ َّْ َ ْ َُ ُ َ ِ
ًحسابا  َ ُ وكذبو&ِ ََّ ًا بآياتنا كذابا َ َّ ِ َِ َ َ ً وكل يشء أحصيناه كتابا &ِ ُ َ ْ ََ َ ُِ ٍْ َ ْ َ ْ فذوقوا فلن نزيـدكم &َّ ُ َ ِ َ ْ َ َ َُ ُ
ًإال عذابا ََ َّ ِ[)٢(. 
 : البيان القرآين الفني يف ذكر القسم– ٦
ِفال أقسم باخلنس [ َُّْ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ اجلـوار الكـنس &َ ََّْ ُ ْ ِ ِ والليـل&َ ْ َّ َعـسعس  إذا َ َ ِ والـصبح&َْ ْ ُّ  إذا َ

َنفس َت َّ ٍ إنه لقول رسول كريم&َ َِّ َ ٍ ُ َ ُ ْ َُ َ ِ[)٣(. 
 : البيان القرآين الفني يف ذكر الوقائع التارخيية والقصص القرآنية– ٧
َوأوحينا[ ْ َ ْ ِأم موسى أن أرضعيه إىل ََ ِ ِ ْ َ ُ َِّ َ َخفت عليـه فألقيـه يف الـيم وال ختـايف وال  فإذا ُْ ََ َ َِ َِ َ ِّ َ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ

ُحتزين إنا رادوه ُّ َ َّ ِ ِ َ ْ َ إليك وجاعلوه من املرسلنيَ ِ ِ ِ َِ ْ ُْْ َ ُ َ َُ َ ِ[)٤( . 
 ورب العـزة عـىل 7ويف سورة نوح يرسد القرآن الكريم احلوار بني النبـي نـوح

 :النحو التايل
ًقال رب إين دعوت قومي ليال وهنارا [ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ًِّ َ ِ َ َُ ِّ ِ ً فلم يـزدهم دعـائي إال فـرارا &َ َ ْ َ ِْ َِّ ِ َ ُ ُ ْ ِ َ ِّ وإين &َ ِ َ
َكلام دع َ َ َّ ُوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأرصوا واستكربوا ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ َْ َ َ ُْ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ُّْ َُ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ِ ُ َُ

ًاستكبارا  َْ ْ ً ثم إين دعوهتم جهارا &ِ ْ ََّ ِ ُ ُ ْ َ َ ِّ ِ ً ثـم إين أعلنـت هلـم وأرسرت هلـم إرسارا &ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َِ َُِ َُُ ُ َْ ََ َْ ِّ ُ& 
ِفقلت استغف ْ َ ُْ ْ ُ ًروا ربكم إنه كان غفارا َ ْ َ َُّ َ َ َ ُ ََّّ ً يرسل السامء علـيكم مـدرارا &ُِ َ ْ ْ َّ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ويمـددكم &ِ ْ ُُ ْ َِ
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ًبأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا  َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ْْ َْ ٍَ َِّ َ ٍ َ َ ما لكم ال ترجون &ِ ُ ْ ْ ََ َ ُ ًوقـارا هللا َ َ َ& 
ًوقد خلقكم أطوارا َْ َْ َ ُ َ ََ َ ْ[)١(. 

 :ذلكوك
ًقال نوح رب إهنم عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا [ َ َ َ َ ْ ُ ََ ُ ََّّ ِ ُِ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ ِّ ٌَ ُ ِ ْ َ ِ ُ َ ُ ومكـروا &َ ََ َ

ًمكرا كبارا  ً ََّ ُ َ وقالوا ال تذرن آهلـتكم وال تـذرن ودا وال سـواعا وال يغـوث ويعـوق &ْ َ َُ َ َ ً َ َ  َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُُ َُ َ َ ََّ ََّ ََ َ ََِ َ ُ
ًونرسا  ْ َ ًقد أضلوا كثـريا وال تـزد الظـاملني إال ضـالال َ و&َ َّ ََ َ َِ َ ِِ ِ َِّ ِ َ َ َْ ً ُّ َ ُ ممـا خطيئـاهتم أغرقـوا &َ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َِ َِّ

ِفأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون ُُ ْ ِْ ِْ ْ ًَُ ُ ِ َ َ َُ ًأنصارا  اهللا ََ َ ْ َ وقال نوح رب ال تذر عـىل&َ َ ِّ ٌ َْ ََ َ َ ُ َ  األرض َ
ًمن الكافرين ديارا  َّ َ َ َِ ِ َِ َ إنك&ْ َّ ً إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا ِ ً َ ُ ْ َّْ َ ُ َِ َ َّ َِ ِِ ِ َِ َ َ َُ ُّ َ ِّ رب &ْ َ

َّاغفر يل ولوالدي وملن دخل بيتي مؤمنـا وللمـؤمنني واملؤمنـات وال تـزد الظـاملني إال  َِ َ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ً َ ََ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َْ ْ ُْْ َُ ُ َ ْ ْْ َ ِ ْ
ًتبارا َ َ[)٢(. 
  سائر األمثال واحلكم– ٨
ً مكانـا هات لنفسض وفر،ناك آيات كثرية يف القرآن الكريم دخلت األدب العريبه

 هـا ومعناهـا الـوايف وتعلق،رها ومجاليتهـاـ بـسبب قـص،يف احلوار بني الناس بصفتها
ً وبصفتها حكام وأمثاال، منها،بقضاياهم االجتامعية وخلفياهتم وحياهتم اليومية ً: 

َولكم يف القصاص حياة ي[ َ ٌْ َ َ َِ ِ ْ َِ ِا أويل األلبابُ َ ْ َ ْ ِ ُ[)٣(. 
ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره [ ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ َ ْ ْ ُ ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره&َ ْ ْ ََ َ َّ َ َ َ َ َ ٍْ َِ َ ْ[)٤(.  
َومكروا ومكر[ َ ُ ََ ََ َخري املاكرين اهللاُ َو اهللاُ َ ِ ِ َْ ُ ْ َ[)٥(. 
ًإن مع العرس يرسا[ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ[)٦(. 
َإن أحسنتم أحس[ ْ َْ َْ َُ ْ ْ ْنتم ألنفسكمِ ُْ ِْ ُ َ ِ ُ ْ[)٧(. 
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ُهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان[ َ َْ ْ َ َِ ِْ َّ ِْ ِ ُ َ ْ[)١(. 
ِاعلموا أنام احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بيـنكم وتكـاثر يف األمـوال [ – ٩ َ َ َ َ َ ٌ َ ٌ ْْ ٌ ْ ْ ٌ َ َ َُ ْ ِ ُِ ٌَ ُ ْ ََّ َ ُ َ َ َُّ َْ ِ َ َُ َْ َ َ

َواألوالد كمثل غيث أعجب الكفار ن َُ ْ ََّ ْ َ َ ْ ْ ََ ٍ َِ ِ َ َ َ ِباته ثم هييج فرتاه مصفرا ثـم يكـون حطامـا ويف َْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ًَ َ َّ  ُ ََّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ِ َ ُ
َاآلخرة عذاب شديد ومغفرة من َ ٌ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َْ ٌ َ َ َ َورضوان وما احلياة الدنيا اهللا ْ َ َْ ُّ ُ َْ َ َ ٌَ ْ ِ...[)٢(. 

  البيان الرائع يف ترشيع األحكام– ١٠
آنية عىل قصص وأيامن وأمثال طار وكوامن املواضيع القراإل يقترص التناسق بني ال

ُّوحكم القرآن الكريم، بل إنـه اختـار إطـارا خاصـا عنـد تطر ً قـه للعقائـد واملعـارف ً
ريفة، واسـتخدم ـ وذلك بام يتناسب مـع مـضامني اآليـات الـش،واألحكام والرشائع

من بني تلك املواضيع ترشيع الصيام؛ فهـذا ... أساليب خمتلفة هبدف املزيد من التأثري
 األخـرى  عن اللذائذنسان وابتعاد اإل،ب األكل والرشبُّجتن إىل  اإلهلي الداعياحلكم

ً عمال شاقا وغري مألوف بالنسبة للمـسلمني الـذين كـانوا يعيـشون يف أرض ُّكان يعد ً
اسـتخدام  إىل  ولـذلك عمـد، وأيام الصيف الطويلة،احلجاز امللتهبة بحرارة الشمس

جلوانب العاطفية والنفسية أثناء تبيينه للحكـم أسلوب مغاير يف الترشيع حيث راعى ا
ّالتسهيالت وحاالت التخفيف التي من شأهنا أن ختفض من شـد إىل قَّومن ثم تطر  تهّ

ًهذا فضال عن الفوائـد . احلكم وتقتنع بالعمل به إىل  وبام جيعل النفوس تركن،ّوحدته
بتهم بقبـول َّاملسلمني ورغعت َّإن صيغته شج. بت عىل احلكمَّاملادية واملعنوية التي ترت

 .الصيام
ْيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الـذين مـن قـبلكم لعلكـم [ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َُّ َ َّ َ َ ََّ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َ ُّ َ

َتتقون  ُ َّ ً أياما معدودات فمن كان منكم مريضا&َ ِ َ ْ َ َ ً َُّ ْ َ ُِ ٍَ ْ َ َْ ٍعىل سفر فعدة من أيام أو َ َّ ََ ْ َِ ٌِ َّ َ ٍ َ َ أخر وعىل َ َ َ َ َ ُ
ْالذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري لكـم  ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُُ ََ َ ٌَّ ٌ ًَ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ

َإن كنتم تعلمون ُْ َْ ْ َ ُ ْ ُ ِ[)٣(. 
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 النقاط التالية تكشف عن جانـب مـن البيـان الرائـع الـذي اسـتخدمه القـرآن َّإن
 :ن أجل حتفيز املسلمني عىل الصيامتني أعاله مالكريم يف اآلي

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا[ : الرتكيز عىل إيامن الناس بقولـه– ١ َ َُّ َِ َّ َ  متـسكهم يلا، وبالتـ]َ
 .بمقوماته
ُكتب عليكم الصيام[ – ٢ َُ ِّ ْ َُ َ َ ِ  . بل هو أمر من قبل تعاىل،؛ أي ال جمال للجدال]ُ
ْكام كتب عىل الذين من[ – ٣ َ َِ ِ َِّ َ َ ُ ْ قبلكمََ ُ ِ ْ  واألمـم ،ن؛ أي ال تقلقـوا، فلـستم وحيـدي]َ

 .ًالتي من قبلكم كانت تصوم أيضا
َلعلكم تتقون[ – ٤ ُ َّ َ ْ ُ َّ  . فائدة الصيام تتمثل يف التقوى والورع عن املحارمّ؛ إن]ََ
ًأياما[ – ٥ َّ  .ً؛ جاءت بصيغة النكرة؛ أي عددا من األيام]َ
ٍمعدودات[ – ٦ َ ُْ  .أيام الصيام تأكيد عىل قلة عدد ؛]َ
ًفمن كان منكم مريضا[ – ٧ ِ َ ْ َُ ْ ِ َ ََ َعىل سفر فعدة من أيام أخـر أو ْ ََ ٍُ ََّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ ؛ تـسهيل وختفيـف ]َ

 .عن املرىض واملسافرين
ُوعىل الذين يطيقونه[ – ٨ ُ َ ََ ُ ِ ِ َّ َ  والعجـزة يوخ؛ ختفيف عن جمموعة آخرين مـن الـش]َ

 .ومن يشق عليه الصيام
َوأن تصوموا خ[ – ٩ ُ ُ ََ ْ ْري لكمَ ُْ َ  هـوام َّ هـذا احلكـم إنـَّ وأن، تبيني لفوائـد الـصيام؛]ٌ

 .ملصلحة الناس
ُيريد[:  ويف آخر هذه اآليات يقول– ١٠ ِ َبكم اليرس وال يريد بكم العرس اهللاُ ُ َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُْ َ ُْ ُِ ُِ ِ[. 
 فلـسفة وفوائـد ،سم باملعاجلـة النفـسيةَّ واملتـ،عـرب بياهنـا الرائـعو هذه اآليات َّإن
ألمهيـة املعنويـة لت األنظـار تـ ولف، حاالت التخفيف والتسهيلتوضحأو ،الصيام

 إىل أفضل أسلوب للنفوذاستخدمت لشهر رمضان املبارك ونزول القرآن الكريم فيه، 
 . ضمري ووجدان املخاطب مرشعة بذلك حكم الصيام اإلهلي

 الفـنمـة و نموذجني من اسـتثامر العلـم واحلكّ اآليتني اآلنفتي الذكر ما مها إالَّإن
 نوإنه مل. ف بمجموعه اخللقة الفنية للقرآن املجيدِّواإلبداع يف البيان القرآين الذي يؤل

نافلة القول أن يستلهم كافة املسلمني من الكتاب العزيز أدوات الفن بفروعه املختلفة 
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 ، ويف خمتلـف العـصور،رها بـني األجيـالـ ونش،نحو املزيد من إشاعة الثقافة القرآنية
 َّوإن.  واإلبداعد بني اجليل الواعد، وال يغلقوا الطريق أمام التحديث والتجديوخاصة

ًم عاما بعد آخـر، ُّاألمل ليحدو بنا ونحن يف كنف املعرض القرآين الذي نرجو له التقد
إنه مركز ميلء . بأن ينجح يف جذب الشعوب املسلمة ويكون مصدر إهلام لباقي الدول

 حتى تتفتح براعم احلياة والنشاط يف ،ب اخلري منهُّ وترق،يه يمكن التعويل عل،باجلاذبية
 .ظله

َّعلينا أيضا أن  َّ وأن، ال ننسى أن شهر رمضان املبارك الذي هو شهر ضيافة اهللا تعاىلً
 نـساينك يف مـسري التكامـل اإلُّاحلضور حول مائدة رمحته الواسعة هو انطالقة للتحـر
 ). فطرة اهللا(اإلهلي واملعنوي نحو التقرب هللا تعاىل والوصول إىل

 وكـذلك ، اخلروج بنجاح من امتحان حماربة هوى الـنفس وتـسويالت إبلـيسَّإن
 ،عيدبلوغ الذروة يف التقوى والزهد حيث الغاية النهائية للـصيام يف عيـد الفطـر الـس

 . لةي اإلهلية الطاهرة واألص–ية نسانالفطرة اإل إىل وفيه العودة املنترصة للصائمني
 فهذا الفوز العظيم يتكامل بإقامـة صـالة العيـد التـي هـي جتـسيد لوحـدة صـ

َّقد أفلح من تزكى [ّاملسلمني وأخوهتم  َ َ ْْ ََ َ ْ َّ وذكر اسم ربه فصىل&ََ َ ِّ ََ َِ َ َ ْ َ َ[)١(.  
يف  وما تقتـضيه مـن النظـر ،فطرته إىل  العودةنسانل القرآن يف خلد اإلِّيؤص: ذنإ

غفل عن ذلـك غفـل  فإذا  وتناسقه الكاشف بكل وضوح عن خالقه العظيم،،الكون
ُوال تكونوا كالذين نسوا اهللا[. وفسق عن فطرته نفسها  َ ُ ََ َِ َّ ََ ُ فأنساهم أنفسهم أولئك هـم ُ ْ َ ْ َُ َُ ِ َ ُ َُ ُ َْ ْ َ

َالفاسقون ُ َِ ْ[)٢(. 
ّل أيضا فيه حس الفنِّكام يؤص ّ  فطـريني لينطلـق  واإلبداع الفني باعتبارمهـا ميلـنيً

ً متكامال جمددا نساناإل ً عـامال عـىل –وهي خاصية ال يتمتع هبا غريه من احليوانات  -ً
 مرحلـة األنبياءً سائرا حتت ظل اهللا يقوده ،وحتقيق مقتضيات خالفته هللا األرض عامرإ

ث عـن سـفينة نـوح َّ اآليـة التـي تتحـدَّوكأن.  شاهدين عليه يف سفينة احلياة،ةمرحل
                                                 

 .١٥ - ١٤:  ـ سورة األعىل1
 .١٩:  ـ سورة احلرش2
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ِوقال اركبوا فيها بسم[ :ث عن سفينة التاريخ كله إذ تقولَّتتحد َْ ِْ َ ُ َِ َ َجمراها ومرسـاها  اهللا َ ََ ْ ُ ََ ْ َ
ٌإن ريب لغفور رحيم َ ٌ َِ ُ ََّ َ ِّ ِ[)١(. 

 
  البرشية ة وحدّ رسالفطرة

 األنبيـاءوالقرآن الكريم يؤكد حقيقة أن البرشية عاشت مرحلة الوحدة قبل بعث 
َكان «: ، فيقولعليهم السالم َالناس أمة واحدة فبعثَ َ ًَ َ َ ًُ َ ِ َّ ُ َالنبيـني مبـرشين ومنـذرين  اهللاُ َّ َ َ َ ِِّ ِ ُ ُِ ِِّ َ َّ

َّوأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيام اختلفـوا فيـه ومـا اختلـف فيـه إال  َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِّ َ َْ َْ َ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ِ ََ َُ ِ
ِّالذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البي َ َ ْ َ ُ َْ َُّ ُ َْ ِ ِ ُِ َنات بغيا بينهم فهدىُ َ ُ ْ َ ً ََ ْ َ َْ ِالذين آمنوا ملا اختلفوا فيه  اهللاُ ُ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ََّ ْ ُ َ َ

َمن احلق بإذنه و َِ ِ ِْ ِ ِ ِّ َ َهيدي من يشاء اهللاُ ْ َ َ َِ ٍرصاط مستقيم إىل ْ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ«)٢(. 
ية نسان هو عامل وحدة الفطرة اإلاألنبياءّوالظاهر أن الذي وحد البرشية قبل بعث 

 .اء آدملدى مجيع أبن
ًأفـضالال كـانوا قبـل «ً أن سـائال سـأله عـن البـرش 7روي عن اإلمام الصادق 

كـانوا عـىل فطـرة اهللا التـي . مل يكونوا عىل هـدى: 7النبييني أم عىل هدى؟ فأجاب 
أما تسمع بقول . فطرهم عليها ال تبديل خللق اهللا، ومل يكونوا ليهتدوا حتى هيدهيم اهللا

 .)٣(» ألكونن من الضالنيّلئن مل هيدين ريب: إبراهيم
ّ كـام يعـرب - وهـي نفـسها ،فالفطرة كانت هي املوحدة يف مرحلة البساطة األوليـة

 أوجدت عرب الوعي التأميل والعميل احلالة االجتامعيـة التـي أدت - )٤(الشهيد الصدر
 يف نـسان نتيجة طغيان غريزة حب الذات األصـيلة يف اإل،ًبدورها سببا يف إثارة النزاع

م احلياة عىل أساس عادل حكيم منسجم  مما يتطلب وجود رشيعة تنظ،طبيعيةتها الحال
 .ّية التي ال يعلم ما يصلحها إال خالقهانسانمع الطبيعة اإل

                                                 
 .٤١: هود ـ سورة 1
  .٢١٣:  البقرة-٢
  .١٠٤، ص ١ تفسري العياشي، ج -٣
  .٨٥مؤسسة اإلمام الشهيد، ص نشر :  ومضات-٤
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 إىل ريةـ وهـو إرجـاع البـش، واحـداألنبياء منهج ّ أن،وربام أمكننا أن نستوحي هنا
 ولكن عىل أسس أقوى برتبية ، وبالتايل اسرتجاع احلالة املوحدة،ًفطرهتا إرجاعا أعمق

 اإلهلـي نحـو كامهلـا املنـشود  لتميش حتت هدايـة الـوحي،العنارص الفطرية وتعميقها
 ولـن يـتم ، الناتج من الطغيـان الـذايت، من طريقها كل عوامل اخلالف املمزقوتزيح

ّذلك إال بعبادة اهللا وتطبيق منهجه احلق ّ. 
 :يقول تعاىل

ِّولقد بعثنا يف كل« َُ َ ِْ ْ ََ َ ْ أمة رسوال أن اعبدوا اَ ُ ُ ْ ِ َ ًُ ُ َّ َواجتنبوا الطاغوتهللا ٍَّ َُ َّ ْ ُ ْ َِ«)١(. 
 إنام األنبياء ّنأية نتجت من حالة الطغيان هذه، ونسان كل املآيس اإلّواحلقيقة هي أن

احلياة الفطرية املوحـدة العابـدة  إىل  وإعادة البرشية،جاؤوا ملحو كل مظاهر الطاغوت
 .هللا تعاىل

                                                 
  .٣٦:  النحل-١
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َيا أهيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون [ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ ِْ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َُّ َ ُ ََّ َ َُّْ ْ َ
ِ وجاهدوا يف& ُ ِ َ ِحق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف اهللا َ ْ ْ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ َ ِ َ الدين من حرج ملة َّ َّ ِّ ٍَ َ ْ ِ ِ ِّ

ْأبيكم إبراهيم هو سامكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم  ْ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ُْ ُ َُ َُ َ َ ْ َ ُ ًْ ُِ ََ ُ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُْ َّ ِ ِ
َوتكونوا شهداء عىل الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللاَِّ هو م ُ َُ ُ ْ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ ََ َ َ َ َ ُِ َ َ ُ ْوالكم ُ ُ َ ْ

ُفنعم املوىل ونعم النصري ِ ِ َِّ َ َْ َ ْ َْ َْ َ[)٢(. 
رية املتأهلـة عـىل ـالشخصية الوحيدة التي جتمع البش 7يكاد يكون سيدنا إبراهيم

يف هذا االجـتامع هـو دراسـة نقـاط االلتقـاء  إليه اعتبارها األسوة احلسنة، وما نسعى
ًعلها منطلقا حيا ملـسرية ً التي تنسجم مع أصولنا العقائدية مجيعا لنجنسايناإل ية إنـسانًّ

ية مـن هـذا نـسانّواحدة، ومن ثم لنعمل عىل تقريب الفـرد املـساهم يف احلـضارة اإل
 .النموذج الفريد

                                                 
 .١١/٢/١٩٨٧اإلبراهيمية املنعقد يف قرطبة باسبانيا، بتاريخ  األديان  ـ بحث ألقي يف مؤمتر1
 .٧٨ ـ ٧٧ ـ سورة احلج، 2
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وقبل استعراض ما يقرره القرآن الكريم حول هذه الشخـصية العظيمـة جيـب أن 
ًاة أوال ية للحيـسالمّنالحظ بعض النقاط كمقدمات متهيدية توضح توجه النظرية اإل ّ

بأبعادها العامة، ثم نستعرض الـدور الـذي يلعبـه الفـرد يف هـذا التوجـه احلـضاري 
 .نسايناإل

ه نحـو أهدافـه الكـربى ُّز عىل العقبات التي تنطرح أمام مسرية هذا التوجـّكام نرك
 الـصورة القرآنيـة عـن هـذا الرجـل َّد أنّكل ذلك يؤكـ. رَّالعالج املتصو إىل مشريين

ًها أن تشبع متاما كل احلاجات التي تفرتضها تلك النظرية يف الرجل الذي د يمكنِّاملوح
 - سالمم احلضاري ويرتك بصامته عىل التطور احلقيقي ـ من وجهة نظر اإلُّيصنع التقد

 . تعاىل اهللا إىل أي التطور املنسجم مع خط الفطرة الصاعد
 

 :يةساننية حول احلياة احلضارية اإلسالمأهم املبادئ للنظرية اإل
 ـ الرمحن الرحيم ـ تعـاىل عـىل هـذا  ّية نعمة اهلية من هبا اهللاّنسان احلياة اإلَّنأ: ّاألول

 .كامله الوجودي املناسب له إىل ّاملوجود وكرمه هبا ليوصله
 مـن خـالل عمـل اجتامعـي ّكاملـه إال إىل  ال يصلنساين هذا املوجود اإلَّنأ: الثاين

ّل إحـدامها نبيـه ِّتكامله هدايتان تـشك إىل تقودهحضاري تارخيي ومتدرج ومتكامل، 
 وهي الفطرة بكل ما فيها من طاقات للمعرفة النظرية والعملية، ودوافع نحو ،الداخيل

ل والتجريـد ّن لإلله املطلق، وقدرات للتعقـّاه للكامل والتديّاستكناه املجهول، واالجت
 يف حـني تـشكل. الفطريـةواالستدالل، وجتاوز احلدود املاديـة، وهـذه هـي اهلدايـة 

ريعية التـي تكمـل ـوهي اهلداية التـش) بالوحي(عقله اخلارجي الذي نسميهاألخرى 
 .اهلدف إىل  وهتيئه للوصول،عنرص اإلرشاد لديه

 :ّية تصادفها مشكالت مجة يمكن تلخيصها بام ييلنسان املسرية اإلّنأ: الثالث
 ،قانون أو م التسليم ألي قيمةمشكلة عدم اإليامن بأي وجود أعىل، وبالتايل عد. ١
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 ).اإلحلاد(ـً ما نسميه أحيانا بووه
 تـأيت نتيجـة عمليـة تـصعيد ذهنـي لـبعض ،مشكلة اإليامن املفرط بآهلة ومهية. ٢

مستويات مطلقة، وجعلها  إىل  وبالوصول هبا،ًحتى ومها أو الوجودات املؤثرة حقيقة
 .هة متام التوجيه للحياةَّموج
 .ني املصالح الذاتية واملصالح االجتامعيةمشكلة التعارض ب. ٣
مشكلة عدم وجود الدافع الذايت للتسليم للحدود االجتامعية وتطبيـق النظـام . ٤
 . حتى ولو كان يعارض املصالح الشخصية،األصلح
وغـري ذلـك مـن . ف االجتامعـيّمشكلة مخول الطاقات الفطرية نتيجة التخلـ. ٥

 .يةنسانبية عىل املسرية احلضارية اإلاملشاكل التي ترتك أعظم اآلثار السل
 ّحتكمت يف املجتمع ـ وكذلك املشكلة الرابعة ـ فـإهنام تؤديـان إذا :فاملشكلة األوىل

حتلل عارم، وعدم انتامء مقيت فظيع ال تستقر معـه حيـاة، وال يـسلم فيـه قـانون، إىل 
 .وبالتايل ال تفرتض معه مسرية ساملة

مجاعات متناحرة، وأوقفت عجلـة  إىل قت البرشيةّزانترشت م إذا :واملشكلة الثانية
 نـساينقيود عـىل الـذهن اإل إىل لّ هذه اآلهلة الومهية تتحوَّنأ؛ باعتبار نساينم اإلُّالتقد

 .ًف، فال تسمح ـ إذن ـ بوضع أكثر تطوراّا وليدة وضع متخلَّ ألهن؛احلضاري
ي عىل ّ والتعد،واجلور كل هذا الظلم واحليف ّتكاد تكون هي رس: واملشكلة الثالثة
 .ية السلميةنسانذلك من الفسق واالنحراف عن املسرية اإل إىل حقوق اجلامعة، وما

 أو جمرد حيوان وديع مسخر للطبيعة إىل نسانل اإلّفهي قد حتو: أما املشكلة الرابعة
 اآلخر، وبالتايل تفقده القدرة عىل احـتالل دوره احلـضاري املنـشود، نسانملصالح اإل

َّنذكر بأنوهنا   نفـسه، كـام قـد نـسانً هذه املشاكل قد تكون أحيانا ناشئة من طبيعة اإلّ
 -والواقع يؤيدها  -ية سالمّ أن النظرية اإلّتكون ناشئة من عوامل خارجية طارئة، إال

 إليـه  وهو مـا تقـود، احللول احلقيقية هلذه املشاكل احلضارية تكمن يف الدينّنأتؤكد 
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ّجتـسد الـدين يف الرجـل احلـضاري  فـإذا ية نفـسها، وبالتـايلاننسالفطرة والطبيعة اإل
 .ّاستطاع أن يغري املسرية

 :أما كيف يتم احلل عىل يد الدين فهو ما يمكن تلخيصه باألمور التالية
ًأوال  وهو املطلـق احلقيقـي الـذي ، العظيم  يعتمد الدين اإلهلي مسألة اإليامن باهللا:ّ

َأال [واالطمئنـان بـذكره  إليـه  بالوصولّ تسرتيح إالالفطرة كل النزوع، وال إليه تنزع َ
ِبذكر ْ ِ ُتطمئن القلوب اهللا ِ ُُّ ُْ ِ َ ْ  ، وهو الوجود احلقيقي الذي مل يصنعه الـذهن القـارص.)١(]َ

 .بل هو خالق الوجود
العلم ( منَّ لتستمد،ريةـالبش إىل  يعتمد مسألة الوحي وامتداد الرمحة اإلهلية:ًوثانيا

 املخطط التفصييل حلياته الصاعدة بعد ما نسانما يعطي اإل)  الربايناللطف(و) اإلهلي
 .أعطته فطرته املخطط اإلمجايل لذلك

عـوامل اخللـود، وبالتـايل  إىل ية املمتـدةنـسان يعتمد مسألة اآلخرة واحلياة اإل:ًوثالثا
 .حياة خالدة إىل ل احلياة من وجود حمدودّتتحو

  يتعـاىل عـىلٍّية عـىل حـبنـسان النفس اإلّ ويريبم كل الشؤون احلياتيةّ ينظ:ًورابعا
 ،ّتسليم حنيف خالص له جل وعـال إىل لّويتحو.  العظيم الدنيا ليذوب يف اهللاألمور 

ً هـو، وال حمبوبـا غـريه، وال ّ هو، وال موىل يف الكـون إالّال يرى حقيقة يف الوجود إال
 ويمأل عليه نسان وجود اإلوعندما يتأصل الدين يف. ّجلت قدرته وآالؤه. ًمؤثرا سواه

وجوده وإحساساته فسوف لن تبقى أية مشكلة من املشاكل الـسابقة عـىل اإلطـالق، 
 أو التغليب اجلشع للمصالح الفردية، أو التأليه الكاذب، أو ر اإلحلاد،ّوال معنى لتصو

ًحاالت اخلمود الفطري، كال وإنام يعود السري طبيعيا نحو أو العصيان، ق،  الكامل املطلّ
ْ يا أهيا اإل[  ًوكادحا نحو اهللا َ ُّ َ ٌ إنك كادحنسانَ ِ َ َ َّ ِربك كدحا فمالقيه إىل ِ ِ َ ُ ََ ً ِّْ َ َ[)٢(. 

                                                 
 .٢٨:  ـ سورة الرعد1
 .٨٤ : ـ االنشقاق2



١٩٩ 

ّ الفرد يستطيع أن يغري نفسه وجمتمعه ومسريته احلضارية، ال بل نسان اإلَّنأ :الرابع
 . ًه دائام ليجعله إمام املتقنيَّ يدعو ربَّنأ املؤمن نسان يطلب من اإلسالم اإلِّإن

 يف ،ية ال تذيب الفرد يف دوامة املجتمعسالم النظرية اإلّنإ :وهبذا اإلحساس نقول
ًنفس الوقت الذي تعرتف فيـه باإلطـار االجتامعـي النظيـف جمـاال خـصبا للتحـول  ً

امتلـك  إذا عـىل سـعتها) أمـة(وهبذا يمكن أن يكون الفرد يف سـلوكه. التكاميل للفرد
اقات الفطرة الكامنة، وطفحت عىل سطح سلوكه تأثريها املطلوب، وتفجرت لديه ط

  .)١( 7دفائن العقل والنفس الالمادية الفاعلة، وهكذا كان إبراهيم
 

  نموذج الرجل احلضاري القائد7إبراهيم
 بام ال نظري ، متام الرتكيز والتأكيد7ز عىل شخصية إبراهيم ِّ القرآن الكريم لريكَّإن

 شخـصية الرسـول العظـيم ّ إالَّ اللهـم،يطرحهـاله من بني الشخصيات القيادية التي 
 .ً التي يعتربها جتليا لدعاء سيدنا إبراهيم، وأسوة للبرشية الصاحلة6حممد 

نقطتـني  إىل  نـشري، نستعرض بشكل إمجـايل خـصائص هـذه الشخـصيةَّوقبل أن
 :مهمتني يف البني مها

ًأوال َّ مالحظة دقيقة هلذه اخلصائص توضح لنا أنَّنأ :ّ ع بكـل ّكان يتمت 7يم إبراهّ
َّاخلصائص احلضارية للفرد القائد املغري، وأن اسـتطاع  القرآن الكـريم َّأن أو ه استطاع ـِّ

ر أروع كيفيـة للتغلـب عـىل كـل نقـاط ّ أن يـصو-من خالل إبراز هـذه اخلـصائص 
 .الضعف التي أرشنا إليها من قبل

وذلك  ،7ية بإبراهيمسالماإلمة  األد بكل دقة عىل عالقةّ القرآن الكريم يؤكَّنأ :ًثانيا
ْ قد كانـت لكـم [فهو تارة جيعله والذين معه أسوة حسنة للمسلمني . بأساليب كثرية ُ ََ ْ َ ْ َ

                                                 
حـول دور العبـادات يف » الفتاوى الواضـحة« كتابه  ـ للتعمق يف هذا املجال راجع ما كتبه اإلمام الشهيد الصدر يف هناية1

 .نسانحياة اإل



٢٠٠ 

ُأسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه  َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ِْ َِّ ِ ِ ٌ َ ٌ ُ[)١(. 
ً ربنا وابعث فيهم رسـوال [7ية مظهر إجابة لدعائهسالماإل األمة وأخرى جيعل ُ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ََّ

ُنهم يتلو عليهم آياتـك ويعلمهـم الكتـاب واحلكمـة ويـزكيهم إنـك أنـت العزيـز ِّم َ ِّ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ََّ ِْ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ِّ َ ُُ ُ
ِاحلكيم َُ [)٢(.  

ِملة أبيكم إبراهيم هو سامكم املسلمني من  [)األب(ويطلق عليه ـ تارة ثالثة ـ اسم ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ُِّْ ُ َّ َ ُ ْ ِ ُ ِ َ َ َّ
ُقبل ْ َ[)٣(. 

َ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم [باتباع هذه امللة احلنيفة  األمة يأمر هذهه ّكام أن َ ْ ْ َِّ ِْ ْ َ ِْ َِ َُّ َِ َّ َِ َ ََ
َحنيفا وما كان من املرشكني ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ً [)٤(. 
ِوجاهدوا يف[: وهكذا جاء يف قوله تعاىل ُ ِ َ َحق جهاده هـو اجتبـاكم ومـا جعـل  اهللا َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ َ ِ ِ َ ِ َّ

ْعليكم  ُْ َ َيف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سـامكم املـسلمني مـن قبـل ويف هـذا َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِْ ُِ ََّ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ِّ َُْ ُ َِّّ ِ ُ ِ َ ٍ ِ
َليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  ََ َّ ُ َّ َ َ ًَ َّ َ َ ََ ُ ْ ْ ُ َّ َِ َِ َ ُ َِ َ ََ ُ ُ ُ ُِ ُ َ

َواعتصموا باهللاَِّ هو ُ ْ َِ ُ ِ ُ موالكم فنعم املوىل ونعم النصريَ ِ ِ َِّ َُ َ ْ َْ َ ْ ْ َْ َْ َ  الربط بني إبراهيم ّ حيث يتم.)٥(]َ
 وهـذا النبـي ،أوىل الناس بـإبراهيم هـم أتباعـهّ فإن  وبالتايل،والدور احلضاري لألمة

ُّإن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي  [واملؤمنون  َ َِ َّ َّ ََّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِْ َِّ َ َِ ِِ ِ َ َوالـذين آمنـوا وَّ َ َْ ُ َ ِ ُّويل  اهللاُ َّ ِ َ
َاملؤمنني ِ ِ ْ ُْ[)٦(. 

ً هذا الربط أروع جتل بعملية احلج حيث تبدأ العملية تارخييا برفـع قواعـد ّويتجىل ٍّ
  .هذا البيت

                                                 
 .٤ : ـ سورة املمتحنة1
 .١٢٩ : ـ سورة البقرة2
 .٧٨ : ـ سورة احلج3
 .١٢٢ : ـ سورة النحل4
 .٧٨ : ـ سورة احلج5
 .٦٨ : ـ سورة آل عمران6



٢٠١ 

َوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسامعيل ربنا تقبل منا إنك [  َّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّْ َّ َ َ َ َ ْ ُ ََ ََ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ ُأنـت الـسميع ْ ِ َّ َ َ
ُالعليم  ِ َ ْ ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسـكنا وتـب &ْ َ َ َ َ ْ َ َُّ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُّ َّ َّ ِّ ْ َ ْ ُ َِ َِ َُ ََّ َ ًْ ً ُ

ُعلينآ إنك أنت التواب الرحيم َّ ِْ ُ َّ ََّ َ ََ َ َّ ِ َ [)١(. 
لتطـوف حـول  ،ً مناديا كـل فـصائل التوحيـد7ثم بذلك النداء التارخيي يطلقه

ٍّوأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعىل كل ضامر يأتني من كـل فـج [: البيت احلرام َ َ َ ِّ ََ ِّ ِّ َُ ُ ُ َِّ ِ َِ ْ َْ ٍَ َ ً ِ َِ َْ ِِ ِّ َ
ٍعميق ِ َ[)٢(. 

 وكـل مـا تقـوم بـه مـن عمـل ،وبذلك يتم الربط العظيم بني إبراهيم وهذه األمة
 ).لشعارتردد نفس النشيد وتعمل نفس العمل وترفع نفس ا(حضاري

 
  7من اخلصائص التي يذكرها القرآن إلبراهيم

) احلنيفية(لعل أهم الصفات التي يتحدث عنها القرآن الكريم، وأمجعها؛ هي صفة
  تـسليم مطلـق هللا إىل صفاء اإليامن، وعمقه يف الـنفس، وحتولـه(والتي تعني باختصار

ًقل بل ملة إبراهيم حنيف[ :، يقول تعاىل)تعاىل ِ ِ َِ ْ ََ َ ِ َ َُّ ْ َا وما كان من املرشكنيْ ِ ِِ ْ ُْ َ ََ َ َ[)٣(. 
َقل صدق[ َُ َ َفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكني اهللاُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْْ َ َ َ ْ َُ َ ََّ َ ًَ ِ َّ ِ َ[)٤(.  
َومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبـراهيم حنيفـا واختـ[ َّ َ َ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ َ َّ ََّ ًْ ُ َّ َِّ َ  َذَ
ًإبراهيم خليال اهللاَ ِ َِ َ َ ْ ِ [)٥(. 

                                                 
 .١٢٨ و ١٢٧ : ـ سورة البقرة1
 .٢٧ : ـ سورة احلج2
 .١٣٥ : ـ سورة البقرة3
 .٩٥ :ـ سورة آل عمران 4
 .١٢٥ : ـ سورة النساء5



٢٠٢ 

ِّقل إنني هداين ريب[ ََ ِ َ ِ َّ ِ ْ َرصاط مستقيم دينا قيام ملة إبراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن  إىل ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ً ََ َ َ ِّ َ ْ ًُّ ِ َ َّ ً ٍَ
َاملرشكني ِ ِ ْ ُْ[)١(.  
ًإن إبراهيم كان أمة قانتا هللاِ[ َِ َِ ً َّ َ َُ َ َّْ ِ َ حنيفا ومل يك من اِ َ َِ ُِ َ ْ َ َملرشكنيً ِ ِ ْ ُْ[)٢(. 
َثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكني[ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُُْ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َّ ََ َ َ ْ ْ ًَّ ِ َِّ َِ ِ َ ََ[)٣(.  

ً مجيعـا، األنبيـاءّ وهو ما أكد عليه ،وهذه الصفة هي مقتىض املسري الفطري السليم
َصـبغة[ :طع القـرآينفبعد ذكر قصة إبراهيم والرتكيز عىل خطه يأيت هذا املق ْ ْومـن  اهللا ِ ََ

َأحسن من ُ ِْ َ َصبغة ونحن له عابدون اهللا َ ِ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ًَ  ولذلك يعتـرب القـرآن ملـة إبـراهيم هـي .)٤(]ِ
َومن يرغب عن ملة إبراهيم إال مـن سـفه [الطريق السليم، وما عداها ال يعدو السفه  ْ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ِّ ْ َ ََّ ِ ِ َّ َ

ُنفسه َ ْ َولكن كان حنيفا مسلام وما كان من [ كل لون آخر د سالمة خطه عنّ ويؤك.)٥(]َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ََ ْ ًُّ ً َ
َاملرشكني ِ ِ ْ ُْ[)٦(.  

ِّقل إنني هداين ريب[ويعترب رشيعته الرصاط املستقيم  ََ ِ َ ِ َّ ِ ْ ًرصاط مستقيم دينـا قـيام  إىل ُ ََ ْ ُِّ ِ ِ ٍ ًِ ٍَ
َملة إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكني ِ ِ ِ ِِ ْ َُْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ًِّ ِ َّ[)٧(. 

ِن إبراهِإ[ َ ْ ِ ًيم كان أمة قانتا هللاَِّ َِ َ ً َّ َُ َ حنيفا ومل يك من املرشكني َ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َُ َ ْ َ ُ شاكرا ألنعمـه اجتبـاه &ً َ ْ َُ ِ ِ ِْ َ ِّ ً َ
ُوهداه َ ٍرصاط مستقيم إىل ََ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ[)٨(. 

 . هي رس الوجود احلضاري الفاعل واإلخالص هللا) احلنيفية( َّأن األمر وخالصة
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 :ل أهم الصفات التي يذكرها القرآن هلذه الشخصية وهيبعد هذا لنستعرض بإمجا
ًأوال اإليامن البالغ حد اليقني النافذ للقلـب والوجـود كلـه، وهـو مـا نلحظـه يف : ّ

 .جمموع اآليات
 :ر والتعقل الدائبُّالتأمل والتفك: ًثانيا
َّفلام جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلام[ ََّ ُ َّ َ ََ َِّ َ ً ْ َ َّ ََ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ أفل قال ال أحب اآلفلني ِ ِ ِ ُِّ ُ ََ َ َ َّ فلام &َ َ َ

َرأى القمر بازغا قال هذا ريب فلام أفل قال لئن مل هيدين ريب ألكونن من القوم الـضالني  ِّ ْ َ َ َ َّْ ِ َْ َ َّ ِّ ِّ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ َّْ َّ َ ََ ََ ََ ً ِ
َ فلام رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذآ أكرب ف& َُ َ َ ِّ َ َ َْ َ ََ ََ ْ ََ َ ً َ ِ َّ َّ َّلام أفلت قال يا قـوم إين بـريء ممـا َ ِّ ٌ ِ َ ِّْ ِ ِ َ ََ َ ْ َ ََ َ َّ

َترشكون  ُ ُِ َ إين وجهت وجهي للذي فطـر الـساموات و&ْ َ ْ َ َّ َِ ِ َِ َّ َ ََ َ َّ ِ ُ ْ ِّ َ حنيفـا ومـا أنـا مـن األرضِ َ َِ ِْ َ َ َ ً
َاملرشكني ِ ِ ْ ُْ [)١(. 
 .التوحيد بشتى الوسائل ومنها إقامة بيت التوحيد إىل الدعوة: ًثالثا
 : اهللا إىل حلجاج الفطري السليم يف جمال الدعوةا: ًرابعا
َوإن من شيعته إلبراهيم [ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ َّ ٍ إذ جاء ربه بقلب سليم &ِ ِ َ ٍَ ْ َ ِ ُ َّ َ ْ َ إذ قال ألبيه وقومـه مـاذا &ِ َْ ِ ِ ِْ ََ َِ َ ِ َ ِ

َتعبدون  ُ َُ َ أئفكا آهلة دون اهللا&ْ ُ ً َِ ًِ ْ َ تريدون َ ُ َ فام ظنكم برب العـاملني &ُِ ِ َ َ ِّْ َ ِ ُ ُّ َ َ ِ فنظـر نظـرة يف &َ ً َ َْ ََ َ َ
ِالنجوم  ُ ٌ فقال إين سقيم &ُّ َِ ِّ ِ َ َ َ فتولوا عنه مدبرين &َ ُ َ ْ َِ ِ ْ ْ َُ َّ َ فراغ&َ َ َآهلتهم فقال أال تأكلون  إىل َ ُ ُ َْ َ َ َِ َ َ ْ ِ ِ َ
َ ما لكم ال تنطقون & ُ ِ َ َ ْ َُ ِ فراغ عليهم رضبا باليمني &َ ِ َ ْ ْ َْ َِ ً َْ َ ِ َ ُ فأقبلوا&َ َ ْ َ َيزفـون  إليـه َ ُّ ِ َ قـال &َ َ
َتعبدون ما تنحتون َأ َُ ْ َ ُ َِ َ ُ َ خلقكم وما تعملونَ واهللا&ْ ُ ََ َ ْْ ََ َُ َ[)٢(. 

َولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني [ ِِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َِ َّ ُ َ َ َ ُْ ََ َْ ُ َ َ ِ إذ قال ألبيه وقومه ما هذه &ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َِ َ ِ َ ْ ِ
َالتامثيل التي أنتم هلا عاكفون  ُ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ََّ َّ ُ َ قالوا وجدن&َ ْ َ َ ُ َا آباءنا هلا عابدين َ َ َِ ِ ََ ْ قال لقد كنتم أنتم &َ ُْ ُ ُ َْ َ ََ َ
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٢٠٤ 

ٍوآباؤكم يف ضالل مبني  ِِ ُّ ٍْ َ َ ُ ُ َ َ قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني &َ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ َ َْ ِّ َْ ِ ِ ُ ْ قال بل ربكم &َ َُّ ُّ َ َ َ
َرب الساموات و َ ُِّ َ َّ َ الذي فطرهن وأنا عىل ذلكم من األرضَ َ َ َّ ُِّ َُ َِ َِ َ ََّ َ َالشاهدين َ ِ ِ َّ وتاهللاَِّ ألكيدن &َّ َ َِ َ َ َ

َأصنامكم بعد أن تولوا مدبرين  َ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َ َُ َُّ َ ْ فجعلهم جذاذا إال كبريا هلم لعلهم&َُ ْ ُْ َُّ َ ََ ُ َ ََُّ ً ِ َ ّ ً َ َيرجعون  إليه َ ُ ِ ْ َ
َ قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني & ِِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ََ َّ ِ َ َ ِ َ َ َُ َ ً قالوا سمعنا فتى&َ ََ ْ ِ َ ُ ُ يذكرهم يقال له َ َُ ُ َ ُ ْ ُ َُ ْ

ُإبراهيم  َِ ْ َ قالوا فأتوا به عىل أعني الناس لعلهم يشهدون &ِ ُ َّ َُ ُْ َ ْ َُّ َ َ َُ ْ َِ ِ َ ِ ِ ْ َ َ قالوا أأنت فعلت هذا &َ َ ََ َْ َُ َ َ َ
ُبآهلتنا يا إبراهيم  َ َِ ِ ِْ ِ َ َ َ قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون &ِ ُ َِ َ ْ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َْ َ ََ ُ ِ ُرجعواَ ف&َ َ َ 

َأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظاملونإىل  ُِ َِّ ُ ْ ُْ َ ِ َُ َّ ِ ُ َ َ ُ[)١(. 
َ واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا [ َ ِْ َّ ًَّ ِّ َ َ ُِ ِ َِ ُ ْ َِ ِ ِ ْ ِ َ إذ قال ألبيه يا أبت مل تعبد ما ال &ْ َ َُ َُ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ

َيسمع وال يبرص وال يغني عنك َ َ ْ َ ُِ ِْ ُ ُ َ ْ ََ َا أبت إين قد جاءين مـن العلـم مـا مل يأتـك َ ي&ً شيئا َُ ِ ِ ِ ِْ َِ َْ َ ِ ْ ْ َ َ َْ َ ِّ ِ َ
َِ فاتبعني أهدك رصاطا سويا  ً َ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َّ َّ  يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا &َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ْ َ َ َّ ََ ََ ََّ َِّ َ َ

َ يا أبت إين أخاف أن يمسك عذاب من الرمحن & َ ٌ َ َْ َّ ِّ َّ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ِّ ِ ِْ فتكون للشيطان ولياِ َِ ِ َ َّ َُ َ َ[)٢(. 
َواتل عليهم نبأ إبراهيم [ َ ْ ِْ ْ َ َ َِ َ َ ِ َ ُ َ إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون &ْ ُ َُ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ ِ َ ْ ً قالوا نعبد أصـناما &ِ َ ُْ ُ َْ َ ُ َ

َفنظل هلا عاكفني  ِ ِ َ ََ ُّ َ َ َ قال هل يسمعونكم إذ تدعون &َ ُ ُ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْينفعونكم أو &َ َُ َ ُ ُيـض أو َ َرون ـَ ُّ& 
َقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون  ُ ْ َُ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َْ َ َ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون &َ ُ َ ُ ُ ُُ ْ ْ َّ ْ ََ ََ َ ُ أنتم وآباؤكم &َ ُْ ُُ َ َ َ

َاألقدمون  ُ َ ْ َ َ فإهنم عدو يل إال رب العاملني&ْ ِ َ َ َّ ٌّ َ َّْ َِّ ْ ُّ ُ ِ َ[)٣(. 
ُوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا ا[ ُ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َِ َواتقوه ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون  هللاَ ُ ْ ْ ْ َْ َّْ ُ ََ ُ ُ َ َِّ ُ ٌُ ِ َ َ إنام &ُ َّ ِ

ِتعبدون من دون ُ ُ ِْ َ ُ ِأوثانا وختلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون اهللا َ ُ ُ ْ َ َ ِْ َِ َّ َُ َ َّ ُِ ًِ ًْ ُ َْ َ ْال يملكون لكم  اهللا َ ْ َُ َُ َ ِ َ
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َرزقا فابتغوا عند َ ِْ ُ ْ َ ً َالرزق واعبدوه وا اهللا ِ ُ ُ ْ َُ َْ ُشكروا لهِّ َ ُ ُ َترجعون إليه ْ ُ َ ْ ُ[)١(. 
 : يقول القرآن املجيد، تعاىل التسليم املطلق هللاّ: ًخامسا
ُوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسامعيل ربنا تقبل منا إنـك أنـت الـسميع [ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َّ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ََ َ ْ

ُالعليم  ِ َ ِ ربنا واجعلنا مسل&ْ ْ ُ ََ َْ َ ْ َ ْمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسـكنا وتـب َّ َ َ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُّ َّ َّ ِّ ْ َِ َِ َُ ََّ ًَ ً ُ
ُعلينآ إنك أنت التواب الرحيم  َّ ِْ ُ َّ ََّ َ ََ َ َّ ِ َ ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو علـيهم آياتـك &َ ِ َِ ْ ْ َ ْ ِّ ُ َ ْ َِ َِ َُ َ ْ َ َّْ ْ َُ ً ْ
ُويعلمهم الكتاب واحلكمة وي َ ُ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ِ ِْ َ ْ ُزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم ُِّ ِْ َ ُ َ ِّ َِ َ َ َِ َّ ِ ومن يرغب عن ملـة &ِ َّ ِّ ْ َ ََ ُ ََ

َإبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الـصاحلني  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ َِّ ْ َِ ِ ُِّ َ َ َْ َ َ ْ إذ &َّ ِ
َقال له ربه أسلم قال أسلمت لر ْ ْ ْ ْ َِ ُِ َ ََ ََ ََ َُ ُّ َب العاملني ُ ِ َ َ َّ ووىص هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني &ِّْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ِ ِ َّ

َّإن ا َاصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون هللا ِ ُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َِّ َ َّ َ َّْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ أم كنتم شهداء إذ حـض&َ َ ْ ِ َ ُ َُ ُ ْ ْ َر ـَ
َيعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون  ُ َ ُُ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ َ َ ُْ ِ َمن بعدي قالوا نعبد إهلك وإلـه آبائـك إبـراهيم َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ َِ ََ ََُ ُ َ ْ َ

َوإسامعيل وإسحق إهلا واحدا ونحن له مسلمون ُ ْ ُ ْ ِْ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ََ ً ًَ ِ ِ َِ َ[)٢(. 
َما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشكني ولو كانوا أويل قربى [ ْ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ِّ َُ ِ ْ ْ ْ ُْ َُ َْ َ ُ َّ ََ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِمن بعد َ ِْ َ

ِما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم  ِ َْ ُ َ ْ َّ ََ َْ ُ ْ َّ ََُ َ ٍ وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة &َ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ََّ َ َ ُ ْ ََّ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ
ُوعدها إياه فلام تبني له أنه ُ َ ُ َ َ ََّ َ َ ََ َّ ََّ ََّ َ ٌّ عدو هللاِِ ٌ تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم َُ َ َِ ِ َِ ٌ َّ ْ ُ َِ َِّ ْ ََ َما كانَ و&َّ َ  اهللاُ َ

َّليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبني هلم ما يتقون إن ا َِ ُِ ََّ َّ َ ََ َّ ِّ ُ ْ ً َُُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْْ َّ ِ ٌبكل يشء عليم هللا ِ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َّ إن اهللا&ِ ُله  ِ َ
َملك الساموات و َِ َ َّ ُُ ِ حييي ويميت وما لكم من دوناألرضْ ُ َ َِّ َ ُُ َ ُ ِ ِ ْ ٍمن ويل وال نصري  اهللا ُ ِ َِ َ َ ٍَّ َ لقد&ِ َ 

َتاب اهللا عىل النبي واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العرسة من بعد ما كاد  ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َّ ََّ ْ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ ِ َ ِ ِِ َ ُْ
ٌيزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم  َّ َ ْ ْ ْ َّ ْ ِّ َِ ٌ َ ْ ُُ َِّ ِ ُ َ َ ُِ ِ ٍَ ُُ ُُ ِ َ وعىل الثالثة الذين &َِ َ َِ َِّ ََ َّ
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ُخلف ِّ َّوا حتىُ َ ُضاقت عليهم إذا ْ ِْ َ َ ْ َ َّبام رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال  األرض َ َ َ ِْ َُّ ْ َْ َ َ َ َ ُْ ُ ْ ْ َُ ُ َ َ َ ِ
َملجأ من َِ َ ْ َّإال اهللا َ َّثم تاب عليهم ليتوبوا إن ا إليه ِ ِ ْ ُُ َ َُ ََ ْ ْ َِّ ِ ُهو التواب الرحيم هللا َ َِّ ُ َّ َ َّ يا أهيا ال&َُّ َ ُّ َ َذين َ ِ
ْآمنوا اتقوا ُ َّْ ُ َوكونوا مع الصادقني   اهللاََ ِ ِ َّ َ ََ ْ ُ ِ ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب &ُ َ ِّ َ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ََُ ِ َِ ََْ ِ ِ َ

ِأن يتخلفوا عن رسول ُ َّ ََ ْ ُ َّ َ َ ٌوال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ  اهللا َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ََ ُ ُ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ََ ْ َُّ ِ ْ
َوال نصب وال خمم ْ َ َ ََ ٌ َ ِصة يف سبيلََ ِ َ ِ ٌ ٍّوال يطؤون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو  اهللا َ َ ْ َ ْ َُ َ ًِ ِ َِ َ ُُ َْ َ َ َ ََ ََّ ُ ُ َ

ٌنيال إال كتب هلم به عمل صالح َ َ َِ ِ ٌِ َ ِْ َُ ُ َّ ِ ً َّ[)١(. 
َاحلق من ربك فال تكن من املمرتين [ ِِّ َ ْ ِّ َُّْ َُْ َ َ َ َ ِ ِ فمن حآجك فيه من بعد مـا جـاءك مـ&ُّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ َ َْ ََ َن َ

ْالعلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهـل  َ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َِّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُُ ُ ِ ِ َِ
َفنجعل لعنة اهللا َْ َ َّْ َ عىل الكاذبني َ ِ ِ َ ْ َ َّ إن هذا هلو القصص احلق وما من إلـه إال اهللا&َ ِ ِ ٍِ َِ ْْ َ ُ َ َ ََ ُّ َْ َ َُ َ َّ وإن َّ ِ  اهللاَ

ُهلو العزيز احلكيم  ِ َْ ُ ِ َ َْ ْتولواّ فإن &َُ ْ ََّ َليم باملفسدين   عاهللاّ فإن َ ِ ِ ِْ ُْ ِ ْ قل يا أهل الكتاب تعالوا&ٌ ُْ َ َْ ْ َ َْ َِ ِ َ َ 
َّكلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اإىل  َِّ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َ ٍَ ِوال نرشك بههللا َ ِ َ ِ ْ ُ َ ْوال يتخذ بعـضنا بعـً شيئا َ َ ْ َ ََ َُّ َ ِ َ ًضا َ

ِأربابا من دون ُ ً َِّ ْ َتولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونّ فإن  اهللاَ ُ ْ ُِ َّ َ ِ ْ ْ ُ ُْ ََ ْ َُ َّْ َ[)٢(.  
َومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبـراهيم حنيفـا واختـذ[ َ َّ َ َ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ َ َّ ََّ ًْ ُ َّ َِّ َ َ 

ًإبراهيم خليالاهللاُ  ِ َِ َ َ ْ ِ[)٣(. 
 ية كلها والبدء بالذريةنساناالهتامم باملسرية اإل: ًاسادس
َوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد األصنام [ َّ َ ُ ََ َ ُ ً َْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ِّ ْ ََ َّ َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِْ َِ ِّ رب &َ َ

َإهنن أضللن كثريا من الناس فمن تبعني فإنه مني وم َ ِّ َُ ُ َ َ َ َّ َِّّ َ َّ َِ ِ َِّ ِ َِ َِ ِ ً ْ َ ْ ٌن عصاين فإنك غفور رحـيم َ َّ ٌِ ُ َ َ َّ ِ َ ِ َ َ ْ& 
َربنا إين أسكنت من ذريتي بواد غري ذي زرع عند بيتك املحـرم ربنـا ليقيمـوا الـصالة  َ َّ َّ َ َ َ َّْ ُ ُ َ َّ ْ ْ ْ َّ ِّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َِ َُْ َ ٍَ ِ ِ ُ َ ِّ ِ

                                                 
 .١٢٠ - ١١٣ : ـ سورة التوبة1
 .٦٤ - ٦٠ : ـ سورة آل عمران2
 .١٢٥ : ـ سورة النساء3



٢٠٧ 

ِفاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم وارزقهم من الثمرات َِ َ ِّ ْ ْ ْ َِّّ َْ َ َ َ ُْ ُ َ َّ َِ ََ ِْ ِ ْ ِ ً ْ َ لعلهـم يـشكرون َ ُ َ ُْ ْ ُ َّ َ ربنـا &ََ َّ َ
َإنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما خيفى عىل ََ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ ُِ ُِ ُ َّْ َ َ َمـن يشء يف اهللا ِ ٍ ِْ َوال يف الـسامء  األرض َ َّ ِ َ َ& 

َاحلمد هللاِِّ الذي وهب يل عىل الكرب إسامعيل وإسـحق إن ريب لـسميع الـدعا ُ ِّ َ َ َ َ َ َ َُّ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ََّّ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِّ رب &ء َْ َ
َاجعلني مقـيم الـصالة ومـن ذريتـي ربنـا وتقبـل دعـاء  ُ َّ َ َّ َ َّ َ ْْ َْ َ َ َ َّ ِّ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َّ ربنـا اغفـر يل ولوالـدي &َ َ َ ََّ َِ ِ ِِ ْ َْ

ُوللمؤمنني يوم يقوم احلساب ْ ََ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ[)١(.  
الرصاع الفكري والعميل ضد األصنام وإعالن الرباءة الدائمة مـن خطهـا : ًسابعا
 :العميل
ْد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مـنكم َق[ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َُ َ ٌُ َّ َْ ِ َ ْ َ ٌْ

ِومما تعبدون من دون ُ ُ ْ َِ َِ ُ َ َّكفرنا بكم وبدا بيننا وبيـنكم العـداوة والبغـضاء أبـدا حتـى  اهللا َّ ً َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ ُ ُ َْ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ َ
ُتؤمنو ُِ ُا باهللاَِّ وحدهْ ْ ََ ِ...[)٢(. 

 :ّعدم التخوف من الرشك وآهلته املزيفة وهتديداته: ًثامنا
ِوحآجه قومه قال أحتاجوين يف[ ِّ ُّ ُ ْ ُ َّ َ ََ ُ َ َ َ َوقد هدان وال أخاف ما ترشكون به إال أن يشاء  اهللا َُ َ ََ ََّ َِ ِ ِ َ ُ ُ ُ َ َ ِْ ْ ََ َ َِ
ِّريب َوسع ريب كل يشء علام أفً شيئا َ َ ً ْْ َِّ ٍ َِ ُ ِّ َ َال تتـذكرون ََ ُ َّ َ ََ َ وكيـف أخـاف مـا أرشكـتم وال &َ َ َْ َ ُْ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ
ُختاف َ ِون أنكم أرشكتم باهللاَ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ َّ ِ ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفـريقني أحـق بـاألمن إن َ ِ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ََ ِ ُِّ َ ُّ ََ ِ َ ِ َ ْ ْ ََ َ ً َُ ِ ْ ِّ َ ْ َ

َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ُ[)٣(. 
وكـل حيـاة إبـراهيم تـضحية بـالنفس التضحية التامة يف سـبيل اهلـدف، : ًتاسعا

 ....واألهل والولد يف سبيل اهلدف
 :ي الرمحة والربكة اإلهليةّتوفري البيئة الصاحلة لتلق: ًعارشا

                                                 
 .٤١ـ  ٣٥:  ـ سورة إبراهيم1
 .٤ : ـ سورة املمتحنة2
 .٨١ و ٨٠ : ـ سورة األنعام3



٢٠٨ 

ِقالوا أتعجبني مـن أمـر[ ِْ َ َْ َ ِْ َ َ ْ ُرمحـت اهللا َُ َ ْ ٌوبركاتـه علـيكم أهـل البيـت إنـه محيـد  اهللا َ ُ َِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ََ
ٌجميد ِ َّ[)١(.  

 :ية العليانسانامتالك الصفات اإل: رشحادي ع
ٍومن يعمل من الصاحلات من ذكر[ َ ََ ِ ِ َِ َّ َ ْ َْ َ َ َأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال  أو َ َ ْ ٌ َ ُ ََ ََّ ُ َْْ َ ُْ ََ َُ ِ ُِ َ ُ

ًيظلمون نقريا ِ َ َ ُ َُ َّ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملـ& ْ َِ ِ َِ َ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََّ ًْ ُ َّ َِّ َ ْ َ ََ َة إبـراهيم َ َِ ْ ِ َ
َحنيفا واختذ اهللا َ َّ َ ًَ ً إبراهيم خليالِ ِ َِ َ َ ْ ِ[)٢(.  

ٌإن إبراهيم حلليم أواه منيب[ ٌ َّ ِْ ِ ُِّ ٌ َ ََ ََ ِ َِّ[)٣(.  
َأم مل ينبأ بام يف صـحف موسـى [ ُ ُ ِْ ُ ُ َِّ َ ِ ْ َ ْ َ َّ وإبـراهيم الـذي وىف &َ َ ْ َِ َِّ َ َ َال تـزر وازرة وزر أ &ِ َ ُْ َِ ٌ ِ َ ِ ّ

َأخرى  ْ َ وأن ليس&ُ َْ َّ ْ لإلَ َ إال ما سعى نسانِ َ َ َ وأن سعيه سوف يرى &ّ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ََّ َ ثم جيزاه اجلزاء &َ ََْ ُ ْ ُ َّ ُ
َاألوىف ْ َ ْ[)٤(.  
ِواذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أويل األيدي واألبصار [ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َ ِْ ُُ َ ِ َ ُ ُ إنا أخلصناهم &ْ َْ َْ َ َّ ِ

ِبخالصة ذكرى الدار  َّ ْ ََ ِ ٍ َِ ُ وإهنـ&ِ َّ ِم عنـدنا ملـن املـصطفني األخيـار َِ َ ْ ْْ ََ ْ َ َ َ ْ َُْ َِ َ واذكـر إسـامعيل &َِ ِ َ ْ ِْ ُ ْ َ
ِواليسع وذا الكفل وكل من األخيار  َ ِّ َ َْ َُ ْ ْ َ َ َ ٌَّ ْ ِْ ْ ِ ٍ هذا ذكر وإن للمتقني حلسن مآب&َ َ ْ ُ ٌَ َ ََُ َ ِ ِ َِّ ْْ َّ ِ َ[)٥(. 

 
 : اهللاّ إىل الدعاء واللجوء الدائم: ثاين عرش

َربنا إين أسك[ ْ ََّ ِّ ِ َ ْنت من ذريتي بواد غـري ذي زرع عنـد بيتـك املحـرم ربنـا ليقيمـوا َّ ُ ُ َ َّ ْ ْ ْ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َُّ َ َ َِ ُْ َ ٍَ ِ ِ ُ

                                                 
 .٧٣ : ـ سورة هود1
 .١٢٥ و ١٢٤ : ـ سورة النساء2
 .٧٥ : ـ سورة هود3
 .٤١ - ٣٦ : ـ سورة النجم4
 .٤٩ ـ ٤٥ : ـ سورة ص5



٢٠٩ 

َالصالة فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون  ُ َ ْ َ َ ِّ ْ ْ ْ ُِّ ْ ُ َُّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َِّ َِّ ْ ُ َ َّ َِ َِ ِ ْ ِ ً َْ َ َ& 
ِربنا إنك تعلم مـا نخفـ ْ َ َُ ََّ ُ ََ ْ ََّ َي ومـا نعلـن ومـا خيفـى عـىلِ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َِ َمـن يشء يف اهللا ُ ٍ ِْ ِوال يف  األرض َ َ َ

َالسامء َّ[)١(.  
 :اجلهاد املتواصل: ثالث عرش

ِوجاهدوا يف[ ُ ِ َ َحق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملـة  اهللا َ َّ َ َِّ َ ْ ْ َ ٍْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِِ ِّ ُ َِ ُ َ ِ َّ
ُأبيكم إبراهيم ه َْ َ ِْ ِ ُ ِ ْو سامكم املسلمني من قبل ويف هـذا ليكـون الرسـول شـهيدا علـيكم َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َُ َُ َُ َ َ ْ ًَ ُِ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ َ َ ُْ َّ

ْوتكونوا شهداء عىل الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا بـاهللاَِّ هـو مـوالكم  َ ُ ُُ َ َ َّ ُ َّ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُِ َ َ ُ ُ
ُفنعم املوىل ونعم النصري ِ ِ َِّ َ َْ َ ْ َْ َْ َ[)٢(. 

َّوبعد كل هذا أال حيق لنا أن نعرب عن إبـراهيم بأنـ  احلـضاري نـساينه النمـوذج اإلِّ
 األديان ه املحور الذي جيب أن جتتمع حولهَّالقائمة لوحدها، وأن) األمة( هَّالكامل، وأن

،  ية هللاّنـسانً مجيعـا، وهـو تعبيـد اإلاألنبيـاء حمققة هدفه وهدف ،ّ وتسري يف ظله،ًمجيعا
ْولقد بعثنـا يف كـل أمـة رسـوال أن اعبـدوا ا[لطاغوت واالستكبار والرصاع ضد ا ْ َُ ُ َ ُْ ْ َ َ َِ َ ًُ ُ َّ ٍَّ ِّ هللا َِ

َواجتنبوا الطاغوت َُ َّ ْ ُ ْ َِ...[)٣(. 
هذا املستوى الرفيع، وإىل نبذ كل األطروحـات  إىل ندعو البرشية مجعاءّ فإننا ،ولذا

م، وذلك رغم مـا طرحتـه  األصيل ومقامها املكرنسايناملادية التي سلبتها وجودها اإل
ّمــن شــعارات براقــة كاحلريــة والديمقراطيــة، والــضامن واالشــرتاكية، والعالقــات 

 جـسور لتحقيـق املطـامع ّذلك، ومـا هـي يف الواقـع إال إىل االقتصادية املتوازنة، وما
اجلشعة ألرباب الكارتالت النفطية، ورشكات االحتكار العاملية، ومؤسـسات النقـد 

                                                 
 .٣٨ و ٣٧ : ـ سورة إبراهيم1
 .٧٨ : ـ سورة احلج2
 .٣٦ : ـ سورة النحل3



٢١٠ 

 .  عىل صدور الشعوب الضعيفةالدولية اجلاثمة
ــش ــا بعــد هــذا لنــدعو الب ــؤطر كــل نظمهــا احلياتيــة إىل ريةـوإنن الرتبويــة، (ِّأن ت
 رفيع، يعتمد عنـارص الثبـات إنساينبإطار أخالقي ) واالقتصادية، واحلقوقية وغريها

 نـسانز عـىل خـصائص اإلّ تركـ،ّالفطرية، ويتجه نحو الكامل املطلق بفلـسفة شـاملة
 إذا واحلـضارة) ًتعقل، االندفاع املتحرك دائام نحو الكامل، اإلرادة الواعيـةال(األصيلة

وديـان العـذاب والـدموع،  إىل  وسارت بالبرشية،فقدت هذه العنارص فقدت روحها
 .فإىل حياة القرآن الكريم ندعو كل الشعوب



٢١١ 
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ًز عليه مثاال ّيف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم، وكلها ترك 7ا موسىذكر سيدن

 العامل عىل إنقاذها ، الستضعافهاّ املتأمل،ق ألمتهّ القائد املتحر، املؤمن الصابرنسانلإل
 .هألمن ظلم فرعون وم

 :  النبوي باألمور التاليةنساينص هذا النموذج اإلّن نلخأويمكن 
ض ِّ واملحر،ًر هلم دائام بنعم اهللاِّداية قومه ونجاهتم واملذك ـ القائد احلريص عىل ه١

َوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة[ ً وخلقياً هلم عقائدياّ واملريب،عىل اجلهاد ْ َ َ ََ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ِ  اهللا َ
َعليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أ َِ ِْ ُ َّ ُّ َ ْ ْ ْْ َ ُ َ ًَ َ َ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ َحدا من العاملني ُِ ِ َ َ َْ ِّ َ يـا &ً

ُقوم ادخلوا ُ ْ ِْ َاملقدسة التي كتـب األرض َ َ َ َِّ َّ َ ََ ُلكـم وال ترتـدوا عـىل أدبـاركم فتنقلبـوا  اهللاُ ُ َ ْ َ َِ َ َ ُ ُّ َ ََ ْ ْ ِْ َ َ ََ ُ
َخارسين ِ ِ َ[)١(.  
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٢١٢ 

ِولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلامت[ ِ َِ ُ ْ َُّ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َ َْ َِ ْ َ َ َْ َ َْ ِور وذكرهم بأيامُّالن إىل ِ َّ ْ َْ ِ ُ َِّ َ ِ 
ٍإن يف ذلك آليات لكل صبار شكور اهللا  ٍ ُِ َُ َّ َ ِّ ِّ ٍ َِ َ َ َّ َ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة&ِ ْ َ ََ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ُِ ْ  اهللا َ

ْعليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم  ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ ِّ ْ ُْ َ ُْ ُ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َِ ْ ََ ُ َ ُِ ِ
ْويستح ََ ْ ٌيون نساءكم ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم َ ْ َّ ِّ ْ َ ُِ ِ َِ ِّ َ َُ ُ َ ِ ُ ْ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم &َ ْ ْ َُ ََ َُ ِ َ ُّ َ َّ َ

ٌألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب لشديد  ُ َ َِ َِ ُ ََّ َِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َْ ِ ِ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن يف&َ َ ْ ُ َ َُ َُ ََ ْ َُ ْ ِ َ 
ًمجيعا األرض ِ ِ لغني محياهللاَّ فإن َ َِ ٌّ َ  .)١(]ٌد َ
، )٢(رته لإلرسائـييلـ احلريص عىل خدمة املستضعفني كام يف قصة نـصنسان ـ اإل٢

، )٤( مع العبد الـصالحته كام يف قضي،، احلريص عىل التعلم)٣(والسقاية ال بنتي شعيب
  .)٥(ب العابد الساجد الباكي عند سامع آيات اهللاَّواملخلص املقر

ًللمشاق يف سبيل دعوتـه، الـذاكر هللا كثـريا،  الصابر املجاهد املتحمل نسان ـ اإل٣
 .)٦(الغاضب هللا من انحراف قومه

ًكام تكرر أيضا ذكر فرعون باعتباره رمزا للطغيان  سلوكه يعرب عن سلوك نوع ّنأ و،ً
، ويظلـم )٨(ب بآيـات اهللاّويكذ، )٧(الطغاة واملستكربين فهو يسوم قومه سوء العذاب
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٢١٣ 

ن أوهو يمتلك مغاليق اإليـامن فـال يمكـن ألحـد ، )٢(، ويتهم الرسول بالسحر)١(هبا
   قومـه باألسـاليب اخلداعـة ويقـودهمن، وهـو يفـت)٣( بعـد اسـتئذانهّيؤمن بيشء إال

، وهـو مـن الطـاغني املتجـاوزين )٥(األرض ، وهو يستعيل ويرسف يف)٤(الضالل إىل 
 ، الفاســقني اخلــارجني عــن)٧(، وهــو مــن املتــآمرين الكائــدين)٦(للحــدود الطبيعيــة

، ومـن )١٠(دةّ، وهـو مـن املـدعني لإللوهيـة املتفـر)٩(قني لـشعوهبمّ، املمـز)٨(الفطرة
ن أ، ويعملـون عـىل )١٢(، الذين يعذبون شعوهبم بأقسى أنواع العذاب)١١(املستكربين

غري ذلك مـن األوصـاف التـي يطلقهـا القـرآن  إىل ،)١٣(تفقد الشعوب وزهنا أمامهم
 التـي ،ية الـصاعدةنـسان خـط املـسرية اإل يقف أمام الذي ليكشف حقيقة اخلط؛عليه

 فتـنعم ،ويـشهدون عليهـا وهـي تطبـق رشع اهللامرحلة،  مرحلة :األنبياءيقودها 
 وحتقيق هـدف ،لت يف الفرد، القرب من الكاملّ كلام تأص،رف العبودية التي تعنيـبش

ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون[اخللقة  ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ ّ ِْ ِ ْ ْ َ[)١٤( . 
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٢١٤ 

َّأن خط اإليامن سينترص، وأن خط الفراعنة والطغاة املـستكربين سـينتهيوالريب  َّ 
 .الضياع واهلالكإىل 

َّ مع فرعون تتكرر فإهنا تعرض من جهة أخـرى نـامذج 7وإذا كانت قصة موسى
أساليب الطغـاة ليحـذروها وليـصمدوا  إىل ّ تنبه املؤمنني يف كل عرص،ّتارخيية متكررة

 .أمامها



٢١٥ 

 
 
   

 
 

 
 وحيققوا اخلالفة اإلهليـة ،وهكذا أراد اهللا لبني إرسائيل أن حيملوا رسالته للعاملني

 وكفـروا األنبيـاء وإنام حرفوا الرشيعة وقتلوا ،ولكنهم مل يلتزموا بعهودهم ومواثيقهم
وهكذا عـادوا أمـة .  عليهمبآيات اهللا ومتادوا يف الغي فعوقبوا بتحريم بعض الطيبات

 كـام عـادوا أمـة تأكـل ،تصد عن سبيل اهللا بعد أن أريد هلم أن يكونوا محلة رسـالة اهللا
 ؛ األحبـار يتحكمـون بالعبـاد والـبالد بالباطل وتتعامـل بالربـا، وعـادأموال الناس

 ،ًحد العبادة، فكأهنم اختذوهم أربابا من دون اهللا إىل لتطيعهم العامة طاعة عمياء تصل
 .إذ أطاعوهم يف كل ما يقولون

 :وقد وصف القرآن الكريم هذه احلاالت اإلنحرافية بدقة يف آيات عديدة، منها
 :قوله تعاىل

ِفبام نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات« ِ َِ ْ َِّ َِ ِْ ُ ُ َ َ ِْ َ َ ُوقتلهم  اهللا َ ِ ِ ْ َ ّ بغري حقاألنبياءَ َ ِ ْ َ َ وقوهلم قلوبنـا ِ ُ ْ َُ ُ َْ ِِ
َغلف بل طبع َ ََ ْ ٌْ ًعليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليال   اهللاُُ َِ ِ َِ َّ ِ َ ُْ ُ ْ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ َوبكفرهم وقوهلم عـىل مـريم * َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َِِ َِ ِ ْ ُ ِ

ًهبتانا عظيام  ِ َ ً َ ْ َوقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مريم رسول* ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َِِْ َ َْ َ ََّ ُوما قتلوه وما صلبوه  اهللا ِ ُ َ َ ُ ََ َُ ََ َ
ْولكن شبه هلم َُ َ ِّ َُ ِ ِّ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به من علـم إال اتبـاع الظـن َ َ َ ْ ُ َ ََّ ِّ ْ َ َّْ ِ ٍِ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َُ َ ِّ ٍّ َ ْ ُ َّ
ًوما قتلوه يقينا  َِ َ َُ َُ ُبل رفعه* َ َ ََ َوكان إليه  اهللاَُّ َ ًعزيزا حكيام اهللاُ َ ِ َ ًَ ِ«)١(. 
 :وقوله تعاىل

ْفبظلم من الذين هادوا حرم« َّ َِّ ُ َ َ َْ ِ َّ ٍْ ُ ِ ِنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سـبيلَ ِ َ ْ ْ ِّ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ٍِّ ْ َِ َُ َّ َُ  اهللا َِ
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٢١٦ 

ًكثريا  ِ َوأخذهم الربا وقد هنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتـدنا للكـافرين * َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْْ َ َّ ْ ْ ْ َْ َ ِ َ َِ ِِ َ ْ ْ ُ ِّ ُْ َ
ًمنهم عذابا أليام ِ َِ ً ََ ْ ُ ْ«)١(. 
 :وقوله تعاىل

ْوإذ« ِ َ كففت بني إرسائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ ِّ ْ ُْ ُْ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ََّ ْ ََ َ ِ ِ َ َ
ٌإال سحر مبني ِ ُّ ٌ ْ ِ َّ ِ«)٢(. 
 :وقوله تعاىل

ِاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللاِّ« ُ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ِّْ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ َّ«)٣(. 
ى قامت احلضارة اليونانية بام حتمله مـن تـصورات هذا من جهة، ومن جهة أخر

 مما ،بتخريب األفكار وإضاعة املسرية الفكرية الفطرية) م. ق٤٥٠(سوفسطائية ومهية 
 ّحد ما إىل  الذين سعوا إلعادة املسرية،نشوء أمثال سقراط وأرسطو وأتباعهم إىل أدى
 كام مل يفلحوا يف ،ت السوفسطائيةّ إال أهنم مل يفلحوا يف حمو االجتاها،حالتها العقليةإىل 

.  فتعددت اآلهلة اليونانية واألساطري التـي تنـسج حوهلـا،حمو األفكار الوثنية اليونانية
 وساد اجتاه مادي قاتل للفكر ،الطني بلة) م. ق١٩٦عام (وزاد الفتح الروماين لليونان 

 .والعقل
 إىل  ودعوتـه 7 ة عرب بعثـة سـيدنا عيـسىـوكان اللطف اإلهلي اجلديد بالبرشي

 ونبذ الوثنية والروح املادية القاتلة وتزكية النفوس بالعبادة ،عبادة اهللا، املطلق احلقيقي
احلقيقية، ولكن هذه الدعوة مل تلق استجابة كبرية، بل ووجهـت مـن قبـل التحريـف 

 وقد سعى لدى احلاكم الروماين للقضاء عليه، ولكـن خـاب سـعيه ،اليهودي بالعداء
 – ١٥٥(وسـورة النـساء ) ٥٥ – ٥٣( كام حتدثنا آيات سـورة آل عمـران ،وأنجاه اهللا
١٥٨.( 

ّ الوثنيـة الرومانيـة مل تـستجب لدعوتـه إال بعـد قـرنني ونـصف عـىل يـد ّكام أن
 .قسطنطني ولكن بعد أن حرفت دعوته وصبغتها بروحها الوثنية
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 ألمهية هذه املرحلة التارخييـة ، من الالزم أن نفعل بعض اليشء هناّنأى ونحن نر

 :فنقول
م رأوه ينطلـق ّهنإ.  لتساؤل املؤرخني الكثريينً الرسيع مثاراسالملقد كان تقدم اإل

ري ـمن نقطة جمهولة مل يسمع هبا العامل، من قلـب الـصحراء  الـشاسعة اجلافـة، وتـس
هزم جحافل الكفـر، ومتـزق اعظـم  امرباطـوريتني جحافله عرب الدروب الطويلة، لت

 تـصحو عـىل حـضارة جديـدة، األرضبـ وإذا بالكل حيسب له حـسابه، فإذا آنذاك،
 مل يكونوا حيلمون هبا، ًوشعارات جديدة، وقيم ومثل ثورية حترك يف املستضعفني أمورا

ىل كل الشبهات، ا ثورة الفطرة عّهنإ. حداقهم معامل ربام ال ختطر هلم عىل بالأوتزرع يف 
 ًوفجر الضعفاء واملستضعفني، يعلنها أناس  حفاة، ولكنهم حيملون بني جنبيهم روحا

 هيـز العـروش وهيـزأ ، الخور فيهًتسع احلياة، وأفقا تصوريا يستوعب الكون، وعزما
 .باجليوش واالساطيل

 
 عنارص العجب يف هذه الظاهرة

ام هـذا االنتـصار، أهنـم رأوه  ومما زاد يف عجب املؤرخني، وأوقفهم مدهوشني أم
 :يمتاز بميزتني كبريتني مها

 



٢١٨ 

ه كـان ّنـأان هذا التوسع الرسيع كان له تأثريه الذي الينمحـي يف النفـوس، : ًوالأ
ًتوسعا سطحيا وعميقا، توسعا اليني  يتأصل آنا فآنا يف الشعوب، واليزيده الزمان  ً ً ً ً ّ الإً

 .قدرة عىل التأثري وتوجيه النشاط االجتامعي
 التأثري مل يكن ليقترص عىل جانب معني من جوانب احلياة، انه كان يمتدّ فإن :ًوثانيا

 ً واملنضوية حتت  لوائه، فيغريها تغيـرياسالمكل جوانب حياة االمم الداخلة يف اإلإىل 
، يـصوغ هلـا تـصوراهتا عـن الواقـع، ويبنـي هلـا حلوهلـا االجتامعيـة،  ً مرتابطاًشامال

 .اثحدومواقفها من األ
 فإذا  هدفها الثوري االصيل، ويثري طاقاهتا الدفينة، إىل ه يبعثها من جديد، يشدهاّنإ
ًمة  الفارسية مثال، والتي كان اليبدو هلا نتاج فكري اصيل، وال نـشاط  حـضاري باأل

، وتنطلـق يف سـالم وتعيش تـصورات اإلسالمتستوعب لغة اإل األمة هبذه إذا مبدع،
ية سالمجر االبداع والعبقرية يف وجودها، فتتحف الدعوة اإل، ويتفسالمسبيل نرش اإل

ن أحياها بعد موت، أ عىل سالما تشكر اإلّبمئات العلامء واملفكرين والفالسفة، وكأهن
 .واحليوانية األرض  إىل ية  بعد ان شدهتا حضارهتا املنحرفةإنسانوأعادها أمة  

 املعجز، والتوسـع املغـري نعم وقف املؤرخون مبهورين أمام هذا النمط احلضاري
 ؛ً االسكندر  املقدوين مثال،ه ليس كتوسعّنإ. ن رأوه بال نظري يف التاريخأالشامل، بعد 

 بأي تغيـري، سـواء يف ، مل تأت  كام يقول الدكتور دراز - أي االسكندر – فتوحاته ّنأل
 بـواكري ولأيف عاداهتا، وما لبثت هذه الفتوحـات أن زال أثرهـا عنـد  أو افكار االمم

ــائالســالماإل ــدكتور دراز ق ــستمر ال ــسياسية «: ، وي ــنظم ال ــة واالخــالق وال فاللغ
 املـستعمرين اال غريـق ّنأ ،أن نـضيف إىل وال حاجـة.. واالقتصادية ظلت كام كانت 

 .»أنفسهم خضعوا فيام بعد لفاحتني آخرين
ثم جاء . ه الرشق يف احلقيقة هوالذي غلب فاحتيّنإ:   لنا أن نقول،وعىل هذا النحو

 كل يشء بني يوم وليلة، ومل يقترص يف هـذه املـرة عـىل املواجهـة ّ، فتغريًخرياأ سالماإل
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السياسية واالقتصادية يف املدن الكربى فقط، وانام تغلغـل  يف االعـامق النفـسية هلـذه 
فاللغات، واالفكار ، والقانون، واآلمال، والعادات، وتصور املعـامل، : ًالشعوب مجيعا

 .كل ذلك قد طرأ عليه تغري جذري رسيع، اهللا وفكرة  
 

 عنارص االنتصار
وما نحاول معرفته هو تتبع االسباب الرئيسية التـي سـاعدت عـىل حـصول هـذه 

، سـالمدققنا النظـر يف الواقـع التـارخيي والـذايت لإل وإذا .يةنساناملعجزة التارخيية اإل
 :ربعة  عناوين رئيسية هيأ  يفسالموانطالقه، استطعنا أن نحرص أهم عوامل تقدم اإل

ية سـالمية املساعدة مـن حيـث املكـان والزمـان هلـذه االنطالقـة اإلاألرض: ًوالأ
 .الكربى
 واسـلوب عملـه، 6ي العظـيم النبـي االكـرم سالمشخصية القائد اإل: ًثانيا

 .وتضحيات املسلمني االوائل
 .سالمالطاقات الذاتية التي يملكها اإل:   ًثالثا
 .يد اهللا وتوفيقه وتسديداته  للنبي واملؤمنني يف عملهمتأي:  ًرابعا

هذه هي العوامل الرئيسية التي أوجدت هذه املعجزة التارخيية خالل فرتة قـصرية 
 .من عمر الزمان

 
 جدوى البحث

 ًولكن ملاذا نبحث عن هذه العوامل أوال؟
مـى يف ية العظسـالمن نعرف اسـباب  انتـصار الثـورة اإلأننا نحاول أهو : الواقع

خـري، وبالتـايل نعـرف أسـاليب العمـل التاريخ، لنعرف بالتايل أسباب االنحسار  األ
عادة النرص من جديـد، واسـتلهام  املـايض  لبنـاء املـستقبل، واعـادة إي عىل سالماإل
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ّ لتقوم بمهمتها التارخييـة التـي هيئـت هلـا، أي ،من جديد األمة  يف حياة هذهسالماإل
مم فتقتدي هبا، وتسري عىل د احلضاري يف العامل، تنظر هلا األلتعود أمة هي واسطة العق

 .هداها، وتستقي من عطائها الثر املتدفق
 يـساعدنا يف فهـم طبيعـة الرسـالة ً،والأ سـالم فهم  البيئـة التـي عاشـها اإلّنإثم 

 .وحوادثها واشاراهتا
 .ولندخل االن يف رشح موجز هلذه العنارص

 
 :سالمعدة النطالقة اإلية املسااألرض: العنرص االول

ية وجدناها مساعدة مـن حيـث املكـان والزمـان النطالقـة األرضواذا تتبعنا هذه 
 .ية الكربىسالمالثورة اإل

 
 مكان االنطالقة

فضل مكـان لالنطالقـة، أ اجلزيرة العربية كانت ّنأنرى ّ فإننا ،ا من حيث املكانّمأ
 :ها وذلك عرب خصائص، أمه،روع ضامن لالمتداد الصحيحأو

 أي يف الوسـط بـني ،  الذي يتميز بأنـه يقـع يف قلـب العـاملموقعها اجلغرايف: أوال
 ًحضارة  الصني واهلند وحضارة فارس والروم  ومرص، وهذه الوسطية متنحها مركـزا

رف مـن ـوكذلك يتميز املوقع اجلغـرايف للجزيـرة العربيـة بأنـه يـش. ًاسرتاتيجيا هاما
،  ومن الغـرب  عـىل )الفاريس(ن الرشق عىل اخلليج اجلنوب عىل املحيط اهلندي، وم

 .البحر االمحر؛  مما يزيد موقعها اسرتاتيجية ومركزية
ن ال نغفل امتياز املوقع اجلغرايف بانه صحراوي قاحل، مما ساعد عىل أكام اننا جيب 

جعل اجلزيـرة العربيـة  يف مـأمن مـن الغـزو العـسكري، والفكـري، لـيحفظ النبتـة 
 ....فتية من أن متسها يد العدوان الكافر فتقتلها يف مهدهاية السالماإل
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ي سـالمواملتأمل يف هذه اخلصائص اجلغرافية يدرك مدى تأثريهـا يف االنفتـاح اإل
 إىل احلضاري عىل العامل انفتاحا من كل اجلبهات، انفتاحا كالشمس، اذ متتـد بأشـعتها

 .أعامق العامل
 

 ائصهالنظام االجتامعي السائد وخص: ًثانيا
ية املـساعدة النطالقـة التغيـري األرضـوهذه هي اخلصيـصة  الثانيـة التـي هيـأت 

 .سالماحلضاري  عىل يد اإل
ويمتاز النظام القبيل بعدم وجود مركزية قويـة ). القبلية(فمن مقومات هذا النظام 
 .، ومحايتها هلمًصف أفرادها، وان خالفتهم عقائديا إىل للحكم، وبوقوف كل قبيلة

ن أ هلـا ًية التي رشعت من الـصفر مل يكـن طبيعيـاسالم الدعوة اإلّنأحظنا ذا الإو
 لوجود القـوة املركزيـة التـي يـسعها ؛تنمو يف احدى املدنيات التي كانت قائمة آنذاك

 فكيف هبا وهـي تواجـه – مهام كانت ضئيلة املحتوى –القضاء عىل أي بادرة تغيريية 
 عـن ً، ومقاييسها االجتامعية الظاملـة، فـضال عىل كل قيمها، وطواغيتهاسالمثورة اإل

 .مهامجتها لتصوراهتا السخيفة عن احلياة والكون
ن يلعبه النظام القبيل يف هـذا  أالحظنا هذه احلقيقة عرفنا الدور الذي امكن  إذا نعم

 إىل وائـل، وادخـل الكثـرييناملجال،  وقد وفر النظام القبيل محاية كبرية للمسلمني األ
 .، وغري ذلكً مثالسالماإل إىل  انضامم الرئيسصفها بمجرد

 من مقومات النظام االجتامعي السائد، عدم وجـود طبقـة كهنوتيـة بـاملعنى ّنإثم 
نه مل يكن هناك نظام كهنويت متجذر ترتبط مـصلحته ببقـاء أالصحيح هلذه الطبقة، أي 

د الـشعب ضـد  ليعمل  هذا النظام عىل جتنيـ،الدين الوثني ودوام ما يمثله من ظواهر
 .ية اجلديدةسالمالفكرة اإل

يف املـدنيتني الفارسـية والروميـة، حيـث كـان رجـال الـدين  األمـر وهذا بعكس
ولذا فهم  اكـرب . يتمتعون فيها بشعبية واسعة، ونفوذ قوي ، وعقائد هلا تأصل تارخيي
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 .عقبة تواجه أي دعوة ترفض دينهم وطقوسهم وخرافاهتم
ود طبقة منتفعة بالعقائد الوثنية ترتبط مـصلحتها هبـا، وج إىل وينبغي هنا أن نشري

 أو الرومـي أو من  قوة النظام الكهنـويت الفـاريسً شيئا ولكنها عىل أي حال ال توازي
 النظـام االجتامعـي الـسائد يف اجلزيـرة العربيـة كـان ّنأوهكذا نجد . اهلندي وأمثاهلا

الذي حفـظ  األمر  وامتدادها،يةسالمخيلومن عقبتني كربيني يف وجه نشوء الدعوة اإل
 شـعواء ضـد كـل نظـام كهنـويت ًالنبتة حتى نمت وترعرعت، ومن ثم أعلنتها حربـا

ّمصلحي، ال ينظر للدين إال من خالل مصاحله املادية الضيقة، واليدافع عنـه اال عـرب 
ن كان إوالعقائد، و األديان املدى الذي يشبع هنمه املادي، وهي مشكلة ابتليت هبا كل

ن هذه الطبقة فاستعد لالمر؛ ووضع رشوطا حلملتـه ّ قد وضع يف حسابه تكوسالماإل
ّ فـإن هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى. واملتفقهني به ترتفع هبم عن هذا احلضيض

كل فرد مـسؤول ّ فإن  يتسع لكل مسلم عىل االطالق،سالميف اإل) رجل دين(مفهوم 
 .اىص باحلق يف هذا السبيلّعن نفسه وجمتمعه ودينه أن يبلغه لآلخرين، ويتو

 حمله الطبيعي، فكانت القبليـة عمليـة تكافـل سالمعطاه اإلأا النظام القبيل فقد ّمأ
 .تفضيل أهوج أو غمط للحقوق أو اجتامعية ترتفع عن كل تعصب

ً هناك عنرصا هاما مل نطرحه يف هذا املجـال بعـد وهـو خـصائص ّنأننا نعتقد إّ الإ ً
 :ن نعد منهاأ ويمكن ،طن هذه املنطقةالشعب العريب الذي كان يق

نه  كلام قـوي جانـب أوواضح . البساطة يف العيش وعدم التعود عىل الرتف:  ًاوال
 . عن امكانية التغيرينسانالرتف، ابتعد اإل

 نـسان الـصحراء وحياهتـا وخصائـصها جتعـل اإلّنأذلك : الصفاء الفكري: ًثانيا
يدع املرء يتفاعل مع الكون هبدوء وبصرية، التأمل الواعي الذي  أو يعيش عىل الفطرة

 من املنطقية ويبتعد به عن نسانوالريب يف ان هذا الصفاء الفطري االصيل  يقرب اإل
  دين الفطرة والواقعية، دين الصفاء والعواطـف  النبيلـة الـسامية، سالمالتعقيد، واإل
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 الـصحراء بكـل مـا  التي نفحتها–فهناك  االنسجام  التام بني روحية الشعب العريب  
 الـذي  تتـوفر فيـه الـصفات  سـالم وبـني اإل–فيها من صفاء  وتأمل وانتظار وصـرب 

بوضوح، مما ساعد عىل التقبل الرسيع واالنسجام والتالحم بني هذه الروحية والدين 
 .احلنيف
مران السابقان من مجلـة العوامـل وربام كان األ–عدم  وجود العقائد املركزة : ًثالثا

 عقائد متأصلة هلا أسس سالم فلم تكن عند العرب قبل اإل-وجدت هذه احلالة  أالتي 
مـاكن، سـواء يف ذلـك فلسفية وجدلية، كام كان احلال يف غري اجلزيرة العربيـة مـن األ

ففـي حـني يتنـاقش الرومـان يف الـروح  وااللـه . الـروم أو فارس أو اهلند أو الصني
لعـريب عـىل ثعلبـني يبـوالن عـىل صـنم فيقـول واحتادمها، ونوعية هذا  االحتاد، يمر ا

 :ًمستهزئا
              أالساء من بالت عليه الثعالب   هــٌأرب يبول الثعلبان برأس

كـل، وارض بـه اجلـوع، جاء وقت األ فإذا ، ويقدسه يعبده. ًأو يصنع إهلا من التمر
 .أكل ربه، ومل يبق عليه

كـري  املنـسجم مـع البـساطة النفـسية، ا البساطة يف العقيدة، وعدم التعقد الفّهنإ
 .وعدم التعقد الروحي

ولة ية بـسهسالميدة املرشكة عىل حلول العقيدة اإلوقد  ساعد عدم الرتكيز يف العق
ية الذهنية الفارغة متلؤها عقيدة قوية االسس، األرضب وإذا حملها، وازالتها بشكل تام،

مما جيعل الفـرق . تعها بأروع الرباهنيالفطرة والعقل؛  رغم مت إىل حمكمة البنيان، قريبة
ًواضحا بني احلالتني، ويشعراملعتقد بقيمة هذه اجلـوهرة الفكريـة الثمينـة ، وعطائهـا 

 .الكبري يف النفس والسلوك 
حد  إىل ً لو كانت  متتلك تعقيداسالم العقيدة العربية قبل اإلّنأ: واملهم يف املوضوع

لعقيدة  الوافدة، ولو بـشكل الشـعوري، فيحـاول ا الحمالة كانت ستؤثر عىل  اّهنإما ف
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 ربام تنتفـي ًاملعتقد ان يالئم بني تصوراته السابقة والتصورات اجلديدة، مما ينتج خليطا
 .صيلة لكل من العقيدتني، وتضيع اجلهود سدىفيه اخلصائص األ

وهذا بالضبط ما حدث للعقيدة املسيحية التـي صـبغتها الوثنيـة الغربيـة الروميـة 
فقـد . كدين رسمي للدولـة) قسطنطني(ن يتقبلها االمرباطور الروماين أبعها، قبل بطا

ونـستطيع معرفـة تـأثري .  يف ذلـكً قويـاًكان عمق العقائد الوثنية عند الرومان عـامال
رت اجلولـة ـالعقيدة  املتأصلة  يف صد العقيدة اجلديدة، بل و تغيريها بعد ذلك لو خس

ملوضـوع وهـو ذلـك التعـصب القـبيل، فقـد كـان  هـذا وىل من مثال يتعلق هبـذا ااأل
 للتحريـف الـذي طـرأ بعـد ً يف مقاومة الكثريين للدعوة، كام كان سبباًالتعصب سببا

، ً قويـاً باالساس العقائـدي ارتباطـاًذلك عىل بعض املفاهيم، ولكنه ملا مل يكن مرتبطا
 .ًاس العقائدي حمفوظاولوجود النصوص القطعية املانعة من تأثريه فيه،  فقد بقي االس

 :انعدام الثقافة العامة، وهبوط املستوى العلمي:  رابعا
 ّنإهـذا و. وهو مما يساعد يف رسعة خضوعهم للفكرة اجلديدة وانبهارهم بمزاياها

 يف املستقبل، وتلك هي تأكـد   النـسب ًهلذه امليزة خاصة أخرى هلا امهيتها وخصوصا
عظمة فيها، رغم كوهنا يف هذا الوسـط عـديم الساموي للرسالة بعد وضوح جوانب ال

الفكـر الـديني باعتبـاره  إىل وهبذا  تكذب كل النظريـات املاديـة التـي تنظـر. الثقافة
ً للبيئة اخلارجية ووجودا ذهنيا تطورا هلاًانعكاسا ً ً. 

ًخامسا وأخريا ية الصحيحة يف نسانخالق اإل ببعض األسالمختلق العرب قبل اإل:  ً
 كالكرم، والشجاعة، والتضحية ومحاية اجلار، وكذلك تواجد بعض ;ةحدودها املعتدل

 .  كاحلج والغسل، وأمثاهلام;الطقوس التي حرفت يف االصل من احلنفية
ن لذلك تأثريه الكبري يف تقبـل الـدين الـذي يقـدس تلـك الـصفات أوالريب يف 
يل ن كان يعمل عـىل هتـذيبها ممـا علـق هبـا مـن شـوائب كـروح التعـاإوالطقوس، و

 للناس، فأمرهم القرآن ًفاضة من خصوص مزدلفة خالفاوالتفاخر، التي تتجىل يف اإل
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باالفاضة مع الناس، وقيامهم بالتحايل عىل الشهور احلرم فنهاهم عن ذلك، وايامهنـم 
بخرافة االتيان للبيوت من ظهورها عند االحرام فنهوا عن ذلك، والطواف العـاري، 

ة كالصفري والتـصفيق فـتم  تـصحيح ذلـك، وهكـذا والقيام ببعض احلركات الفارغ
التفاخر باآلباء بعد االفاضة فأمروا بذكر اهللا، ووضـع االصـنام عـىل البيـت والـصفا 

 .واملروة فحذفت هذه االصنام وغري ذلك
ولقد كان لتوفر روح التحمل فـيهم والـصرب، األثـر اهلـام يف جمـال محـل الـدعوة 

 من املشاق، وهذا ما اثبتـه العـرب، واكـدوا بـه ية الذي يتطلب الكثري الكثريسالماإل
 وفـشلوا ،جدارهتم، حلمل الرسالة الساموية التي استنفذ بنو ارسائيل طاقاهتم يف محلها

 .يف ذلك
 وجود احلنفاء يف تلك البيئة ساعد عىل تقبل العقيدة احلنيفة، وكذلك ّنأوال ننسى 

 ذلـك سـاعد عـىل تقبـل املفـاهيم ايامن اجلاهلية باهللا واملالئكة واجلـن والغيـب، كـل
 .ية التي صقلت ذلكسالماإل

 
 البيت احلرام

 احتضان اجلزيرة العربيـة –ية األرض ونحن نتحدث عن هذه –وجيب  أن النغفل 
علـيهام (وقد رفعا ابراهيم واسامعيل . ألول بيت وضع للناس ببكة وهو البيت احلرام

ة االصـيلة للعـامل، والثـورة عـىل قواعده ليكـون حمـور االنطالقـة التوحيديـ) السالم
املقدسة عنـد   األرض اّهنإ.  األرضالظواهر الصنمية والطاغوتية يف كل بقعة من بقاع 
 من خالله مجيع امللـل وليكـون سالمكل امللل والنحل املختلفة أوجلها، ليخاطب  اإل

 .ولاملنطلق من حمورها التوحيدي األ األرض دين
 من مكة ومن البيـت احلـرام سالمانطالقة اإلّن  فإ،هذا من جهة ومن جهة أخرى

يؤكد ارتباطه احلقيقي بباين البيت احلرام وحنيفيته البيضاء التـي تقدسـها كـل االمـم 
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ريفة لتؤكـد عـىل هـذا ـ النصوص القرآنية واالحاديث الـشّنأوحتى املرشكة منها، و
عـاىل ان يبعـث  هو الذي دعا اهللا ت7 ويؤكد القرآن أن ابراهيم7االرتباط بابراهيم

ًيف االميني رسوال منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة، ثم يركز عىل ان هذا النبي 
ــي حممــد ــه هــيّنأ، و6املوعــود هــو النب ــة  أمت ــراهيم األم ــي ســامها اب  7الت

 ).املسلمني(بـ
م القرى وحمورها، فأي تغيري فيها يرتك اثره عـىل أ مكة كانت ّنأ ،هذا إىل ولنضف
ا كانت تتمتع بحركية  جتارية باعتبارها تقع بني اليمن وبالد اهلالل ّهنأ، كام باقي املناطق

 .اخلصيب، ويتمتع اهلها بمامرسة جتارية ومهنية جيدة
 هناك خاصية هامة يف املنطقة هي  اللغة العربية ذاهتا؛ إذ أن متتـع هـذه اللغـة ّنإثم 

ريهـا، كـل ذلـك ينـسجم مـع بميزاهتا اخلاصة هبا، واتساع افقها ودقة تراكيبهـا وتعب
ا املعجـزة ّهنـإ. ن تكون خالدة عن طريق اللفظ  املعجزأاملعجزة  املعنوية التي اريد هلا 

وليـست هـذه النقطـة . التي صيغ فيها القانون اخلالد، صياغة لفظيـة معجـزة خالـدة
 .باألمر الذي يستهان به يف احلساب

 
 زمان االنطالق

ملكانيـة التـي سـاعدت انطالقـة النهـضة ية ااألرضـكل هذا احلديث كـان حـول 
 احلالـة ّنأنجـد ّ فإننـا ية املـساعدة مـن حيـث الزمـان،األرضـا ّمأية املغرية، سالماإل

 كانت متر بمرحلة انحـالل غريـب يف أقـوى الـديانات األخالقيةالسياسية والدينية و
  وعـىل خمتلـف،ي داخـل خطوطهـاسـالموالدول آنذاك، مما يفسح املجال  للنفوذ اإل

كان العامل انذاك يرنو للحضارة البديلة، وللمبدأ املنقذ لـه مـن . صعدة واملستوياتاأل
 . واجلدل  العقائدي العقيم،هذا التسيب واالنحالل والرتدي االخالقي

لقد كانت ظاهرة اجلدل متفشية بأبشع صـورها يف خمتلـف العقائـد الـسائدة، ويف 
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ن كل البعد عن الواقع، مما يـؤدي كعامـل مور اسطورية كثرية جتعل  املتجادلني بعيديأ
 .مثاهلاأظاهرة البعد عن املشاكل االجتامعية واالنزواء والتقوقع، و إىل مهم

 إىل مـرتجم معـاين القـرآن) جول البـوم(فعن املسيحيني يف القرن السادس يقول 
 وأرسف املسيحيون  يف عبادة القديسني، والصور املسيحية، حتى فاقوا يف: (االنكليزية

 ).ذلك الكاثوليك يف هذا العرص
فاليعاقبـة : وقد كانت النرصانية عىل شكل مذاهب خمتلفة يثور بينها جدل  عنيـف

 احتدا يف طبيعة واحدة هي املسيح، واملكانية  نسان اهللا واإلّنأيرون أن املسيح هو اهللا، و
لطبيعــة   للمــسيح طبيعتــني متميــزتني، الطبيعــة الالهوتيــة واّنإ: والنــساطرة قــالوا

وقـد اسـتمر اخلـالف . ن اختلفت الطائفتان فيام عدا ذلك من التفاصيلإالناسوتية، و
الالهوتيـة، ومـا للناسـوتية مـن ارادة   وفعـل متحـدتان يف ) هل: (بني هذه الفرق يف

 للمسيح ناسوتية هلا ّنإ :ول، وقالت النساطرةباأل: خمتلفتان، قالت اليعاقبة أو املسيح،
 .خيتلف كل  االختالف عن العنرص الالهويتارادة، وهلا فعل 

وبدأت املذاهب تتعدد، وينقسم كل مذهب «): حياة حممد(ويقول هيكل يف كتابه 
ً فرقا واحزابا، ولكل شـيعة يف طقـوس الـدين وأسـسه رأي خيـالف  عىل توايل الزمن ً

 ًالشيعة االخرى، وتنكرت هذه الطوائف بعضها لبعض بسبب خالفها يف الرأي تنكرا
النفـوس  إىل نتج العداوة الشخصية التي نلمسها حيثام دب الضعف اخللقي والذهنيا

كان من .  عمى واجلمود العقيماخلوف، رسيعة لذلك التعصب األ إىل فجعلها رسيعة
 يزيد عىل طيـف ً لعيسى جسداّنأزمان من ينكرون بني طوائف  املسيحية يف  تلك  األ

 ً روحيـاًمن يزاوجون بني شخصه ونفسه  زواجاكان يتبدى به للناس، وكان من بينها 
ولئـك  ممـن كـانوا أكثري من كد اخليال  والـذهن لتـصوره، وغـري هـؤالء و إىل حيتاج

وكـذلك . يعبدون مريم، عىل حني كان ينكر غريهم بقاءها عذراء بعد وضـع املـسيح
د كـان يقـف عنـ. رـيام االنحالل يف كل أمة وعصأكان اجلدل بني اتباع عيسى  جدل 
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االلفاظ، والعدد، ويسبغ عىل كل  لفظة وكـل عـدد مـن املعـاين، ويـضفي عليـه مـن 
لوان اخليال بام يعجز عنه وهم املنطـق والتستـسيغه اال سفـسطة أرسار وحييطه من األ

 .»اجلدل العقيم
 مألى ًكانت طرق املدينة مجيعا: – وهو يصف احلالة –حد رهبان الكنيسة أويقول 

واق، وعند باعة املالبـس، ورصايف  النقـود، وباعـة االطعمـة، سباجلدل، سواء يف األ
وانت ) ما خلق ومامل خيلق(بك يف جدل عىل  فإذا ن تبدل قطعة من ذهب،أنت تريد أف

عظـم مـن االبـن، واالبـن أاألب «: ن تقف عىل ثمن اخلبز، فيجيبك من تسألهأتريد 
 .»خاضع له

المك لقد خلق االبن مـن  فيجيبك غ،نت تسأل  عن محامك وهل  ماؤه ساخنأو
ً هذه احلالةاملخدرة تظهر نـشاطا اجتامعيـاّنأالعدم، ومما الريب فيه   ولكـن يف جمـال ،ً

موهوم بعيد عن املنطقية العقلية من جهة، وعن العمل االجتامعي احلضاري من جهة 
نام هو امللل والكـسل والتقـاعس والتربيـر يف إ فال جمال فيه للفكر التغيريي، وأخرى،

 إىل واقع، ولربام النزاع املرير املحطم، النزاع الوحـيش الـذي ينقـل النقـاش العقـيلال
 .نقاش باأليدي والسالح

 وهو يتحدث عن ذلـك –االستاذ يف جامعة دبلن ) ويلتون السون فيلبس(ويقول 
قوياء، وهو بمثابـة فـرق  شيعة من شيعهم فريق الرهبان  األلقد كان لكل«: - العرص

تياطية يستعان هبـم حـني ال جيـدي قـرع احلجـة باحلجـة، وقـد يلجـأ املحاربني االح
القوة الغاشمة، فيغزون املجامع الكنيـسية نفـسها، ويغـزون  إىل ًحيانا كثريةأالفريقان 

مجاهري الغوغاء املتوحشني، ويقودوهنم يف اهلجـوم عـىل املهـرطقني، واليتورعـون يف 
 .»تنكيل هبم بعد قتلهمذلك عن سفك الدماء، وعن التمثيل بضحاياهم، وال
ا اليهوديـة فلـم تكـن ّمـأ، سـالمهذا يشء عن حالة املسيحية يف عرص مـا قبـل اإل

 من أختها، بل ربـام كانـت متـر بأسـوأ منهـا، فـاالنحراف يف الـسلوك، ًباحسن حاال
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والتشويه يف املفاهيم، والتحكم االستثامري من قبل رجال الدين، والتهالك عىل املـال 
موال الناس بالباطل، واخلنوع عند الضعف، والبطش وسـوء  الـسرية أ كلأو واملادة،

عند القوة، كل هذه الصفات كانت تتحكم يف الشعب اليهودي، فتنفره من الناس كام 
.   والتدع  العامل جيد يف اليهودية طريق اخلالص من مشاكله التي يكابـدها،تنفرهم منه

 وربـام كـان املقـصود يف -أهل الكتاب ونظرة رسيعة عىل اآليات القرآنية التي تصف 
 تعرفنا احلالة املرتدية يف الفكر والسلوك والتحكم الرهباين يف ضعفاء –الغالب  اليهود 
 .الشعب اليهودي

 املجوسية عند الفرس مصابة ّنأذا تابعنا استعراض الوضع الديني العام، وجدنا إو
 عبادة النـار كانـت ظـاهرة ّنأح صحي. بنفس داء  املسيحية يف االمرباطورية الرومانية

يعة، ولكل انقسام آهلـة خـري ظلفرس، ولكنهم انقسموا انقسامات فواضحة يف حياة ا
ويقعـد هبـا عـن  األمـة  يـضعف،ورش، وبعد كل  انقسام رصاع لفظي وعميل عنيف

مهامها احلضارية، ويفكك عراها، ويفتح املجال للتغلغل اجلديد الوافد مـن اجلزيـرة 
 .العربية
فكـار العليلـة لقـد أظلـت األ«: ا عن الربمهية والبوذية فيقول جواهر الل هنروّمأ

خالقي حتى توارى وراء هذه التخـيالت الـسقيمة، لقـد نـشأ مـذهب تعليم بوذا األ
جديد الديانة، وأزدهر وملك عىل الناس القلوب، ثم اضمحل وخلفه مـذهب آخـر، 

 .»وهام اخلالبة حتى تراكمت هذه األ،وهلم جرا
وقد اضمحلت دروس مؤسس الديانة املغالية البسيطة بسبب «: ًتابع كالمه قائالوي

 لقـد اصـيبت الربمهيـة والبوذيـة باالنحطـاط، ...التدقيقات الكالميـة والتنطيقـات
صبح من العسري التمييز بينهام، لقد اندجمت البوذية أودخلت فيها العادات الساقطة، و

ماذا خرس العامل (ول  املرحوم الندوي مؤلف كتاب وهلذا يق» وذابت فيها . يف الربمهية
 عـىل –اريخ اهلند  أي يف ت–اتفقت كلمة املؤلفني يف تارخيها : (أنه) بانحطاط املسلمني
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ًدوارها ديانة وخلقا، واجتامعا هو ذلك العهد الذي يبتدأحط أ ّنأ   من مستهل القرن ئً
 ).السادس امليالدي

ائل، والرصاع العقيم الذي يتنـاقض يف عمومـه ذن رأينا الفراغ الفكري اهلإهكذا 
قارنا ذلـك الركـام مـع التناسـب الفطـري  فإذا رية، واملنطق السليم،ـمع الفطرة البش

 ، والقوانني التي جاء هبا هذا الدين اجلديـد سالمواالستدالالت الفطرية للقرآن واإل
رسار أًواحـدا  مـن ًوضار اجلهل والـضياع، عرفنـا رسا أية كل نسانلينفي من حياة اإل

عـامق نفـوس الـشعوب أ، فغـار يف سـالمالتوسع السطحي والعمقي الذي صنعه اإل
املفتوحة وغريها التغيري املطلوب بعد أن كانت الفرصة سانحة للتغري، عىل أن الوضع 

 –خالقي والسيايس كان اليقل عن مستوى التدهور الفكري بالريب، وربـام كـان األ
 .ًمؤثرا ومتأثرا بهو  أً معلوال له–ًحيانا أ

والظاهرة الواضحة ملن يدرس تاريخ تلك الفرتة هي عدم وجود  أي  تأثري اجيـايب 
ي  معاكـسة للتنظـيم  أ،ن  مل تكن هلا تاثريات سلبيةإ ،للعقائد عىل الصعيد االجتامعي

 .خالقي، وهذا ما نالحظه يف تاثريات تعاليم مزدك واتباعه مثالاالجتامعي واأل
 رسمية يف بعض املناطق اهلامـة، ًدياناأليهودية، واملسيحية، واملجوسية، لقد كانت ا

 إىل ام حتولـتّنـإا رغم ذلك مل تكن تعيش مع املجتمع  يف حياتـه االجتامعيـة، وّهنأّ الإ
 .قشور وطقوس ميتة خالية من الروح واملضمون املغري عىل صعيد الفرد واملجتمع

رد قضاء للوقت، واستعراض للجامل، وروتني  جمّالإومل تعد  االجتامعات الكنسية 
 .األخالقيةمن جوعتهم الدينية ً شيئا نفسهم به ليسدواأعادي، يوهم الناس 

كانـت : ( وصـف  لـبعض هـذه االجتامعـات)١() تاريخ العامل(فقد جاء يف كتاب 
النساء جيلسن يف الرشفات العليا، وقد تزين بامجل الثياب، وحتلني بكامل جواهرهن، 

                                                 
 .٣٢٩   املجلد الرابع ص - ١
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 وكـان ...ً وفـرياًدثن ويتضاحكن، وتندس بيـنهن الـسارقات يغتـنمن حمـصواليتحا
 ويناقشون االحـداث ،النساء إىل الرجال جيلسون يف صحن الكنيسة يرنون بأبصارهم

اجلارية، وكانت جلجلة الضحك وهدير التصفيق كثريا ما توقف العظة   الدينية بعض 
ن جيليه صـفري االسـتهزاء  أل وقد يتعرض الواعظ الذي اليعجب اجلمهور…الوقت

 ).عن منصته
سـباب حـد األأ إىل ً عن احلياة االجتامعية معزوا ـ آنذاكـ األديان وربام كان انعزال

 :جمموعها أو تيةاآل
 مل تكن بمستوى التخطيط للحيـاة  العامـة، سـواء يف ذلـك األديان  تلكّنأ: ًوالأ

املنتـسبة  األديـان ّن الوضعية، ذلـك ألريةـالبش األديان  أوالسامء، إىل املنتسبةاألديان 
 .نسانوهام اإلأفهي من صنع  األخرى للسامء كانت بطبيعتها وقتية، اما

ّ فـإن مـن قـدرة التـاثري االجتامعـي،ً شـيئا متتلـك األديـان كانت تلـك وإذا :ثانيا
 .التحريف الذي اصاهبا قىض عىل هذه القدرة، وافرغها من حمتواها

 أو   بالبعض من القيمني عىل الدين ليعيـشوا حيـاة االمـراءالطمع الذي دفع: ًثالثا
 األمـة السالطني املرتفة اجلافة، فينعزلـوا عـن احليـاة اجلامهرييـة، وال يـشعروا بـآالم

هـذا يف حـني تطـرف االخـرون بـدافع مـن مجـودهم . ومعاناهتا من اجلـور والظلـم
يف كهـوف مظلمـة  ويتقوقعـون ، وتفلسفهم املوهوم فراحوا ينعزلون عـن  املجتمـع

 – نفوسـهم ويعبـدوا – كام يزعمون  –ني بعيدا عن املجتمع ومشاكله ليطهروا مرتهب
 . رهبم طوال عمرهم–كام يتومهون  

مـم  جهزة الدينية عىل توجيه األثر الكبري يف عدم قدرة األوكان لظاهرة االنزواء األ
ى للوقـوف بوجـه لصالح ما تعتقد به، وكذلك عدم قدرهتا عىل جتنيـد القـوى الكـرب

 .العقائد املضادة واسناد  اجلبهات التي تتعرض ملثل ذلك اهلجوم
عن حوادث املجتمعات مما  األديان ثر اهلام يف انعزال األ األمور نعم كان لكل هذه
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خلق فراغا اجتامعيا واخالقيا من جهة، وتطلعا عامليا للمنقذ  وللعقيدة املنقذة من هذا 
 والعمق الذي بلغـه سالم لنا رسعة االنضواء حتت لواء اإلالذي يفرس األمر التدهور،

 مل يكن  من الـسهل ،ثريه يف النفوس واحلضارات  القائمة وثقافة املجتمعات بحيثأت
 . سلطته السياسية عىل املجتمعسالم اقتالع جذوره حتى ولو فقد اإلًمطلقا

 : هو–ً عرضا–والسؤال الذي نطرحه  هنا 
 التي كانـت متـر هبـا األخالقيةحلالة الدينية واالجتامعية  وترى هل قارنابني تلك ا
 ًالذي يفرس لنا كثريااألمر ، وبني حالة املسلمني اليوم؟ سالماملجتمعات قبل ظهور اإل

 نفسه  بريء من كل عوامل سالم اإلّنأ رغم ؛من جوانب هذا التدهور الذي اصبنا به
 . كام سيتوضح لنا يف املستقبل،االنحطاط
ية  تعاين مـن نفـس سالم من املناطق اإلً كثرياّ توضح لنا أن،ارنة ولو رسيعة مقّنإ

 سـالمالفراغ، وربام من حالة اشد منه،  رغم البعد الشاسع بني تلـك املعتقـدات واإل
 .صعدة املستويات السامية عىل خمتلف األ إىل الذي يقود املجتمعات

 
 الوضع السيايس

 القـاء نظـرة ّالإ، سـالم العاملي قبل ظهور اإل صورة الوضعمل يبق لدينا الستكامل
، ملالحظة مدى عىل الوضع السيايس العام، ومدى  استقراره، وكيفية توزع القوى فيه

 .ية من قلب الصحراء العربيةسالممام االنطالقة اإلأقدرته عىل الصمود 
 الدولـة الرومانيـة،: هـين حيسب هلا  حساهبا يف هذا الصدد أوالقوى التي يمكن 

رق كـاملغول ـر  مثال، وأمـم آسـيا والـشـخرى، وتوابعها كمصوروبية األوالدول األ
ولكـن . واليابان والرتك والصني واهلند، ثم الدولة  الفارسية التي كان هلا وزهنا آنذاك

خرية لشدة الرصاع فيها عىل الـسلطة، وعـدم  هذه القوى كانت تعيش حلظاهتا األكل



٢٣٣ 

هذا عـدم  إىل اضفنا فإذا ل يف نفوس قادهتا وجيوشها،ركاهنا، وتفيش االنحالأمتاسك 
 يف اجلزيـرة العربيـة، أدركنـا مـدى الفـراغ ً  سياسـياًوجود مايمكن ان يسمى نظامـا

 .السيايس اهلائل الذي كان يتفشى يف انحاء العامل  وقواه
ويف أواخـر القـرن « : - عن وضع الدولة الرومانية ً متحدثا–يقول املؤرخ جيبون 

آخر  نقطـة،  إىل  يف تردهيا وهبوطها– أي  الدولة الرومانية –س وصلت الدولة الساد
حيان تـستظل بظلهـا مم العامل يف حني من األُ كانت ا،وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة

 .ً» ذبوالّالإ اجلذع اليزداد كل يوم ّالإ ومل يبق منها ،الوارف
اكرهت مرص عىل انتحـال ولقد «:  )١(ويتحدث املؤرخ  املسترشق غوستاف لوبون

حضيض االنحطاط الذي  مل ينتشلها منـه سـوى  إىل النرصانية، ولكنها هبطت بذلك
وأهنكها استبداد احلكام، وبدأت حتقـد أشـد «: ويواصل كالمه فيقول. »الفتح العريب

احلقد عىل سادهتا الروم،  وتنتظـر سـاعة حتريرهـا مـن بـراثن قيـارصة القـسطنطينية 
 .»الظاملني

ومل تكـن يف اوروبـا «: مم الشاملية يف أوروبا فيكتبويلز عن األ. ج.ث هـ ويتحد
 .»الغربية يف ذلك العهد امارات الوحدة والنظام

 إىل لقد أطبق عىل أوروبا  ليل حالك من القرن اخلامس«: ويقول روبرت بريفولت
العهـد ت مهجيـة ذلـك ، وقد كانً وسواداًالقرن العارش، وكان هذا الليل  يزداد ظالما

ا كانت  اشبه بجثة حضارية كبـرية قـد ّهن أل؛ع من مهجية العهد القديمظًأشد هوال واف
 .تعفنت، وقد انطمست معامل هذه احلضارة، وقيض عليها بالزوال

قطار الكبرية التي ازدهرت فيها هـذه احلـضارة  وبلغـت أوجهـا يف ألوقد كانت ا
 .» واخلراب  كأيطاليا وفرنسا، فريسة الدمار والفوىض;املايض
املؤرخني يسهبون يف احلديث عن الفساد الوثني والسيايس ّ فإن ؛مم الرشقيةا األّمأ

 .الذي كان يعم معظمها
                                                 

 .٣٣٦    يف كتابه حضارة العرب الصفحة - ١
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ًومل يكن الوضع السيايس للفرس بأقل ترديا من غريهم، فهذا املـسعودي يف كتابـه 
ك عـىل حيدثنا عن احلالة املزرية التي كانوا يمرون هبـا، وتتـابع امللـو)  مروج الذهب(

ثر الكبـري  يف حتطـيم الوضـع  لذلك األّنأوالريب يف . العرش، وقرص مدة كل منهم
 امللـك آنـذاك هـو كـل يشء، وبيـده كـل ّنأدركنا أ إذا ً خصوصا;السيايس يف الدولة

شهر وقتل، ثم ملكـت أثالثة ) كرسى بن قباذ(ن اغتيل شهريار، ملك أفبعد . اخليوط
فكان ملكه شـهرين، ثـم ملكـت ) فريف(م ملك ، ثًسنة ونصفا) بوران بنت كرسى(
وهـو طفـل ) روـفرهاد خس(ربعة أشهر  ثم ملك أفكان ملكها سنة و) آزرمي دخت(

واختلفوا يف مدة ملكه وهو ) يزدجرد(  ثم ملك ،ً وقيل اشهرا،ًفكانت مدة ملكه شهرا
ا ، فانقذها من الضياع، وفجر طاقاهتسالمآخر ملوكهم، حيث دخلت ايران يف محى اإل

 .اخلرية املبدعة
 الكون كـان يف القـرن الـسادس ّنإ«: هذا جول البوم يقول  ما ملخصه ف،ًخرياأو
ففي اسبانيا، وجنـوب فرنـسا، كـان الـشعب يف حـرب عنيفـة مـع كلـوفيس . ًمظلام

ر الـروم جوسـتنيان، وعنـدما تغلبـوا، والكاثوليكي، وقد طلبوا  املعونة مـن امرباطـ
ويف فرنـسا كـان أوالد كلـوفيس مـشغولني بـسفك . هحاربوا جيش االمرباطور نفس

ي، ويف رومـا ـويف انكلرتة كان االنجليز والسكسونيون يف رصاع عنيف وحش. الدماء
كانت الدولة  يف غاية الضعف، ويف اليونان يوجد  انحسار  تابع النحسار روما،  أمـا 

سكريني، والكل اهلند كانت يف رصاع عنيف وحيش، فالروحانيون ضد العّ فإن يف آسيا
كـل ايـران أيـع، واحلـروب تظىل اآلخـرين، واليابـان يف  ختلـف فيعمل للسيطرة عـ

 .»وأفريقيا
 :ستاذ حممد كردعيل ماييل حتت عنوانويقول األ

 :سوء حال مملكتي األكارسة والقيارصة
 سـالمأصبحت األقطار اخلاضـعة لـسلطان الفـرس وسـلطان الـروم قبيـل اإل«

رضب هرقـل صـاحب الـروم مملكـة . املجاعات واألوبئةمنهوكة القوى باحلروب و
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وغـزا الفـرس الـشام . فارس رضبة شديدة، فكان من ذلك ضعفه وضـعف خـصمه
. رى يف فـارس وهرقـل يف الـرومـومرص وخربوا يف مملكة قيرص، فمقت الناس كـس

رى مدينة ـحارص كس. وكالمها قاست أمته األمرين من جائر أحكامه وفاحش مغارمه
ًية ست سنني، حتى مات أكثر أهلها جوعا، وقتل هرقل يف فارس الرجـال القسطنطين

ًوالنساء والصبيان وسبى سبيا كثريا، وكان ذلك يف السنة السابعة من اهلجرة ً. 
رى، قـد ملكـه ـوكان يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وهو ابن حفيد كـس

 سـنة، كـام ملكـوا  عرشةسالفرس عليهم ملا كانوا فيه من االنتشار، ملكوه وهو ابن مخ
ّطفال آخر، وقد ملكت عليهم بوران بنت كرسى؛ وملا بلغ النبي خربها قال لن يفلح «: ً

: ّ، وكأن الفرس قد أدركوا قوة العرب فقالوا فـيام بيـنهم»امرأة إىل قوم أسندوا أمرهم
 فارس ُإنام أتينا من متلك النساء علينا، فاجتمعوا عىل يزدجرد؛ وعىل هذا كان امللك يف

أديـان وفـيهم  إىل  ألعوبة بأيـدي النـساء واألطفـال، والرعيـة متـشعبةسالمقبيل اإل
املجوس، واملجوسية دين الدولة، ويف البالد اليهود والنسطوريون وهم ممن ال يستهان 

 .هبم
املقدس وبلغ هرقل سن الشيخوخة وأغواه رهبان إيلياء، فقتل اليهود حول بيت 

ًوجبل اجلليل قتال ذريعا بدعوى أن اليهود ملا واىف الفرس فلسطني أعانوا هؤالء عىل ؛ ً
وقتلوا النصارى يف صور وخربوا  قتل النصارى، وأخربوا الكنائس وأحرقوها بالنار،

وقتلوا النصارى يف صور وخربوا بـيعهم، فقتـل كـام بيعهم، فقتل كام قال ابن بطريق، 
ر عليـه، وأرضـاه الرهبـان بـأن  من اليهود ما ال حيىص عدده ممـن قـدقال ابن بطريق،

وكـان . ًصاموا له غفرانا لنقضه العهد الذي كان أعطاه لليهود، وإلفحاشـه يف قـتلهم
: اخلالف الديني عىل أشده بني النصارى يف مملكة الروم، اختلفوا يف املسيح، وقال قوم

إن :  بمشيئة واحدة وفعل واحد وأقنـوم واحـد، وقـال آخـرون١إن للمسيح طبيعتني
                                                 

 . تاريخ سعيد بن بطريق-١



٢٣٦ 

 ألنه يستحيل أن تكون مشيئة واحدة لذي  له طبيعتنيّشيئتني وفعلني كام أنسيح مللم
طبيعتني، ولو كان ذا مشيئة واحدة لكان ذا طبيعة واحدة، فلام كان ذا طبيعتني فهو ذو 

 .١»مشيئتني
ال حيق لنـا بعـد أ ;ً وأخالقياً والقامتة دينيا،ًهذه هي الصورة العاملية القائمة سياسيا

تصور شوق العامل للنور؟ النور الذي طلع مـن مكـة، فغمـر الكـون بالعطـاء هذا ان ن
 .واملحبة، والقوانني الواقعية الفطرية  التي تعالج كل مسائل البرش

 
 سالمطاقات اإل: العنرص الثاين

 نفـسه، وطاقاتـه سالما العامل الرئيس الثاين الذي نتصوره لذلك فهو طبيعة اإلّمأ
خـذ بعـني االعتبـار أ بطبيعته دين واقعـي، يسالم اإلّنأذلك . الذاتية، وصفاته العامة

، فيعـرتف بـه، ويـضعه يف موضـعه الـصحيح، ً الثابت دائامنساينمتطلبات الواقع اإل
كمـل املـستوى  األ إىل ويالحظ أيضا متطلبات الواقع املتغري مع العمل عىل تطويرهـا

هـا أساسـها وآثارهـا  بصفات عامة لكـل منسالمومن هنا فقد اتصف اإل. فضلواأل
 .نسانالكربى يف صياغة حياة اإل

ية كلها وبالتفصيل، ولكن سالمن  نستقيص مظاهر هذه الواقعية اإلأواليمكننا هنا 
، وانغراس عميـق لـه سالم، ثم نوضح دورها يف خلق تقبل عاملي لإلًوالأنذكر أمهها 
 . يف النفوس

 األخالقيةية ونسانة اإل الصف:يةسالمن نعد من مظاهر الواقعية اإلأويمكن 
 حمور احلياة، واملوجود املكرم، نسان له، حيث جعل اإلاألخالقيةية ونسانالصفة اإل

ًمسخرا لصاحله، وراح ينسجم مع مـا أودع يف  األرض وجعل ما يف الساموات وما يف
العدالة  إىل أعامق الفطرة من حتسني للعدل وتقبيح للظلم، وشوق نحو التكامل، فدعا

                                                 
 .٢٢٤ - ٢٢٣، ص ١ واحلضارة العربية، ج سالم اإل-١
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عية الشاملة، ونفي الظلم، وحارب الظاملني، وفتح سبل التكامـل احلقيقـي يف االجتام
 .خمتلف اجلوانب

رس الطواغيت ووهدة أ الح يف تصور الشعوب رسالة اخلالص من ،ذنإ سالمفاإل
 واملمزقـة لكرامتـه واخالقيتـه وآمالـه نـساينالنظم االجتامعيـة املحطمـة للكيـان اإل

 .الفطرية
 

 الشمول
، يوضـح لـه نـسانه يـستوعب وجـود اإلّنإ ف؛صفاته الواقعية الشمول من ّنأكام 

موقفه من الكون بكل منطقية، ثم يبني له اهلدف، ويرشع له السبيل القويم نحو حتقيق 
ذن يسد كل فراغ ويمأله بام يوافق عليه الواقع الفطـري والوجـدان إفهو . هذا اهلدف
 .البرشي

طط لتحقيق التـوازن املطلـوب يف وجـود  رسالة ختسالموهلذه الواقعية وجدنا اإل
ّ، وبعث األمل البناء املحرك له يف سبيل اهلدف، وحل التعارض القـديم بـني نساناإل

املصالح الفردية واملصالح االجتامعية ضمن تربية الـنفس عـىل التـضحية، واالعتقـاد 
 بوجود العامل اآلخر، الذي لن تـضيع فيـه أي تـضحية باملـصالح الرخيـصة يف سـبيل

 .املصلحة العامة
 

 املرونة
ّتـصف باملرونـة يف ا باملرونة يف ترشيعاته، كام سالمّتصف اإلاًوهلذه الواقعية أيضا، 

 إىل وما ذلك التدرج يف الدعوة، واالنتقال هبا من مرحلة التبليغ الفردي اخلفي. تبليغه
ر النـاس مرحلة انذار العشرية، ثم انذار مكة وما حوهلا، ثـم انـذار العـرب، ثـم انـذا

ساليبه يف مواجهة العقبات التي تعرتض طريقه ومتنعـه مـن أمجيعا، وكذلك اختالف 
ّالتقدم املتواصل وايصال صوته لآلخرين، نعم ما كل هذا التدرج إال مظهر من مظاهر 

 .يةسالماملرونة التي هي بدورها تعبري عن الواقعية اإل
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 :يةسالمتشار الدعوة اإلن نلخص تأثريات هذه الواقعية يف انأويمكننا هنا 
يف السهولة الفائقة التي تتقبل هبا العقيـدة اجلديـدة التـي تفجـر يف النفـوس : ًأوال

 وتقـيم الرباهـني املنطقيـة ،أملها يف اخلالص بعد أن كانت تنسجم مع الواقع الفطري
 .الواضحة عىل صحتها

 ونفـي كـل يف سلوك هذه الرسالة أفضل الطرق، واختيار أحسن احلـاالت،: ًثانيا
سلوب عقيم غري منتج، واالنفتاح بعد ذلك بكـل بـصرية عـىل املوقـف واخلطـوات أ

 .التالية
يف امكاناهتا اهلائلة للغور يف النفوس وصياغتها صياغة جديدة، وتغيـري كـل : ًثالثا

ًشؤون احلياة، مما يربط األمم هبا ربطا حمكام، ويدع العقيدة مـؤثرة حتـى بعـد إرتفـاع  ً
ًليها أبعادا جديدة، وآفاقا أخرىإ يف منحها للمنتسبني الضغط السيايس  ممـا يـدفعهم ،ً

 .لالستامتة يف سبيلها وبذل الطاقات
، وتقبـل الـشعوب لـه سالمّىل غري ذلك مما يفرس هذه الرسعة اهلائلة يف انتشار اإلإ

ّتقبال رائعا، حتى أن ً   التاريخ حيدثنا عن استقبال الشعب الفـاريس للرسـالة اجلديـدة،ً
ر كيف دخـل ـويفس. سالموقضائه بنفسه عىل الظلمة والطواغيت، وفسح املجال لإل

َّاعامق كل الشعوب، وغـري كـل جوانـب حياهتـا، وتعمـق يف وجودهـا،  إىل سالماإل َّ
 وهـو ،ومازال رغم كل خطط الكفر واالستعامر يشكل القوة الكربى يف نفوس ابنائه

 عنـدما حـاول االنتحـار –الل الفايس ستاذ ع حسب ما نقله األ–ما رصح به ديغول 
ً وقال له معلال ما عزم ،بعد اهلزيمة الفرنسية فأرسل يطلب الراهب الذي يعرتف لديه

وربا الغربية اآلن تنهار أمام النازية، ومعنى ذلك اهنيار احلضارة النرصانية أ ّنإ:  (عليه
مل ما تستطيعه النقاذ  امريكا اختنا يف الدين ويف احلضارة، وسوف تعّنإبصفة هنائية، 

ما، ولكن حضارتنا مع ذلك ستنتهي، وهنالـك يف الـصني شـعب قـوي ً شيئا املوقف
نسميه تارة باخلطر األصفر، ولكني ال اعتقد أنه يكون البـديل الـصحيح، فاحلـضارة 
الصينية ال تبلغ درجة حضارتنا املسيحية، ولكن الذي أخاف هو هذا اخلط الذي يمتد 
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 ). ذو حضارة وثقافة وهو جدير بأن يكون الوارث لناسالم اإلّنإيش، كرات إىل من طنجة
ً الذاتية كانت عامال هاما يف صنع ذلـك سالم طاقات اإلّنأن نؤكد أ حيق لنا ،وهبذا ً

 .االنتصار بذلك الشكل الشامل املعمق
 وهـو يـشكل أعظـم طاقـة ،ن النغفـل دور القـرآن الكـريمأ ومن الطبيعي ،هذا
 .، وعبئتها لتغري التاريخسالماإل إىل ّرب األثر يف النفوس، وشدهتاية تركت اكإسالم

 
 القيادة  احلكيمة: العنرص الثالث

الواقـع الـذي ال يمكـن ّ فـإن 6ا احلديث عن القيادة احلكيمة للنبي األكرمّمأ
 الباحث عندما يقف أمام هذه الشخصية العظيمة يشعر بصغره املفـرط ّنأ هو ،انكاره

 ومـا بعـد ،سامي، وملكاهتا الرفيعة، ولقد عظمها القـرآن أروع تعظـيمأمام مقامها ال
ًتعظيم القرآن تعظيم، وحتى التـاريخ نكـس رأسـه اجـالال هلـا، ووقـف املؤرخـون 

ية نـسانيقدسون هذا الثوري العظيم، الثوري الصادق يف ثورته، الثوري الذي قـاد اإل
التـسليم املطلـق للكـامل  و،يف شوطها األخري الناضج نحو جمتمـع العـدل واألخـوة

 .املطلق
ه ّنإ ف،بعض جوانب العظمة يف هذه الشخصية إىل شارة فنحن نكتفي باإل،ومن هنا

ليها من أبعاد خمتلفـة، كـان لكـل منهـا أكـرب األثـر يف دفـع الرسـالة إن ننظر أيمكننا 
االنتصار عىل كل اعدائها، وغرس كل تعاليمها يف النفوس، وأهم هـذه  إىل يةسالماإل
 :ألبعاد واجلوانبا

اجلانب العقائدي، واجلانب االخالقـي، واجلانـب االداري االجتامعـي، وجانـب 
 .يوم القيامة إىل يةنسانامللكات التكوينية املناسبة لشخصية قائد اإل

 اجلانب العقائدي
 إىل وها نحـن نتحـدث باختـصار، عـن نـامذج هلـذه اجلوانـب تـاركني التفـصيل

 6ش يف عامل اجلانب العقائدي من حياة الرسول األكرمن نعيأأردنا  فإذا مواضعه،
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يامن املجسد، والوعي الكامل للحقيقة االهلية، وجدنا أنفسنا أمام حياة مثىل مألى باإل
يـامن، حتـى لنجـد أنفـسنا قـارصين ال نـستطيع والتفاعل التام مع معطيات هـذا اإل

 ايـامن، 6ه  حياتـ كـل جمـالّنأذ إ. ذلـك العمـق والـسعةطرف من  إىل التعرض
وتوحيد، وخشوع، وعمل، وعبادة واعية، بل كانـت كـل خطواتـه يف احليـاة عبـادة، 
وانصهار بالعقيدة واهلدف، لقد كان يف مرحلة ماقبل البعثة يعتـزل جمتمعـه املنحـرف 

مـدارج  إىل ًلفرتة زمنية خيزن نفسه فيها روحيا، يناجي ربـه، ويطهرهـا ويتـسامى هبـا
ر رسـالة ـ للعمل الدؤوب يف سبيل نـش6د البعثة انطلقالكامل، ويف مرحلة ما بع

احلد الذي نزل فيـه  إىل  بلغ،السامء، يصحب ذلك هتذيب نفيس شاق بالصالة والتعبد
 7وهذا أمري املؤمنني عـيل. )١(﴾طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى﴿: قرآن خيفف عنه

ري له باجلنة لقـول ً نصبا بالصالة بعد التبش6وكان رسول اهللا«: يتحدث عنه قائال
وأمر اهلك بالصالة واصطرب عليها  فكـان يـأمر أهلـه، ويـصرب عليهـا «: اهللا سبحانه

 اهللا تعـاىل جعـل قـرة ّنإيا أبـا ذر «: نحن نجده يقول أليب ذر الغفاريوها . )٢(»نفسه
َّيل كام حببإعيني يف الصالة، وحببها   ائعاجلّ فإن اجلائع الطعام، واىل الظمآن املاء، إىل َّ

 .)٣(»رشب املاء روي، وأنا ال أشبع من الصالة وإذا أكل الطعام شبع،إذا 
َّدخل شهر رمضان، تغري لونه، وكثرت صالته، وابتهل يف  إذا 6وكان الرسول

 .الدعاء
نـا ابـن مـسعود  يتفاعل مع القرآن العظيم متام التفاعل، وقـد روى ل6وكان 

فقلت يا رسول اهللا؛ اقرأ عليـك . القرآنَّ إقرأ عيل 6قال النبي«: ريض اهللا عنه قال
 ،سمعه من غريي، فقرأت عليه سورة النساءأن أين أحب إ؛ 6وعليك انزل؟ قال 

جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك عىل هـؤالء  إذا فكيف﴿: يةهذه اآل إىل حتى جئت
                                                 

 .١:  سورة طه- ١
 .١٩٩ة  هنج البالغة اخلطب- ٢
 .٢/٤ جامع االحاديث للربوجردي ج - ٣
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 .)٢( »عيناه تذرفانفإذا  إليه  فالتفت،حسبك اآلن: 6 قال )١(﴾ًشهيدا
ن أنا خرجنا عن موضوعنا التـارخيي، ولكـن الواقـع الـذي جيـب ولعلك تتصور

ن االستزادة من هذه النامذج يكـشف لنـا عـن مـدى التفاعـل الرائـع بـني أّيتجىل هو 
 وعقيدته ورسالته، ومدى ايامنه الواعي بام أعلنه للعامل، واخالصه له، وال 6النبي

 هي أعامل مقدسة تقوم –  كالصالة والصوم واحلج–ية سالم العبادات اإلّنأريب يف 
بـك  فإذا بدورها اهلام يف تعميق التفاعل بني العابد وعقيدته ورسالته وهدفه يف احلياة،

ومثـل هـذا .. ًجتده موحدا يف عقله وأحاسيسه ومشاعره وخطواته وكل شؤون حياته
هـذا  إىل كنا نشري وإذا .العقائدي األصيل هو الذي يصنع الكثري الكثري يف املجتمعات

ه القاعـدة الرصـينة التـي تبتنـي عليهـا ّنأ فانا نشعر ،جلانب العقائدي من حياة القائدا
 .والتي تصنع بمجموعها النرص الكبري ، األخرىيةنساناألبعاد اإل

 
 اجلانب االخالقي

 نرى من املستحسن ذكر بعـض 6قبل احلديث عن هذا اجلانب املهم يف سريته
 :النقاط وهي

ية، والواقعية، وهي من اهم صفات نسانمن الشخصية اإلالعاطفة جزء مهم : ًوالأ
وهنا نجد االمام .  العامة تقتيض االهتامم هبا، وترشيدها لتتحقق الثامر املرجوةسالماإل

ية، وهـي العقـل نـسانيف جمال وصفه لالنسجام بني مكونات الشخصية اإل (7عليا
فكـار أئمـة فكار، واألئمة  األأالعقول «: يقول) والفكر والعاطفة واحلواس والسلوك

 ليكشف بدقة عن جذور )٣(»القلوب، والقلوب أئمة احلواس، واحلواس أئمة اجلوارح
 . الواعينساينالسلوك اإل

                                                 
  .٤١: سورة النساء - ١
 )٥٠٥٠( الفتح – البخاري - ٢
  .٢٤٧، ص ١، غريب احلديث للهروي، ج ٩٨ ص ،١ بحار االنوار للمجليس ج  - ٣
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 : يف كل هذه املراحلنسان عىل تربية اإلً يعمل متاماسالمواإل
 فيدفعه للتأمل والتدبر والتعقل ،نسان يقوم برتبية عنرص التعقل الغريزي يف اإل-أ 

 .لربهنة والنظر وامثال ذلكوا
ّ مبتعدا هبا عن ما خيل  بالنتـائج ، يؤكد عىل االسلوب املنطقي للعملية العقلية-ب  ً

 .ساليب تتناىف واحلوار السليمأمن 
 تعاىل -) اهللا(صيل ألروع حمبوب وهو أّ يريب العنرص العاطفي ويشبعه بحب -ج 

 .تسمو العاطفة غاية السمو اجلامع لكل ما ترغب النفس فيه من كامل مطلق، ف-
 . يعطي الرشيعة الغراء الفطرية التي تنظم السلوك وترسم خارطة السعادة-د 

رادة القوية الواعية التي تبقى أسمى من كل دافع عـاطفي مهـام كـان  يريب اإل-هـ 
م ال، و حتتفظ بحريتها يف أ للتأكد من كون العاطفة تسري يف االجتاه الصحيح ،ًمتأججا
) االرادة(فلـسنا مـع مـن يـصف . وهبـذه احلريـة حتـصل املـسؤولية. لسلوكتوجيه ا

ًاملرفوض وجـدانا ورشعـا األمر وهو) اجلربية(وإال لوقعنا يف ) العاطفة املتأججة(بـ ً .
ومـن هنـا جـاء  التأكيـد . ولكن يبقى للعواطف دورها املؤثر عـىل االرادة والـسلوك

 :نهاي عىل هذه املسألة بشتى األساليب ومسالماإل
هـواء اجلاحمـة بـل والطاغيـة، ّ األساليب التوجيهية املبارشة التي حتذر مـن األ- ١

 :فيقول القرآن الكريم
  .)١(﴾أرأيت من اختذ اهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال﴿
ّمثـال  والقـصص التـي متجـد الـذين  االساليب غري املبـارشة باسـتخدام األ- ٢

 .  والصاحلني ياءاألنبسيطروا عىل دوافعهم وأهوائهم ك
 والقادة الذين رباهم مـن 6 تقديم النامذج العملية املتمثلة يف سلوك النبي- ٣

                                                 
  .٤٣: الفرقانسورة    - ١
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 ).رض(والصحابة امليامني) عليهم السالم(اهل البيت الطاهرين
 وهي حب اهللا وحب ،أسمى  املستويات إىل  دعوة املسلمني باالرتفاع بحبهم - ٤ 

ملخلصني، وحينئـذ تنـتظم العواطـف يف رسوله وحب أهل بيته الطاهرين واصحابه ا
 .منظومة رائعة منسجمة مع الفكر، وخالقة للعمل للصالح

وتتم هذه العملية  الرتبوية  للعواطف بعد تأصيل وتعميق االيامن باهللا اجلامع : ًثانيا
ّأقىص حد من جهة، وتربية تصوره  إىل  بهنسانلكل  صفات الكامل واجلالل، وربط اإل ٍّ

) احلق، والعدل، واحلب، والرمحة(ياة بتأكيد قيامهام عىل أصول أمهها  عن الكون واحل
وتـأيت سـرية الرسـول . ويبقى الفكر والعاطفة يعيشان يف هذه األجواء ويكمالن فيها
ّوسنته لتؤصل هذه املعاين، وتقدم التجسيد احليس األمثل هلا ولـيشء مـن التوضـيح . ّ

 :نالحظ هذه االصول
 

 كونّ احلق رس ال-ًأوال 
 : - بترصف –يقول الراغب يف مفرداته 

واحلق . احلق املطابقة واملوافقة كمطابقة رجل الباب يف حقه لدورانه عىل إستقامة« 
 :يقال عىل أوجه

وهلـذا قيـل يف اهللا تعـاىل هـو . يقال لوجد اليشء بسبب ما تقتضيه احلكمة: األول
 ).اهللا موالهم احلق إىل ثم ردوا(احلق 
ّوأنه للحق (وهلذا يقال اهللا تعاىل كله حق . د بحسب مقتىض احلكمةللموج: (الثاين
 ).من ربك

اعتقادنا : كقولنا. من اإلعتقاد باليشء املطابق ملا عليه ذلك اليشء يف نفسه: الثالث
 ).فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق( حق …فالن يف البعث والثواب

 ويف الوقـت الـذي ، وبقدر ما جيب،سب ما جيبللفعل والقول الواقع بح: الرابع
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 .)١( » )ّحق القول مني ألمألن جهنم(فعلك حق : كقولنا. جيب
 األمـر : أن احلق يعني باختـصار،ّويمكننا أن نستنتج من جمموع هذه االستعامالت

 .الواقعي أو الواقع
عن الصور العامل املستقل  أو املوجود املتعني يف الواقع املوضوعي: ونقصد بالواقع
 .الذي يطابق مقتضيات الواقع اخلارجي األمر الذهنية، وبالواقعي

ّهلية بإعتبار أهنا  بلغـت مـن الوضـوح لـدى وأروع إنطباق للحق هو يف الذات اإل
ً بحيث عاد اإليامن هبـا إيامنـا بـدهييا،يةنسانالفطرة اإل فـأنوار اهللا تعـاىل قـد غمـرت . ً

 ، كل يشء، لذا كـان هـو احلـق الـذي ال مـراء فيـهالوجود فلم تعد تبرص اهللا تعاىل يف
 .والواقع الذي ال يشك فيه

 كام أرى -أما ما عداه تعاىل من خملوقاته وترشيعاته التي أسامها القرآن باحلق فهي 
 :  اكتسبت صفة احلق من وجهتني–

ًمن كوهنا واقعا موضوعيا وهذا كام نشاهده يف قوله تعاىل-أ  يوم يقـوم النـاس ﴿ :ً
 وإعطائها صفة نسانفيالحظ هنا التأكيد عىل األشياء اخلفية عن حس اإل. )٢(  ﴾قباحل

 . لرتكيز اإليامن هبا،ًكوهنا حقا
 من كوهنا وجدت وفق خمطط إهلي عام للكون، كل جزء فيـه رضوري لـسري -ب 

احلركة الكونية، ودخيل يف حتقق الغاية املرجوة من اخللق التي أرادهتـا العنايـة اإلهليـة 
ذ ارادت أن يكون فكان، ويف هذا القسم الثاين تـدخل كـل األشـياء سـواء كانـت من

 :يقول تعاىل. قوانني ترشيعية أو خملوقات تكوينية
َّذلك بأن ا( ََ ِ َ ِّنزل الكتاب باحلقهللا ِ َ ْ ْ َِ َ َ َِ َّ( ) ٣(. 

                                                 
 .١٢٥ املفردات للراغب األصفهاين، ص - ١
 . املصدر السابق - ٢
  .١٧٦ :قرةالبسورة  - ٣
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َوهو الذي خلق الساموات و( َ َ َِ َِ َّ َ َ ََّ  .)١ ( ) باحلقاألرضُ
ٍوالوزن يومئذ ( ِ َ ْ َ َ َُ ْ ُّاحلقْ َ ْ(  )٢(. 
ِّهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق( َ ُ َ َ ْْ َ َ َِّ ِ َِ ُ ََ ُ ْ ِ َ ُ( ) ٣(. 
ِقل( ِّهيدي للحق اهللاُ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ(  )٤(. 
ِوتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب( ْ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ َِ َِّ ْ(  )٥(. 
 

 :  العدل يرسي يف انحاء الوجود–ًثانيا 
 ًية كان ينتهي أحياناسالم الفرق اإلرغم أن البحث الكالمي واجلدل الذي دار بني

ًنتائج معينة، يتغلب فيها أنصار العدل حينا، وتقوى الشبهات فيغلب أنصار رفض إىل  ّ
َّالعدل حينا آخر، فإنه مما ال شك فيه لدى املسلم  – بأي معنى من معانيـه –َّأن العدل : ً

 الكريم، وينتهي بتطبيقاته ّيبدأ بالعدل اإلهلي بمفهومه اإلمجايل الذي حدثنا عنه القرآن
 .يف كل ذرة من ذرات الوجود

فالعدل العام إذن يف إعتقاد املسلم قوة أخرى وعامل قوي من العوامـل املعنويـة، 
ً والظلـم بنفـسه يـشكل عـامال مـن …التي تتدخل لصالح القضية العادلة يف الكون

 .عوامل الزوال والفناء، بغض النظر عن العوامل األخرى
ز ملخص نظرة املسلم العامة، وال جمال لإلفاضـة فيهـا أكثـر، فلـنالحظ هذا بإجيا
 :اآليات التالية

                                                 
  .٧٣ :األنعامسورة  - ١
  .٨ :األعرافسورة  - ٢
 .٣٣ :التوبةسورة  - ٣
 .٣٥ :يونس سورة - ٤
  .٣ :العرصسورة  - ٥



٢٤٦ 

ُوأمرت ألعدل بينكم( ُْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِْ َُ ُ(  )١(. 
َّإن ا( ِيأمر بالعدل واإلحسانهللا ِ َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ( ) ٢(. 
ِومتت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلامته( ِ َِ ُ َ َ َِّ َِ ِ ِّ ْ َْ َ ِّ ََّ ً َ ُ ًْ َِ َ َ( ) ٣(. 
ْوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم( َ َُ ْ ْ ََ َ َِ َ َُ َ(  )٤(. 
َقال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظاملني( َِِ ِ ِ َِّ َ ُ َْ َ َّ َُ َ َ ََ ِّ(  )٥(. 
ُفتلك بيوهتم خاوية بام ظلموا( َ ْ َُ َْ ً َِ َ ُ ُِ َ ُ َ ِ(  )٦(. 
َّإن ا( ٍال يظلم مثقال ذرةهللا ِ َِّ َُ َ ْ َْ َِ َ( ) ٧(. 
َووجدوا ما عملوا ح( َ َ َُ ِ َ َ ًارضا وال يظلم ربك أحداُ َ ُّ َ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ً ِ(  )٨(. 
ًونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا( َْ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ََ ُ َُ َ َْ ْ ْ َِْ ِ ِ ِِ ِ(  )٩(. 
َال ظلم اليوم( َْ َ ْ ْ َُ( ) ١٠(. 
َشهد( ِ ِأنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قآئ اهللاُ َ ِ َِ ِ ْ ُْ ْ ُ َْ َّ َ َْ َ َ َ َ ُُ ََ َ ُ ِ ِ ِام بالقسطَّ ِْ َْ ِ ً()١١(. 
َيا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللاِِّ( َُ َّ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُّْ َِّ َ َ ْ ْ ُ َ َ(  )١٢(. 
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٢٤٧ 

 :  احلب إطار العالقات بني خمتلف أنحاء الوجود–ًثالثا 
ًأن هناك إطارا رحـيام عامـا شـامال : ومما يعتقد به املسلم عىل ضوء القرآن الكريم ً ً ًَّ

ًلوجود، وساريا يف خمتلف أنواعها، فالعالقـات بـني اخلـالق واملخلـوقني لكل أنحاء ا
َّيؤطرها احلب، والعالقات بني املخلوقني املتحـدي اهلـدف واملتـأدبني بـأدب الـسامء 
روحها احلب، وحتى العالقة بني املؤمنني يف الكون وبني أجزاء الكون التي ال متتلـك 

 . احلب املتبادل، حتى هذه العالقة، حيكمهانسانشعور اإل
 ية وتعـاليم القـرآن،سـالمًومربرات هذا احلب واضحة متاما عىل ضوء العقيدة اإل

 وربه أدركنـا أروع عالقـة حـب تتفـاوت نسانبدأنا باإلطار الودي القائم بني اإلفإذا 
 ولكنـه عـىل أي حـال حـب نـساندرجاهتا، من حب يقوم عىل املصلحة يف طرف اإل

ّرب عـن قمـة يف هـذا املعنـى، أنـه حـب األوصـياء حب خـالص واع يعـ إىل جارف،
 .املخلصني
ّ يمتلك خاصية أنه يبدأ باألشياء ببداية بسيطة، كإقامة حـب يقـوم عـىل سالمواإل

. نـسانًمـستوى جيعلـه جـزءا مـن كيـان اإل إىل ذلك األساس املصلحي، ثم يرتفع به
ًودافعا ذاتيا يتحكم يف سلوكه، ويوجهه لصالح القضية اإل  . العامةيةنسانً

أما احلب من طرف الباري جل إسمه، فهو وأن كان خيلق يف نفـوس الـسذج مـن 
املؤمنني نفس اإلحياءات والتصورات البـرشية مـن احلـب بـني الكائنـات، ولكنـه يف 
الواقع أسلوب تعبريي عن القرب من العطاء اإلهلي واالختصاص بالرمحة والرضوان 

َّ بأن اإلحياء األول حاصل حتى عنـد بعـض وإنني قد أجزم. بصورة أكرب من ذي قبل 
ًوأن هذا أيضا بنفسه مطلـوب ومقـصود: أعمق املؤمنني باهللا تعاىل بالنظرة األولية  إذ ؛ّ

أن احلب حرارة ولوعة وشوق، والنصوص القرآنية الكريمة تركز عـىل عمليـة خلـق 
ّاالنفعال وشد العواطف للباري عز وجل بأساليب، منها بل أعظمها الدوا ّ فع الناجتـة ّ

 ويمكن للقارئ الكـريم ... العابدنسانمن تصور اهللا تعاىل يلقي بظالل املحبة عىل اإل
 . التأكد من ذلك بمراجعة وجدانه احلاكم يف مثل هذه املوارد

املحسنني، التوابني، (فالنصوص تثبت احلب ألصناف املؤمنني الواعني، من أمثال 



٢٤٨ 

ًلني، املقسطني، الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم املتطهرين، املتقني، الصابرين، املتوك
ْحيبون من هـاجر إلـيهم (والنصوص تثبت احلب بني أفراد املؤمنني ) بنيان مرصوص َ َِ ْ َ ْ َُّ ِ َ َ ِ ُ

ُوال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ُ ُُ َّ ِّ ًَ ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َ()١(. 
ّ بـأن نـسانإل والطبيعة، بعد أن يشعر انسانوالنصوص تربط بعالقة احلب بني اإل

 ّبأن يد العناية اإلهلية قد باركـت يف إليه الطبيعة مسخرة له ولصاحله هو، وبعد اإلحياء
 .أقواهتا األرض

 وعنـدما ،عندما رجع من غـزوة تبـوكـ  أنه قال 6وقد ورد عن النبي العظيم
 . )٢( » هذه طابة، وهذا جبل أحد حيبنا ونحبه«:  ـأرشف عىل املدينة

 . )٣( » حب الوطن من اإليامن«أن  كام عرب عن ذلك ب
حلقة رائعة من حلقات هذا احلب، جعلهـا القـرآن بمثابـة أجـر  إىل وهكذا ننتهي

ية، واجلهود التي بذهلا الرسول األعظم يف خدمة هـذه األمـة، وهـي سالمللرسالة اإل
 الذين هم خري مؤهل لقيادهتـا نحـو شـواطئ ،بأهل البيت األمة كل األمة حلقة ربط

 . »ن، والذين هم سفن النجاة، وباب حطة للعاملنياألما
َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى( َّ َ ْ ْْ ً ْ ُْ ُْ َْ َّ َ ُ َِّ َ ِ َ َِ َ ُ َ(  )٤(. 

حلقة صغرى من حلقاهتا، وهـي املـودة القائمـة بـني الـزوجني  إىل ًوأخريا ننتهي
ًوجعل بينكم مودة ورمحة( َ ْ َ ََّ َّ َ ْ َ َ َ َُ َ َ(   )٥(. 

تلـك ّ فـإن لنصوص عـىل جوانـب النفـي مكملـة للنـصوص  اإلجيابيـة،وتعترب ا
النصوص تؤكد تارة عىل انقطاع صلة احلب بني اهللا والعباد الـذين خرجـوا عـن أمـر 

                                                 
 .٩ : احلرش سورة- ١
، سنن البيهقـي، ج ٥٠٣، ح ٩٣، كتاب احلج ، ب ١٠١١، ص ٢، صحيح مسلم، ج ٦٦٨ راجع سفينة البحار، ص - ٢

 .٧٢، ص ٦
 .١١: ، تذكرة املوضوعات٧٤، الدرر املنتثرة للسيوطي، )الوطن، حب الوطن (٥٢٢، ص ١٠احلكمة، ج  ميزان - ٣
  .٢٣ :الشورىسورة  - ٤
  .٢١ :الروم سورة  - ٥



٢٤٩ 

ًاملعتدين، الكافرين، الظاملني، من كان خمتاال فخورا، من كان خوانـا (رهبم، من أمثال  ً ً
 ).ين، الفرحنيًأثيام، املفسدين، املرسفني، اخلائنني، املتكرب

الذين هيتدون هبدى اهللا، والذين استزهلم : نسانوأخرى عىل انقطاعها بني أفراد اإل
ِال جت(الكفر  إىل الشيطان َ ِد قوما يؤمنـون بـاهللاَِ َ َُ ِ ْ ُ ًْ ِ واليـوم اآلخـُ ْ ِْ ْ َ َّر يـوادون مـن حـاد اهللاََ َ ْ ُّ َ َُ َ ِ 
ُورسوله ََ ُ َ(  )١(. 

 
 النتيجة 

 :نتيجةمن جمموع هذا نستخلص هذه ال
َّأن املسلم يعتقد بأنه يعيش يف عامل من احلب املتبادل( َّ.( 

األمـل : نـسانوهلذه العقيدة تأثريها  الواسع األبعاد عىل خلق األمـل يف نفـس اإل
 .اإلجيايب الدافع نحو سعادته ورقيه

 بأنا مل نف املوضوع حقه يف نفسه، لكننا جيب أن نتذكر أننـا ال ،َّعىل أننا نعرتف هنا
 .ّحث هنا عنه إال بمقدار ما يوضح لنا الصورة التي نريد أن نرسمهانب

 
 هبا انطلق هذا الوجود الكائن:  الرمحة–ًرابعا 

ية، فقـد سـالمّهذا املقطع املبارك يعترب أروع مقطع جامع يعرب عن رس العقيـدة اإل
 ّوردت بعض الروايات التي تركز عىل أن القرآن مجـع يف سـورة الفاحتـة، وأن سـورة

 ّ وعند حتليلنا هلذا املضمون ال يسعنا إال أن نرى أهنا تشري…الفاحتة مجعت يف البسملة
ّأن سورة الفاحتة إنام اعتـربت روح القـرآن باعتبـار أهنـا حتـوي أصـول العقيـدة : إىل  ّ
 .إطار العقيدةـّلقرآن قد أطر كل يشء حتدث عنه بية بصورة إمجالية، واسالماإل

ّرحلة الثانية، فسنجد أن البسملة نفـسها شـكلت روح العقيـدة امل إىل انتقلنا إذا أما

                                                 
 .٢٢ :املجادلةسورة  - ١



٢٥٠ 

وأساسها، إذ ركزت عىل انطالق كل يشء يف الوجود مـن اسـم اهللا تعـاىل يف مقطعهـا 
 .األول، وعن اإلطار الذي تم بموجبه  ذلك االنطالق بمقطعها األخري

 ).الرمحة التي ال حد هلا: (وموجبه» بسم اهللا«: فاالنطالق
ة نجدها متمشية يف خمتلف املواضع مـن القـرآن الكـريم، معـربة عـن وهذه حقيق

ًمظهر من مظاهر الكامل يف الذات اإلهلية، مما خلق اعتقادا راسـخا عنـد املـسلم ّأنـه : ً
عامل الرمحة، وسـائر يف كنـف هـذه الرمحـة، التـي  إىل منطلق من مصدر الرمحة، ومنته

 وسنجد عنـد ...ًرأ أحيانا عىل سلوكهتتجاوز عن الكثري من موارد االنحراف التي تط
الكثري من األساليب الرتبوية العقائدية، التي تركز عىل هـذا : استعراضنا الثار الدعاء

 . املنقولةاألدعيةاجلانب،  يف 
ويف القرآن الكريم نجد الكثري من اآليات الكريمة التي تقرن صـفة العـزة اإلهليـة 

َإنه هو(: بالرمحة، وتنتهي بعبارة ُُ َّ ُ العزيز الرحيمِ َِّ ُ ِ َ ْ(  )١(. 
ُوربـك الغنـي ذو ( أو »كتب عىل نفسه الرمحـة« أو ،»خري الرامحني«أنه : أو بعبارة ُّ َِ َ ْ َ ُّ َ

ِالرمحة َ ْ  :وهكذا اآليات الرشيفة. )٢()َّ
ٌفقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورمحة( ٌ َ ََ ْ َ ْ َّ َِّ َ ِّ ِّ َ ًَ ُْ ُ َ ُ(  )٣(. 
َإن رمحت( َ ْ َ َّ َقريب من اهللا ِ ٌِّ ِ َ املحسننيَ ِ ِ ْ ُْ(  )٤(. 
ْفانظر( ُ ِآثار رمحت إىل َ َ ْ َ ِ ِكيف حييي اهللا َ ْ ُ َ ْ َبعد موهتا األرض َ َِ ْ ْ ََ(  )٥(. 
ِقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة( ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ ُْ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ ِْ َ ََ َ َ َ َ  .)٦()هللا َ
َالرمحن عىل العرش استوى( َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ ْ(  )٧(. 

                                                 
  .٤٢ :الدخان سورة  - ١
 .١٣٣ :األنعام سورة  - ٢
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٢٥١ 

 ):الرمحن(ّشد املواقف هيبة ورهبة تأيت صفة وحتى يف أ
ًوخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا( ْ َ ْ ََّ ََّ ِْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ِ ََ ْ ُِ َ(  )١(. 

 –ري احلـق والعـدل ـعنـص إىل ن آخرين باإلضـافةـوهكذا يعتقد املسلم بعنرصي
 الفـضل :احلب والرمحة، اللـذان يعنيـان:  ومها–اللذين يعنيان التوازن أول ما يعنيان 
 .من اخلري واإلعطاء فوق االستحقاق

احلـق : (وهبذا نكون قد عرفنا القوانني األساسية املتحكمة يف الكون، وهي قوانني
، وكلهــا ممــا تتعلــق بــه القلــوب، وتنمــو بــه العواطــف )والعــدل واحلــب والرمحــة

 .واألحاسيس
 وسـريته  وكانـت سـنته، رسوله الكريم أروع مثال هلذه احلقائقسالموقد قدم اإل
 .تعمقها يف النفوس

 
 الرسول الكريم اعظم مظهر هلذه املعاين

احلـق ( جيـده بوضـوح أروع جتـل هلـذه احلقـائق، 6 املتتبع لسريته وسـنته ّنإ
خـالق، والرمحـة املهـداة ليكـون بحـق املـتمم ملكـارم األ) والعدل، واحلب، والرمحة

 .للبرشية
ولكن قبل الـدخول . يات اآلتيةوهذا ما سنستعرضه باختصار يف العناوين والروا

يصف ) هنج البالغة(يف  هذا االستعراض نرى من اجلميل أن نذكر بعض املقاطع من 
 بـاروع األوصـاف 6 أستاذه ومعلمه ونبيه وحمبوبه رسول اهللا7فيها االمام عيل

 :فيقول
 عىل  ً النجاز عدته، وامتام نبوته، مأخوذا6ًبعث اهللا سبحانه حممدا رسول اهللا«
 يف ًفزاو بامرك، مـستًقائام«:   ويقول عنه)٢(» ميالدهًبيني ميثاقه، مشهورة سامته، كريامالن

 ً لعهـدك، ماضـياً لوحيك، حافظاًمرضاتك، غري ناكل عن قدم، والواه يف عزم، واعيا
                                                 

  .١٠٨ : طه سورة - ١
  .٤٤ضبط صبحي الصالح ص :  هنج البالغة   - ٢



٢٥٢ 

مرك، حتى اورى قبس القابس، واضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب أعىل نفاذ 
 .)١(»بعد خوضات الفتن واآلثام
سريته القصد، وسنته الرشد، وكالمـه الفـصل، وحكمـه «: ويصف سريته فيقول

 .)٢(»العدل
احلكمـة،  إىل  يف النصيحة، ومىض عىل الطريقـة، ودعـا6فبالغ «: ويقول عنه

 .)٣(» واملوعظة احلسنة
، خـري الربيـة ً ونـذيراً، وبشرياً شهيدا6 ًحتى بعث اهللا حممدا«: وكذلك يقول
 )٤(»طهر املطهرين شيمة، وأجود املستمطرين ديمةأ، وًهالطفال، وأنجبها ك

التصديق منهاجه، والصاحلات مناره، واملوت غايته، «: ويف موضع آخر يقول عنه
فهـو لعيـشك نعمـة للعـاملني، ... والدنيا مـضامره، والقيامـة حلبتـه، واجلنـة سـبقته 

 .)٥(»ورسولك باحلق رمحة
محى مواسمه، يضع ذلـك أم مرامهه، وحكأطبيب دوار بطبه، قد «: وكذلك يقول

 .)٦(»ليه، من قلوب عمي، وآذان صم، وألسنة بكمإحيث احلاجة 
عبده ورسوله، ونجيبه وصفوته، ال يؤازى فضله، والجيـرب  فقـده، اضـاءت بـه «

 .)٧(»البالد  بعد الضاللة املظلمة، واجلهالة الغالبة
صف بيـده نعلـه، ، وجيلس جلسة العبد، وخيـاألرض يأكل عىل 6ولقد كان «

 .)٨(»ويرقع بيده ثوبه، ويركب احلامر العاري ويردف خلفه
                                                 

  .١٠١ص :  هنج البالغة  - ١
  .١٣٩ص :  املصدر السابق  - ٢
  .١٤٠ص :  املصدر السابق  - ٣
  .١٥١ص :  املصدر السابق  - ٤
  .١٥٤و ١٥٣ص :  املصدر السابق  - ٥
  .١٥٦ص :  املصدر السابق  - ٦
  .٢١٠ص :  هنج البالغة  - ٧
  .٢٢٩ص :  املصدر السابق  - ٨



٢٥٣ 

 .)١(»مني وحيه، وخاتم رسله، وبشري رمحته، ونذير نقمتهأ«
 بـني 6وال أجد أروع من هذه االوصاف، كام ال استطيع ان أفصل يف مواقفـه

  وفـق، أن أذكـر بعـض الروايـات معلقـا عليهـا ال غـريّالإموقف وموقف، وما عيل 
 .6ياها ظواهر عامة يف حياتهإًمعتربا : العناوين التالية

 
 الرمحة سنة عامة ومع اجلميع: ًوالأ
 ّنإ: ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف كتابـه فهـو عنـده فـوق العـرش «6 عنه - ١

علـيهم (هل البيـتأ املروية عن األدعية وهو مفهوم شائع يف )٢(»رمحتي تغلب غضبي
 ).السالم
 مائة رمحة، كل رمحـة األرضهللا خلق يوم خلق الساموات وان ا «6 وعنه - ٢

رمحة فيهـا تعطـف الوالـدة عـىل  األرض ، فجعل منها يفاألرضطباق مابني السامء و
كملهـا هبـذه أكـان يـوم القيامـة  فـإذا  والوحش والطري بعـضها عـىل بعـض،،ولدها
 .فهي سنة تكوينية، والترشيع يتوازن مع التكوين )٣(»الرمحة
 رضبه ،األنبياء من ً حيكي نبيا6ىل رسول اهللا إنظرأكأين «بن  مسعود  عن ا- ٣

 )٤( ).م اليعلمـونّهنإاللهم اغفر لقـومي فـ: (قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول
 .ا رمحة حتى بالكافرين املعتدينّهنإ

 ثـم ،وىل صـالة األ6صليت مـع رسـول اهللا «:  روى جابر بن سمرة قال- ٤
ًحـدهم واحـدا أّمعه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خـدي أهله وخرجت  إىل خرج

                                                 
  .٢٤٧ص :  املصدر السابق  - ١
، ١١االنوار، ج ، بحـــار١٤، ح ٤ كتـــاب التوبـــة،ب ٢١٠٧، ص ٤، ج  ومـــسلم١٣، ٢٦٠، ص٢ رواه أمحـــد ، ج   - ٢

  .١٨٢ص
  .٢٤٧، ص ٤، وج ٥٦، ص ١، مستدرك احلاكم ، ج ٢١، ح ٤لتوبة، ب  كتاب ا٢١٠٩، ص ٤ رواه مسلم، ج   - ٣
  . ومسلم١٧٩٢، ح ١٩١٧، ص ٣، ومسلم ، ج٤٤١:١ رواه أمحد يف املسند   - ٤



٢٥٤ 

خرجهـا مـن أام ّنأًرحيا ك  أوًقال فوجدت ليده بردا. ما أنا فمسح خديأو: قال. ًواحدا
 )١(»جؤنة عطار
 اشـتكى   إذا ترى املؤمنني يف ترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلـسد، «:6 قال - ٥

متن عالقات أروع وأوهكذا تسود  ، )٢(»ّعضو تداعى  له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 .الرمحة واحلسب بني املؤمنني

منهم الضعيف والسقيم ّ فإن حدكم للناس فليخفف،أذا صىل إ «:6 وقال - ٦
 )٣(.»صىل أحدكم لنفسه فليطول ماشاء وإذا والكبري،
 ونحن شببة متقاربون فاقمنا 6أتينا النبي :  قالث وروى مالك بن احلوير- ٧

 فأخربناه، وكـان ،لنا عمن تركنا يف أهلناأهلنا، وسأ فظن أنا اشتقنا ،ةعنده عرشين ليل
يتمـوين أهليكم فعلموهم  ومـروهم، وصـلوا كـام رأ إىل ارجعوا«: ، فقالً رحيامًرقيقا

 )٤(.»كربكمأحدكم، ثم ليؤمكم أحرضت الصالة فليؤذن لكم  وإذا صيل،أ
وجـدت  فـإذا دهيا تـسقي،امرأة من السبي حتلب ث فإذا قدم عىل النبي سبي، «- ٨
 أترون هذه طارحة :6فقال النبي. رضعتهأ يف السبي اخذته فالصقته ببطنها وًصبيا

رحـم أاهللا :  فقـال، تطرحـهّالأال وهي تقـدر ): رض(ولدها يف النار؟ فقال الصحابة
 .)٥(»بعباده من هذه بولدها

ألخـشبني  بعدما جرى يف أحـد نادتـه املالئكـة ان شـاء تطبـق عـىل اعدائـه  ا- ٩
                                                 

  .٨٠، ح ٢١، كتاب الفضائل ، ب ١٨١٤، ص ٤ رواه مسلم، ج   - ١
ــرب والــصلة ، ب ١٩٩٩، ص ٤ ، ج ومــسلم) ١٠الفــتح ( رواه البخــاري   - ٢ ــوار ٦٦، ح ١٧ كتــاب ال : ٧٤، بحــار االن

  .٢٧٤و٢٣٤
  .١١٣٩، ح ٢٨٣، ص ٣، هتذيب االحكام، ج ١٨٥، ح ٣٧، كتاب الصالة، ب ٣٤١، ص ١ رواه مسلم، ج   - ٣
  .٢، ح ٣٢٦، وانظر علل الرشائع، ص ٢٩٢، ح ٥٣ كتاب املساجد، ب ٤٦٦ – ٤٦٥، ص ١ ، ج  رواه مسلم  - ٤
  .٩٨: ١، املعجم الصغري ٢٢، ح ٤ة ، ب  كتاب التوب٢١٠٩، ص ٤ مسلم، ج   - ٥



٢٥٥ 

ك  رـل ارجو أن خيرج اهللا من اصالهبم من يعبد اهللا وحـده اليـشـــب«: 6الـــفق
 .)١(»ًه شيئاـب

بينام كلب يطيف بركية كاد يقتله العطـش، إذ رأتـه  «:6 قال رسول اهللا - ١٠
 . )٢(»بغي من بغايا بني ارسائيل فنزعت موقها فسقته فغفر هلا به

كـان رسـول اهللا يأخـذين فيقعـدين عـىل : لقا) رض( وروى اسامة بن زيد - ١١
رمحهـام أاللهم «:  ثم يقول،  ثم يضمهام،فخذه ويقعد احلسن بن عيل عىل فخذه اآلخر

 )٣( »رمحهامأين إف
 .)٤(»اللهم اغفر له وارمحه«:  عىل جنازة فقال6  وصىل - ١٢
انـا حممد،وامحـد، واملقفـي، واحلـارش، ونبـي التوبـة، ونبـي «:  وكان يقول- ١٣

 .)٥(»لرمحةا
 .)٦(»اقتىض وإذا اشرتى وإذا باع إذا ًرحم اهللا رجال سمحا«:   وكان يقول- ١٤
 .)٧(»ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس«: 6 وقال - ١٥
 وإنام بعثـت ،ًإين مل أبعث لعانا«:  قال! يا رسول اهللا ادع عىل املرشكني:  وقيل- ١٦
 .)٨(»رمحة

وهـو املفهـوم (اخللق كلهم، بل الكون كله : ل لتشمسالموهكذا تأيت رمحة اهللا اإل
                                                 

  .٣٣٣و٢١٤، ص ١٣ّ رشح السنة للبغوي ،   - ١
  .١٥٥،ح٤١كتاب السالم ،ب١٧٦١، ص ٤ومسلم، ج ٥٢األنبياءكتاب ١٢٧٩، ص٣ رواه البخاري ج   -  ٢
 .١٥٣، ح ٣٤، امايل الصدوق، ص ٣٣، كتاب األدب، ب ٢٢٣٦، ص ٥ رواه البخاري ، ج   -  ٣
  .٢، عوايل اللئايل ، ج ١٩: ،  فقه الرضا٦٦٢، ص ٢سلم ، ج  رواه م  -  ٤
، ٢، ح ١٠٦، ب ١٢٨، ص ١، علـل الـرشائع، ج ١٢٦، ح ٣٤ ، كتاب الفـضائل ، ب ١٨٢٨، ص ٤ رواه مسلم، ج   -  ٥

  .١٠٤، ص ١٠٣بحار االنوار ، ج 
  .١٩٧٠، ح ١٦، كتاب البيوع، ب ٧٣٠، ص ٢ رواه البخاري ، ج   -  ٦
  .١٤١٦، ص ٤، ميزان احلكمة ، ج ٤١: ٩بيهقي يف السنن الكربى  رواه ال  -  ٧
  .١٨٢٣٤، رقم ٣٦٨٤، ص ٩، ميزان احلكمة، ج ٨٧، ج ٢٤، كتاب الرب والصلة ، ب ٢٠٠٦، ص ٤ رواه مسلم ، ج   -  ٨



٢٥٦ 

من عبارة البسملة يف القرآن بعد حديثها عن انطالقة كل يشء باسم اهللا، ووصفه تعاىل 
وتشمل حتى الكافرين املعتدين وترسى يف كل العالقات االجتامعية ) بالرمحن الرحيم

احليـوان، فهـي اذن   إىلية بني املؤمنني، وترتكز عىل الولدان والشباب  وتصلسالماإل
 . الرحيم بكل يشءنسانواملسلم الواعي هو اإل. تشمل كل يشء

 
 :الرب واإلحسان واإليثار مظاهر للرمحة: ًثانيا

 ،كـرم وسـريتهوهي أمور تتسع اتساع الرمحة نفسها من خـالل سـنة الرسـول األ
 :فلنالحظ هذه الباقة من االحاديث

د استند االمام زين العابدين هلذا وق» يف كل ذات كبد رطبة أجر«: 6 قال - ١
ّاحلديث فجوز اطعام احلروريـة مـن اهلـدي رغـم أهنـم كـانوا مـن الـد أعـداء اهـل 

 )١().عليهم السالم(البيت
  )٢(.»كل معروف صدقة«: 6 وقال- ٢
ًال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن «: 6قال يل النبي): رض( وعن أيب ذر -٣

 .)٣(»تلقى أخاك بوجه طلق
 ال يظلمه وال يـسلمه، ومـن كـان يف حاجـة ،خو املسلمأاملسلم : 6قال و-٤

أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربـات يـوم 
 .)٤(»ًالقيامة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يوم القيامة

                                                 
  وراجع مـوجز احكـام احلـج للـسيد الـصدر،١٤ ، ص ٨و ج ١٨٦، ص ٤، والبيهقي ، ج ٧٣٥، ص ٢ رواه امحد، ج   - ١

  .١٦٠ص
ــسلم، ج   - ٢ ــاة، ب ٦٩٧، ص ٢ رواه م ــاب الزك ــستدرك الوســائل، ج ٥٢، ح ١٦، كت ــاب ٣٤٣، ص ١٢، م فعــل ، كت

  .٢٠، ح ١ ، ب املعروف
، ص ١٢٤٠ص ١١، ص ٢، ثـواب األعـامل، ج ١٤٤، ح ٤٣ كتاب الـرب والـصلة، ب ٢٠٢٦، ص ٤ رواه مسلم، ج   - ٣

 .٧، ح ٤٢٤
 .، مستدرك الوسائل ٥٨، ح ١٥كتاب الرب والصلة، ب ، ١٩٩٦، ص ٤ ورواه مسلم، ج   - ٤



٢٥٧ 

يكـف عليـه ضـيعته، : املؤمن مرآة املؤمن، واملؤمن أخو املـؤمن«: 6 قال -٥
 .)١(»حيوطه من ورائهو

أرملوا يف الغزو، أوقل طعام عياهلم  إذا  األشعرينيّنإ «6 وقال رسول اهللا-٦
باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم يف إناء واحـد بالـسوية 

 .)٢(»فهم مني وأنا منهم
 .)٣(»ة وطعام الثالثة كايف االربع،طعام االثنني كايف الثالثة «6 وقال-٧
مـا مـن عامـل يعمـل . ربعون خصلة اعالهن منيحـة العنــزأ«: 6 وقال-٨

 .)٤(» أدخله اهللا هبا اجلنةّالإبخصلة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها 
 .)٥(»اهللا رملة واملسكني كاملجاهد يف سبيلالساعي عىل األ«: 6 وقال-٩
 .)٦(»اخوانكم خولكم«: 6 وقال-١٠
 فليـنفس عـن ،ن ينجيه اهللا من كرب يـوم القيامـةّمن رسه أ« : 6 وقال- ١١
 .)٧(»يضع عنه أو معرس

 حيـسن لكـل ،وجود برشي حمسن إىل 6وهبذا يتحول املسلم املتبع لرسول اهللا
ًا كان أم حيوانا، ويصنع املعروف أي معروفإنسان ،ذات كبد رطبة  حتـى ولـو كـان ،ً

مرآة له، ويقاسمه لقمة عيشه يه  إل ويشعر بآالمه وآماله، وينظر،ًقليال، يعيش هم أخيه
 ويتعهد عبـده ،ويمنح عطائه لآلخرين، ويسعى عىل األرملة واملسكني) كاألشعريني(

 . بل كان يف قمة هذه الصفات،وهكذا كان رسول اهللا نفسه. ًفهو أخوه أيضا
                                                 

 .، ح٤١، كتاب املؤمن لألهوازي ، ص ٤٩١٨، كتاب األدب ، ح ٢٨٠، ص ٤ رواه أبو داود، ج   - ١
 .٣٩، كتاب فضائل الصحابة ، ب ١٩٤٤، ص ٤ رواه مسلم، ج   - ٢
 .١٦، ص ٢، ج سالم اإل، دعائم٥٠٧٧ح ١٠، كتاب األطعمة ، ب ٢٠٦١، ص ٥ رواه، البخاري، ج   - ٣
 .١، ج ١٥٤٣، ص ٢، اخلصال، ج ٢٤٨٨، ح ٣٣، كتاب اهلبة ، ب ٩٢٧، ص ٢ رواه البخاري، ج  - ٤
 .، ١، ومسلم ، ج ٥٠٣٨، ح ١، كتاب النفقات ، ب ٣٠٤٧، ص ٥ رواه البخاري ج   - ٥
، ٢٨، ح ١٠كتاب األعـامل، ب ، ١٣٨٢، ص ٣، ومسلم ج ٣٠، ح ٣٠، كتاب اإليامن ، ٢٠، ص ١ رواه البخاري ، ج   - ٦

 .٥٧، ص ١تنبيه اخلواطر، ج 
 .١، ح ١٧٩، ص ١، ثواب االعامل، ج ٣٢، ح ٦ كتاب املساقاة، ب ١١٩٦، ص ٣ رواه مسلم، ج   - ٧



٢٥٨ 

 6التكريم، والعفو، والكالم الطيب واملداراة وحسن الظن بعض خلقه: ًثالثا
 :فلنالحظ هذه النصوص الرشيفة. هر للعاطفة والرمحة النبوية املهداةًوكلها أيضا مظا

 6ان رسـول اهللا) رض( عن جـابر بـن عبـداهللا 7مام الصادق روى اإل-١
 ،موالكم حرام عليكم كحرمة يـومكم هـذاأ دماءكم وّنإ«: خطب الناس بعرفة فقال

 .)١(»يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا
 كمّنإ فـ،اتقـوا اهللا يف النـساء«: 6رد قـالخـرى يف نفـس املـوأ ويف رواية -٢

 .)٢(»خذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللاأ
 .)٣(»ًاستوصوا بالنساء خريا«: 6 وقال-٣
 اهللا تبارك وتعاىل أرأف عىل اإلناث منه عىل الذكور، وما من ّنإ«: 6 وقال -٤

 )٤(»اهللا تعاىل يوم القيامةّ فرحه ّالإرجل يدخل فرحة عىل امرأة بينه وبينها حرمة 
 )٥(.» لئيمّالإهاهنن أ وال ، كريمّالإكرم النساء أما «: 6 وقال-٥
 رحيها توجد من مسرية ّنأًمن قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، و«: 6 وقال -٦

 .)٦(»ًأربعني عاما
 وال تغلـوا وال متثلـوا، ،اغزوا وال تغدروا«: ً يويص املقاتلني قائال6 وكان-٧
 .)٧(»ً تقتلوا وليداوال
 وقـم ،رحام وصل األ،افش السالم، واطب الكالم«:  أليب هريرة6 وقال -٨

 .)٨(» تدخل اجلنة بسالم،بالليل والناس نيام

                                                 
ــسلم، ج  - ١ ــاب احلــج، ب ٨٨٩، ص ٢ رواه م ــائم االعــالم، ج ١٤٧، ضــمن ، ح ١٩، كت ، ٤١٠، ح ٤١٣، ص ٢، دع

 .،  ٢٠٦، ص ١٨مستدرك الوسائل، ج 
 .٧٨٩، ح ٢١٤، ص ٢ ، ج سالماملصدر السابق، دعائم اإل  - ٢
 .، عوايل اللئايل٣١٥٤، ح ٢ ، ب األنبياء، كتاب ١٢١٢، ص ٣ رواه البخاري ج   - ٣
 .٦ ص٥ الكايف للكليني ج  - ٤
 .٣١٨ هنج الفصاحة   - ٥
 .٢١٧، ص ١٦نوار، ج ، بحار اال٢٩٩٥، ح ٥، كتاب اجلزية، ب ١١٥٥، ص ٣ رواه البخاري ، ج   - ٦
 .٣٦٩، ص ١، ج سالم، دعائم اإل٣٨٠: ٣ نصب الراية   - ٧
 .٣٦٤، ص ٨، مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٢، تفسري أيب الفتوح الرازي، ج ٢/٤٩٣ رواه امحد   - ٨



٢٥٩ 

 .)١(»الكلمة اللينة صدقة«: 6 وقال-٩
 .)٢(» وقلوبنا تلعنهم،قوامأنا نكرش يف وجوه إ«: 6 وقال -١٠
 .)٣(»مداراة الناس صدقة«: 6 وقال-١١
ً أيا كان، وينرش السالم واالحرتام نسان يدعو لتكريم اإل6ًكذا أيضا نجدهوه

ًبني املؤمنني، ويـويص بالنـساء خـريا، ويـأمر بـاحرتام حقـوق املعاهـدين، والتـأدب 
الـسالم : ي اخلصال احلـسنىسالم وأن تعم املجتمع اإل،ية للحروبنسانباآلداب اإل

ة اخلاشعة يف الليل، والكلمة اللينـة الشامل، والكالم الطيب، وصلة األرحام والصال
 .وما أحوجنا اليوم ملثل هذه اخلصال. ًوأخريا املداراة حتى مع من يكرهون

 
 ية مواقف صعبةنسانالرسول الكريم يواجه بالعاطفة اإل: ًرابعا

 جيـدها مـألى بـالعطف واحلنـان واملـشاركة 6واملستعرض لسرية رسول اهللا
الذي يثري احلامس فيهم وينـسيهم مـصاعب املـسري  األمر عامل،صحاب يف كل األلأل

انا واهللا قد صحبنا «: خرب اخلليفة الراشد عثامن عن ذلك بقولهأ فقد ،ويدفعهم للتفاين
 يف السفر واحلرض، وكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا، ويغزو معنـا، 6رسول اهللا

 .)٤(»ويواسينا بالقليل والكثري
 ا يبيتون يف املسجد عـىل عهـد رسـولملساكني كانو اّنإ «:ويف الرواية عن الصادق

 مع املساكني الذين يف املـسجد ذات ليلـة عنـد املنـرب يف 6، فافطر النبي6اهللا 
 .)٥(»زواجه شبعهنأ إىل  ثم ردت،ًفأكل منها ثالثون رجالة، برم

ً يعمل مع أصحابه يف اخلندق عمال شاقا6وكان  وربام صاحب ذلـك اجلـوع ،ً
 .الشديد

                                                 
 .٤، ح ١٠٣، ص ٢، الكايف، ج ٢/٢١٣ رواه امحد   - ١
 .١٩٧: ٨ رواه البيهقي،   - ٢
 .٥٤٩٦ رقم ١١٥٤، ص ٢٧، ميزان احلكمة، ج ٢/٢١٦ رواه ابن حبان   - ٣
 ).١٠٠(اخلطبة رقم : ، هنج البالغة، للسيد الريض١/٧٠ رواه امحد   - ٤
 .٢١٩، ص ١٦ بحار األنوار، ج   - ٥



٢٦٠ 

 يف حفـر 6كنا مع النبـي«: عن الرضا عن آبائه عن أمري املؤمنني عيلفقد ورد 
 مـا 6 فقال6النبي إىل اخلندق اذ جاءت فاطمة ومعها كرسة من خبز فدفعتها

الكـسرية، فقـال ًخبزته قرصا للحسن واحلسني جئتك منه هبـذه : هذه الكسرية؟ قالت
 ومـن أروع  .)١(»ثبيك منـذ ثـالأول طعام دخل جوف أ أما إنه ،يا فاطمة: 6النبي

 أنه كان يواجه املواقف الكبرية مواجهـة عقائديـة وعاصـفية كانـت 6مايف سريته
 . وتدفعها نحو التضحيات اجلسام،تلهب احلامس يف النفوس
: 6ولقد كنـا مـع رسـول اهللا «:  ـكام يذكر هنج البالغةـ  7يقول االمام عيل

ً إيامنـا وتـسليام، ومـضيا عـىل ّالإنا ذلك  ما يزيد،عاممناأنقتل آباءنا وابناءنا واخواننا و ًً
ًاللقم، وصربا عىل مضض األمل، وجدا يف جهاد العدو ً. 

 . )٢(»فلام راى اهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النرص... 
ً باعتبـاره نموذجـا رائعـا،وسنركز عىل موقـف واحـد مـن هـذه املواقـف  وكـل ،ً

 . رائعة6مواقفه
 

 محراء االسد
ن أوقعت القتل واهلزيمة بجيش املسلمني يف معركة أً قريشا بعد ّ أن،ا التاريخحدثن

ا مل تستطع ّهنأ، أدركت )الروحاء(ً فلام بلغت حمال يقال له ،أحد رحلت منتشية بنرصها
ً كامال، ولعل ذلك كان بإحياء من بعض الشياطني، فأعدت ًأن تستغل النرص استغالال

بوسـفيان، أستئصال املسلمني فيها، كام رصح بذلك قائـدها املدينة وا إىل العدة للعودة
ً فبدأ بتعبئة املسلمني وحثهم عىل القتال، مثريا 6الرسول إىل ووصلت هذه األنباء

فيهم أقوى العواطف الرسالية، وانطلق هو معهم، فخرجوا عـىل مـاهبم مـن اجلـراح 
هـو جمـروح معهـم،  وعىل ما أصاهبم من القرح، ولكنهم كانوا كاألسود املجروحة، و

                                                 
 .١١٤، ص ٢، طبقات ابن سعد، ج ٢٢٥، ص ١٦ بحار االنوار، ج   - ١
 .٩٢ هنج البالغة ، ص   - ٢



٢٦١ 

منطقـة تـدعى محـراء األسـد مـستعدين للتفـاين يف سـبيل  إىل وحتركوا حتى وصـلوا
 .العقيدة

 هذه املجموعة املتفانية ال يمكن أن تقهر حيـنام ّنأدرك أ وعلم ابو سفيان باخلرب، و
ًقد واهللا تركت حممـدا وأصـحابه «:  فسأله ماوراءك يا معبد؟ قال،ًلقي معبدا اخلزاعي

 .»رقون عليكموهم حي
صحابه يطلبكم يف مجع يتحرقون علـيكم أحممد و: قال«:  وجاء يف سرية ابن هشام

 قد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم، وندموا عىل ما صنعوا، فـيهم مـن ،ًحترقا
 .)١(»احلنق عليكم يشء مل أر مثله قط

 إىل ة فأرسل مـع ركـب عبـدالقيس رسـال،وهبذا دخل الرعب يف قلب أيب سفيان
ُوالذي نفيس بيده، لقد سومت  «:6 خيربه فيها أنه عاد عن قراره فقال6النبي

حـسبنا اهللا « اآليـة 6ثـم ردد. »هلم حجارة، لو صبحوا هبا لكانوا كأمس الذاهب
 .»ونعم الوكيل

 وكان بذلك يتفاعل مع تعليامت القرآن التي جاءت يف سورة االنعام والتـي جـاء 
ًتلقي دروسا عـىل املـسلمني بعـد معركـة أحـد لتعيـد هلـم فيها عرشات اآليات التي 

: العزيمة، وتعبئ الطاقات ، وتعمق املفاهيم، وكان مـن تلـك الـدروس قولـه تعـاىل
َالذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيامنا وقالوا حـسبنا( َّ َُّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ ُْ َ ً َ َ ْ َ َّ َُ َ َ َِّ ُِ َُ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ِ 

َنعم الوكيل،فانقلبوا بنعمة منَواهللاُ  ْ ُ َ ِّْ َ ٍَ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ُ َوفضل مل يمسسهم سوء واتبعـوا رضـوان اهللا ْ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َْ ِْ َّ ٌ ُ ْ ْ َ ْ ْ َّ  اهللا ٍ
ٍذو فضل عظيماهللاُ َو َ ُِ َ ٍْ()٢(. 

 متوكلني ،مستعينني باهللا، فرص إىل ّحيث ربت املسلمني عىل أن حيولوا التهديدات
 . وهو نعم الوكيل،عليه

                                                 
 .٩٩، ص ٢٠، وبحار االنوار، ج ١٠٨، ص ٣ سرية ابن هشام، ج   - ١
 .١٧٤، ١٧٣آل عمران سورة   - ٢



٢٦٢ 

بـاروع الـصور ومنهـا هـذه ) رض(نا حيدثنا عـن بطـوالت الـصحابة والتاريخ ه
كان ضمرة بن سعيد حيدث عن جدته التي كانت تسقي املاء يف أحد، قالت «: الصورة

! ملقام نسيبة بنت كعب اليوم خري من مقـام فـالن وفـالن:  يقول6سمعت النبي
 حتـى جرحـت ،سطهاا حلاجزة ثوهبا عىل وّهنأوكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، و

ً فعـددت جراحهـا جرحـا ،فلام حرضهتا الوفاة كنت فيمن غـسلها» ًثالثة عرش جرحا
ًجرحا فوجدهتا ثالثة عرش جرحا، وكانت تقول رهبا ـابن قميئة وهو يض إىل ين ألنظرإ: ً

 . وكان اعظم جراحها، ولقد داوته سنة–عىل عاتقها 
عليها ثياهبا فـام اسـتطاعت  فشدت ،محراء األسد إىل :6 النبييثم نادى مناد

 .)١(»من نزف الدم
 :ًلقد كان احلامس النبوي عظيام حتى جاء يف اخلرب انه كان يقول

 .)٢(»والذي نفيس بيده ، لو مل خيرج معي أحد خلرجت وحدي«
 رسول اهللا يـأمركم بطلـب ّإن«: ن يقولأمر مناديه أ 6هّنإ :روع ما ينقلأومن 
) رض(ليقول سعد بـن خـضري » هد القتال باالمسال من شإ وال خيرج معنا ،عدوكم

 ،خذ سـالحهأف! ًسمعا وطاعة هللا ولرسوله:  وهو يريد أن يداوهيا،وبه سبع جراحات
 .»ّومل يعرج عىل دواء جراحه

َواهللا ان تركنـا  «:وهذان مسلامن جرحيان يصلهام النـداء فيقـول أحـدمها لـصاحبه
 فيحملـه اآلخـر عـىل ،حـدمهاأ  وخرجا يزحفان يـضعف.»غزوة مع رسول اهللا لغبن

 .)٣(»أي بالتناوب«ًظهره عقبة 
                                                 

 .٢٧٠، ص ١ كتاب املغازي للواقدي، ج   - ١
 .٣٢٧، ص ٢ كتاب املغازي للواقدي، ج   - ٢
 .٣٣٥، ص ٢ كتاب املغازي للواقدي، ج   - ٣



٢٦٣ 

 اجلانب االداري
 ونعني به ما ،6وهنا آن أن نحيا بعض اللحظات مع اجلانب االداري يف حياته

يعم اجلانب العسكري والـسيايس واالرشاف عـىل التنظـيم االجتامعـي، وقـد وقـف 
ونظراتـه التنظيميـة  مبهـورين أمـام خطواتـه 6املؤرخون الذين درسـوا حياتـه 

 6ًوالعسكرية واالدارية الرائعة، والتي كان هبا مسددا من قبل اهللا تعاىل، فقد بـدأ
أبنائـه، لألفـراد  إىل برسالته يف مرحلة غري علنية طالت ثالث سنني، ومنذ أن اطمـأن

ً شـيئا الذين تشبعوا بروح هذه الرسالة، إنطلق يعلن رسـالته، ولكـن يف أطـر تتوسـع
العـامل،  إىل العرب يف اجلزيرة، ومـن ثـم إىل أهل مكة وحواليها، إىل  العشريةًفشيئا من

وذلك يف املرحلة التاليـة للبنـاء الفـردي، أي مرحلـة البنـاء االجتامعـي التـي بـدأت 
بوضوح بعد اهلجرة النبوية الرشيفة، حيث جاءت اخلطوات االجتامعية الرائعة لتهيئ 

 بني املهاجرين واالنصار، والذي 6ي عقده الشد االجتامعي عرب عقد األخوة الذ
حله للمشكالت االقتصادية الناجتـة مـن  إىل َّوفر الشد االجتامعي املطلوب، باالضافة

اهلجرة، وكذلك عرب بناء املسجد كقاعدة ثورية كربى تتجمع فيهـا حـشود املـسلمني 
مـن كل ذلـك يف جـو . فتعب من نمري الرسالة، وتتدارس خططها للمستقبل املرشق

املفاهيم الرسالية اهلامة؛ كمفاهيم األخوة، واخلالفـة، والتوكـل ، وكلهـا متتلـك قـوة 
ًوال يسعنا هنا ان نستوعب ولو طرفا مـن القـدرة التنظيميـة . حتقيق األهداف الكربى

 وكيفية عالجه للحـاالت الطارئـة، والتـي كانـت 6التي تواجدت يف شخصيته 
ل كل يشء يف املسلمني، ثم االستفادة احلية مـن تعتمد عىل تركيز اجلانب العقائدي قب

العواطف التي تقوم عىل أساس تلك العقيدة املركزة، وجتاوز العقبات الكـربى التـي 
وكمثال عىل هذا املعنى لنتأمل عالجـه حلالـة الـضعف التـي . متر هبا الرسالة املقدسة

 ، حيـث مـوال هـوازنأ يف 6بدت لدى بعض املسلمني جتاه خطوة قام هبا النبـي
أعطى الغنائم الكثرية ألهل مكة الذين اشرتكوا معه يف مطلع حياهتم الرسالية، فقاتلوا 

ن كانوا هم الطليعة الكافرة، وكـان هـذا االعطـاء ذا دوافـع اجتامعيـة أالكافرين بعد 
 واشعارها بفـارق كبـري بـني حيـاة االسـتغالل ، حتاول تأليف القلوب،سياسية عالية



٢٦٤ 

وهنـا اشـاع املنـافقون بـني األنـصار . ية وغـري ذلـكسـالمزة اإلاجلاهلية وحياة العـ
الذي ولـد حالـة ضـعف يف نفـوس املـسلمني  األمر ليهم،إ لقي قومه فامل 6نهأب

 وهـي حالـة ،شبه موجـة تـساؤل وغـضب إىل األنصار ورست هذه االشاعة لتؤدي
دة راسـخة، العـامل بعقيـ إىل  ليحمل الرسالة الكربى،خطرية يف جمتمع يبنيه رسول اهللا

 : ودار بينه وبينهم احلوار التايل6وهنا مجعهم رسول اهللا
 مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدمتوها يف أنفـسكم؟ !يا معرش األنصار: 6قال

ّأمل آتكم ضالال فهداكم اهللا، وعالة فأغناكم اهللا، وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم؟ فقـال  ً
ر االنصار؟ ـال جتيبوين  يا معشأ: 6الفق.  ّاهللا ورسوله أمن وافضل! بىل: االنصار

 .بامذا نجيبك يا رسول اهللا؟ هللا ولرسوله املن والفضل: َّفرد األنصار
ّأما واهللا لو شئتم لقلتم ولصدقتم، ولصدقتم: 6فقال  ً اتيتنا مكذبا فصدقناك، ،ُ َّ

ًوخمذوال فنرصناك، وطريدا فآويناك، وعائال فآسيناك ً ً…. 
ر األنـصار يف لعاعـة مـن الـدنيا ـوجدتم يا معشأ«:  بعد هذا قوله6وأضاف 

ر األنـصار أن ـأال ترضون يـا معـش. كمإسالم إىل ًتألفت هبا قوما ليسلموا ووكلتكم
رحالكم، فوالذي نفـس حممـد  إىل يذهب الناس بالشاة والبعري، وترجعوا برسول اهللا

ًبيده لوال اهلجرة لكنت امرءا من األنصار، ولو سلك الناس شعبا وسـلك ت األنـصار ً
ًشعبا، سلكت شعب األنصار، اللهـم إرحـم األنـصار وأبنـاء األنـصار وأبنـاء أبنـاء 

وهنا يتأثر األنصار أشد التأثر وتنفجر العواطف ليعلنوا أهنم رضوا برسول . »األنصار
ً قسام وحظا6اهللا ً)١(. 

ة  ألهنا ال تنجسم مع اخللفيات العقائديـ؛ًوهنا يالحظ أن احلالة كانت خطرية جدا
التي كانوا يؤمنون هبا، وكذلك ال تنـسجم مـع املـسبقات التجريبيـة التـي اكتـسبوها 

 نسان، ورؤيتهم له كأعدل وأوعى ما يكون اإل6ًخالل حياهتم الطويلة نسبيا معه
 .الرسايل الواسع الرؤية والقلب
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أحدمها؛ عىل املدى الطويل، وهو تركيز العقيـدة، : عالجني إىل وهذه احلالة حتتاج
ية، والثـاين؛ عـىل املـدى الفعـيل الـذي ينقـذ نسانع كل شوائب ضعف النفس اإلورف

ر ـأال ترضـون يـا معـش«: نه يقول هلـمأ ،املوقف احلاد، وهو العالج العاطفي الواعي
كـل هـذا » رحالكم إىل األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول اهللا

نصار، وموقفهم من الرسالة، ويعقبه مدح بعد ان يسبق هذا الكالم العاطفي مدح لأل
وثناء ملواقفهم الرسالية، مما يفجر عـواطفهم، فينطلقـون بـاكني ليعلنـوا أهنـم رضـوا 

ًبرسول اهللا قسام وحظا ً. 
ًننا نريد التعرض للجانب االداري لرسول اهللا تعرضا إمجالياأولوال   لعشنا يف كل ،ً

 هبذا املثال، ونحاول ذكر بعـض  أروع األمثلة، ولكنا نكتفي6خطوة من خطواته
 .6النامذج التي تكشف عن روعة اجلانب العسكري يف حياته

 
 اجلانب السيايس والعسكري 

ريع ـي األول الـسسـالمفإن من الطبيعي ونحن نتحدث عن عوامل االنتـصار اإل
ّ يف حتقيقه، من الطبيعي ان نركز عىل 6املذهل، وعن دور شخصية القائد الرسول

أردنـا الرتكيـز، طالعتنـا  وإذا ...لسيايس والعـسكري مـن هـذه الشخـصيةاجلانبني ا
شخصية سياسية وعسكرية فذة فريدة حتسب لكل واقعـة حـساهبا اخلـاص، وختطـط 
ًلسري املعارك احلربية ختطيطا دقيقا كام ختطط لبناء املجتمع املسلم األول أروع ختطيط ً.. 

سـتاذ ًشعا، هذا وقـد قـام األًذاهال خا: 6الذي أوقف كل من درس حياتهاألمر 
بعقد مقارنة بني أهم اخلطط العظيمة التي ) عبقرية حممد(عباس حممود العقاد يف كتابه 

 العـسكرية 6هيأت لنابليون أن ينترص يف معاركه الكربى، وبني خطط الرسـول 
 وختلصها من نقاط الضعف، وقد حتدث اثنـاء املقارنـة 6مع بيان رجاحة خططه 

 :عن كل من
رب العـدو ـطيط الدقيق لكل معركة، واالستفادة من الفرص، واالرساع لضالتخ

 كام يف غزوة تبوك، حيـث سـار جـيش رسـول ،بمجرد التأكد من عزمه عىل العدوان
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 حتى بلغ تبوك عىل احلـدود الفاصـلة بـني بـالد العـرب، وحـدود الدولـة 6اهللا
وصـول جـيش داخـل حـدودها قبـل  إىل الرومانية، وكانت قوات الروم قـد هربـت

 .املدينة إىل  عدم التوغل وعاد بجيشه6الرسول بأيام، فقرر 
 عىل القوة املعنوية، وذلك ما جتىل يف معركة بدر الكـربى، 6ّوقد ركز الرسول

 يف املسلمني روحهم املعنوية، ووضعهم أمام مـسؤولياهتم، فـانطلق 6حيث أثار 
راك اهللا فنحن معك ، أامض ملا : (ًااليامن متفجرا فيهم، وهنض املقداد بن عمرو يقول

نت وربك فقـاتال، إنـا هـا هنـا أواهللا ال نقول لك ماقالت بنو ارسائيل ملوسى؛ إذهب 
 .)١() نا معكام مقاتلونإاذهب انت وربك  فقاتال : قاعدون، ولكنا نقول

ر ـَّوكانت هذه الروح املؤمنة هي التـي سـدت الـنقص يف العـدة والعـدد، وانتـص
 .ش العاتية الطاغيةاملسلمون عىل قري

وقد كان ملبدأ الشورى الذي يتم قبـل كـل خطـوة هامـة األثـر الكبـري يف حتميـل 
 .املسؤولية وبعث اهلمم

 فإذا . اهتم باجليش غاية االهتامم، وابتعد مهام أمكن عن اقتحام املدن6نه أكام 
 وقـد ...ة وبنـي القينقـاعظـرضهبا الرضبة القاضية كام يف حصار بني قري األمر َّتطلب
 يويل قضية االستطالع اهتاممه الشديد؛ كام يف قضية العبدين اللذين أمسك 6كان

مـن مـاهو ظـاهر يف و. هبام املسلمون قبل معركة بدر وسئال عن اجليش القادم وقوتـه
لـسنة الـشعراء، فيـسد أ كان حيذر من األلسنة، وخـصوصا 6نهأسريته السياسية 

 .ن تستفحلأغائلها قبل 
 يـستعمل أسـلوب الرسـائل املختومـة، وهـي طريقـة 6نا الرسـولَّثم إنا رأي

 وذلك كام فعل مع رسية عبـداهللا بـن جحـش، حيـث أراد ؛احتياطية جيدة يف احلرب
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 يفتح الرسالة التي أعطاهـا إيـاه ّالأ إليه خلف خطوط العدو، ولكنه طلب إىل ارساله
الوجهـة دون  إىل هبـمّإال بعد مسافة، ومن ثم يفتحها، ويقرأها عىل أصحابه، ويميض 

ً املهمة خطرة تستوجب دافعا ذاتيا حياّ ألن؛ًن يكره أحدا منهم عىل السري معهأ ً ً)١(. 
 الضعاف العدو، ماجرى مع نعـيم بـن 6ومن فنون احلرب التي طبقها النبي

ه دون علـم قومـه، إسـالمً معلنـا 6مسعود الغطفاين، حيث قدم عىل رسـول اهللا
يد مـن وضـعه كرجـل مـن غطفـان حترتمـه مجيـع ن يستفأ 6الرسول إليه فطلب

 يف معركة اخلنـدق، فـراح يـسد غائلـة اليهـود الـذين 6األطراف املحاربة للنبي
 وغطفـان ً قريـشاّنإ:  فذهب اليهم وقال هلم6تعاونوا مع املرشكني لرضب النبي

  البد6ًحممداّ فإن بقيتم يف املدينة فإذا هنم مرحتلون،أًسوف لن يبقوا طويال والبد 
َّالبد ان تأخذوا رهائن من قـريش تبقـى عنـدكم ً وإذاسينكل بكم،  حتـى ال تـتخىل ،ُ

ة لرأيه، واتـصل بقـريش ظيف ساعة احلرب، فاستجابت بنو قريقريش وغطفان عنكم 
 وهي تعمـل وسـعها 6ة قد اسفت عىل نقضها عهد حممدظ بني قريّنإ :وقال هلم
 فحذار أن تقـدموا هلـم ذلـك، ، وأهنا ستطلب من قريش رهائن كي تقتلهم،إلرضائه

والتقى بغطفان وقال هلم مثل الذي قاله لقـريش، وهبـذا اسـتطاع ان يمـزق صـفوف 
 .)٢(املرشكني واليهود ويزرع عدم الثقة بينهم

 .شارةواحلديث عن هذا اجلانب واسع ال تتحمله هذه اإل
ن ال ننـسى تلـك أ القياديـة جيـب 6 ونحن ندرس شخصية الرسول،ًوأخريا

 من مثل كونه من أرفع بيـت يف العـرب، ،ات التكوينية التي أعطاه إياها اهللا تعاىلامللك
 ذا هيبـة ووقـار هلـام تأثريمهـا الكبـري يف 6وكونه أفصح من نطق بالضاد، وكونـه

 .النفوس
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 مام، وايصاهلااأل إىل يةسالمكل هذه الصفات كان هلا األثر البالغ يف دفع الدعوة اإل
 .يع املؤثرالنرص املؤزر الرسإىل 

 تربية القادة
ن تقـدم للتـاريخ أ والتي استطاعت ،ولقد كانت عملية الرتبية الكربى التي بدأها

 األخرى معاجزه إىل كله نامذج رسالية رائعة، كانت هذه العملية معجزة أخرى تضاف
الكثرية، أليس تربيته لإلمام عيل أمري املؤمنني معجزة ما فوقها معجزة؟ وهل مثل عيل 

نعـم أثمـرت عمليتـه الرتبويـة !! لتاريخ؟ وهو من هو يف علمـه وايامنـه وجهـادهيف ا
ّالكربى أصحابا خلصا، وقادة جماهدين حتـى آخـر نفـس، ال تزيـدهم احلـوادث إال  ًّ ً

ّصالبة، وال يعرفون معنى إال انتصار العقيدة  يف هنـج 7يقـول أمـري املـؤمنني عـيل. ً
 :-بطال وهو يتحدث عن روحية هؤالء اال–البالغة 
 نقتل آباءنا، وأبناءنا، واخواننا، ما يزيـدنا ذلـك إال 6ولقد كنا مع رسول اهللا«

ًإيامنا، وتسليام، ومضيا عىل اللقم، وصربا عىل مضض األمل، وجدا يف جهـاد العـدو ً ً ًّ ً... 
يتخالـسان : لقد كان الرجل منـا واآلخـر مـن عـدونا يتـصاوالن تـصاول الفحلـني

حبه كأس املنون، فمرة لنا من عدونا، ومرة لعدونا منا، فلـام أهيام يسقي صا. ..أنفسهام
 ً ملقيـاسـالم حتى استقر اإل،رأى اهللا صدقنا، أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النرص

 .)١(»ّجرانه ومتبوئا أوطانه
احلـديث عـن و. هذه هي الصورة التي يرسمها اإلمام عيل ألصـحاب رسـول اهللا

دور  إىل شـارةّ له جمال واسع، وما قصدنا هنـا إال اإلمخالصهإبطوالهتم، وإيامهنم، و
حيـث الـشأو  إىل ي األولسـالمهؤالء املسلمني األوائل يف دفع عجلـة االنتـصار اإل

 .الرفيع
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 نرص اهللا
ي األول فهو عامل معنوي سالمأما العامل الرابع واألخري من عوامل اإلنتصار اإل

 إال أننا نتصور وفق عقليتنا ،م وال يشعرون بهربام ال يعريه املؤرخون الغربيون أي اهتام
 .وقناعاتنا أنه من أهم العوامل يف البني

 والعاملني عىل طرح منهجه لينتظم ،ه نرص اهللا املؤكد للمؤمنني احلاملني لرسالتهّنإ
ر رسـلنا ـانـا لننـص﴿:  أمل يقل تعاىل يف كتابه الكريم...جيال كلها يف مسرية واحدةاأل

 .)١( ﴾ احلياة الدنياوالذين آمنوا يف
 .)٢( ﴾هو الذي ايدك بنرصه وباملؤمنني والف بني قلوهبم﴿
 .)٣( ﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴿
 .)٤( ﴾يا أهيا الذين آمنوا إن تنرصوا اهللا ينرصكم ويثبت اقدامكم﴿
 .)٥( ﴾ولينرصن اهللا من ينرصه﴿
 .)٦( ﴾وما النرص اال من عند اهللا العزيز احلكيم﴿
ل هذه اآليات تؤكد النـرص االهلـي للقـوى الرسـالية العاملـة يف سـبيله بـرشط ك

 .صدقها وإخالصها وايامهنا برسالتها وأهدافها
قد نبتىل بـام ابـتيل بـه ّ فإننا رحنا نلتمس الشواهد التارخيية عىل هذا العنرص، إذا اّمأ

أنفـسهم وقـد م يتـصورون ّهنـإ. املؤرخون عندما حياولون دراسة الظـاهرة التارخييـة
ّاحاطوا بكل العنارص الدخيلة يف املواقف، فلم يفلت مـنهم يشء مطلقـا، يف حـني أن ً 

ن تذكر يف البني هي اعتامدهم عىل لقطات تارخيية من زاويـة أكرب نقطة ضعف يمكن أ
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كانـت  وإذا نظرهم اخلاصة، وكل منهم مبتىل بعدم اإلحاطـة بكـل عنـارص املوقـف،
كرب أ ّوالواقع أن. الطمئنان القاطع بنتائج البحوث التارخييةذن اإاحلال هذه فال يمكن 

نقطة ضعف تواجه املادية يف ادعائها صفة العلمية ملاديتها التارخيية هـي هـذه النقطـة 
 .بالذات

 هناك العديد ّنأًكان ال يمكن اثباته، فال يمكن نفيه قطعا، عىل  إذا فعنرص نرص اهللا
هلي، ومنها هذا االنتصار الرائع ال بالنرص اإلإسريها من احلوادث التارخيية ال يمكن تف

 ال عدة هلـا وال عديـد عـىل فئـة كبـرية مدججـة بالـسالح والعتـاد ،لفئة قليلة مؤمنة
خربنا القرآن بالتدخل الساموي يف هـذه املعركـة لـصالح املـسلمني، أوالذخرية، وقد 

 6يل ليحـذر الرسـولومن املدد الساموي األخبار الغيبية التي كان ينزل هبا جربئ
 .من أمور ال يعلم هبا، وأمثال ذلك

ً واملؤثر أثـرا ،ريعـول السي األسالمن نلخص عوامل االنتصار اإلألذلك فيمكن 
 :ًبالغا بالعوامل التالية

ًية املساعدة زمانا ومكانا النطالقة اإلاألرض: ًأوال  .سالمً
 . نفسهسالمطاقات اإل: ًثانيا
 . والتفاين املخلص ألصحابه6للنبيالقيادة احلكيمة : ًثالثا
 .نرص اهللا املؤكد لعباده الذين جياهدون يف سبيله: رابعا

 .ن ندرس مواقعنا يف هذه العصورأوعىل ضوء التحليل املايض علينا 
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تلفة ، وله أساليبه املخنساينره الواضح عن مستقبل الوجود اإلّللقرآن الكريم تصو
ة ـيل يف دفع البرشيص له ختطيطه األّنأ املسلم، كام نسانر يف ذهن اإلّلرتكيز هذا التصو

ًر وجتسيده واقعا حياّنحو حتقيق هذا التصو ً. 
 :َّولكن قبل الدخول يف صميم املوضوع البد لنا من كلمتني متهدان لنا السبيل

أليس البحـث : تقولوهي ،  عىل تساؤالت وجدت من يطرحهاًاّنقوهلا رد: األوىل
 من ترف القول ومن االنـسياق الطوبـائي نحـو عـامل ُّر كامل للمستقبل يعدّعن تصو

 ّنأ ونحـن نعلـم ،ن يعطينا هذا التـصورأّجمهول؟ وملاذا نتوقع من القرآن باخلصوص 
ًوليس كتابا علميا مدرسيا... القرآن كتاب هداية وإيديولوجية عملية للحياة ً ثنا ّحيـد. ً

ًرسار، متامـا كـام تفعـل الكتـب العلميـة يف  الكون ويكشف لنا مغـاليق األعن قوانني
 نـساين القـرآن ال يـصادر جمـاالت اإلبـداع اإلّنإالفيزياء وعلم النفس والبيولوجيا؟ 

 . عن هذا اإلبداعًويطرح نفسه بديال
ً القرآن لو كان كتابا علميـا الخـتص بمجموعـة مـن العلـامء ّنأويضيف هؤالء ب ً

 عـن املـستقبل ًفنحن ال نتوقع من القرآن حـديثا ،ً إذا. ومل يعد كتاب هدايةوالفالسفة
ٍ هذا احلديث من كشف لقوانني احلياة االجتامعية وسنن التـاريخ ُهّ وما يتطلب،نسايناإل

  ؟اجلارية
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 هـذه ّنأنا لو الحظنا احلقائق التالية ألدركنا ّنإ: ونقول يف جواب هؤالء املتسائلني
 اخلطوات ّا تكاد تكون من أهمّهنإ ف،ق بالساحة التارخييةّ ملا كانت تتعلالعملية الكاشفة

 الكشف عن هذه احلقيقة العلمية ّنأقة للهدف اإليديولوجي العادي للبرشية، وّاملحق
 . األقىص بال ريبنساينهنا له دوره األكرب يف حتقيق اهلدف اإل

 :وهذه احلقائق باختصار هي
الكـون واحليـاة  إىل ُي الطبيعي بني نظـرة الفـرد واألمـةوجود الرتابط املنطق: ًأوال

ا حمـاوالت ّمأ. ولوجيا العملية التي حتكم سلوكه وسلوكهاي وبني نوع االيد،نسانواإل
 .ٌإنكار هذا الرتابط فام هي إال شبهات ال غري

ن حيققـه أه يعمـل عـىل ّنـإ ف،نـسانر مـستقبل اإلّ القرآن الكريم إذ يـصوَّنأ: ًثانيا
ّ بل إنـام باعتبـاره ، بإرادته وفكره ال عن كراهة وانغامر يف موجة اجلرب التارخيينساناإل

 .املصري الطبيعي للمسرية الفطرية
بفعـل وجـود امليـول  إليـه نـشداد واإل، األكملنساينر املستقبل اإلّ تصوّنأ: ًثالثا

 ّنإ... حو حتقيقـه ننسانندفاع اإلإا املهم يف ُثرمهأالطبيعية الفطرية للكامل واملعرفة هلام 
ّية هي الساحة الوحيدة التي يؤثر فيها التنبؤ العلمي باحلادثـة نسانالساحة التارخيية اإل

 قـضية ّنأن نالحـظ أًوأخريا جيـب . والظاهرة املستقبلية يف حتقيق هذه الظاهرة نفسها
 بـل احلـديث عنهـا ،ص له آخرّيتخصإنسان أو  به ّ ليست مما خيتصنسايناملستقبل اإل

 . يث للجميعحد
ّ بل يفجره يف جمـال صـنع هـذا املـستقبل نسانفالقرآن عىل هذا ال يصادر إبداع اإل

وعرب إعطائه النظرة الكونية الشاملة بام فيها صورته عن املستقبل، وعرب دفعـه لـصنعه 
 . نحوهنسانه عىل سري اإلؤً مؤثرا بتنب،بكل اختيار وإرادة
ية نفـسها، نسانية ملستقبل اإلنسانرات اإلّتدور حول بعض التصو: والكلمة الثانية

ّ أن نؤكد عىل أهنّولكن قبل عرض هذا البعض نود  ال ًا ال تعدو كوهنا تنبؤات وأحالماّ
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أي الدليل (  بل قد ال يستطيع الدليل العلمي بمعناه الدقيق املصطلح، هلاًكاشف علميا
سـم لنـا املـستقبل أن يكشف لنا عن مثل هـذا القـانون والقـوانني التـي تر) التجريب
 واحلـارض لديـه كـل ،ا القـرآن الكـريم فباعتبـاره كـالم خـالق الكـونّأمـ. بوضوح

ِوما يعزب عن ربك مـن مثقـال ذرة يف [املخلوقات والقوانني  ٍ ِ َِّ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ِّ ْ َ ُ ْ ََ ِوال يف الـسامء  األرض ُ َ َّ ِ َ َ
ٍوال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني ِِ ُ ٍَ َ ِْ ِ ِّ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َ[)١(. 

ة التي تسوقها ّن تتابع األدلأ يف احلديث عن ذلك، ولك ّ القرآن يمتلك مطلق احلق
ّ فإن ح لديك ما قلناه بالفعل، وعىل أيّرها املستقبيل ليتوضّالرأساملية واملاركسية لتصو

ية املوعودة يف جمتمـع تـسوده نسانرت اجلنة اإلّت صورهتا تصوّالرأساملية عندما اشتد
الفكرية،  أو الشخصية أو االقتصادية أو  سواء السياسية منها،ية الكاملةاحلريات الفرد

 -ر األومـاين للمجتمـع واأليديولوجيـة الليرباليـة ّوبنت ذلك عىل أساس من التصو
ا بـذلك قـد أشـبعت طموحـات ّهنـأ مدعية -وهي األساس الفكري لكل الرأساملية 

 .ة الرأسامليةّة نحو بناء جمتمع اجلن سائرّية البدنسان اإلّنأر، وّ هبذا التصونساناإل
َّر أيام تكذيب، وكشف عـن عقبـات كثـرية أمامـه، ّب هذا التصوَّولكن الواقع كذ

الذي دفع الكثري من املجتمعات لالرمتـاء يف أحـضان النظـام  األمر ونتائج فظيعة له،
ًاملقابل للرأساملية وهو النظام االشرتاكي املاركيس الحبا فيه   -ن األحيـان  يف كثري م-ّ

 .  من الرأساملية وويالهتاًصاّبل ختل
ّأما التصو ر القمة العليـا للمجتمـع ّ إذ يصوً؛ر املاركيس للمستقبل فهو أبعد خياالّ

وهـي غريـزة حـب ( ًية أصـالةنـسان يف شكل جمتمع تفنى فيه أكثر الغرائز اإلنسايناإل
كـون بـشكل ّنـاس يتحر بـل ال،وحينئذ فال داعي للدولة وال داعي لتوابعها). الذات

يعرفـوا هلـا  أو طبيعي نحو املصلحة االجتامعية دون أن يفكروا باملـصلحة الشخـصية
 . يف قاموسهم النفيسًمعنى

                                                 
 .٦١ : ـ سورة يونس1
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 البرشية بمرحلـة سـتار حديـدي ّ مترّنأهذا املجتمع جيب  إىل  ولكن قبل الوصول
 . ات، وتقتلع فيه من النفوس كل الرواسب الرأسامليةّتذوب فيه احلري

ٍ أنه يستبطن خمالفة ألعمق أصـالة فطريـة يف اإل، هذا التصورّفي يف ردويك ، نـسانّ
ّر، وأنه ال يملك ّح بطالن هذا التصوّندرسه يوض أو  الذي نعيشهنساين الواقع اإلَّوأن
 أساسه قائم عىل نظريـة املاديـة التارخييـة وهـي نظريـة ّ ذلك أن؛ثبتهُ دليل علمي يّأي

ب هـذه القولبـة ّفالتجربة أثبتت البطالن، والتـاريخ يكـذأوهتها حتى مقاييسها هي، 
ّاألدلة الفلـسفية القاطعـة عـىل بطـالن املـذهب املـادي نفـسه  إىل  إضافة،االقتصادية

 .ًعموما
  

 القرآن واملستقبل
فة ـ عرب قراءة اآليات الـرشينساينر القرآن عن املستقبل اإلّ فلنعرف تصو،عد هذاب

َوعد[:  ومنها اآلية الرشيفةهذا املستقبل إىل التي تشري َ ُالذين آمنوا منكم وعملـوا  اهللاُ َ َِّ ِ َِ َ َْ َُ ْ ُ َ
ِالصاحلات ليستخلفنهم يف ْ ْ َُ َّ ْ ََ ِ ِ َِ َ ُكام استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم ديـنهم  األرض َّ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َُِ َّ َ ْ ْ َِّ َ َّ َِ َ َ َ

ِالذي ارتىض هلم وليبدلنهم من بعد  ِ ِْ َ ْ َ َْ ُ ْ ُْ َّ ِّ ََ َ ََُّ ِخوفهم أمنا يعبدونني ال يـرشكون يبَ َ ُ ُ ً َِ ْ ُ َ ْ َْ ِ َِ ُ ْ َْ ْومـن ً شـيئا ِ ََ
َكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ُ ِ ِ َِ َْ َُ َُ ْ ََ َُ َ َ َ َ[)١(. 

ِونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا يف[:  واآلية الرشيفة ُ ِ ِْ ُ ُْ َُ َ َّ ََّ َ َ ُْ َ ًونجعلهم أئمـة  األرض ِ َّ ِْ َ ُ َ َ ْ ََ
َونجعلهم الوارثني ُِ ِ َ َ ْ َْ َُ ِ ونمكن هلم يف& َ ْ ََُ َ َِّ َونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما  األرض ُ ْ َ َ ُْ ْ ُِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ِ ُ

َكانوا حيذرون ُ َ ْ َ ُ َ[)٢(. 
ن كانــت تتحــدث عــن حادثــة تارخييــة لكنهــا بمالحظــة قرينــة حلنهــا إفاآليــة و

 .والروايات الواردة فيها تعطي حقيقة عامة
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َّإن[: واآلية الرشيفة َيورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقنيهللا  األرض ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُْ ُْ َُ َ َ َ ْ ُْ َ ِ[)١(.  
ُقل يا أهيـا النـاس إين رسـول[: وعرب اجلمع بني اآلية القرآنية الرشيفة ُ َ َِّ ِ ُ َّ َ ُّ َ ْ ْإلـيكم  اهللا ُ ُْ َ ِ

ًمجيعا ِ َ[)٢(.  
 ،آنٍوآيات انتصار الدين عىل غريه وهي توحي بيشء من الصورة املـستقبلية للقـر

 . ّتصدهيا لبيان هدف الرسالة إىل باإلضافة
َهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهـره عـىل الـدين كلـه ولـو كـره [و ْ َ َ ُ َ ُ َ ُِ َ ُ ِّ ََ ِّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِِ َِ ُ ُ َ َ ِْ َْ ِّ َْ ُْ ِ

َاملرشكون ُ ِ ْ ُْ[)٣(.  
َهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل[و َ َ ََّ ُ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ِْ َْ ِ ِ ِِّ َْ ِ َ ُْ ِالدين كلـه وكفـى بـاهللا ِ َ َ ُ َِّ ِ ِّ ِ 
ًشهيدا ِ َ[)٤(.  

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة[: ومنها اآلية الرشيفة َ ْْ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َِ ِّ َ َ َ َالتي فطر الناس عليها ال  اهللا َ َ ْ ََ ََّ َ َّ َ َ ِ
ِتبديل خللق ْ ََِ ِ ْ ُذلك الدين القيم اهللا َ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ[)٥(. 

 الـصورة املـستقبلية القرآنيـة ّنأرف ومن خالل آيات أخرى ترتبط هبذا املجال نع
 : يمكن تلخيصها بام ييل

َّن الصاحلون الذين مكن اهللا هلـم وقيام احلكومة العاملية الواحدة التي يقودها املؤمن
، وانترشت راياته عىل ربوعهـا، والـذين ينطلقـون يف بنـاء املجتمـع األرضدينهم يف 

خـوف ذلـك املجتمـع الـذي  أو غوتطا أو كفر أو د الذي اليلوثه رشكّالعابد املوح
، وتغمره بركات اهللا تعاىل، املجتمـع الفطـري الـسائر يف سـبيله سالميسوده عدل اإل
 . ، وعرب قيمومة الدين وهداية الوحيًه كدحاّرب إىل الطبيعي، الكادح

ِّ كلها حكم واحد يقوده الصاحلون، والدين فيه هو القـيم، والفطـرة فيـه األرضف
                                                 

 .١٣٨:  ـ سورة األعراف1
 .١٥٨:  ـ سورة األعراف2
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عايري هي معايري دين الفطرة، والعبادة هللا هي أجـل مظـاهر الفطـرة، هي املتجلية، وامل
 .ًاهللا تعاىل يدفع الركب حثيثا نحو مراقي الكامل إىل والتنافس يف السري

 سـبب املـشكلة ّ ألن؛ أن يكـون الرخـاء املـادي يف أقـصاه،ومن الطبيعي بعد هذا
 وإذ ،النعمـة يف اإلنتـاجاالقتصادية يف تصور القرآن هو الظلـم يف التوزيـع، وكفـران 

َوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة[: يقول تعاىل. ينتفيان تنهل نعم اهللا َ ُ َ َ ْْ ُ َ ُ ْ َِ ُِّ َ ُ ُ ُ َْ ِ ْ َِّ َال  اهللا َ
ْحتصوها إن اإل َّ ِ َ ُ ْ ٌ لظلوم كفارنسانُ ٌَّ َ ُ ََ[)١(. 

مها القرآن عن املستقبل العام، ثـم يعمـل عـىل ّهذه هي خالصة الصورة التي يقد
 . ر بأساليب خمتلفةّتركيزها يف التصو

 7األحاديث الكثـرية الـواردة يف اإلمـام املهـدي إىل  نشريّنأ ،ومن املناسب هنا
ّ ويطهرها من الظلـم واجلـور والفتـك، ًويغمرها عدال األرض ه سيحكمّودولته، وأن

  يف كـلسـالمم اإلّق مضمون اآليات الكريمة حيث يكون الدين كله هللا، فيتحكِّوحيق
 .مرافق احلياة

 
 أساليب القرآن يف تأكيد هذه الصورة املستقبلية

ن نأخـذ بعـني أ وينبغـي أن نـدرك مغزاهـا بعـد ، هذه األساليب كثريةَّنأوالواقع 
 : املوارد التالية ومنها،االعتبار ما قلناه من اجلوانب اإلمجالية للصورة املستقبلية

ًا مل ختلق عبثـا ّهنأية ثامرها، ونسانسرية اإلالرتكيز القرآين عىل لزوم أن تؤيت امل: ًأوال
  وهي نـاظرة- متحقق، وهو العبادة والعبودية الشاملة ّ هدف اخللق البدّ، وأنًوباطال

ْفـام زالـت [:  يقول تعـاىل،األرض األصلح هو الباقي يف ّ وأن-الدنيا قبل اآلخرة إىل  ََ َ َ
ًتلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا  َ َِّ َِ ُ َ َ َ ُ َ ْ َْ ْْ َخامدين َْ ِ ِ َ وما خلقنا السامء و&َ ََ َ َّ ََ َْ َ وما بينهام األرضَ ُ َ ْ ََ َ

َالعبني  ِ ِ َ لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني &َ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ُ َّْ ِْ َّ َ َ ََ َْ ُ ً ْ ْْ ََ َّ َ َْ َ ِّ بل نقـذف بـاحلق &ََ َْ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ
                                                 

 .٣٤: ـ سورة إبراهيم1
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ُعىل الباطل فيدمغه َ َُ َ َْ َ ِ ِ ْ ْهو زاهق ولكم ال فإذا َ َُ ُ َ َ ٌُ ِ َويل ممـا تـصفون َ ُ ِ َِ َّ ُ ْ ِ ولـه مـن يف الـساموات &َ َ ْ ُ ََ َّ َِ َ
َ ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحرسوناألرضَو َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ْْ َ ْ َ ََ َُ ِ ْ[)١(. 

 السنن التارخييـة ى فتذكر احد،ث عن فناء الباطل يف هذه الدنياّا تتحدّهنأوالظاهر 
 اهلـدف اإلهلـي، سـيتحقق يف ّنأ يف النهايـة، والفنـاء إىل نحـراف يـؤول اإلّوكيف أن
ْكـذلك يـض[:  منها قوله تعاىل،د هذا املعنىّوهنالك آيات أخر تؤك. األرض َ َ ِ َ ُربـَ  اهللاُ ِ

ِاحلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكـث يف ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ََّ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ ََّ ْ ُ ََّ ََ ً ْ َ َ ِْ َّ َكـذلك  األرض َْ ِ َ َ
ُيرضب ِ ْ َاألمثالاهللاُ  َ َ ْ َ ْ[)٢(.  
 هلا كـل خـصائص ،ً واألمم حياةنساينالتأكيد القرآين عىل إعطاء املجتمع اإل: ًثانيا
التكامل، عىل  إىل ضمحالل، وهلا سنن تسلك هبااية، فلها أجل وكتاب ونساناحلياة اإل

ك اكرب ، وبالتايل فهي العامل الذي يرتنسان الفطرة هي العامل املشرتك بني أفراد اإلّأن
 رغـم حمـاوالت تـشوهيه ،نـسان مـن حيـاة اإلًاألثر يف املسرية والذي ال حيـذف بتاتـا

َفطرة[ وإخفائه َ ْ ِالتي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا اهللا ِ ْ َ َ ََِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ْ َ َ َ[)٣(.  
ام ّ وإن، إرادته كام يفقدها أمام القوانني الطبيعيةنسانكل ذلك بشكل ال يفقد معه اإل

ًة مـساعدة إلّل هذه الـسنن أرضـيّكتش ية نحـو صـنع املـستقبل نـساناه اإلرادة اإلّجتـً
ّفلنعرب بأن أو األفضل، ز نحو حتقيق موضـوع القـانون التـارخيي ّية حتفنسان اإلرادة اإلّ

ّذلك بأن اهللا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفـسهم (الذي يصنع األفضل  فبـإرادة )ّ
 . طلوبالناس يبدأ التغيري امل

ّية ووحدة املسؤولية التارخيية ووحـدة نسان املسرية اإلّيؤكد القرآن عىل وحدة: ًثالثا
ّ باعتبارهـا خـط ،هلية، ووحـدة املـسرية النبويـةية، ووحدة الرشيعة اإلنساناخلالفة اإل

 .يةنسانالشهادة عىل املسرية اإل
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٢٧٨ 

 :ّواآليات التالية تركز ما قلناه
ْوإذ قال ربك لل[ ِ َ ُّ ََ َ َ ْ ِمالئكة إين جاعل يفِ ٌ ِ ِ َِ ِّ ِ َ َ ًخليفة األرض َ َ ِ َ[)١(. 
َوهو الذي جعلكم خالئف  [ َِ َِ ْ ُ َ ََّ َ َ ُ  .)٢(]األرضَ
َإنا عرضنا األمانة عىل الساموات و[  َ َ َِ َ َّ َ ََ َ َ ََّ ْ َ واجلبـال فـأبني أن حيملنهـا وأشـفقن األرضِ َ َ َ َْ َ ْ ََ ََ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ

َمنها ومحلها اإل ََ َ ََ ْ َ إنه كان نسانِ َ ُ َّ ًظلوما جهوالِ ُ َ ً ُ َ[)٣(. 
َرشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بـه إبـراهيم [ َ ْ َ ْ ْ َ ِِّ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ َِ ِِ َِ َ َِّ َ َّ ََ ُ َُّ ِ َ َ

ِوموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َُ َ َ َِّ َ َ َ ََ َْ [)٤(. 
نا أنزلنا التوراة فيها هإ[ ِ ُ َْ ِ َ َ َّ َ َْ َ ْدى ونور حيكم هبا النبيون الـذين أسـلموا للـذين هـادوا َّ ُْ َ َ َ َِ ِ َِّ َ َُّ ْ ُّ َ ُ ٌَ َ ِ َّ ًِ ُ ُْ َ

ِوالربانيون واألحبار بام استحفظوا من كتاب َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َّ َْ ُ ُّ ََّ ِ َ َوكانوا عليه شهداء اهللا َ ََ ُ ِ ْ َ َ َْ ُ[)٥(. 
ًا فأكملها  قبيل كرجل بنى داراألنبياءّإنام مثيل ومثل :  قال6ّوروى الرتمذي أنه 

 ويقولـون لـوال ،ّ فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبـون منهـا،ّوأحسنها إال موضع لبنة
  .)٦(موضع اللبنة

 ّنأة الدقيقـة، وّ والعدل واهلدفيّني عىل احلقُ الكون بّنأد القرآن الكريم ّيؤك: ًرابعا
 -  قد ال نعلم نحـن تأثريهـا-أي حركة باجتاه احلق والعدل ستحظى بمعونة تكوينية 

 .ولكنها عىل أي حال حقيقة قرآنية كاملة
 واملجتمـع وعبـدا اهللا فقـد انـسجام مـع نسانّسبح اإل وإذا ّفالكون كله يسبح اهللا،

 أن ال يطغـى يف امليـزان، بـل نـسان فينبغي لإل،الكون، والكون يقوم عىل ميزان عادل
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٢٧٩ 

 حتـى ،نسجاموهكذا يوايل القرآن يف آيات متفرقة تأكيد حقيقة اإل. ينسجم مع الكون
 .ده بعض الرواياتّ وهذا ما تؤك، يسمع تكبري الكون معهّربيشعر املسلم بأنه إذ يك

َّولـو أن [ة ّة والظواهر املاديـّاملعنوي األمور  ومن هذا الباب اآليات التي تربط بني َ ْ ََ
َأهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السام َّ َ ْ ْ َ ََ َ َ ْ ْ َ ِْ ٍ َ َ َ َّ ُِ ََ َ ْ ََ َ َء وَُ   .)١(]األرضِ

ْومن أعرض عن [ها ئية عند بدنسانوكذا القانون الذي ذكره اهللا تعاىل للمسرية اإل َ ْ ْ ََ َ ََ
ِذكري ْ َله معيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامـة أعمـىّ فإن ِ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َُ ِ ِ ِْ َُ ُ ًَ ً َْ  هـذا ّ ومـن الواضـح أن.)٢(]َ

 .هايةهو العدل واحلق يف الن األرض  املنترص يفّنأالربط يعني 
ابني ّ اهللا للمحـسنني، والتـوّد حـبّ من ذلك اآليـات التـي تؤكـّ نعدّنأكام يمكننا 

ِالذين يقـاتلون يف سـبيله [ولني، واملقسطني، ّقني والصابرين، واملتوكّرين واملتّواملتطه ِ ِ ِِ َ ُِ َ ُ ََّ َ
ٌصفا كأهنم بنيان مرصوص ُ ُ َّ َْ َ َ ْ ٌُ ْ ََ نـا ال يمتلـك َّ احلب هّالحظنا أن إذا  وغريهم، وذلك)٣(] 

ِّبعدا عاطفيا بقدر ما يعرب عن فيض  ً ًرا ـ وهي تنعكس يف الدنيا نـص،هلي ورمحة هبؤالءإً
 .ً هلم ولدعوهتم بال ريب، ويف اآلخرة جنة وحريراًعىل أعدائهم وحتكيام

 العامـل يف ، للرعيـل املـؤمنّ الغيبيِد عىل عنرص اإلمدادّن القرآن الكريم يؤكأكام 
َالـذين و[   :  ا نالحظه يف كثري من اآليات الرشيفة ومنها قوله تعاىل وهذا م،سبيل اهللا ِ َّ

َّجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ا ِ َ ُ َ ََ َّ َ َ َُ َُ ْ َُ ِْ َملع املحسننيهللا ِ ِ ِ ْ َُْ ََ[)٤(. 
َإنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا[و َ َ ُ ُْ َُّّ ُ َ ْ َِ َِْ ِ َ َ ََّ َ َُ ُ ِ[)٥(. 

ُبىل إن تصرب[و  ِ ْ ََ ْ ِ ْوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمـددكم ربكـمَ َ ْ ْ ُ ْ ْ َُ ُّ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ َّ َِ ِ َِ ِ َ ْ ِ بخمـسة آُ َ ْ َ ٍف َالِ
َمن املالئكة مسومني ِ ِ ِ ِِّ ََ ُ َ َ َْ[)٦(.  
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٢٨٠ 

الفـشل  إىل  األنظمة الوضعية البرشية صـائرةّتأكيد القرآن الكريم عىل أن: ًخامسا
ّحتام، وأهن  يف - ذلـك أهنـا؛ًالفناء حتام إىل ستنتهيتها؛ فّا مهام بدت عميقة اجلذور، قويً

 غري منسجمة مع املسرية الكونية من جهة، وحتمل يف وجودها عنارص –ر القرآن ّتصو
ّ إال عـرب عقيـدة ّن يـتمأ التامسك احلقيقي داخل أي نظام ال يمكـن ّ باعتبار أن؛فنائها

 .ة ال غريّواقعية حي
ّاملادي فـام هـو إال و والعقائدي ا التامسك الوطني والقومي واملصلحي واجلنيسّمأ

ً ال يمتلك إال جذورا-ٌعامل وقتي   ورسعـان ، لبس لبوس الواقع-ة ّومهي أو ةّ عاطفيّ
  .ما تكشف الفطرة خداعه وزيفه

الوالء العقائدي احلقيقي هـو الـذي يـضمن لوحـده وحـدة ّ فإن ،ومن جهة ثالثة
ّه بالرشك يف الوالء فال إلـه إال اهللا، َّما يعرب عن أو د الوالءاتّاهلدف حقيقة، وينفي تعد

 .ّوال مقياس إال رضاه، وهذا ما تفقده األنظمة الوضعية بكل وضوح
ِوما يتبع الـذين يـدعون مـن دون اهللا[ ُ ْ ُ َ ُ َِ َِ ْ ََّ َ ََّ ّ رشكـاء إن يتبعـون إال الظـن وإن هـم إال ِ ّْ َُ َ َّ ُْ َ ِْ َِّ ِ َّ ََ َ ُ

َخيرصون ُ ُ ْ َ[)١(. 
َرضب[و َ ًمثال رجال اهللاُ َ ًُ َ ِ فيه رشكاء متشاكسون ورجال سلام لرجل هـل يـستويان ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ُِ َ َ َْ ََ ُ ُ ٍَ ِ ِ ِ ًِ ًَ َ َ ُ ُ

ُمثال احلمد  ْ ََْ ً َبل أكثرهم ال يعلمونهللا َ ُ َ ْ َُ ْْ ُ ََ َ ْ َ[)٢(. 
َّوالذين كفروا أعامهلم كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حتـى[و َ ََ ُ ُ َ ْ َ ًَ َ ْ َ َ ْ ُُ َ َّ ْ َ ٍ ِ ِِ ٍ َ َُُ َ َ ْجـاءه مل جيـد إذا َّ ِ َ ْ َ ُ  ُهََ
َووجد اًشيئا  َ َ َعنده فوفاه حسابه وهللا َ ُ َ ُ َ َُ ِ َِّ َ َ ِرسيع احلساب اهللاُ ْ َِ َِ ْ ُ[)٣(. 

ِمثل الذين اختذوا من دون[و  ُ ْ َِ ُِ َ َّ َّ ُ َ َأولياء كمثل العنكبوت اختـذت بيتـا وإن أوهـن  اهللا َ َ ْ َ َ ُ َ َْ ََّ ِ ً ْ ْ َْ َ ََ َ َّ ِ َِ ْ ِ َ َ
َالبيوت لبيت العنكبوت لو كانوا ي ْ ُُ ََ ْ ُْ ُ َ َ َُ ْ َ ِْ ُعلمونِ َ ْ[)٤(. 
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٢٨١ 

 ،بني مـن قبـلّويف سياق استعجال الناس أيام الرسول للعذاب الذي أصاب املكذ
َويستعجلونك بالعذاب ولن خيلـف اهللا[: تقول اآلية الكريمة ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ ُِ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ وعـده وإن يومـا عنـد َ ْ َِ ً َْ َ ُ ْ ََّ ِ

َربك كألف سنة مما تعدون ُّ َ َ َُ َِّّ ِ ٍ َِ َْ َ َ [)١(. 
 . عذاب الدنيا واهلالك احلضاري فيها إىل ا ناظرةّهنكام يستفاد منها أ

 وذلـك ؛ر النهـائيـوهنا أساليب أخرى يسلكها القرآن لتأكيد إيامن املسلم بالنـص
 ِّ بكل عنارصه يف أيسالمة لتطبيق اإلّ النتيجة احلتميّبمالحظة اإلخبار اإلهلي احلق بأن

وضـامن انتـصاره عـىل بـاقي ، األرضمام، وجعلـه األعـىل يف اال إىل جمتمع هي دفعه
يامن املسلم بلزوم حتقيق الوعد اإلهلي عرب علمه احلضوري إهذا  إىل َّانضم فإذا النظم،

بعد هذا ال يبقى جمال للتـشكيك . باملستقبل، وقدرته املطلقة عىل حتقيق مشيئته البالغة
 . يةيف ايامن الفرد واملجتمع املسلم برضورة حصول تلك الصور القرآنية املستقبل

ٍهتيئـة واسـتعداد  إىل ق هـذه الـصورة حيتـاجّ حتقـّ أنُولكن يبقى يف علمـه حقيقـة
ّومقدمات، وال يتم إال عرب جهود مضنية تغري ِّما بأنفـسها ليغـري اهللا مـا هبـا،  األمة  هباّ

 .ق األمل الكبري واليوم املوعودّويتحق
 

 نساينوسائل حتقيق الصورة القرآنية عن املستقبل اإل
ن نستعرض بإمجال أ ينبغي ،عرفنا وسائل الرتكيز القرآين للصورة املستقبليةن أبعد 

 الوسائل التي يـسلكها القـرآن للتحـريض والتحريـك نحـو - يناسب املقام-شديد 
 : وذلك عىل النحو التايل،جتسيد هذه الصورة وحتقيق مقدماهتا الرضورية

 هـذه الـصورة يف األذهـان  عـىل تركيـز- كام رأينا قبل قليل -يعمل القرآن : ًأوال
 فالتاريخ هو احلقل الـذي يـؤثر فيـه ،َّوتوضيحها، والرتكيز أسلوب مقدمي للتحقيق
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٢٨٢ 

 .التنبؤ العلمي يف حتقيق النتائج كام قلنا من قبل
ن يعملـوا أ - ومن ثم اجلميـع -ية نسان الطليعة اإلمنيطلب القرآن الكريم : ًثانيا

ل يف أبعاد النفس ُّملية اجلهاد النفيس األكرب؛ بالتأمعىل حتقيق التغيري الداخيل، وتنفيذ ع
ومعرفة عنارصها وميوهلا وكواشفها الفطريـة، وتقويـة جانبهـا املـسيطر عـىل جممـل 

رخة الوجدانيـة، وبالتـايل إجيـاد ـ وهو جانب الفكر واإلرادة، وإطالق الـص،كّالتحر
ونعنـي . يـة بالنـرصهلاإلُّاالستعداد لتقبـل املـدد اإلهلـي، وحتقيـق موضـوع الوعـود 

 . واقع التطبيق إىل سالموإنزال اإل) الصرب والتقوى(به
ه يمكـن أن يـأيت ّتطهري الفرد نفـسه؛ فإنـ إىل وإذا كان تعبري اجلهاد األكرب ينرصف

نفسها لتعرف مكنوناهتا،  إىل ن ترجعأنفسها، إذ عليها  األمة بنفس املستوى عىل صعيد
 تعمل عىل اسـرتجاع خصائـصها التـي أرادهـا هتا، ومن ثمّوتدرك نقاط ضعفها وقو

 .  بعد أن تنفي مظاهر الرشك والطاغوت من حياهتا، هلاسالماإل
 وحـده هـو سـبيل حتقيـق الـصورة سـالمَّد أن اإلّ القرآن يؤكّنأ ، األمروخالصة

مامهـا إال أن حتيا بعد املوت فلـيس أأرادت لنفسها  إذا  البرشيةّنأاملستقبلية األمثل، و
 . ال غريسالمسبيل اإل

احلالـة الطبيعيـة  إىل  والقرآن يعمالن عىل إعـادة احليـاةسالمّ أن اإل،واحلقيقة هي
لتستكمل مسريهتا التكاملية، وهذه احلالة تتطلب عودة العقالنيـة واجلـوار املنطقـي، 

ُّر التعقـل ـوهو ما ال يريده أعداء البرشية، ومن هنا نجد التأكيـد القـرآين عـىل عنـص
كام نجد التأكيد القرآين الشديد عىل العدالة واعطاء . لتزام برشوط احلوار ورضورة اال

ّكل ذي حق حقه  . باعتبار ذلك من مقومات السري االجتامعي الطبيعي املتكامل،ٍّ
ّ املطلـوب قرآنيـا ، وحتقـق نـساينّضمنا حتقق املستقبل اإل األمور فإذا توفرت هذه ً

 .وكون الدين كله هللا ،األرضالوعد اإلهلي للمؤمنني بوراثة 
 
 



٢٨٣ 

 
 
 

   
 

 
 

 ً منطقيـاً واعتمـد العقـل والربهـان سـبيال، قد سـمح باالجتهـادسالمإذا كان اإل
 :عىل كل األصعدة، وهي من قبيل إليه ن حيبذ احلوار ويدعوأ فمن الطبيعي ،لإلقناع

 . احلوار بني املسلمني املختلفني يف الشؤون الشخصية–أ 
 .بني املختلفني يف القضايا االجتامعية احلوار –ب 
 . احلوار بني الفقهاء–ج 
 . احلوار العقائدي–د 

 . احلوار بني األديان–هـ 
 . احلوار بني احلضارات–و 

روط ـز عـىل بعـض الـشّية تركـسـالمويف كل هـذه األنـامط نجـد النـصوص اإل
لكننـا نـدخل مـا ث علامؤنا القدامى عن آداب احلوار واجلدال، وَّالرضورية، وقد حتد

ضـت النتـائج َّن مل تتـوفر عرإًا مجيعـا ّ ألهنـ؛ًذكروه مجيعا يف منطقة الرشوط الرضورية
 :ث عنه من الرشوط املهمة هو ما ييلّوما نريد التحد. خلطر التمويه

 

 



٢٨٤ 

 امتالك البصرية يف احلوار أو  حترير حمل احلوار: ًأوال
 إذ يتبني للمتحـاورين ؛للوقتاحلوار قد يكون مضيعة ّ فإن ،وهو أول رشط وأمهه
 ؛وجهتني متفاوتتني أو زان حديثهام عىل حمورين خمتلفني،ِّام كانا يركّبعد فرتة طويلة أهن

بعاده ليكـون االسـتدالل أولذا كان ديدن علامئنا البدء بتحرير حمل النزاع وتشخيص 
ِقل هذه سب[ .)١(، وهذا رشط منطقي ال نحتاج لالستدالل عليهًمنتجا َ ِ ِ َ ْ ُييل أدعوُ ْ َ  اهللا  إىلِ

َعىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان َ ْ َ َ َ َ َ َُ َِ ٍ َِّ ِ َ َ َ َوما أنا من املرشكني اهللا َ ِ ِِ ْ ُْ َ ََ َ َ[)٢(. 
 

 :املوضوعية: ًثانيا
ً موقتا عن كل القناعـات الـسابقة ِّمرحلة احلوار بعد التخيل إىل ونعني هبا الدخول

 .والسعي لطلب احلق أينام كان
 ، وهو القمة يف االيـامن واليقـني، الكريم خياطب الرسول الكريموهذا هو القرآن

َّوإنا[: بان يدخل يف احلوار بروح موضوعية هادفة ليقول ِ ًإيـاكم لعـىل هـدى أو َ ُُ ََ َ ْ َّ ِيف  أو ِ
ٍضالل مبني ِ ُ ٍ َ َ[)٣(. 

ِقل فـأتوا بكتـاب مـن عنـد[: ويقول تعاىل ِ ِ ِْ َ ُْ ٍ ِ ْ َ ْهـو أهـدى مـنهام أتبعـ اهللا ْ ْ َ ُِ َّ ْ ََ ََ ُ ْه إن كنـتم ِ ُ ْ ُ ْ ِ ُ
َصادقني ِ ِ َ[)٤(. 

 . ده السابقون من علامء األخالق وغريهمَّوهو أمر أك
ث عـن رشوط ّعنـد التحـد) حيـاءاملحجـة البيـضاء يف إحيـاء اال(يقول صاحب

 : املناظرة
                                                 

 .٦ : ٣ وقاموس الرشيعة للسعدي  ،٥٤٠ : ـ راجع الكافية للجويني1
 .١٠٨:  ـ سورة يونس2
 .٢٤:  ـ سورة سبأ3
 .٤٩:  ـ سورة القصص4



٢٨٥ 

فـق، ال ظهـور صـوابه ّن يقصد هبا إصابة احلق وطلب ظهـوره كيـف اتأ: األول«
ن أ« ويـضيف .مراء منهي عنـه بـالنهي األكيـدذلك ّ فإن وغزارة علمه وصحة نظره،

ن يظهـر أ وال يفرق بني ،ً يكون شاكرا متى وجدها،يكون يف طلب احلق كمنشد ضالة
ظهـر لـه أفـه اخلطـأ وّعر إذا  ويـشكره،ً ال خصامًيد غريه فريى رفيقه معينا أو عىل يده
 .)١(»احلق

َّالذين يستمعون القول فيت[: ويقول تعاىل ََ ْ ََ َ ْ ُ ََ ْ ََّ ِ ُبعون أحسنهِ ْ َُ َ َ َ ِ[. 
:  بقولـه للحكمـني7وا عىل اإلمام عيل ّ اخلوارج احتجّنأدد صا يذكر هبذا الّومم
 ذلـك مل يكـن ّنأوىل هبا فاثبـت بـأن كنت إ و، هبا فاثبتاهّحقأكان معاوية ّ فإن !انظرا«

ومل يكـن ذلـك ...)  ّ وإيـاكماّنإو(  وذكر هذه اآلية، ولكنه أنصف يف القول،ًشكا منه
 .)٢( »ًا وقد علمشك
 

 :االنسجام بني مؤهالت أطراف احلوار واملوضوع نفسه: ًثالثا
ال  أو ال يعلمـه احـدهم أو فال معنى للحوار حول موضـوع ال تعلمـه األطـراف

َها أنتم هؤالء حاججتم فـيام [: يقول تعاىل.ا حيتاج للتخصصّن كان ممإص فيه َّيتخص ِ ِْ ُْ ُْ َ َ َ ََ ُ ْ َ
ِلكم به علم فل ِ َِ ٌ ْْ َِ َم حتاجون فيام ليس لكم به علم واهللاُ َ ٌُّ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ يعلم وأنتم ال تعلمونُ ُ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ ْ َ[)٣(. 

ِإن الذين جيادلون يف آيات[: ويقول سبحانه ِ َِ ِ َ َُّ ََّ ُ َ ْبغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم  اهللا ِ ْ ُ ِْ ِ ُِ َُ ُْ ِ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ
ِإال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ ب ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ ُ ٌْ َّ ُإنه هو السميع البصري اهللاِ ِ َِ ُ َ ُ ُْ َّ َّ ِ[)٤(. 

ن يناظر مع من هو مستقل بالعلم ليـستفيد منـه أ :الثامن «:حد العلامءأوهنا يقول 
 .)٥(»ن كان يطلب احلقإ

                                                 
 .٤٣ : ١لعلوم  والغزايل يف احياء ا١٠٠ ـ ٩٩ : ١ ـ املحجة البيضاء يف رشح األحياء للغزايل  1
 .٢٧٨ ـ ٢٧٦: االحتجاج  ـ 2
 .٦٦:  ـ سورة األنعام3
 .٥٦:  ـ سورة غافر4
 .١٠١ : ١ البيضاء  ـ املحجة 5



٢٨٦ 

 طرح االستدالالت العلمية الدقيقة يف املجامع العامة مع ّنأومن هنا فنحن نعتقد 
 . احلواراختالف مستويات احلارضين أمر جيانب رشوط

 
 :فق عليهاَّاالنطالق من املبادئ املت: ًرابعا
ًفق عليهـا مـسبقا، وفرضـيات َّمل تكن هناك مبادئ مت إذا ً احلوار لن ينتج مطلقاَّنإ
ر املـصادرة عـىل املطلـوب ـ اجلميع عنـصَّومن هنا رد. مة يرجع إليها املتحاورانَّمسل

ًواعتربوه أسلوبا خماتال التنبيه عىل بعض القضايا الوجدانية، ومن ّ وال سبيل هنا إال... ً
 ، عىل أولئك املنكرين للبدهييات بتنبيههم خلطأ ما يعتقدونُّهنا نجد القرآن الكريم يرد

 ):دونام منطق( إذ يقول تعاىل ألولئك املقلدين آلبائهم؛وإيقافهم أمام تساؤالت فطرية
َوإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا[ َ َّْ َ َ ُُ َِ َُ َ ِ َ ْلوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم َ قاِ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َ ُ َُ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ْ ْ َُ ََ ِ َ ِ

َال يعقلون ُ ِ ْ َ َوال هيتدونً شيئا َ ُ َ ْ َ َ َ[)١(. 
َّوكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوهـا إنـا [:  ويقول تعاىل َِ َِ ْ ْ ْ َُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ ََ َْ َ َ

َوجدنا آب َ ََ َ َاءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون ْ ُ َ ْ َُ ْ َِّ ٍِ َ َ ََ َ ََّ َِ ُ ْ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجـدتم &َ ُْ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ََّ ِ َ ِِ ُ َ َ َ َ
َعليه آباءكم قالوا إنا بام أرسلتم به كافرون ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ُِ ِ َْ ُ َُ َ َّ ِ َ َ َ َ[)٢(.  

هم ّ ينبهّنأّ ه إال وما علي، هؤالء قوم ال يؤمنون بيشء مشرتك مع املحاور املسلمّفإن
 :عىل بعض املشرتكات الفكرية من قبيل

 اذن علـيهم ؛عونّتبُ آباءهم جمانني فهم ال يّنأا نافرتض فإذا ،عونّتبُ املجانني ال يّنإ«
 .»التحقيق

 .»د من األهدىُّ فيجب التأك،بعَّ األفضل واألهدى هو املتّنأ«أو 
 

                                                 
 .١٧٠:  ـ سورة البقرة1
 .٥٨:  ـ سورة الزخرف2



٢٨٧ 

النتـائج  إىل  وتؤدي املقدمات،املنطقية بحيث يسري البحث بشكل منطقي: ًخامسا
جدال عقيم، والنصوص التي تنهى عن  أو مماطلة أو  وذلك دونام حتايل،بشكل طبيعي

 . اجلدال واملراء كثرية
َما رضبوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون[: منها قوله تعاىل ُ ٌ ْ َِ َ َْ ُ َ َ ُ َُ ْ ًَ َّ ِ َ َ َ[)١(. 
ْوكان اإل[: وقوله تعاىل َ َ ٍ أكثر يشء نسانَ ْ َ ََ ْ ًجدالَ َ  :دعو للربهنة املنطقيةي يف حني .)٢(]َ

ْقل هاتوا برهانكم[ ُْ َ َ ُ َُ ْ ُ[)٣(. 
ون التحايل عىل الطرف اآلخـر ويـذكرون لـذلك أمثلـة مـن ّوقد رأينا العلامء يرد

 :قبيل
 . إهبام العبارة حتى ال يفهمها الطرف–أ 

 . حتى خيرجه من حمل تساؤلهه االحتيال علي–ب 
 .)٤(وجوه حمتملة إىل  توجيه كالم السائل–ج 

 نتيجة عدم القدرة عىل امتالك ،بل حتدثوا عن الصفات التي قد يبتىل هبا املتحاوران
املوقف من قبيل احلقد واحلسد وتزكية النفس والفرح بمساءة اآلخرين، واالسـتكبار 

املحاور شخـصيته الطبيعيـة التـي حتقـق  إىل عن احلق، والرياء، وكل ذلك لكي تعود
 . احلوارمنطقيته يف

 
 :ما يسمى بتأثري العقل اجلمعي أو االبتعاد عن جو التهويل: ًسادسا

ه املطلوب، وال معنى فيه لالسـتدالل املنطقـي ّففي مثل هذا اجلو يفقد احلوار جو

                                                 
 .٥٨:  ـ سورة الزخرف1
 .٥٤:  ـ سورة الكهف2
 .٦٤:  ـ سورة النمل3
 .٥٤٩ ـ ٥٤٢:  ـ راجع اجلويني يف الكافية4



٢٨٨ 

ومن خري األمثلة عىل ذلك ما ذكره القـرآن الكـريم مـن جـو انفعـايل . اهلادئ احلكيم
ن أ 6باجلنون، ولذلك طلب من الرسـول موه ّ واهت6واجه املرشكون به النبي

اهلدوء املطلوب ثم التفكري بـام يتهمونـه بـه،  إىل نبذ هذا التهويل والعودة إىل يدعوهم
 : يقول تعاىل
ُقل إنام أعظكم بواحدة أن تقوموا [ ُْ َُ َْ َ ٍَ ِ َِ ِ ُ َُّ َ ِ ْ مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم مـن هللاْ َ َ َِ ِْ َ ُ َّ َ َُ َِّ ِ َ َ َ َُ ُْ
ِجنة إ ٍ َّ ٍن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديدِ ِ َِ ٍ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ ٌَ ُ ََ َّ ِ ْ[)١(.  
 

ًن يكون احلوار مما يرتك أثرا عملياأ: ًسابعا  :ًفكريا أو ً
 وال معنـى للتـساؤالت غـري ،فال معنى للحوار حول افرتاضـات جتانـب الواقـع

ُّويسألونك عـن الـرو[التي ال يمكن اإلجابة عليها  أو املفيدة ْ َِ َ ََ َ ُ ِح قـل الـروح مـن أمـر َ ْ َُّ ْ ُِ ِ ُ ِ
ِّريب َ[)٢(.  
َيسألونك عـن الـساعة أيـان مرسـاها [ َ ََ ْ ُ َّ َّ ْ ََ َ ِ ِ َ َ ُ َ فـيم أنـت مـن ذكراهـا &َ َْ َْ َِ ِ ِْ َربـك  إىل &َ ِّ َ
َمنتهاها َ َ ْ ُ[)٣(. 

ُفأما الزبد فيذهب جفـاء وأمـا مـا ينفـع[ االهتامم بالقضايا العملية ّن يتمأفينبغي  َ ُ ُ َ ََ َْ ُ ََّ َ َّ َ ََّ ً ْ َ ََ 
ِالناس فيمكث يف  ُ ُ ْ َ َ َ  .)٤(]األرضَّ
ن أ و،يف مسألة قريبة من الوقوع أو ن يناظر يف واقعة مهمةأ :الرابع«: يقول الغزايل
 .)٥(»هيتم بمثل ذلك

                                                 
 .٤٦: ـ سورة سبأ 1
 .٨٥:  ـ سورة اإلرساء2
 .٤٢:  ـ سورة النازعات3
 .١٧:  ـ سورة الرعد4
 .١٠٠ : ١ ـ املحجة البيضاء 5



٢٨٩ 

 :املساحات املشرتكة وتوسيع هذه املساحات إىل اه يف احلوار للوصولّاالجت: ًثامنا 
َقل يا أهل الكتاب تع[: يقول تعاىل َْ َِ ِ ْ َ َْ َ ْالواُ َّكلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال ا إىل َ َِّ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َ ٍَ ٍ  هللاَِ
ِوال نرشك به ِ َ ِ ْ ُ َ ِوال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اً شيئا َ ُ ْ ً َ ْ َ ْ َ َِ ِْ ََ ً َُ ََّ   .)١(]هللاَ
 :احرتام الرأي والطرف اآلخر والدقة حتى يف التعبري: ًتاسعا

ْقل ال تس[: يقول تعاىل ُ َ ْ َألون عام أجرمنا وال نسأل عام تعملونُ َُ َُ ْ ْ َْ َ َ ْ ََ ََّ َُّ َ َُ َ َ[)٢(. 
  :سلوبأإتباع أحسن : ًعارشا

ُدعا[: يقول تعاىل َسبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلـسنة وجـادهلم بـالتي هـي  إىل ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ َ ْ َ َِّ َْ َْ ْ َِ ْ َ ِ
َأحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل ع ْ ْ َ ُ َّ ُ َّْ ََ َ ُ َ َِ َ ََ َّ َن سبيله وهو أعلم باملهتدينِ ْ َ ُ َ ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ ُ ََ َ ِ[)٣(. 

ُوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن[ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُْ ُ[)٤(. 
َّوال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولـوا آمنـا [ ْ ََ ْ ُ َ َُ َ َّ َّ ْ َ ُُ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َِ َِ َِ ِ َ ُ

َبالذي أنزل إلينا ْ َ َِّ َ ِ ْ ُ ِ َ وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد ونحن له مسلمونِ ُ ْ ُ ْ ْ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ ٌْ ََُ َُِ ِ ِ َ ِ ُ[)٥(. 

                                                 
 .٦٤:  ـ سورة آل عمران1
 .٢٥:  ـ سورة سبأ2
 .١٢٥: النحل ـ سورة 3
 .٥٣: اإلرساء ـ سورة 4
 .٤٦: سورة العنكبوت ـ 5
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رات ّ احلـق يف تـصوئث بالتفـصيل عـن مناشـُّقد ال نجد من الـرضوري التحـد
 ولـذا يطلـق عـىل ؛ت احلـق يف اللغـة هـو الثبـوّنأ إىل ن نـشريأ ّ، ولكن نـودسالماإل

عـىل اخلـرب كـذلك  ويطلـق ،)احلـق املطلـق(ه تعاىل هـوّنإ :فيقال)  و عالَّجل(الباري
 الكون قائم عىل ّنأ وعىل هذا األساس نجد القرآن يؤكد عىل .املطابق للواقع اخلارجي
 . احلق وخملوق باحلق

َ وهو الذي خلق الساموات و[ َ َ ُ َِ َِ َّ َ َ ِّ باحلقاألرضََّ َْ ِ [)١(.  
َّ أمل تر أن ا[ َ ََ َ ْ َ خلق الساموات وهللاَ َِ َ َّ َ َ ِّ باحلقاألرضَ ْ ِ [)٢(. 

وعــىل هــذا النــسق نطــرح مفهــوم اعتبــاري، وثبــوت ذهنــي لتنظــيم العالقــات 
 إليـه ّ احلق إنام ينشأ من حالـة واقعيـة ثـم يـضافّنإ: ن نقول هناأاالجتامعية ويمكن 

 .عقالئي أو اعتبار عريف
 ، سـالم يقوم عىل أساس من واقعيـة اإلسالمحلقوق يف اإل نظام اّنأ إىل وهنا نشري

                                                 
 .٧٣:  ـ سورة األنعام1
 .١٩:  ـ سورة إبراهيم2

 



٢٩٢ 

 وفطرتـه وأهـداف خلقتـه، وعالقاتـه بـاآلخرين نـسان لواقـع اإلسـالمأي رؤية اإل
 .والطبيعة

ر هذه احلقوق ّ وال معنى لتصو، نفسهنسانز عىل اإلِّالرؤية كلها تركّ فإن ،ومن هنا
 ّنأّ وإنـام نقـصد نـسان لغـري اإله ال حقّنأ وال نقصد من هذا ،نساينخارج النطاق اإل

حذفناه من املعادلة مل يعد هناك جمال للحديث  فإذا )نساناإل(أحد الطرفني يف احلق هو
 .عن احلقوق

 
 :نيلحق  ال زمل ّنأ: ج مما سبقتنستن
ًن يكـون قـادرا عـىل أ أو ًمريدا أو ًن يكون عاقالأ وال يشرتط ،من له احلق: األول
 . استيفاء احلق
ز عليـه ّ والـذي نركـ،لُّ وهنا يشرتط احلرية يف اإلرادة والتعق،من عليه احلق: الثاين
قـاموا  إذا املكلفـنيّ فإن ؛)فَّاملكل(ية بـسالم عنه يف ثقافتنا اإلِّ وهو من نعرب،هو الثاين

 .م يوفرون لآلخرين حقوقهمَّبواجباهتم وتكاليفهم فإهن
 

 :احلقوق املتشابكة
موعة عالقات متـشابكة، واحتياجـات متقابلـة فمـن  احلياة هي جمّنأإذا ال حظنا 

 التخطـيط ّنأحقيقة  األمر هذا إىل أضفنا فإذا ،ر التشابك يف احلقوقّن نتصوأالطبيعي 
ن أ بحيث ال يمكن ألي جانـب ،ي لتنظيم احلياة هو ختطيط منسجم ومرتابطسالماإل

َّطـار تطبيـق اجلوانـب األخـرى، تأكـإ يف ّحيقق هدفه إال ليـة التـشابك يف دنا مـن عمُ
 . حتى ليكاد املرء ال يميز بني احلقوق الفردية واالجتامعية... احلقوق



٢٩٣ 

ٍما فرطنا يف الكتاب من يشء[ :هّر باملقولة القرآنية التي تعلن أنِّوهنا نذك ِ ِْ َ ِ َ َِ ْ َّ ََّ[)١(.  
 ز عليها وطلب االلتزام هباَّ ورك، القرآن الكريم ذكر كل هذه احلقوقّد عىل أنِّلتؤك

ّاحلد الذي يعدإىل  ُأرأيت الذي يكـذب [ًبا بأصل الدين ّ معه من ال يقوم ببعضها مكذُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ َ َ
ِبالدين  ِّ َ فذلك الذي يدع اليتيم &ِ َ َِ ِ ِْ َُّّ ُ َ َ ِ وال حيض عىل طعام املسكني&َ ِ ِْ ْ ِ َ َ ََ َ ُّ ُ َ َ[)٢(.  

كرهـا ومن هنا فنحن لن نستطيع استقراء كل احلقوق الفردية واالجتامعية التـي ذ
 مع ذكـر بعـض املقـاطع ،القرآن فنقترص عىل اإلشارة لبعض األنواع من هذه احلقوق

 . تاركني الدراسة الشاملة ملجاالت أوسع،القرآنية الرشيفة التي تطرحها
 : ةالتاليحاور املوبمقتىض حتديدنا السابق ملن عليهم احلق نجد هنا 

 . ًام عىل املجتمعً باعتباره جزءا من املجتمع، وباعتباره حاك؛الفرد
ً باعتباره يمتلك شخصية اجتامعية ختتلف عن الشخصيات الفردية التـي ؛املجتمع

 . نهّتكو
نجـد املـساحة ّ فإننا الطرف اآلخر يف احلق، أو ال حظنا جانب من هلم احلق إذا اّمأ

ًتتسع جدا وتتشعب كثريا بدءا من احلقيقة املطلقـة والوجـود الواجـب ً  أي اهللا تعـاىل ؛ً
قيـة تـستمد ّه تعاىل هو احلـق ومـا عـداه هـي وجـودات تعلّ ألن؛قوقه هي األصلفح

  .ل ذو اجلالل واإلكرامّ فهو املنعم املفض،وجودها منه تعاىل
املالئكـة، الرسـل، القـرآن، التـاريخ، الزمـان، املكـان، (ًومرورا بكل املخلوقات 

 .ًية أفرادا وجمتمعاتنسانومنها املخلوقات اإل...) الطبيعة
 ومعنـى هـذا ، فحتى النفس هلا حقوقها عىل الفرد نفسه،يةنسانوانتهاء بالنفس اإل 
رة ومن الصعب حرصها، فكلام تغري طـرف احلـق تغـري احلـق ّ شعب احلقوق متكثّأن

 .نفسه
 : رها عىل النحو التايلّهم املجاالت يمكن تصوأ ف،وعليه

                                                 
 .٣٨:  ـ سورة األنعام1
 .٣ ـ ١:  ـ سورة املاعون2



٢٩٤ 

 . االعتبارينحق اهللا تعاىل عىل الفرد ـ بكال
 6اىل عىل املجتمع وما يتبـع ذلـك مـن حقـوق الرسـل والرسـول حق اهللا تع

 . والقرآن الكريم وغري ذلك
 .حق الفرد عىل املجتمع
 .حق املجتمع عىل الفرد
 .حق املسلم عىل املسلم
 .حق النفس عىل الفرد

 .حق الطبيعة عىل الفرد، وحق الطبيعة عىل املجتمع
...)  الزمـان، حـق املكـانحق التاريخ، حـق(وهناك حقوق تبعية أخرى من قبيل

 : وسنعمل عىل اإلشارة لبعض مواقعها يف القرآن الكريم
ًا مكلفاإنسان ـ حق اهللا تعاىل عىل الفرد باعتباره ١ ن أنا ال نـستطيع ّنأواحلقيقة هي  .ً
 :ال حظنا إذا طار هذا احلقإد ّنحد

 . باعتباره تعاىل الوجود احلق املطلق املنان؛أ ـ العظمة اإلهلية
 .ن يوصف لفرطهأ الذي ال يمكن نساين الضعف اإلب ـ

 .نسانج ـ النعمة اإلهلية الغامرة عىل اإل
وأسمى صفه يمنحها القرآن ). حق العبودية(ن نعرب عنه بـأّ  فال نملك إال،من هنا

 .)العبودية(الكريم ألفضل البرشية هي
َإن كل من يف الساموات و[ َِ َ َّ َِ ُّ ُ ِ إال آيت الرمحناألرضِ َ ْ َّ ِ ً عبداّ ْ َ[)١(. 
َوعباد الرمحن الذين يمـشون عـىل[ ََّ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َِّ ِِ ًهونـا األرض ْ ْ ُخـاطبهم اجلـاهلون قـالوا  وإذا َ َُ َ ِ َْ ُ ُ َ َ َ
ًسالما ََ[)٢(. 

                                                 
 .٩٣:  ـ سورة مريم1
 .٦٣:  ـ سورة الفرقان2



٢٩٥ 

َثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا[ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َْ َ َْ َ ََّ َ َّ ْ ْ َُ[)١(. 
ُواذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعق[ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ  .)٢(]َوبْ
َإنام خيشى اهللا[ َّْ َ َ َ من عباده العلامءِ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ[)٣(. 
َّولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن[ َ ِ ْ َّ َ َ َ ِّْ ِ ِْ َ ُ ْ َِ ِ َ َيرثها عبادي الصاحلون األرض َ ُِ ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ[)٤(. 
ْومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحرشهم[ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ ْ ِ ْ َ َِ ِ ِ ًمجيعا إليه ِْ ِ َ[)٥(. 
 مـن أوامـر اهللا نـساناإل إليـه  ال يف ما يطمئن، هذا احلق يستلزم الطاعة التامةّنإو

 ً.تعاىل فحسب بل حتى فيام حيتمله احتامال
بـالرباءة (ُ مـا يـسمى يف علـم األصـولّنأومن هنا رأى املرحوم الـشهيد الـصدر 

لـزام املـوىل إأردنا التمسك بالرباءة يف مـورد نـشك يف  فإذا ،أمر غري صحيح) العقلية
 وهـذه األدلـة بـدورها تثبـت ، كان علينا النظر يف األدلـة الـرشعية فقـط،سبحانه به

 .)٦(حني الشك وال جمال هنا للتفصيل) براءة رشعية(لنا
َرب الساموات و[ َ ُِّ َ َّ ِ وما بينهام فاعبده واصطرب لعبادتهاألرضَ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ ِ َ ْ ََ َ ُ ْ َ[)٧(. 
َإنني أنا اهللا[ ََّ ِ َال إل ِ ِ ِه إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكريَ ْ ِْ ِ َِ َ َّ َ ُ ْ َِ ََ َِ َ ّ[)٨(. 
َّإن ا[ ٌ ريب وربكم فاعبدوه هذا رصاط مستقيمهللاِ ْ ُّ ْ َ َِ َِ ٌُ َ َ َ ُ ُ ْ ُّ َ َِّ ُ[)٩(. 

 هو احلـب اإلهلـي والـذوبان يف اهللا تعـاىل ، عاطفيٌّ جو،ويستتبع هذا احلق العميم

                                                 
 .٣٢:  ـ سورة فاطر1
 .٤٥:  ـ سورة ص2
 .٢٨:  ـ سورة فاطر3
 .١٠٥: األنبياء ـ سورة 4
 .١٧٢:  ـ سورة النساء5
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 .٦٥:  ـ سورة مريم7
 .١٤:  ـ سورة طه8
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٢٩٦ 

األخـرى  األمـور  حتى لتعـود كـل كل مالذه يف قبال هذا احلبنسانبشكل ينيس اإل
ًية وحجابا مانعا عن رؤيته تعاىل بعني القلب واحلقيقةنسانًعذابا للنفس اإل ً. 

ِفسوف يأيت[ ْ َ ََ ْ َبقوم حيبهم وحيبونه أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين اهللاُ َ َ َ ُ ُّ َ ُّ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍْ َ َ ََّّ َ ََ ُْ ُْ ُ ُْ َ ِ[)١(. 
ُّوالذين آمنوا أشد[ َُ َ ْ َ َ َِ  .)٢(]ُ  حبا هللاَِِّّّ
ــآؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم وعــشريتكم وأمــوال [ ــاؤكم وأبن ٌقــل إن كــان آب َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُُ ْ ْ ُ َ ُ ََ ِ ِ َِ ْ ُ

َاقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحـب إلـيكم مـن َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُُ ََ ِ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َ ٌ ََ ْ َ ِورسـوله  اهللا ْ ِ ُ َ َ
ِوجهاد يف ٍ َ ِ َ سبيله فرتبصوا حتى يأيتَ َِ ْ َ ََّ َ ُ َّْ َ َ ِ ِ َبأمره و اهللاُ ِ ِ ِ ْ َ َال هيدي القوم الفاسقني اهللاُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ [)٣(. 

 :بعض أصحابه إىل  يف رسالته7يقول اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني 
ّ هللا عز وجل عليك حقوقا حميطة بـك يف كـل حركـة حترّاعلم أن« سـكنة  أو كتهـاً

 فـأكرب ،فت فيهـاَّآلـة تـرص أو جارحة قلبتها أو منزلة نزلتها أو حال حلتهاو  أسكنتها
حقوق اهللا تبارك وتعاىل عليك ما أوجب عليـك لنفـسه مـن حقـه الـذي هـو أصـل 

 .»احلقوق
فـإذا ً شـيئا تعبده ال تـرشك بـهّ فإن فأما حق اهللا األكرب عليك «:ويضيف بعد ذلك

  .)٤(»يك أمر الدنيا واآلخرةفعلت باإلخالص جعل لك عىل نفسه أن يكف
ل الدين التخطيط املناسب لسعادة ّوهكذا تنتج العبودية طاعته يف أوامر دينه ويتكف

 .الدنيا واآلخرة
 املذاهب قد اختلفت يف أصل احلقوق ّنأمسألة مهمة وهي  إىل وينبغي أن نشري هنا

 !  أم هو القانون أم هو العرف، أم هو العقل؟نسانية اإلإنسانهل هو 

                                                 
 .٥٤:  ـ سورة املائدة1
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 .٥١٢ : ٤ ـ رسالة احلقوق ـ من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق  4



٢٩٧ 

ن أ جيـب ، كل يشء اعتبـاري جعـيلّنأوالذي نعتقده عىل ضوء تعاليم القرآن هو 
 إىل األصيل، واحلقوق االعتباريـة جيـب أن ترجـع يالوجود احلقيقي الفطر إىل يعود

ًمقياس ومعيار، ونحن ال نتصور أمامنا طريقا ملعرفة أساس احلقوق سـوى  الوجـدان ّ
 ولـيس هنـاك غـري ،ً مجيعـانـسانلدى افـراد اإلباعتباره احلقيقة الواضحة واملشرتكة 

اهللا تعـاىل ووجـوده  إىل ية، وهذه الفطرة هي التي تقودنسانالفطرة منطلق للمعرفة اإل
اهللا تعـاىل، وضـع  إىل نـسانأوصـلت اإل فـإذا ،املطلق وحقه الذي هو أصل احلقـوق

والوحدانيـة  باعتباره سوف يؤمن بالوجود ،يةنسان يده عىل مفتاح احلقوق اإلنساناإل
ن الدين الثابت أ وبالتايل سوف يؤمن ب،واللطف اإلهلي والقدرة اإلهلية والعلم اإلهلي

 .عن هذا الوجود الرحيم العامل القادر هو الذي سيوضح له احلقوق بالتفصيل
َولئن سألتهم من خلق الساموات و[ َ ْ َِ َِ َّ َّ ََ َ ْ ََ َُ َ ليقولن خلقهن العزيز العاألرضَ َ َّ َّْ ْ َ ُ َُ َِ ُ َ ُ ُليمَ ِ[)١(. 
َّولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا[ ْ َُ َ َ ْ َُ ََ ْ َّ َُ َُ َ َ ِ[)٢(.  
َفطرة اهللا[ َ ْ ِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاِ ْ َ َ ََِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ْ َ َ ُ ذلك الدين القيمَ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ[)٣(. 

 املـذاهب التـي تنكـر ّذلك القول بأن إىل  ونضيف،د عىل دور الفطرةّ فنؤك،ونعود
أساس حقيقي للحقوق وبالتايل فلن  إىل ن تصلأ ال تستطيع ، كاملذاهب املادية،الفطرة

ًيا مقبوال يف هذا الصددإنسانًق معيارا ّ حتقّنأتستطيع  ً. 
 قـال اهللا ، يف اهللاّن ال حيـب إالأ و،ن يرىض بـام يـرىض اهللاأ نسانباإل األمر وينتهي
َهذا يوم ينفع الصادقني [: تعاىل ِ ِ َّ ُ ْ ََ َ ُ َ َصدقهم هلم جنات جتري من حتتهـا األهنـار خالـدين َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َّ ُْ َ ْ َْ َ ُْ َْ َِ َُ ُ

َفيها أبدا ريض ِ َِّ ً َ َ ُعنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اهللاُ َ َ ِْ َِ ْ ُ َ َ َْ ُْ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ[)٤(. 

                                                 
 .٩:  ـ سورة الزخرف1
 .٨٧:  ـ سورة الزخرف2
 .٣٠:  ـ سورة الروم3
 .١١٩: ة املائدة ـ سور4



٢٩٨ 

َريض[ ِ ُعنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللاَِّ اهللاُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ ُ ُ َ ْ ُ[)١(. 
َريض[ ِ َعنهم و اهللاُ َّ َْ ُ ُرضوا عنه ذلك ملن خيش ربهْ َّ ْ ُ ََ ََ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ[)٢(. 

 .ومن هذا احلق تنطلق باقي احلقوق، وتتفرع الواجبات
َوقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعـىل والـدي وأن أعمـل [ َ َ ََّ ْ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َُ ْ ِ َ َ

َصاحلا ترضاه وأدخلني برمحتك ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ َ َ يف عبادك الصاحلنيً ِِ ِ َِّ ََ ِ[)٣(. 
 

 :حق الدين
ه مظهر اإلرادة اإلهلية، وجممع األوامر املقدسة التـي ّ ألن؛عَّن يتبأفالدين احلق جيب 

 . وخريهنسانانشأها اهللا تعاىل لسعادة اإل
َأال [ ُ الدين اخلالصهللاَ ُِ َْ ِّ[)٤(. 
َرشع لكم من الدين ما وىص به نوحا و[ ً َ َ َُ ُِ ِ َّ َ ِِّ ِّ َ َ َالذي أوحينا إليك وما وصينا بـه إبـراهيم َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َّ َ َ َ ِْ ِِ َ ََ َ ََّ

ِوموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ِ ِ ُِ َّ ُ َ َ َُ َ َ َِّ َ َ َ ََ َْ...[)٥(. 
 

 :األنبياءحق 
اهللا فيجــب اإليــامن هبــم  إىل باعتبــارهم محلــة األوامــر اإلهليــة وأفــضل املقــربني

 .تهمّوحمب) يف إطاره املرسوم له(احرتامهم والعمل بام جاؤوا بهو
َوالذين يؤمنون بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون[ َ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ ُُ َ ْ َ َِ َِ ََ َ َِ ُِ َُ َِّ َ[)٦(.  

                                                 
 .٢٢:  ـ سورة املجادلة1
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٢٩٩ 

َولئـك الـذين هـدىُأ[ : بقولـهاألنبيـاءويصف بعض  َ َ ِْ َِّ َّفبهـداهم اقتـده قـل ال  اهللاُ ََ ُ ْْ ُِ َ َُ ُ ِ َ
ِأسألكم عليه  ْ ْ َْ َُ ُ َ َأجرا إن هو إال ذكرى للعاملنيَ ِ ِ َِ َ َ ُ ْْ َ ًْ َّ ِ ِْ َ[)١(. 

 
 :6حق الرسول

ي يف ّ وباعتبـاره املـضح،ًعاي وأفضل البرشية مجاألنبياءباعتباره خاتم الرسل وسيد 
 والقـرآن الكـريم ،ّة ما ال حيدّية فله من احلقوق ما ال حيىص وله من املحبنسانسبيل اإل

  .د عىل ذلكّيؤك
َّحممد ر[ ٌَّ َ ُسول اهللاُّ ً والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعـا سـجدا ُ َّ َ َ ََّّ ً ُ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ

َيبتغون فضال من ِّْ ًَ ْ َ َ ُ ِورضوانا سيامهم يف وجوههم من أثر السجود اهللا َ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َُّ ِّ ِْ َ َ ِ ِ َِ ً ْ...[)٢(. 
َواعلموا أن فيكم رسول[ ُ َ ْ ُُ ِ َّ َ َ ْ ِلو يط اهللا َ ُ ْ َيعكم يف كثري منَ ُِّ ٍْ ِ َ ِ َّلعنتم ولكن ا األمر ُ َ َِ َِ َْ َحبـب هللا ُّ َّ َ

ُإليكم اإليامن وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفـر والفـسوق والعـصيان أولئـك هـم  َ ُ َ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ََ ِ َِ ْ ْ ْ َ ُ َُ َ ََ ُُ ْ ُ ُ ُ ُِ َِ َ َِ ِ َ ِ ْ
َالراشدون ُ ِ َّ[)٣(. 
ِّيا أهيا الـذين آمنـوا ال تقـد[ ُ َُ َ َ ََ ِ َّ َ ُّ ِموا بـني يـديَ َ َ ْ َُ ُورسـوله واتقـوا ا اهللا َ َّ َ َِ ِ ُ َّإن اهللا َ ٌسـميع هللا ِ ِ َ
ٌعليم ِ َ[)٤(. 
ْأطيعوا ا[ ُ ِ ِوأطيعوا الرسول وأويلهللا َ ْْ َ ُ َُ ََ ُ َّ ْمنكم األمر ِ ُ ِ[)٥(. 
 

 :حق القرآن
 ألمـري ةّ وإنـام نكتفـي بمقولـ،ن نتحـدث عـن فـضله وعظمتـهأوهنا لن نستطيع 

 . عنه7املؤمنني
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٣٠٠ 

َثم أ« َّ َنزل عليه الكتابُ ََ َِ ِْ َْ َ ُ نورا ال تطفأ مصابيحه،ْ ُ َِ َ ُ َ ْ ُ َ ً ُ ورساجا ال خيبو توقـده،ُ َ ُُ َُّ ًْ َ َ َ َ وبحـرا ال ،ِ ً ْ َ
ُيدرك قعره ُْ َ َُ ُ ُ ومنهاجا ال يضل هنجه،ْ ُ َْ ُُّ ِ َِ ً َ ُ وشعاعا ال يظلم ضوءه،ْ ْ َُ َ ُ ُِ ْ َ ً ُ وفرقانا ال خيمد برهانه،ُ َ ُُ ْ َ ُْ ْ ُ َ ً َ ُ، 
َوتبيانا ال هتد ُْ َ ً َ ْ ُم أركانهِ ُ َ ْ ُ وشفاء ال ختشى أسقامه،َُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ً َ ُ وعزا ال هتزم أنصاره،ِ َُ ُْ َ َ ُ ّْ َ ً ُ وحقـا ال ختـذل ،ِ َ ْ ُ َ ً ّ َ

ُأعوانه َ ُْ ُ فهـو معـدن اإليـامن وبحبوحتـه،َ َ ُ ْ ُ ْ َُ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ ُ وينـابيع العلـم وبحـوره،َ ُ ُ ُُ َِ ْ ِْ ِ ِ وريـاض العـدل ،َ ْ َ ْ ُ َ ِ
ُوغدرانه ُ َ ْ ْ وأثايف اإل،ُ ُّ ِ َ َ وبنيسالمَ ْ ُانهُ ُ«)١(.  

َال يمسه إال املطهرون[ومن هنا فمن احلق  ُ ُّ َ ََّ َ ُْ ّ َُّ[)٢(. 
َوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون[ ُُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ ْْ ْ ُ ُِ َِ َ َ ِ َ ِ[)٣(. 
َكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون[ ُ َ  َ ْ ََ ِّ َْ ْ َ ُ ِّ ٌٍ ًَ ُِ ُ ْ َُ ِ[)٤(. 
 

 ::لبيتحق األئمة من أهل ا
حد أوأماهنا وسفينة نجاهتا، ومرجعها العلمي واملعنوي، و األمة باعتبارهم عصمة

  .»لن تضلوا ما إن متسكتم هبام«الثقلني الذين أوىص النبي هبام 
َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى[جر الرسالة أفمودهتم هي  َّ َ ْ َْ ً ْ ْ ُْ ُْ َ ُِ َ َْ ّ ََّ َِ ُ َ[)٥(. 

ــة  عــىلوطــاعتهم مفروضــة ــوا ا[ األم ْأطيع ُ ِ ــوا الرســول وأويلهللا َ ِوأطيع ْْ َ ُ َُ ََ ُ َّ ــر ِ  األم
ْمنكم ُ ِ[)٦(.  
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٣٠١ 

 :حق الصحابة املخلصني
 الذي جاهد حلمل هذه الرسالة وضحى يف سبيل ،باعتبارهم اجليل الطليعي األول

 .ا بطبيعة احلال احلب والتكريمّم منه فل،ز دعائمهاّعالئها، ورك
ُالذين يتبعو[ َِ َّ َ ِ ِن الرسـول النبـي األمـي الـذي جيدونـه مكتوبـا عنـدهم يف التـوراة َّ ِ َِ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َّْ ُ ً َُّ َ ُ ُ َِّ ْ َ ِ َ َّ ُ ِ َ َ

ُواإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكـر وحيـل هلـم الطيبـات وحيـرم علـيهم  ْ ُ ِّ ِّ ُ ْ َ ُ ُ ُ َِ َ َُّ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ُ ُِ ِ َِّ َُ ِ َ ُْْ َْ ِِ َ ْ ِ ْ ِ ِ
َاخلبآئث ويضع عنهم إرص ْ ِ ْ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ِ ُهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنـوا بـه وعـزروه َْ َ َ َ َ َ ُُ َ ْ ْ َّْ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ َّ َ ََّ ِ َ َ َ ْ َ

َونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ َُّ َُ ِ ُّ َّْ ُ َ َ[)١(.  
ن نعترب باقي احلقوق الفردية واالجتامعيـة جمموعـة أوامـر قرآنيـة أوهكذا يمكننا 

 .ية العامة نحو التكاملنسان منها الدور املطلوب يف إطار احلركة اإلٌّؤدي كلي
فون بتطبيق رشع اهللا وصنع َّفراد واملجتمع مكلألً كال من اّنأ ب،ن نذكر هناأوجيب 

 .ية املطلوبةسالماملجتمع العابد املستسلم هللا، وحتقيق الشخصية اإل
 

 :لقرآنرها اّاحلقوق الفردية واالجتامعية كام يصو
أمهها مع ذكر  إىل  ولذلك فسنشري فقط،ًهذه احلقوق متشعبة كثرياّ فإن ،وكام أسلفنا

 . بعض النصوص الواردة بشأهنا
 

 :حق الفرد عىل املجتمع
 فاملجتمع يـوفر ، حييى أفضل حياة،ر الفرد يف املجتمع املسلمّوالقرآن الكريم يصو

 :  ما ييلله
 .ته، وحريتهأ ـ االحرتام الكامل حلياته وكرام

                                                 
 .١٥٧:  ـ سورة األعراف1



٣٠٢ 

 .ن يرتبى الرتبية الصحيحةأ األخالقي النظيف الذي يستطيع من خالله ّب ـ اجلو
 .ج ـ املستوى املعييش املطلوب

د ـ إمكان املسامهة يف عملية البناء االجتامعي واالقتصادي واحلقـوقي والـسيايس 
 .والعائيل

 .ها من ألوان التفرقةهـ ـ عدم التفرقة العنرصية واجلغرافية واللغوية واللونية وغري
ٍيا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس [: يقول اهللا تعاىل يف كتابه املجيد ْ َّ ُ ُِّ ُ َ ََ ْ َُ ََّ َّ َِّ َّ ُ َ ُّ َ

ْواحدة وخلق منها زوجها وبث منهام رجاال كثريا ونساء واتقوا ا ُ ََّّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ ًِ ًَ ِ ُ َ َ َ ِالذي تساءلون بـه هللا َ ِِ َ ُ ََّ َ
َّألرحام إن اَوا ِ َ َْ ًكان عليكم رقيباهللا َ َِ َ ْ ُْ َ َ َ[)١(.  
َيا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعـض الظـن إثـم وال جتسـسوا وال [ ََ َ ِّ ْ َ ِّ َ ُ ْ َُ َّ ٌ ِّ َ ََ َ ْ ِ َِّ ََّ َّ ً َ ُِّ ِ َِ َ ُ َّ َ

ًيغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميت ُ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ََْ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َُّ ً ُُ ُا فكرهتموه واتقوا اْ َّ َُ ُ ُْ ِ َ َّإن اهللا َ هللا ِ
ٌتواب رحيم َِّ ٌ َّ َ[)٢(. 
َّيا أهيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن [ ِ ُِ َُ ْ ِّ ََ َ َ ً ُ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َِّ َِ ْ ََ َ ُْ ٍَ َ َّ َ ُّ

َأكرمكم عند ِْ ْ َ َُ َّأتقاكم إن ا اهللا َ ِ ْ ُ َْ ٌعليم خبريهللا َ ِ َ ٌ ِ َ[)٣(. 
َوما عند[ ِ َ َخري وأبقى للذين آمنوا وعـىل رهبـم يتوكلـون  اهللا َ ُ َ ََّّ َ ُ ََ َ َ َ ْ ََ ْ ِّ َ َ ِْ ِ ِ َ َ َ والـذين جيتنبـون &ٌ ُ َ َِ َِ ْ َ َّ

َكبائر اإلثم والفواحش ِ َِ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َ َما غضبوا هم يغفرون  وإذا َ ُ َ ْ َِ ِْ ُ ُ ُ والذين استجابوا لرهبم وأقاموا &َ ْ ِّ َ َْ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َّ
ُالصالة وأمر ْ َ َ ََّ َهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونَ ُ ِْ ُِ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َُ َ ََّ ُ ُ[)٤(. 

ي سواء منهـا سالموهناك بحوث تفصيلية هنا عن حقوق األقليات يف املجتمع اإل
غري  األخرى ً هناك حقوقا للمجتمعاتَّحقوق أهل العهد، كام أن أو حقوق أهل الذمة

 .لهاً ال نجد جماال للدخول يف تفاصي،يسالماملجتمع اإل
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٣٠٣ 

 :حق املجتمع عىل الفرد
 :ةًالفرد جتاه املجتمع حقوقا كثريعىل ّ فإن ؛وعىل ضوء التعاليم القرآنية

 .م مصالح املجتمع عىل مصالح نفسهّدأ ـ أن يق
 .ن يلتزم بعهوده االجتامعية، وتطبيق قوانينهأب ـ 

ب مجيع  باعتبارها واجبات كفائية يعاق، حاجاته األساسية والرضوريةَّج ـ أن يسد
 .األفراد لو تركت، وهذا املعنى يشمل اجلوانب االقتصادية والعلمية وغريها

 .مهّدقه وتّن يدعم نموأن يساهم يف الدفاع عنه وعن استقالله، وطهارته، بل وأد ـ 
 .هـ ـ أن يساعده يف حتقيق خصائصه القرآنية

ِوالذين تبوؤوا الدار واإليامن م[: يقول تعاىل َِ َ ِ ْ َ َّ َ َ ََ َّ َُ َن قبلهم حيبون من هـاجر إلـيهم وال َّ َ َ َ ْ ُّ ْْ ْ َ َ ِْ َِ ِ َ ِ ُِ َ
َجيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن  ْ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌُ ًَ َ ُ ُ ُِ ِ َ َ ْ ََ َِ َ ُِ ِ ُِ َّ ِّ ِ ِ ِ َ

َيوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون ُ ُ ْ َِّ ِ ِ ِْ ُْْ ُ َُ َ ُ َ َُ َ[)١(. 
َفويل للمصلني[ ِّ ْ ِّ ٌَ َُ ْ َ الذين هم عن صالهتم سـاهون & َ ُ َ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َ ِ َ الـذين هـم يـراؤون &َّ ُ َ ُ ْ ُ َ ِ َّ& 

َويمنعون املاعون َُ ُ ََْ َ ْ َ[)٢(. 
َّوأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط اخليــل ترهبــون بــه عــدو[ َ ُ َ َ َّ ْ َْ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ِّ ِّ ْ َِّ َْ ُ َْ َُ  اهللا َ

ْوعدوكم ُ َُّ َ َ[)٣(. 
ِّوتعاونوا عىل الرب[ ْ َ َ َ َ َْ ُ ْ والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا اهللاََّ ُ ْ ْ َّْ ْ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َِ ُِ َ[)٤(. 
 

 :حق املجتمع عىل اإلمام
ن يستشري وعليه أواإلمام كفرد له واجباته الفردية واالجتامعية ولكنه كحاكم عليه 
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٣٠٤ 

ب وال ق رشيعـة اهللا وعليـه أن حيـرتم حقـوق الـشعّن يطبـأن يعدل وينصح، وعليه أ
 .ن يدافع عن استقالل البلد وحريتهأ به، وعليه َّيستخف
َلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتم حـريص علـيكم بـاملؤمنني [ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ُ ُْ ْ َ ْ ْ ِّ ُ َ َْ َ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َِ ُِّ ٌ ُ ُْ َ ٌ َ

ٌرؤوف رحيم َّ َِ ٌ ُ [)١(. 
َفبام رمحة من[ َِّ ٍَ ْ َ ِ ِلنت هلم ولو كنت فظا غل اهللا َ َِ  َ َ ُ َْ ََ ْ ُيظ القلب النفضوا من حولك فـاعف َُ ْ ْ َ َْ َ ِ ِ ْ َُّ َ َ ِ ْ ْ َ

ِعنهم واسـتغفر هلـم وشـاورهم يف ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َِ َ َُ ِ ْ َ َعزمـت فتوكـل عـىلفـإذا  األمـر ُْ َْ َ ََّ َ َ ََ َّإن ا اهللا ْ ُّحيـب هللا ِ ِ ُ
َاملتوكلني ِ ِّ ََ ُْ[)٢(. 

 
  :حق اإلمام عىل املجتمع

ذه احلقـوق النـصيحة  ويف طليعـة هـ، لإلمام حقـه عـىل املجتمـع،ويف قبال ذلك
 . عصاهاّالطاعة وعدم شقوواملشاورة واملراقبة 
ْأطيعوا ا[: يقول تعاىل ُ ِ ِوأطيعوا الرسول وأويلهللا َ ْْ َ ُ َُ ََ ُ َّ ْمنكم األمر ِ ُ ِ[)٣(. 

َأهيـا «:  وهو تلميذ القرآن هذه احلقوق املتقابلة فيقـول7وهنا يفصل اإلمام عيل  ُّ َ
ُالناس ّ إن يل عليكم حق!َّ َِ َْ ُْ َ َّ ٌّا ولكم عيل حقِ َ ََّ َ َْ ُ َّ فأما حقكم عيل،ً َ َ َْ َُّ ُّ َ ْ فالنـصيحة لكـم،َ ُ َ ُ َ ِ َّ ُ وتـوفري ،َ ِ ْ َ

ْفيئكم عليكم ْ ْ ُْ َُ َ ِ ْ وتعليمكم،َ ُُ ِ ْ ُ كيال جتهلوا وتأديبكم كـيام تعلمـوا،َ ْ ْ َْ ُْ َُ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ وأمـا حقـي علـيكم،َ ْ َُّ َ َ َِّ َ، 
َْفالوفاء بالبيعة والنصيحة يف امل ِ ُ َ َ َ َِ َِّ ْ ْ ِْ ُ َ ِشهد واملغيبَ ِ َِْ َ ْ واإلجابة حني أدعوكم،ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ِ ُ ِ َ والطاعـة حـني ،ْ ِ ُ َ َّ

ْآمركم ُ ُُ«)٤(. 
 

  :حق الفرد املسلم عىل الفرد املسلم
ض هلـا القـرآن الكـريم ّ تعـر، وهـي كثـرية،وهو ما يعـرب عنـه بحقـوق املـؤمنني
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٣٠٥ 

 ولكنـا ، املقـالن نتعرض له بالتفصيل يف هذاأ مما ال نستطيع ، وهووالروايات الكثرية
يف  إليه  باإلضافة ملا أرشنا،ض هلا القرآن الكريمَّبعض هذه احلقوق التي تعر إىل سنشري

 .ًمطاوي البحث سابقا
ّخوة بام يستتبعه هذا احلق مـن حقـوق متفرحق اال: فمنها َإنـام [: عـة، قـال تعـاىلّ َّ ِ

َّاملؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم وات َ ْ َُ َ َ ُ ْ َْ ْ ُْ َ َ ِ َِ َ ٌ ِ َ ْ َلعلكم ترمحونهللا ُقوا اُْ ُ ََ ْ ُْ ُ َّ َ[)١(. 
ُحيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا[: ّ حق التحاب:ومنها ُ ُُ َِّ ِّ ً َ َ ُ َ َ َ ْ ُّْ ْ ْ َ َِ ِِ ِ َ َِ َ َُ َ ِ[)٢(. 
ِوتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإل[:  حق التنارص والتعاون:ومنها َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ َّ ََ ِثـم ِّ ْ
ِوالعدوان َ ُ َْ ْ [)٣(. 
ِوالعرص [ : حق التوايص:ومنها ْ َ ْ إن اإل&َْ َّ ْ لفـي خـسنسانِ ُ ِ ُ إال الـذين آمنـوا &ٍر ـَ َ َ ِ َّ ّ

ِوعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َِ َِّ َْ َِ ِ ُِ[)٤(. 
َثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب و[ ْ َّ ْ َ َ َ َ َِ ِ َ ُ ََ َِّ َِّ َ ِتواصوا باملرمحةُ َ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ[)٥(. 

ٍيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأ [:  يقول تعاىل، والتثبيتُّ حق التبني:ومنها ِ َِ َ ََ ُ ُِ ٌ َ ْ َ َِ َّ َ ُّ َ
َفتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍ َِ ْ َ ً َُّ ُ ُ ُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ َ َ[)٦(. 

َّإن ا[:  حق أداء األمانة:ومنها ِيأمركم أن تؤدوا األماناتهللا ِ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ ُّ ُ َُ َأهلها إىل ْ ِ ْ َ...[)٧(.  
ٍيا أهيا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم [:  االحرتام وحفظ األلقاب احلسنة:ومنها ْ ََ َِّ ٌ ْ ْ َ َ ََ َُ ِ َّ َ ُّ َ

َّعسى أن يكونوا خريا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن َ َ َُ ِّ ُ َُ َ َ ِّ َ ْ ِّ ْ َ ََ َِ َ ُ ْ ُ خـريا مـنهن وال تلمـزوا ًَ َ ْ َِ ْ َ َ َّ ُ ِّ ًْ
ِأنفسكم وال تنابزوا باأللقاب َ ْ َ ْ َِ ُ َ ََ َ ْ َُ ُ َ...[)٨(. 
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٣٠٦ 

 فـإذا س،ُّما حصل ظن سوء فال ينبغي التجس وإذا  حق عدم الظن بالسوء،:ومنها
ِّيا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريا م[: حصل علم بيشء جيب االمتناع عن الغيبة َ ًَ َ ُِّ ِ َِ َ ُُ ْ َ َّ ِّن الظن َ ََّ

َإن بعض الظن إثم وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن يأكـل حلـم  َ ْ َ ُ َّ ٌَْ َ ُ ُ ُ َْ َ َ ََ ُّ ْ َ ْ َّ َ َ ِّ ْ َِ ُ ً ُُ ْ َ ََ َ ْ ِ َِّ َ َّ
ُأخيه ميتا فكرهتموه واتقوا ا َّ ُ ًَ ُ ُْ ْ َِ َ َ ِ ِ َّإن اهللا َ ٌتواب رحيمهللا ِ َِّ ٌ َّ َ[)١(. 

ٍكانوا ال يتنـاهون عـن منكـر [ًآن قوما  القرّ وقد ذم،حق التناهي عن املنكر: ومنها َ ُُّ ََ ْ ََ َ َ ََ ْ
ُفعلوه َُ َ[)٢(. 

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني[ :حق العفو: ومنها ِ ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ ُ[)٣(. 
ِويدرؤون باحلسنة السيئة أولئك هلم عقبى الدار[ َّ َ َ َْ ُ ْ َْ َْ ِّ َّ َ َ ََُ َ ِ َِ ُ َْ ِ َ ُ[)٤(. 

َإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاَو[ :حق السالم: ومنها ْ َ ُِ ٍ َِ ْ َ َُ ُّ َّ ْ َِّ ِ ِْ َ َ َردوها أو ِ ُّ ُ[)٥(. 
َيا أهيـا الـذين آمنـوا مل تقولـون مـا ال [ :حق الوفاء ومطابقة القول للعمل: ومنها َ َ ََ ُ َُّ َ َُ ِ َ َ ِ َ ُّ َ
َتفعلون  ُ َ ْ َ كرب مقتا عند&َ ً َِ ْ َ َ َأن تقولوا ما ال تفعلون اهللا ُ ُ َُ ْ َ ََ َ ُ َ[)٦(. 
َيا أهيا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامني هللاِِّ شـهداء بالقـسط وال [:  حق العدالة:اومنه َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َِّ َ ُ َُ َُ َ ْ ُْ َ ُّ َ

َجيرمنكم شنآن قوم عىل أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ُ َ ُ ْ ْ َ ْْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َِّ ِ َِ ْ ََ َُ ُ ََّ ٍ ُُ َ ِ ْ َ[)٧(. 
َإن الذين حيبون أ[ :عدم إشاعة الفاحشة: ومنها َ َُّّ َِ ُِ َّ ُن تشيع الفاحـشة يف الـذين آمنـوا ِ ََ َ َِ ِ َِّ ِْ ُ َ َ

ِهلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة ِ َِ َ ٌ ْْ َ ٌ َْ ُّ ِ َ َ َُ[)٨(. 
َفويل للمصلني [ : بل الطبيعية، سد احلاجات الرضورية:ومنها ِّ ْ ِّ ٌَ َُ ْ َ الذين هم عـن &َ ُ َْ ِ َّ
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َصالهتم ساهون  ُ ََ ْ ِ ِ َ الذين هم يراؤون &َ ُ َ ُ ْ ُ َ ِ َ ويمنعون ا&َّ ُ ََ ْ َملاعونَ ُ َْ[)١(. 
ٌويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة[ َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ُ ُِ ِ َ َ َْ َِ َِ ُِ[)٢(. 

ْومـن يعظـم [:  وقـال تعـاىل،ا مـن حرمـات اهللا تعـاىلّهنإ ف، تعظيم حرمته:ومنها ُ َِّ َ َ
ِحرمات َ ُ ِفهو خري له عند ربه اهللا ُ ِِّ ُ ََ َْ ََّ ٌ ُ َ[)٣(. 

 كـاجلريان والـضعفاء ،لبعـضهموهناك حقوق كثرية أخرى تذكر لكل املـؤمنني و
 .والشيوخ ال جمال للتفصيل فيها

 :احلقوق العائلية
ن العائلـة أ باعتبـار ، وفرد عىل جمتمـع، وجمتمع عىل فرد،وهي حقوق فرد عىل فرد

رد َّ يالحظ بشكل مطـنساني، ويكاد اإلسالممتثل لبنة تشكيل املجتمع يف التصور اإل
ني واالحكام املبتنية عليها تعتمـد أصـل العالقـات  كل النظرية االجتامعية والقوانَّنأ

احلقـوق  إىل  وهذه احلقوق متشعبة نشري منهـا،العائلية يف التخطيط االجتامعي السليم
 .التالية

 :حقوق األرحام
ْواتقوا ا[: يقول تعاىل ُ َّ َّالذي تساءلون به واألرحام إن اهللا َ َِ َ ْ ََ ََ ِ ِِ ُ ًكان عليكم رقيباهللا ََّ َِ َ ْ ُْ َ َ َ[)٤(. 

ُوآت ذا القربى حقه[ َ َ ََّ ُْ ْ َ ِ[)٥(. 
 :حقوق الوالدين
َوقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يـبلغن عنـدك [: يقول تعاىل َ َ ُ َِ َِّ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ ُّ ََ ًُ َْ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ َّ َّْ ََ َ َ
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َالكرب أحدمها ُ ُ َ ََ َ ِ َكالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها  أو ْ ْ َ َُ َُ ْ َ ٍّ ََ َ ُ َُّ ُ َ ََ ًوقل هلام قوال كريام ِ َِ َ ً ْ ََ ْ واخفض &َُُّ ِ ْ َ
ًهلام جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهام كام ربياين صغريا َ َ َِ ِ َِ َّ ْ ِّ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َّ ََّ َُ َ ُْ ِّ ُّ َُ[)١(. 

 :حقوق الزوجني
ًوالقرآن الكريم يتعرض هلا بشكل تفـصييل ويعتـرب عهـد الزوجيـة ميثاقـا غليظـا  ً

 .رمحة والتكامل والسكونويعطي اجلو العائيل معاين ال
َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتـسكنوا إليهـا وجعـل [: يقول تعاىل َ ِّ َ ََ َ َ ً َ ْ ْ ََ ْ ْ ْ ِّ َِ ُ َ ْ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ

َبينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون َُّ َ َ َ َّ َّْ ٍ َُ َ َْ َ َ َّ َ ََ ًِّ ٍ َِ َ َ ِ ِ ْ ً[)٢(. 

 :حقوق األوالد
 عىل تربيـة األوالد ويف اإلطـار العـائيل تعملمنسجمة ًوهي تشكل أيضا جمموعة 

 ويتم الرتكيز عىل الولد الصالح كعنرص اجتامعي اجيايب سـوف حيمـل أعبـاء ،النظيف
 .املستقبل
ْووصينا اإل[ َ ْ َّ َ ُ بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرهـا ومحلـه وفـصاله نسانَ َ َ ُ ْ َ ً ُ َ َ َ ً ُ ُ َ ْ َُ ُ َِ ِ َِ َْ ْ ُّ َ ُْ ْ ُ ْ ََ ُ ً ِ ِ
َثال َّثون شهرا حتىَ َ ً ْ َ َ َبلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعني أن أشـكر نعمتـك  إذا ُ َ َ َ َّ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ ِّ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َ َ ً َ َ َ

ُالتي أنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذريتـي إين تبـت  ُ َ َ َْ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ َ َ َ ََ ً َ َ َ َّْ َّ ْ
َإليك و َ ْ َ َإين من املسلمنيِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ ِ[)٣(. 

َرب هب يل من الصاحلني[: ه فيقولَّويدعو إبراهيم رب ِِ َِّ َ ْ َ ِِّ َ[)٤(. 
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٣٠٩ 

 :حقوق الطبيعة
ًا ّ للطبيعـة حقـَّنأ فريى سالمما اإلأ ،ًام يكون هذا غريبا عىل املذاهب الوضعيةّورب
يعيش فيها ويتكامـل  لكي نسانرة لإلَّا مسخّهنأ و، رغم كوهنا مما ال يعقلنسانعىل اإل
 عنـه ّر فيها وال يظلـم، والظلـم هنـا يعـربّن ال يبذأ عليه َّنإ .ق اهلدف من خلقتهّوحيق

ا ّمأ.  وإهدار طاقاهتا اخلرية،بكفران النعمة اإلهلية وعدم استغالهلا االستغالل املطلوب
 . يةنسان كل اإليةنسان فيعني استثامرها عىل أحسن وجه خلدمة اإل،شكر النعمة

َالذي خلق الساموات و اهللاُ [: قول تعاىلي َِ َِ َّ َ َ ِ وأنزل من السامء ماء فـأخرج بـه األرضََّ ِِ َ َ ََ َ َّْ ََ َ َ َ َ
َمن الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسخر لكـم األهنـار  َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َ ََّّ َ َّ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ َِ ُ ً َّ

َ وسخر لكم الشمس & َْ ُ ََّ ُ َ َوالقمر دآئبني وسخر لكم الليل والنهار َّ ْ ُ َ َ َ ََ ََّ ََّ َ َ َ ََ َّ َ ُْ ِ ِّ وآتاكم من كـل &َ ُ ُ َِّ َ
َما سألتموه وإن تعدوا نعمت ُّ َ َُ ُ َ َْ ُ َ ُِ ْ ِ ْ َّال حتصوها إن اإل اهللا َ ِ َ ُ ْ ُ َّ لظلوم كفارنسانَ َ ٌ ُ ٌََ [)١(. 

 ساننـكل العالقات بني اإلّ فإن هذا بشكل عام وعندما ندخل يف مرحلة التفاصيل
 فهناك العالقـة ،والطبيعة حيكمها نظام ترشيعي خاص يالحظ الواقع بعلم اهلي دقيق

 واحليوانات من حيث إمكان األكل، ومن حيث الطهارة والنجاسة، ومن نسانبني اإل
حيث امللكية، ومن حيث نوع التعامل وأمثـال ذلـك، وهنـاك العالقـة مـع الثـروات 

يء يقـال ـًمن جهات عديدة أيضا، ونفس الـشواملعادن والطاقات  األرض :الطبيعية
ًف عـن هـذا النظـام أسـلوبا مـن ُّ التخلـُّ ويعد، وهكذا،بالنسبة للمحاصيل الزراعية
 .أساليب عدم الوفاء باحلق

ً مثال عن العالقـة باملـال ّ يعرب7 بن احلسني ونحن نجد اإلمام زين العابدين عيل
 يف وجهـه، وال تـؤثر ّ من حله، وال تنفقـه إالّال تأخذه إالّ فإن ،ا حق املالّمأو«: ًقائال

                                                 
 .٣٤ ـ ٣٢:  ـ سورة إبراهيم1
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عىل نفسك من ال حيمدك، فاعمل به بطاعة ربك، وال تبخل به فتبوء باحلرسة والندامة 
 .)١(» باهللاّ وال قوة إال،مع السعة

ً ومسبحا هللا تعـاىل نسانًر الكون كله منسجام مع اإلّ يصوسالم اإلَّنأواحلقيقة هي 
 :ات التالية وذلك كام نراه يف اآليمعه
َسبح [ َّ َما يف الساموات وهللا َ َِ َ َّ  .)٢(]األرضَِ
َتسبح له الساموات السبع و[ ُ ْ َ ُ ُ َِّّ َّ َُ َُ َّ ومن فيهناألرضَ َِ ِ َ[)٣(. 
ِويسبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته[ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ ِّ َُ َ َ َْ ْ َّ َ ُِ ُ[)٤(. 
َّوإن من يشء إال يسبح بحمده ولكن ال[ َِّ ِ ٍَ َ َ ُ ِّ ََ ْ َ ُ ِِّ ِ ِْ ْ تفقهون تسبيحهمَ ُْ َُ ِ َ ََ َ ْ[)٥.( 

 الرسـول َّنأ ويف اخلـرب .ا العظـيمّح رهبّذن طبيعة واعية تشعر بواجبها وتسبإفهي 
 .)٦(»هذا جبل حيبنا ونحبه« :ُ عىل جبل أحد قالَّ عندما مر6

 حقوق الزمان واملكان والتاريخ
 هـذه أمـور  فكل،ويأيت يف هذا اإلطار حديث عن حقوق الزمان واملكان، والعمر

 أم أهـدر نعمهـا ومل يـف ل قىض حقها وقام بواجباته جتاههـا وه،نسانيسأل عنها اإل
 ؟بحقها
ٍكم تركوا من جنـات وعيـون [ ُ َ ُْ َ ٍَ َِّ ُ َ ٍ وزروع ومقـام كـريم &َ ٍِ َ َُ َ َُ َ ونعمـة كـانوا فيهـا &ٍَ ِ ٍُ ََ َ ْ َ

َفاكهني  ِ ِ َ كذلك وأورثناها قوما آخرين &َ ْ َ ْ َِ َ َ ًَ ََ ْ َ َ ِ ْ فام بكـت&َ َ َ َ َ علـيهم الـسامء وَ ََ َّ ُ ِْ َ ومـا األرضَ َ
َكانوا منظرين ِ َ ُ ُ َ[)٧(. 
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 .قبلن يعترب به ويستفيد منه للمستأ ،نسانوحتى التاريخ له حق عىل اإل
ِ َقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى ولكن تصديق الذي [ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ََ ٌْ ُ َ ًْ ِ َ ََ َِ َ ُ ِّ ِ ِ

ِبني يديه ْ َ َْ َ َ وتفصيل كل يشء وهدى ورمحة لقوم يؤمنونَ ُْ ً ُ َِ ٍ ُِ ٍَ ْ َ َ ُ َ ََ ً َِّ َّ َْ ْ ْ[)١(. 
َوقذف يف قلوهبم الرعب خيربون بيوهتم بأيدهيم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يـا ... [  ْ ْ ْ ُ ُّ ُُ ِ َُْ َ َْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ِ ُ ِ ْ ُ ِ ِ ُ ُ َِ َ

ِأويل األبصار َ ْ َ ْ ِ ُ[)٢(. 
ية كمسرية واحدة، ويعترب الفرد نسانسرية اإل ينظر لكل املسالم اإلَّنأواحلقيقة هي 

َّواملجتمع جزءا من هذه املسرية املمتد  واملجتمـع ،ة الصاعدة نحو احلياة اإلهلية الكاملةً
عبـاد اهللا  األرض  كله حيث يكون الدين كله هللا، وحيـث يـرثسالمالذي حيكمه اإل

ًقـسطا وعـدال األرض  الذي يمأل،الصاحلون بقيادة اإلمام املهدي  َّنأ ،ومعنـى هـذا. ً
ن أ فيجـب ،نسانً حقا عىل اإلنساين للمستقبل اإلَّنأ مسؤول عن املستقبل، ونساناإل

 .فرتته هو ويتناسى التاريخ واملستقبل إىل ن ينظرأ وال يستطيع ،دّخيطط له ويمه
 ّنأوددت : ً عليا ملا أظفره اهللا يف أحد احلروب، قـال لـه بعـض أصـحابهّنأ :يرو

 .كان شاهدنا يرى ما نرصك اهللا به عىل أعدائكًأخي فالنا 
َأهوى أخيك معنا«: 7فقال له  َ َ ََ َ ِ َ ْ فقال نعم؟َ َ َ َ َ َ قـال فقـد شـهدنا،َ َ ِْ َ ََ ِ ولقـد شـهدنا يف ،ََ َ َ ِْ َ َ َ

ِعسكرنا هذا أقوام يف أصالب الرجال وأرحام النساء سريعف هبم الزمان ويقوى هب ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ُ َ َ َ ْ ِّ ٌ ُْ َّ ُِّ ْ ِ ِ َ ََ َ َِ َ َِ ُم ِ
ُاإليامن َ ِ ْ«)٣(. 

 :نسانحقوق النفس عىل اإل 
 نـسانية عـىل اإلنـساني حقوق النفس اإلسالمر اإلّومن احلقوق الرائعة يف التصو

ن يفرط يف أ فليس له ، كي يقوم بتحقيق هدفه؛نسانالنفس هبة اهللا تعاىل لإلّ فإن ،نفسه
 .نفسه
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ْوال تلقوا بأيديكم[ ُْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِالتهلكة إىل َ َ ُ ْ َّ[)١(. 
 فيقـول ،ل من وزهنا يف قبال الطواغيـتّ هبا ويقلَّ نفسه ويستخفَّن يذلأوليس له 
َفاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني[ :عن فرعون ِ ِ َ َ ًَ ْ ُ َ ْْ َّ ُ ُ ُ َْ َُ َ َ َِ َ َ َّ[)٢(. 

َإن السمع والبص[ :ن يقرص بحق أي هبة عضوية أعطاه اهللا تعاىل إياهأوليس له  َ َ َْ ْ َّ َّ َر ـِ
ًالفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالَو ُ َ َْ َ ُ َ َْ َ َُ ِ ُ ُّ ُْ[)٣(. 

 واإلذن واللسان والفرج والقلـب م حقوق البدن والعنيّية تنظسالمواألحكام اإل
 . هبانسانن يفي اإلأً باعتبارها حقوقا جيب ،والعقل بشكل دقيق

فاكرب «:  ـ يف رسالة احلقوق املنقولة عن أيب محزة الثاميل ـيقول اإلمام زين العابدين
حقوق اهللا تبارك وتعاىل عليك ما أوجب عليـك لنفـسه مـن حقـه الـذي هـو أصـل 

قدمك عـىل اخـتالف  إىل  عليك لنفسك من قرنكَّ وجلَّاحلقوق ثم ما أوجب اهللا عز
رك ـ ولبـص،ًاّ ولـسمعك عليـك حقـ،ًاّ للسانك عليك حقَّ وجلَّجوارحك فجعل عز

 ولفرجـك ،ًاّ ولبطنك عليك حق،ًاّعليك حق ولرجلك ،ًاّ وليدك عليك حقًاّعليك حق
 فهذه اجلوارح السبع التي هبا تكون األفعال، ثم جعل عز وجل ألفعالـك ،ًاّعليك حق
 ولـصدقتك عليـك ،ًاّ ولصومك عليك حقـ،ًاّ فجعل لصالتك عليك حق،ًاّعليك حق

 .)٤(»ً وألفعالك عليك حقوقا،ًاّ وهلديك عليك حق،ًاّحق
الذي ال يستطيع أي  ، األمر عامل من احلقوق والواجبات يفنسان وهكذا يعيش اإل

 .مذهب وضعي مادي أن يدركه

                                                 
 .١٩٥:  ـ سورة البقرة1
 .٥٤:  ـ سورة الزخرف2
 .٣٦:  ـ سورة اإلرساء3
 .٥١٢ : ٤ ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق  ـ من4
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 :متهيد
ن نذكر بعض النقاط لعالقتهـا الـشديدة بتكـوين أقبل الدخول يف البحث، ينبغي 

 :الصورة الكاملة عن املوضوع، نطرحها بكل اختصار
 ديـن سـالم هذا البحث؟ اإلىما معن: هة قديمة تقولام تنطرح يف الذهن شبّ ـ رب١
ا املجمـوع الكـيل ّمـأم احلياة الفردية، واجلوانب االجتامعية املتصلة هبـا مبـارشة، ّينظ

 . ًللعالقات داخل املجتمع فضال عن العالقات الدولية فال جمال للحديث عنه
 وإذعان اجلميع ولكن اجلواب عنها عاد اليوم من نافلة القول بعد وضوح بطالهنا،

ًالعا كامال عىل اإلّلعوا اطّحتى من مل يط- ّ بـأن الـشبهة قائمـة عـىل التـصو- سـالمً ر ّ
كـانوا يؤمنـون باحلريـة  وإذا ،الكنيس عن الدين كشأن من الشؤون الفردية أو الغريب

 ا شـأن فـردي،ّذلك قائم عىل أساس أهنـّ فإن ـ وهم هبا ال يؤمنون يف الواقع -الدينية 
 قوانني الدين لتشمل احلياة، وعندئذ حيـدث َّن متتدأن جان جاك روسو يرفض كاوإذا 

 من هـذا التـصور ئًملدنية، فذلك أيضا ناشما يسميه بالتعارض بني القوانني الدينية وا
 . الكنيس املرفوض
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، نسانًفهو يعترب الدين موقفا من الكون واحلياة واإل: ي األمثلسالما التصور اإلَّمأ
ه مـن خالهلـا سـلوكه احليـايت يف خمتلـف َّ، ويتوجـنساناسه عواطف اإلتقوم عىل أس

 .الشؤون
 اجلانب االجتامعي حيتل القسط األكرب َّنأية، ملسنا سالمتتبعنا التعاليم اإل إذا ناّنإبل 

ّام أمكن القول بأن السلوك الفردي يقيم من خالل الذوبان االجتامعي هبدف ّمنها، ورب
بطـالن الـشبهة  إىل حلديث عن هـذا اجلانـب بقـدر اإلشـارةولسنا بصدد ا. إهلي سام
 .املطروحة
، وحماولـة اسـتنباط سـالم اإلىلة لدَّ باستعراضنا للعالقات االجتامعية املفض- ٢

ر ّكأساس أول، ثم تتطـو) العدل(و) القسط(اس تقوم عليه، ال نجد أمامنا إالأهم أس
 ).اإليثار والتضحية(ها لتبلغ حدوتواصل سري) ةّالرمحة واملحب(حد إىل العالقة لتصل
ن نستقي حمتواه من أال نستطيع ّ فإننا ن نجد للعدل مضمونه الصحيح،أوإذا أردنا 
نا سـنقع حينئـذ يف مفارقـات ال ّن أل؛مادية أخرى أو -ً كاملساواة مثال -ّمقاييس كمية 
ًف له مضمونا صحيحاّن نعرأّ وإنام نستطيع ،مناص منها س اإليامن أقمناه عىل أسا إذا ً

 ألهنا خلقت كل يشء، والقائمـة ؛باحلقيقة اإلهلية الكاملة املطلقة، التي متلك كل يشء
، فكـل نـسانبالقسط والعدل يف الكون، وكذلك اإليامن بالفطرة واملسرية الطبيعية لإل

ًيشء حيقق هلا اجلو الطبيعي املناسب، ويواكب مـسريهتا الـصاعدة يعـد عـدال، وكـل  ّ
ًمتطلباهتا يعد ظلام، هذا وقد أودعت يف الفطرة نفسها، طاقـة االجتـاه سلوك يتنايف مع  ّ

نحو العدل، واالبتعاد عن الظلم، بل وأودعت فيها قدرة تشخيص بعـض املـصاديق 
 .الظاملة أو العادلة
ريع، ـ يف التـشنساين مسألة اجلانب اإل هي ـ من الظواهر التي تتبع مسألة العدالة٣

ية، لتكـوين نظـرة تـصديقية، سالموعة من األحكام اإلفيكفي استعراض رسيع ملجم
بل نستطيع  ً العام بعني االعتبار دائام، النساينية تأخذ اجلانب اإلسالمّبأن الرشيعة اإل
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ية، وذلك من خالل تأكيدها عىل الفطرة وانسجامها معهـا، إنسانا بطبيعتها ّالقول بأهن
 .. .. األصيلنسايناجلانب اإلّ وما الفطرة إال

ية كانت تعيش احلالة الفطرية الواحدة نسان اإلَّنأد عىل ّها هو القرآن الكريم يؤكو
ق بـني املـصالح ّنظام أصـلح يوفـ إىل  التي احتاجت،ن تطرأ عليها حالة التعقيدأقبل 

 . ين بالنظام املنسجم مع الفطرةّالفردية واملصالح االجتامعية، فبعث اهللا النبيني مبرش
 مـا َّنأ: جنـب هـذه احلقيقـة، وهـي إىل كريم عىل حقيقة أخرىز القرآن الَّوقد رك

ّنـوع مـن التفاضـل الكـاذب، إنـام كانـت يف  إىل ن تؤديأّتصوروه من فروق يمكنها 
األصل لكي تسهل اللقاء احلضاري ويتم التعارف، وهـو أرضـية رضوريـة للتعامـل 

دة َّ املـسرية املوحـّما معيار التفاضل الطبيعـي فهـو ـ بنفـسه ـ رسأاالجتامعي السليم، 
مـن ً شـيئا املتناسقة، وهو معيار التقوى اإلهلية الفاعلة، وسنعرف من خـالل البحـث

 .يسالمية النظام اإلإنسان
، نجـد التخطـيط نـساينً ـ انسجاما مع فطرية الرسالة وتأكيدها عىل اجلانـب اإل٤
ة ـعنـرصيي يلحظ عنرص اخللود الزماين ويتجـاوز االختالفـات املكانيـة والسالماإل

ًوأمثال ذلك، ولذا نجده يف جانب كبري من ختطيطه مرنا مرونة حكيمة، بعيدا عن أيـة  ً
طبـق مـصلحة األمـة،  األمر ميوعة، فبرتكه ملنطقة املباحات بشكل أويل، ليمألها ويل

َّوعرب نظام التشاور الذي يراه صاحلا للفرتة الزمانية والظروف املكانية القائمـة، حقـ ق ً
 .)١(لها يف أي نظام آخريد مثمرونة ال نج
 مـن سـالمًن يلحظ هذا اجلانب متاما عند مالحظة موقـف اإلأ فيجب ،وعىل هذا

 .تنظيم العالقات الدولية العامة
                                                 

ً يشري هبذا إىل منطقة الفراغ التي ذهب إليها الشهيد الصدر، والحقا الشيخ يوسف القرضاوي وأسامها منطقـة العفـو  ـ 1
، ٦٩٢ ـ ٦٨٦: اقتـصادنا للـشهيد الـصدر: انظر.  احلالل واحلرام للشيخ يوسف القرضاوي.مع بعض االختالفات

  .١٤١ ـ ١١١: ١١لتقريب، العدد دورية رسالة ا
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لظـروف ّ فـإن  القوانني،ّا من أعمَّ النصوص القرآنية رغم أهنكون ـ من الطبيعي ٥
ن تطبيقـات الرسـول أكـذلك نجـد . اآلية وأسباب النزول دورها يف توضيح الداللة

، والقادة األوائل، وسرية املسلمني التي تكشف عن تأييد املعـصوم كـل 6األكرم 
 هـو ى كان الظاهر القرآين يبقـّ املدلول القرآين، وإنًهذا يلقي أضواء كاشفة رائعة عىل

 .األصل األساس يف البني
سـس العامـة التـي ّ ـ ويف خامتة هذا التمهيد، نذكر بأننا هنا إنام نحاول معرفة األ٦

ا حتديـد تطبيقاهتـا، ّمأية التفصيلية من العالقات الدولية، سالمتقوم عليها املواقف اإل
ّاختـاذ ى يمكـن ّصة، وأنـَّومدى تفوق أي جانب عىل اجلانب اآلخر يف املواقف املشخ

نهـا ّية وتعيسـالمرها اخلـربة احلاكمـة يف الدولـة اإلّاملواقف املواجهة، فهذه أمور تقد
 .ات الواقع القائممفرد
 
  والدولة العاملية سالماإل
ً للدولـة العامليـة حـديثا عـن رضوري مـن سـالمام كان احلديث عـن دعـوة اإلّرب

ًعىل األقل حـديثا عـن رضوري فقهـي واضـح لـدى علـامء  أو ،سالمرضوريات اإل
 . وفقهائهسالماإل

 ؛يـاة كلهـا شـؤون احلكلها، وللناس كلهم، وعىل األرض ّ جاء ليطبق يفسالمفاإل
ية نحـو نـسانوذلك باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن الـسري الطبيعـي للقافلـة اإل

هلي غري حمدود، وختطيط حكـيم إكامهلا، واحلل األصلح الذي قام عىل أساس من علم 
 . والكوننسانهلذه املسرية من قبل خالق اإل

فهـو . ال يتم بـدون دولـةه دين احلياة كلها، واحلياة حمورها االجتامع، واملجتمع ّنإ
ه رسالة جاءت ناسخة ّنإ. دة، حيث يكون الدين كله هللاَّإذن يدعو للدولة العاملية املوح

 مصدقة ألصوهلا ونظراهتـا الثابتـة، ،جلميع الرشائع، يف نفس الوقت الذي جاءت فيه
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رية رأت سـبيلها ـ، وكـل البـشسالمفكل الرشائع إذن وجدت صورهتا األكمل يف اإل
 . فيهالصالح

ً رسول للناس مجيعا، ال لعـشرية، وال لفئـة، وال لعنـرص، 6والرسول األكرم 
 . يةنسانية لكل اإلنسانه رسول خالق اإلَّنإوال ملنطقة جغرافية معينة، 

ُقل يا أهيا الناس إين رسول[ ُ َ َِّ ِ ُ َّ َ ُّ َ ْ ًإليكم مجيعا اهللا ُ ِ َ ْ ُْ َ ِ[)١(. 
َوما أرسلناك إال مبرشا ون[ َ َ ًَ ِّ ُ َ ْ َّ َ َ ْ ًذيراَ ِ[)٢( . 

زعـامء الـدول  إىل ، وأرسل رسـائلهسالماإل إىل ً دعا العامل مجيعا6وهلذا نجده 
ًاملعروفة آنذاك، داعيا إياهم إليه، ال بل أعلن عاملية رسالته وهي ما تزال مستضعفة يف 

 :مكة، حيث جاءت اآليات القرآنية
ْوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأب[ َ ُ ََ ِ َ َ َُ ِ ِْ َُ ُ ََ ََّ ْ ٌصارهم ملا سمعوا الذكر ويقولون إنه ملجنونِ َُ ْْ ُ َ ُ َََ َََّّ ِ ُ ُ َ َ َ ِّْ ِ ِ ِ 
َوما هو إال ذكر للعاملني & ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ٌ َْ ّ[)٣(. 

 6وقد ذكر الرسول األعظم .  من الدعوةد هذه احلقيقة يف املراحل األوىلّلتؤك
رسى، ك) خرسو پرويز(مضمون اآلية السابقة، يف إحدى رسائله وهي التي أرسلها إىل

 : حيث جاء فيها
كرسى عظيم فارس، سالم عىل  إىل بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا «
 ّنأ اهللا، وحده ال رشيك له، وّن ال إله إالأبع اهلدى، وآمن باهللا ورسوله، ويشهد ّمن ات

ة، ّالنـاس كافـ إىل  أنـا رسـول اهللاّ فـإين،سالمًحممدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية اإل
ثـم إأبيـت فعليـك ّ فـإن  الكافرين، أسلم تسلم،ًألنذر من كان حيا، وحيق القول عىل

 .»املجوس
                                                 

 . ١٥٨:  ـ سورة األعراف1

 .٢٨:  ـ سورة سبأ2
 .٥٢ -٥١:  ـ سورة القلم3



٣١٨ 

 العـدل، ويكـون ُّ باليوم املوعـود، حيـث يعـماألنبياء َّومن نفس هذا املنطلق برش
 هـذا التبـشري بالدولـة العامليـة َّنإ. )عـج(الدين كله هللا، وحيث يظهر املهدي املنتظـر

ريعات ـة مراجعـة جلوانـب التـشَّ أيـَّنأامليـة بـال ريـب، عـىل منطلق مـن طبيعتـه الع
ليكـون ديـن  مـصمم سـالم اإلّنأ – بـام ال مـراء فيـه – نـسانح لإلّية توضـسالماإل
مكانية  أو مساحة زمانية أو ه ال ينطبع بطابع معني، وال منطقةّ ذلك ألن؛ية ككلنساناإل

 .كل هذا يكاد يكون من نافلة القول.خاصة
عائه العاملية يصدق مع ذاته، يف ّ بادسالم اإلَّنأهو : الذي نريد أن نؤكده هنا َّ أنّإال

رعة يف ـ الـسؤال التـايل ينطـرح بـسَّنأ إذ ،مع أسسها األخرى حني تكذب كل النظم
 :  منها العاملية واألممية، وملخصهٍّعاء أيّالذهن، بعد اد

سلطته ليشمل العامل؟ ومن ن يوسعوا من أفقه وأما الذي يربر للقائمني عىل النظام 
 هلم ذلك؟ّالذي خو
عيـة لـذلك وهـي املاركـسية، وجـدناها ال ّزنا عىل أكرب املبادئ املدّنا حتى لو ركّنإ

 فـرض قبوهلـا وسـالمتها مـن ًن تثبت مربرا ينسجم مع أسـسها هـي، عـىلأتستطيع 
أو  املناقشة، وهو فرض حمال، فليس هناك قانون ديالكتيكي واحد يفرض حكومة فئة

ي باختالف مـسرية الـشعوب الخـتالف ـ هذه القوانني تقضَّنإشعب عىل العامل، بل 
 . ّمستواها االقتصادي، وتعقد عالقاهتا االجتامعية

 عنـدما يعلنـون األمميـة - مع ذاهتـم املاركـسية -وحينئذ فلن يصدق املاركسيون 
ن أً فلسفية، فضال عن ًن تثبت هلا أسساأما الرأساملية فهي أعجز من أ. والدولة العاملية

 .دةَّجتد املربر التارخيي احلضاري ألطروحة حكومة عاملية موح
 :التالية األمور  فيستمد عامليته كام رأينا منسالمما اإلأ
، واألطروحة النهائيـة ملـسرية نسان ووليه املطلق لإلنسان ـ كونه رسالةخالق اإل١

 .نساينالتكامل اإل
 ّآخـر، بـل هـي احلـد إىل إنـسانة ال ختتلـف مـن  والفطـر، ـ وكونه دين الفطرة٢
 .لص الفانسايناإل
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 .البرشية مجعاء إىل – رسول اهللا – ـ وكون رسوله ٣
ية ال يمكـن سـالم االنطالقة اإلّن ننبه عىل أنأهذا ما أردنا اإلشارة إليه، كام وددنا 

  ـعونّ يـدكـامـ ا رسـالة اهللا، وليـست ّهنإ... أية انطالقة أخرى إىل ن تقارن بأي حالأ
ذلك من آهلـة  إىل ما أو رسالة التحضري، أو رسالة التاريخ، أو رسالة الرجل األبيض،

 .الشعوب والثرواتهنب ر ّومهية، صاغتها العقلية االستغاللية االستعامرية، لترب
قبلـه فـال منـاص لـه مـن  إذا مـاأن يتساءل عن الـدليل، أ إنساننعم، يمكن ألي 

 .التسليم باحلقيقة
ية العاملية الواحدة سالمحتقق هذا احللم الكبري، حلم الدولة اإلّ فإن ،أي حالوعىل 

 مل يعد هناك جمال للبحث عن العالقات -ًآجال  أو ًقه عاجالّ وهو ما نعتقد بلزوم حتق-
 األمـة ّالدولية، وإنام تعود املـسألة عالقـة بـني القطاعـات املختلفـة يف داخـل جـسم

 .هي األصل يف املسرية: فلنعرب أو ية للبرشية،املوحدة، وهي احلالة الطبيع
كلها تطوف حول الكعبـة حمـور التوحيـد، كـام يطـوف  األرض  يريدسالم اإلَّنإ

ن نـشهد هـذه املقارنـة يف كلـامت أالكون حول العرش حمور اخللق اإلهلي، ونستطيع 
 :ّ، التي تشبه الطائفني بالبيت، بالطائفني بالعرش، حيث يقول7اإلمام عيل
ًاختار من خلقه سامعا، أجابواو« ّدعوتـه، وصـدقوا كلمتـه، ووقفـوا مواقـف  إليه ّ

 .)١(»هوا بمالئكته املطيفني بعرشهّأنبيائه، وتشب
 

  االنقسام هو االستثناء
 :حـدامهاإ ،دارين إىل ن ينقسم العاملأ يف مرحلة االستثناء هو سالموما يتصوره اإل

 الفاصــل بــني الــدارين هــو الــسلطة واحلــد.  دار الكفــر:، واألخــرىســالمدار اإل
 : الشهيد عبد القادر عودةذيقول اإلستا. يةسالماإل

                                                 
 . ٤٥:  ـ هنج البالغة1
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ولكن ملا كان النـاس ... ا رشيعة عاملية ال مكانيةَّهنأية سالماألصل يف الرشيعة اإل«
ًمجيعا ال يؤمنون هبا وال يمكن فرضها عليهم فرضا، فقد قضت ظروف اإلمكـان،  ن أً

 . البالد التي يدخلها سلطان املسلمني دون غريها من البالدّق الرشيعة إال عىلّال تطب
 إذا ية يف أساسـها رشيعـة عامليـة،سـالم الرشيعة اإلّنإ: ن نقولأوهلذا نستطيع  ...

نظرنا إليها مـن  إذا ،نظرنا إليها من الوجهة العلمية، ولكنها يف تطبيقها رشيعة إقليمية
 .)١(»الوجهة العملية

أغلبهم ـ مسلمون،  أو ل هذه الدار كل بلد سكانه ـ كلهموعىل هذا األساس فتشم
 .وكل بلد يتسلط عليه املسلمون وحيكمونه

 . دار احلرب ودار العهد :ما دار الكفر فتشمل مساحتنيأ
 باإلضافة للقواعـد العامـة يف التعامـل مـع غـري -والعالقة مع دار العهد حتكمها 

 بشدة، ويأمر القـرآن بكـل سالمم هبا اإل مقتضيات العهد التي يلتز-ًاملسلمني عموما 
َوأوفـوا بالعهـد إن العهـد كـان [ ّوضوح بعدم نقض العهد إن كانت رشوطه حمققـة ََّ َ ْ َْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُ َ

ًمسئوال ُ ْ َ[)٢(. 
 –ن ختـرج أيف حني تقوم العالقة مع دار احلرب عىل مقتضيات لغة احلـرب، دون 

  . التعاملية العامة يفنسان عن األطر اإل- سالميف منطق اإل
 

 عنارص مهمة يف العالقات مع اآلخرين
ن نجمل األمر، فنذكر بعض العنارص التي تلعب دورها الكبري يف حتديد أ ُّوهنا نود

نا قبل ذكر هذه العنارص، ّنأّية، إال سالمنوعية العالقات الدولية للسياسة اخلارجية اإل
 :ية، ومهاسالماسة اخلارجية اإلاألساسني الرئيسني، اللذين تقوم عليهام السي إىل نشري

                                                 
 .٤٤٠:  ـ الترشيع اجلنائي طبع طهران1
 .٣٤:  ـ سورة اإلرساء2
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 . ضوء الواقع القائمية العليا عىلسالم املصلحة اإل-ً أوال
 .ية، والصالت اخللقيةنسان الروابط والرمحة اإل- ًوثانيا

 -ي يستقي من هذين املعنيني، بل يمكننـا القـول سالم كل الترشيع اإلَّنأوالواقع 
 أن يـضع ّ ليقـصد إالسـالمحد، فلم يكن اإلان عن موقف واّام يعربَّهنأ -ق ُّعند التعم

ّ عىل طريق تكامله، ويفجر طاقاته، وينفي عن حياته كل املعوقات التي تقـف نساناإل
ة مـن هـدي الرسـولني، الـداخيل واخلـارجي، أي الفطـرة َّيف وجه مـسريته املـستمد

 . والترشيع
ان مـن أهـم سـامت  الواقعية والروح املناقبية، تعتربَّنأ ،والواقع الذي ال شك فيه

ى جوانبه، وما سنراه فيام يـيل مـن أسـس تنبثـق عـن هـاتني ّي يف شتسالمالترشيع اإل
ا العنارص التي وددنا الرتكيز عليها يف نظرتنا الرسيعة هذه، فهي ّم أ.الصفتني الرئيستني

 :كام ييل
 .ًنموذجا أعىل للمجتمعات البرشية األمة  العمل عىل إبقاء-ًأوال 

الوسط، والوسطية هنا بـال ريـب  األمة هي: ية التي يصفها القرآنمسالفاألمة اإل
، وما يمكن اسـتفادته مـن تعبـري واسـطة العقـد، حيـث )١(يراد هبا النموذج األسمى

الشاهدة، وهي خري أمـة  األمة فيه، وهي األخرى اجلوهرة الثمينة التي تتبعها اجلواهر
ية تسري بـشكل منـسجم مـع المسأخرجت للناس، وعىل هذا فالسياسة اخلارجية اإل

ى الوسائل والـسبل، أي سـواء ّبشت األمر اه حتقيق هذاّجمموع السياسات الداخلية باجت
 .العسكرية،أو غريها أو االجتامعية، أو اإلعالمية، أو عىل األصعدة السياسية،

التعـايل والتكامـل يف كـل حقـل، إىل  األمـة  يـدفع- كام تـرون – هذا العنرص ّنإ
                                                 

ّ لكن العالمة الطباطبـائي ،، والتفسري الذي أورده هنا هو التفسري الدارج من سورة البقرة١٤٣ ـ يشري إىل اآلية 1 بـرغم ـ ّ
ّيذهب إىل تفسري آخر لآلية، وهو كون الوسطية هنا التخلل بني البرشية، وأن بينها ـ ّاقراره باملعنى املزبور يف حد ذاته 

ًاناسا صاحلني يتخللون املجتمعات البرشية   . يشهدون أعامهلا وسلوكياهتا،ُ
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ه َّنـإ. ة األكمل من جتارب اآلخرين، واستغالل كل تسابق يف سبيل حتقيقـهواالستفاد
 نقول هـذا .ية حضارية كربىإنسانيعني االنفتاح عىل كل جماالت احلياة، ومحل رسالة 

 قد أقصيت عن هـذا الـدور الطليعـي - نتيجة عوامل كثرية -ّونحن نعرتف بأن أمتنا 
تنساه عندما  أو  عىل الوصول إليه،َّ تظل تلحن الألت، له، ولكن هذا ال يعني ّهُاالذي 

 .ّحتاول أن تؤصل أية عالقة دولية
 . املبدئية يف التعامل-ًثانيا 

 اخلارجي، ذلك أو وهي سمة عامة يف كل خط سيايس، سواء عىل الصعيد الداخيل
 منهـا ،رية تقـوم عـىل أسـسّ تـصوئية دولة عقائدية، تؤمن بمبادسالم الدولة اإلّنأ

 ).الفرد واملجتمع(نسانلية تستوعب حياة اإلخطوط عم
 فهي تقرتب من اآلخرين بمقدار قـرهبم مـن املبـدأ، وتبتعـد عـنهم بـنفس ،وهلذا

فعىل ... ّاملقياس، وهي ال تتعامل معهم إال من خالل االمتدادات التي يسمح هبا املبدأ
يف  سـيئة،و  أحـسنة، أو ّوكوهنـا وديـة،: د نـوع العالقـات الدوليـةَّضوء املبدأ يتحـد

 .األصل
ا عالقات سامية، قـد ّ وذلك ألهن؛ّفال تقوم إال بني املؤمنني: ا العالقات األخويةّمأ

ن يصلها أنـاس خيتلفـون أتعني وحدة األفراد يف خمتلف الشؤون، وليس هناك إمكان 
 .عىل قضية اإليامن

 . نفي السبيل عىل املؤمنني-ًثالثا 
الـسياسة اخلارجيـة، وربـام كانـت يف بعـض وتعترب هذه القاعدة من أروع قواعد 

ّجوانبها تطبيقا للقاعدة األوىل، كام تعرب عن علو اإل  عـىل غـريه مـن األنظمـة، سـالمً
ًن ال متس مطلقاأوكرامة املسلمني التي جيب  ّ. 
ق ّتفـو إىل عقـد يـؤدي أو معاهـدة أو رفـ تـصّأيّ فـإن وبموجب هذه القاعدة،
هذه القاعـدة ّ فإن -ّ وكام يعرب الفقهاء -ًغيا من أساسه  ملُّالكافرين عىل املسلمني، يعد
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 ُّتعـد) نفي العـرس واحلـرج(، وقاعدةسالمشأهنا شأن قاعدة ال رضر وال رضار يف اإل
ّن حتكم عىل األحكام األولية بمجموعها، اللهم إال أمن القواعد الثانوية التي تستطيع 

 . غاية أسمى كاجلهادتلك التي تتضمن بنفسها حتمل الرضر يف سبيل حتقيق
َولن جيعل[ :اآلية الرشيفة: أدلة، منها إىل وتستند هذه القاعدة ََ ْ َْ َللكـافرين عـىل  اهللاُ َ َْ َ ِ ِ َِ

ًاملؤمنني سبيال ِ َ َ ِ ِ ْ ُْ[)١(. 
 يعلـو سالماإل:( األحاديث التي تطبقها يف بعض املوارد، كاحلديث جاء فيه:ومنها

 .)٢( ) حيجبون وال يورثون عليه، والكفار بمنزلة املوتى، الىلعوال ي
ية، سـالمهات اإلُّ روح التوجّنإ :ن يقالأام أمكن ّإمجاع الفقهاء، ورب إىل كام تستند

ُالعـزة هللا َو[ر هذه احلقيقـة بوضـوح، ّومالحظة املناسبات بني احلكم واملوضوع، تقر َّ ِ ْ
ُولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلم َ ُ ُ ََ َ ْْ َّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ  .)٣(]َونْ

 كـام يقـول - ُّ مـن التكـربعّه ال يعرب عـن نـوُّ هذا التوجّنأ إىل ،ّن ننبه هناأوينبغي 
ي عـىل غـريه، باعتبـاره النظـام سـالمّ وإنام هو تقرير حقيقة علو النظـام اإل–البعض 

نعم، يمكـن . إنساين أساس من معيار األكمل، وبالتايل أفضلية تابعيه، فهو يعمل عىل
ن أمـا إاألدلة،  إىل يتساءل أحد عن أصل املعيار، ويتحول البحث حينئذ أو ن يناقشأ

ًيعترب ذلك بشكل عام عمال عنرصيافيطلق القول عىل عواهنه،   . الظلمّهو من أشدو، ً
املجـاالت :ا قاعدة تعامليـة مهمـة،هلا تطبيقاهتـا يف خمتلـف املجـاالت، ومنهـاَّهنإ

 يف تعاملنا مع القوى العظمى، التي تعمل ع من تطبيقها اليومووليس هنا بأر. السياسة
 . ّعىل ابتالع العامل وهنب ثرواته، وعرب بعض األساليب اخلداعة

 هجري من قبل املريزا الـشريازي، نتيجـة ١٢٦٨وما حادثة حتريم رشاء التبغ عام 

                                                 
 .١٤١:  ـ سورة النساء1
 .٣٣٤: ٤فقيه  من الحيرضه ال ـ 2
 .٨:  ـ سورة املنافقون3
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املعاهدة التجارية التي عقدها الطاغوت نارص الدين شاه مع انكلرتا، والتي منح فيهـا 
 رشاء وبيع التبـغ الـداخيل واخلـارجي لربيطانيـا، مـن خـالل تـاجر انگليـزي امتياز
ّإال تطبيقا هلذه القاعدة، حيث سلط الشاه الظامل، الكافرين عـىل جانـب ) رجي(ىيدع ًّ

 :ي، حيث أصدر املريزا الشريازي فتواه املعروفة القائلةإسالماقتصادي 
عد بمثابة إعالن احلرب ضد اإلمام نه يأّن استعامل التبغ ومشتقاته حرام اليوم، وإ"
 .")عج(املهدي

اخلميني  األمة هو املوقف احلازم الذي وقفه إمام: والتطبيق السيايس الثاين املعارص
ق عـىل ّن ال تطبـأاشـرتاط : ويعني)  احلصانةأي(العظيم من معاهدة الكاپيتوالسيون

يـث يقـوم قنـصل الدولـة ، حالتابعني هلـاّاألتباع األجانب يف إيران إال قوانني دوهلم 
 .املذكورة بتطبيقها

ًوما كانت تعني إال نوعا من املصونية القضائية لألجانب، وتسليطهم عـىل رقـاب  ّ
، فـنهض ١٩٦٣املسلمني، وقد قام نظام الشاه املقبـور، بعقـد هـذه املعاهـدة يف عـام 

 والعدالة، المس ضد هذا العمل املنايف لإل- ويف طليعتهم اإلمام القائد -العلامء الكبار 
ية الكربى سالم بذرة الثورة اإلّنأوالواقع . تركية إىل  احلكم الطاغينفاهن أى به ّا أدّمم

 بيانه اجلريء وفتـواه باآليـة القرآنيـة َّ اإلمام استهلَّنأوالرائع . غرست يف ذلك اليوم
َولن جيعل[: الرشيفة ََ ْ َْ ِللكافرين عىل املؤمنني سبي اهللاُ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َْ َ   .)١(]ًالَ
هؤالء القائمني عليها، راعوا هذه القاعدة يف تعاملهم،  أو ية،سالماإل األمة َّنأولو 

ّ، حتـى عـدنا نـشهد اليـوم حكـام ًباحلالة التي هي عليها اآلن قطعـا األمة ملا أصيبت
ط ّ املتسلّجملس، يعرتفون فيه باحلدود اآلمنة إلرسائيل، هذا العدو إىل املسلمني يتنادون

 .قاب املسلمني، واملهني لرشفهم وكرامتهمعىل ر
ً العنارص الثالثة املاضية تشكل أساسـا لـروح االسـتقالل، َّن أومن اجلدير بالذكر

 . نفوذ أجنبي مذلّع عىل أيُّوالرتف

                                                 
 .١٤١:  ـ سورة النساء1
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 . التوعية قبل كل خطوة أخرى-ًرابعا 
قيـام ر لزوم الّوهو بمقتىض واقعيته وفطريته يقر ...  دين التوعية والرتبيةسالماإل

 إىل ن ينفـذأ سـالممعسكره، وأي جمتمع يراد لإل إىل َّ يراد له أن ينظمإنسانبتوعية أي 
 وضـوح ّ قيمتهـا ستنكـشف بكـلَّنأه يعلم َّألن؛ ه يعرض جوهرته الثمينةَّن إ...عمقه

ْقـل [ولذا فهو يرفض أي تقليد يف العقيـدة، ويـدعو للبحـث والربهنـة، ... للجميع ُ
ْهاتوا برهانكم ُْ َ َ ُ ِال إكراه يف الدين[، وهو يرفض أي عملية إكراه عقائدي )١(]َُ ِّ ِْ َ َ ِ ، كام )٢(]َ

 .... األيدي واألبصار، قوية يف برصها وبصريهتان تكون من أويلأ األمة يريد من
يقـول . ّويف جمال التعامل مع اآلخرين يأمر بالدعوة البينة الواضحة قبل كـل يشء

ُادع [:القرآن الكريم ِسبيل  إىل ْ ِ َربك باحلكمة واملوعظـة احلـسنة وجـادهلم بـالتي هـي َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ َ ْ َ َِّ َْ َْ َْ ْ َ
َأحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ ُِ َ َ ُ َ ََ َّ ََ َ َِ َ َ َّ ِ[)٣(. 

ُفلذلك فادع واستقم كام أمرت وال تتبع أهواءه[ َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ ُِ َّ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ  .)٤(]... ْمَ
َومن أحسن قوال ممن دعا[ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ً َ َ َوعمل صاحلا وقال إنني من املسلمني اهللا  إىلََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ًَ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ[)٥(. 
ُقل هذه سبييل أدعو[ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ َعىل بصرية أنا ومن اتبعني وسـبحان اهللا  إىلُ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َِ ٍ َِّ ِ َ َ َ َومـا أنـا مـن  اهللا َ َِ َ َ َ

َاملرشكني ِ ِ ْ ُْ[)٦(. 
ية يف العراق، آية اهللا الـسيد الـصدر يف سالم يقول شهيد الثورة اإل املجال هذاويف
 ):اقتصادنا(كتابه
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٣٢٦ 

 بـاإلعالن عـن - قبـل كـل يشء -يون سـالمن يبـدأ الـدعاة اإلأ: واألمر اآلخر"
 إذا زة بـاحلجج والرباهـني، حتـىّية، وإيضاح معاملها الرئيسية، معزسالمرسالتهم اإل

ومل يبق لآلخرين جمال للنقاش املنطقي السليم، وظلـوا بـالرغم  حجته، سالمّمتت لإل
 -ية سـالم، عند ذلك ال يوجد أمـام الـدعوة اإل...ين عىل رفض النورّمن ذلك مرص

 طريقهـا بـالقوى َّن تـشقأّ إال -ية نسانبصفتها دعوة عاملية تتبنى املصالح احلقيقية لإل
 .)١("املادية، باجلهاد املسلح
 : قوله7الكايف للمرحوم الكليني عن الصادق وقد جاء يف كتاب 

ًيا عيل ال تقاتلن أحدا : اليمن، فقال إىل 6بعثني رسول : 7قال أمري املؤمنني «
ً، وأيم اهللا لئن هيدي اهللا عز وجل عىل يديك رجال خري لك مما سالماإل إىل حتى تدعوه ّ ّ

 .)٢(»طلعت عليه الشمس وغربت، ولك والؤه يا عيل
):  السالمعليهام(ّلقرآن قبل كل يشء، الذي علمه اهللا ملوسى وهارونه أسلوب اَّنإ
َاذهبا[ َ َفرعون إنه طغى  إىل ْ ََّ ُ ْ َِ َ ْ ُ فقوال له قوال لينا لعله يتذكر&ِ َ َِّّ َ ًَ ُ َ ْ َُّ َ َ ًَ ََ ُ َخيشى أو َ ْ َ[)٣(. 
وها نحـن . احلق إىل ن هيتدواأ عسى - حتى عند مواجهة الطواغيت -نه الدعوة إ

رى ـكـس إىل يف رسـالته) سـالمأدعـوك بدعايـة اإل(لعظيم يكرر عبارةنجد الرسول ا
 . ي الساميسالمذا التعليم اإلهلً تطبيقا ؛انوشريوان، وقيرص إمرباطور الروم

وقـد ذكـرت أسـامء بعـض الـدعاة . األقطار إىل ون الدعوةّوهكذا راح الدعاة يبث
 : اهللا، ومنهم إىل األوائل الذين أرسلوا لتحقيق واجب الدعوة

 .إيران إىل  مبعوث الرسول-عبد اهللا بن حذافة السهمي 
 .مرص لدعوة املقوقس إىل  مبعوث الرسول-حاطب بن أيب بلتعة 

                                                 
 .٢٩٩ ـ  ص1
 .٣٠، ص ١١ج :  ـ وسائل الشيعة2
 .٤٤ ـ ٤٣: طه ـ سورة 3



٣٢٧ 

 .روما إىل  مبعوث الرسول-دحية الكلبي 
 .احلبشة إىل  مبعوث الرسول-عمرو بن أمية 

 .الياممة إىل  مبعوث الرسول-سليط بن عمرو 
 .عامن إىل  مبعوث الرسول-عمرو بن العاص 

 .الواقعة عىل ساحل البحر األمحر) أيلة(مدينة إىل  مع وفد معه-حرملة بن يزيد 
 .ملوك محري إىل  مبعوث الرسول-املهاجر بن أيب أمية 

 ).مدينة قرب بحر عامن(مهدان إىل  مبعوث الرسول-خالد بن الوليد 
 .هذه املدينة إىل  مبعوثه الثاين- 7عيل بن أيب طالب 

 .اهلند إىل سالم مبعوث اإل-اليامن حذيفة بن 
 .قبيلة حارثة بن قريظ إىل  مبعوث الرسول-عبد اهللا بن عوسجة 

 .قبائل ذي الكالع احلمريي إىل  مبعوث الرسول-جرير بن عبد اهللا البجيل 
ن نجـد التطبيقـات أأردنـا  وإذا .الـشعوب إىل وغريهم ممـن محـل مهمـة الـدعوة

ن نلحظها يف بعثات اإليضاح املرسلة أل الدويل، أمكننا السياسية هلذا األصل يف التعام
ة، ويف ـهناك، ويف أساليب توضيح احلقيقة عرب الوسائل السمعية والبـرصي إىل من هنا

 . املؤمترات الدولية إىل مةَّرات التفسريية املقدَّهة، واملذكَّرات اإليضاح املوجَّمذك
 -ا تنظر لعملية التوعيـة واإليـضاح ّهنأ: يةسالموما تتميز به العالقات الدولية اإل

 أو  جيب االلتزام به قبـل القيـام بأيـة خطـوة عـسكرية-كرسالة إهلية ومبدأ رضوري 
 -ا مـا نجـده مـن الـسياسة املـاكرة القائمـة ّمأ. غريها جتاه الدول األخرى أو سياسية
لـزم ذا  فـإ، باعتبارها منـاورة سياسـية، فهو اعتامد هذه السياسة التوضيحية-بالفعل 

 .ت املوازينَّاألمر، قلبت احلقائق، وتغري
 . مراعاة العدالة يف التعامل-ًخامسا 

َشهد اهللا[: ي عن الواقعسالمر اإلّ أصول التصوّل العدل أهمّيشك ِ ّ أنـه ال إلـه إال َ ََ َُ ِ َّ َ



٣٢٨ 

ِهو واملالئكة وأولو العلم قائام بالقسط ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ ً َ ُِ َُ َ َ َ َُ َْ...[)١(. 
ِيا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقـسط [: التعامل االجتامعي األسس عند ّوأهم ِ ِ ِْ َ َْ َِّ ََ َّ ََ ُ ُ ُ َ ُّ َ
َشهداء هللاَِِّ َ َ ُ...[)٢(. 

 يأيت التأكيد عىل العدالة حني تثور اإلحن والشنآن، ويكاد العدل َّنأ ،ومن الطبيعي
َوال جيـرمنكم شـنآ... [: ينسى من البني، وحينئذ تقول اآلية َ ََّ ْ َُ ِ ْ َ َ َن قـوم عـىل َ َ ٍْ َ ُال تعـدلوا أُ ِ ْ َ ّ

َاعدلوا هو أقرب للتقوى ُ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ َ ُ...[)٣(. 
 يلحظ فيه واقعهم سالم العدل يف التعامل مع األجانب عن دار اإلَّنأوإذا الحظنا 

 يف اجلهاد سالمده أحكام اإلّ يف هذا األصل، وهذا ما تؤكنساينالقائم، أدركنا البعد اإل
جانـب قـضايا  إىل يةسـالم وقوف الدولة اإلّوهو ما يفرس. اوالعهد واإلجارة وغريه

 حتى لو ،، ومقارعة الظلم والطغيان يف كل مكاناألرضاملستضعفني واملحرومني يف 
 . يمسها من قريب، وعملها عىل نفي العالقات الظاملة بني الدول األمر مل يكن

ًجانبهم وقوفـا مـصلحيا دعائيـا، حتـى إىل فليس وقوفنا ً  األمـر ى لنـاّ تـسنمـا إذا ً
ومنحتنا املقادير أزمتها رحنا نسومها سوء العذاب، وهو ما نجده من القوى العظمى، 

ّوإنام هو موقف مبدئي أصيل قائم عىل أساس متني، متى ما خالفنـاه . رشقيها وغربيها
ي القويم، ودخلنا يف عـداد املـستكربين، سالم خرجنا عن اخلط اإل– ويف أية حلظة -

ِفهـل عـسيتم إن تـوليتم أن تفـسدوا يف[:  فيهم تعـاىلالذين يقول ُ ُ ُ َ ُِ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ََّ َْ َِ َ ُوتقطعـوا  األرض َ َِّ َ ُ
ْأرحامكم  َ ُْ َ ُ أولئك الذين لعنهم&َ ُ َ َ ََ َّ َِ َِ ْفأصمهم وأعمى أبصارهم اهللاُ ُ َ َ ْ َُّ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َ َ[)٤(. 
: لـهن القرآن عىل العكس من ذلك، يعطينا صورة اجلامعة املـسلمة املتمكنـة، بقوإ
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٣٢٩ 

ِالذين إن مكناهم يف[ ْ َُ ََّ َّ ْ ِ ِ ِأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عـن  األرض َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََّ ُ ُ َ ُِ َْ ِ ََ ََ ََ َّ َ َ َ
َاملنكر و ِ َ ْ ِعاقبة األمورهللا ُْ ُ ُ ْ ُ َ َِ[)١(. 

 مبدأ تأليف القلوب  –ًسادسا 
س واقعيتهـا يف ية بكل وضـوح، كـام يعكـسالموهو مبدأ يمثل اجيابية الرشيعة اإل

 تـأليف القلـوب فيـه، تنفـتح النفـوس للحقيقـة، ُّففي اجلو الذي يـتم. نفس الوقت
سـهم املؤلفـة قلـوهبم يف مـصارف : الواقع، واألصل يف هذا املبـدأ، هـو إىل بَّوتتقر

َّالزكاة، حيث فتح هذا جماال للعمل املنظ جانـب كـل  إىل م لتحقيق ذلك، عرب الوقوفً
 . سالماإل إىل  عن قضاياهم، وجلب القلوباملستضعفني، والدفاع

 ختتص بغري كانت إذا  ما، الفقهاء خيتلفون يف مساحة هذه القلوب املؤلفةّنأورغم 
 . )٢(؟تعم بعض املسلمني ضعيفي اإليامنواملسلمني أم تشمل املنافقني، 

 واجتاهاتـه االقتـصادية، ومـن أقـوال فقهـاء سـالمن الذي يبدو من روح اإلأّإال 
نه مبدأ عـام، وأصـل يتـيح للدولـة أ –ومنهم اإلمام اخلميني القائد  –عة والسنة الشي
 . ن تلحظ املصلحة أينام تكونأية سالماإل

ًيا، لـه دوره يف حتديـد العالقـات إسالمًرا ـل عنصّن يشكأ فمن الطبيعي ،ومن هنا
 ىّخمتلف الدول والشخصيات واجلمعيـات عـىل شـت إىل الدولية، وتقديم املساعدات

ر معـني، ـولئن كان هناك بعض البحث يف لزوم العمل هبـذا املبـدأ يف عـص. مذاهبها
ًيته أصال، ولزومه إسالمه ال شك يف ّ، فإن6وبالنسبة ألشخاص معينني، بعد وفاته 

 . يف العصور األخرى
 هذا السهم املعطى للمؤلفة قلوهبم، ال خيتص مورده ببـاب َّأن إىل ،ننا ننبه هناأ عىل

                                                 
 .٤١:  ـ سورة احلج1
، وآخـر سـالمّ بعض يعرفهم بالكفار، وآخر باملسلمني الذين هلم أتباع كفار، وآخـر باملـسلمني يف بدايـة دخـوهلم اإل ـ 2
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٣٣٠ 

 سـالمن يقوم باإلنفاق بام حيقق مـصلحة اإلأ يسمح لإلمام سالمام نجد اإلّوإنالزكاة، 
 .يةسالمالعليا من أموال الدولة، وتفصيل هذا يذكر يف البحوث االقتصادية اإل

ً وبانفتاح هذا الباب، نجد املجال الـسيايس لتطبيقاتـه واسـعا جـدا، يـشمل كـل  ً
مها الدولـة يف سـبيل تقريـب ّن تقـداملعونات االقتصادية والـسياسية، التـي يمكـن أ

 من الواضح فيه مالحظة مدى ما يعود به من نفـع ّن أّالإ... ىل مبادئهاإالقلوب إليها و
 . عىل القضية الكربى بغض النظر عن أية منافع سياسية ضيقة

 . احرتام العهود والعقود واالتفاقيات الدولية–ًسابعا 
ه ّ فإنـ؛ةّية احلقـسـالمدها السياسة اإلوهذا األصل هو من أهم األصول التي تعتم

ية مـن جهـة، واحـرتام مقتـضيات سـالم من الواقعية التي تتسم هبا النظرة اإلُّيستمد
 عقد يعقده، ولكنـه أو ًر مليا يف أي عهدّي يفكسالمفالقائد اإل. اخللق من جهة أخرى

ِوأوفوا بالعهد  ...[.  التزم هبا متام االلتزام–مستوفية لكل رشوطها  –عقد العقدة إذا  ْ َ ْ َْ ِ ُ َ
ًإن العهد كان مسئوال ُ َ َْ َ َ َّْ َ ْ ِ[)١(. 

ح َّاألجانب، تارة تدخل ضمن عقـود رص أو والعهود التي تعطى للدول األجنبية
د هلا قوانينها العامة، فيجب االلتزام بذلك، وأخرى تـسري بمنحـى َّ، وحدسالمهبا اإل

ومثـال . ية العليـاسـالماملـصلحة اإلق ّا حتقـَّ ألهنـ؛ن يعقدهاأ األمر مستقل، يرى ويل
 كـل العقـود: ومثـال الثـاين. عقد الذمة، وعقد اهلدنة، وعقـد األمـان: القسم األول

 .والتي تعقد عىل الصعيد العسكري واالقتصادي، وأمثال ذلكاألخرى 
 مـن نـصوص القـرآن -ذاك  أو  اخلاصة هبذا العقـد-ية سالموتستمد التعاليم اإل

 . 6املباركة، وعمل الرسولالرشيفة، واألحاديث 
َقـاتلوا الـذين ال [ :تستفاد بعض األحكام من اآلية الرشيفة: ففي جمال عقد الذمة َ ِ َِّ ُ َ

                                                 
 .٣٤:  ـ سورة اإلرساء1



٣٣١ 

ِيؤمنون باهللا َ ُْ ِ َ وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللاُ َّ َ ُ ِّ ََ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َِ ِ َ ِ ْ ِّورسوله وال يـدينون ديـن احلـق  ِ َْ َ َ ُ َِ َِ ُ َ ُ ََ ُ
ُمن الذين أوتوا ُ َ َِ َ الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرونَِّ ُ ْ َ َ ُِ ٍ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َّ َِ ْ ُ ْ[)١(. 

) بنـي تغلـب(و) نجـران( مـع نـصارى6وهناك عقـود الذمـة التـي عقـدها 
ّن ندخل يف تفاصيل هـذه العقـود، وإنـام نريـد أوال نريد هنا . وجمموعات من اليهود

ً جانبا هاما مُّ مسألة العهود حتتلّنأالتأكيد عىل   خطوطهـا ُّي، وتستمدسالمن الفقه اإلً
 :ن نلحظ يف البني نقطتني متقابلتنيأنا جيب ّنأّإال . العريضة من القرآن الكريم

ا هـذه َّمـأرعي، ـي الويل الشسالممها احلاكم اإلّ احلديث عن عهود يقدّنأ: األوىل
ان فهـي العهود واملعاهدات التي يعقدها هؤالء املتسلطون عىل الرقاب بالقوة والطغي

ًيا للقيـام بتقـديم إسـالملني ّ من عقدوها ليسوا خمـوَّ ألن؛يف األصل ال تلزم أي مسلم
كـان ذلـك التقـديم بـصفتهم الفرديـة،  إذا ّهذه العهود من قبل املـسلمني، اللهـم إال

.  كام يف عقد األمان يف بعض صوره،وكانت التعاليم تسمح بمثل هذه العهود والعقود
 مـدى مـا يعـود عـىل - يف مثـل هـذه العقـود واملعاهـدات -حظ ن يلأه جيب َّنأعىل 

 .املسلمني من حصيلة
ن نلحـظ اجلانـب اآلخـر يف البـني، أوكام الحظنا جانب املـسلمني، جيـب : الثانية

مل  فإذا ي الذي يعقد معه هذه املعاهدة،سالمومدى ايامنه وعلمه بصالحية املسؤول اإل
ن نحتاط يف جمال نقض املعاهدات الدولية أينا يثبت لدينا وضوح املوقف لديه، كان عل

 .بالريب
وهذا املعنى يبدو وبكل وضوح عندما يطرح الفقهاء فكرة االلتزام باحرتام حريـة 

نعـم، يف كثـري مـن .  بـشبهة األمـان-ية سـالماإل األرض  الذين دخلـوا-املحاربني 
ة مـع حكـامهم، ن الدولة األجنبية، التي دخلـت يف معاهـدأاحلاالت، جيد املسلمون 
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 وال ،يةسـالمون، مل ختوهلم مبادئهم اإلّ هؤالء أناس متجربّنأكانت تعلم علم اليقني، 
أمتهم حق التحدث باسمها، وحينئذ ال جيدون ما يلزمهم بمثل هذه العقود الظاملـة يف 

 .الغالب
 . التعامل باملثل-ًثامنا 

َالشهر احلرام بالشهر احلر[: يقول تعاىل ُ َ َُْ َِْ ْ َّْ ْام واحلرمات قصاص فمن اعتدى علـيكم َِّ ْ َ َ ُُ َِ َ ْ ٌ َ ََ َ ُِ َ ِ ُْ
ُفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا ا َّْ َ َ ُ ََ َ ْ َ ْْ ْ َ ُْ َ َِ ِ ِِ َّواعلموا أن اهللا َ َ ُ َ ْ َمع املتقنيهللا َ ِ َّ ُْ َ َ[)١(. 

حـسان باإلحـسان مـن جهـة وإذا كان مبدأ القصاص من جهة، ومبـدأ جـزاء اإل
 يف التعامـل الفـردي واالجتامعـي نـساينيرتضيهام املنطـق اإلين واقعيني أأخرى، مبد
ا ّمإام عاد أحدمها من الرضورات، ّام كذلك يف جمال التعامل الدويل، بل ربّالداخيل، فإهن
 . جللب القلوب أو لردع االعتداء

ن أّ يسرتق املـسلمني، فمـن الطبيعـي -ً مثال -فإذا كان العدو يف العصور السالفة 
 حالـة َّنأذلـك . مـع مالحظـة كـل اجلوانـب األخـرى -ًطبعا  -بمثله يعامل العدو 

ية، نسانن حيددها القائد، الذي بلغ درجة سامية من الورع واملحبة اإلأاالسرتقاق جيب 
ًومستوى ساميا من وعي روح الرشيعة املتنافية مع أصل االسرتقاق، رأى القائـد  فإذا ً

ًمن جهة، ومن جهة أخرى أسلوبا لـدخول ّل أفضل رد عىل العدو ّ االسرتقاق يشكّنأ
، وكـذلك سـالم التعرف عـىل اإلّاملجتمع، واالحتكاك باملسلمني، ومن ثم إىل األسري

ّصا من تعطيل هذه الطاقات اخلالّختل ه حينئذ يأمر به كموقف ال بـديل ّة األسرية، فإنقً
 .ارية آنذاكهذا، يف حني ال يقاس هذا بأساليب االسرتقاق الوحشية التي كانت ج. له

مـسؤول عـن  األمـر  ويلّنأوإذا عرفنا هبذا الصدد، «: يقول آية اهللا الشهيد الصدر
 )االسـرتقاق أو اإلطالق بفدية، أو العفو،:ويقصد هبا(تطبيق أفضل احلاالت الثالث 
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ّ األسري، وأوفقها باملصلحة العامة، كـام رصح بـذلك الفاضـل، والـشهيد الثـاين، عىل
 ّنأ: ية أخـرى، وهـيإسـالمذلـك حقيقـة  إىل ، وأضـفناسالماإلوغريمها، من فقهاء 

ّ سامحا عاما، وإنام سمح هبا يف ظرف وجود قائد معصوم، سالماحلرب مل يسمح هبا اإل ً ً
مجعنا بني هـاتني  إذا ي يف معاركه اجلهادية،سالم قيادة الغزو وتوجيه الزحف اإلّيتوىل

ّسرتقاق األسري، إال حني يكون أصلح مـن  مل يأذن باسالم اإلّنأ: احلقيقتني، نتج عنها
ّالعفو والفداء معا، ومل يسمح بذلك إال لويل املعصوم، الذي ال خيطئ يف معرفـة  األمر ً

 . األصلح، ومتييزه عن غريه
 عليـه، بـل هـو حكـم ال ختتلـف فيـه سـالموليس يف هذا احلكم يشء يؤاخـذ اإل
ًسرتقاق قد يكون أحيانا أصلح مـن االّ فإن ؛املذاهب االجتامعية، مهام كانت مفاهيمها

بع مع أرساه طريقـة االسـرتقاق، ففـي تكان العدو ي إذا ًالعفو والفداء معا، وذلك فيام
ن يعامـل العـدو باملثـل، وتتبـع معـه نفـس أمثل هذه احلالة يـصبح مـن الـرضوري 

  .)١(»الطريقة
، حيـنام هذا من اجلانب السلبي، واألمر كذلك، بـل هـو أوىل يف اجلانـب اإلجيـايب

ّالطرف املقابل موقفا حسنا، فإنـ أو  من العدوسالمّحيس اإل ً ه حينئـذ يـأمر بمجازاتـه ً
ُوإن جنحوا [ن ال يأبه املسلمون ملثل هذه املواقف االجيابية أًباإلحسان ويرفض مطلقا  َ ََ ْ ِ

ََللسلم فاجنح هلا ْ َْ َ ِ ْ َّ ِ...[)٢(. 
ُال ينهاكم اهللا[ َُ َْ َ عـن الـذين مل يقـاَ ُ ْ َ َ َِ َّ ْتلوكم يف الـدين ومل خيرجـوكم مـن ديـاركم أن ِ َ ْ َ ْ ُْ ُ ِّ ُِ ِِ ِ ِْ ُ َِ ْ ُ ْ َ ِ ُ

َّتربوهم وتقسطوا إليهم إن ا ِ ِْ ْ ِْ َ ُ ِ ْ ُ ََ ُ َحيب املقسطنيهللا َُّ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ[)٣(. 
  نظام اجلهاد بمختلف فروعه-ًتاسعا 

 فيـه تنظـيم األعـامل احلربيـة، سـالموهو باب واسع األبعاد والفروع، حـاول اإل
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ية العليا، من خالل رفـع املوانـع يف سـبيل سالمن جهة حتقيق األهداف اإلًمستهدفا م
كل ذلك مـع ضـامن أكـرب اللتـزام . كّية، واحلفاظ عىل حمورها املتحرسالمالدعوة اإل

 . ًث طويال عن هذا الباب لسعتهّتحدنية املمكنة، ولن نساناألساليب اإل
ا إليها يف ملحـات رسيعـة، كانت هذه بعض األسس القرآنية للتعامل الدويل، أرشن

ًها داخـال يف إطـار منه قد يكون البعض ّنأه، ومالحظني ّمظان إىل تاركني التفصيل فيها
ّنظام اجلهاد، ولكن فصله تـم  أو ًالبعض اآلخر، كام يف مسألة املبدئية يف التعامل مثال،

 .ليةعىل أساس من أمهية الدور اخلاص الذي يلعبه يف حتديد نوعية العالقات الدو
استعرضنا بعض األسس التـي تقـوم عليهـا العالقـة بـني إذا ّ فإننا ،وعىل أي حال

ر احلالة املفروضة، وهـي قيـام الدولـة ّ، نبقى نتصو) ودار الكفرسالمدار اإل(الدارين
م العالقـات الدوليـة، ّي هو الذي حيكـسالمر اإلّالواحدة يف العامل، ويبقى هذا التصو

 .ويتحكم يف نوعيتها
ية يف إيـران كانـت سالم سياسة اجلمهورية اإلّنإ: ن نقولأومن املناسب هنا هذا، 
ن كانت نتيجة إراد نحو تطبيق هذه املبادئ السامية يف جمال تعاملها الدويل، وّتسري باط

احلـصار العـاملي عـىل : ى الضغوط من االستكبار العاملي، ومنهاّذلك قد واجهت شت
ولكنها راحت تتجـاوز . القتصادية، واإلعالميةالسياسية، والعسكرية، وا: األصعدة

لقات دت هلا املنطَّية التي حدسالمكل املؤامرات، مرفوعة الرأس مفتخرة برسالتها اإل
 .  بكل وضوحواألهداف، والسبيل لتحقيقها

 
 يسالممع الدستور اإل
ّي، نجـده يعـد موضـوع العمـل عـىل طـرد سـالمالدسـتور اإل إىل وعند الرجوع

احليلولة دون النفوذ األجنبي، وكذا فكرة بنـاء الـسياسة اخلارجيـة عـىل االستعامر، و
 إىل ية، وااللتزام األخوي جتاه كل املـسلمني، والوقـوف التـامسالمأساس املعايري اإل

 .يةسالمّ يعد هذا من أهداف الدولة اإل،جانب قضايا املستضعفني والدفاع عنها
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ط االقتصادي اخلـارجي عـىل ّ التسل موضوع احليلولة دون٤٣ يف حني جتعل املادة 
 . ي، وأسسهسالممسلامت االقتصاد اإلمن مرافق البالد، 

ً فتمنع بتاتا إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية، حتـى ولـو كـان ذلـك ١٤٦اما املادة 
ص للسياسة َّالفصل العارش من الدستور، خمصّ فإن وبالتايل. باسم األغراض السلمية
ية يف سـالم السياسة اخلارجية للجمهوريـة اإلَّنإ«: ١٥٢دة اخلارجية، حيث تقول املا

القبول بذلك، واحلفاظ عـىل  أو إيران تقوم عىل أساس نفي أي نمط من فرض النفوذ
االستقالل التام يف مجيع النواحي ووحـدة أرايض الـبالد، والـدفاع عـن حقـوق كـل 

ّاملسلمني، وعدم االلتزام بأي يشء جتاه القوى املتسل عالقات السلمية املتبادلـة طة، والٍ
 . »مع الدول غري املحاربة

ط األجنبـي عـىل املـصادر ّالتـسل إىل متنع كل معاهدة تؤدي«: ١٥٣كام تقول املادة 
 .»الطبيعية، واملرافق االقتصادية، والثقافية، واجليش، وباقي شؤون البالد

 يف كل نساندة اإلية يف إيران سعاسالمتعترب اجلمهورية اإل«:  فتقول١٥٤ا املادة ّمأ
ًاملجتمع البرشي، هدفا ساميا هلا، وتعترب االستقالل واحلرية وحكومة احلق والعـدل،  ً

ً وبناء عىل هذا، ومع نفي أي تـدخل يف الـشؤون الداخليـة .ًحقا جلميع شعوب العامل
للشعوب األخرى، فإهنا تؤيد وتـدافع عـن الكفـاح العـادل للمستـضعفني يف قبـال 

 . »ي بقعة من بقاع العاملاملستكربين، يف أ
ن أية يف إيران تستطيع سالمدولة اجلمهورية اإل«: ّنأد ّ تؤك١٥٥املادة ّ فإن ،ًوأخريا

ًمتنح حق اللجوء السيايس لكل من يطلب ذلك باستثناء الذين يعتربون وفقا لقـوانني 
 .»خونة أو إيران جمرمني

 :االستثناء الثاين
، ودار الكفـر، بأهنـا حالـة سـالمدار اإل: داريـن إىل ّعربنا عن فكرة انقسام العـامل
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ن كانت احلالة األولية املفروضة هـي حالـة الدولـة أ، بعد سالماستثنائية يف تصور اإل
العاملية الواحدة، ورأينا كيف تتم العالقة بني املعسكرين يف إطار هذا املفروض، وعىل 

 . يةسالم اإلاألخالقيةأساس من الواقعية و
ية واحدة، يقودهـا اإلمـام الـذي إسالم االستثناء األول قيام دولة وقد افرتضنا يف

ّتسلم السلطة عىل أساس رشعي، وعاد ولي وهذه احلالـة هـي . سالمًا لألمر يف دار اإلّ
 : التالية األمور  بمالحظةسالماحلالة الطبيعية يف دار اإل

 .ي الثابتسالموحدة الترشيع اإل)  أ
ة بمنطقة معينة، يف جمال ملء منطقة الفراغ، وهي صالحية اإلمام غري املحدود) ب

 . من حياة املجتمعّالتي تعالج اجلانب املتغري
 .ك املسلمنيُّ التي تفرض الوحدة التامة، ال الشكلية يف حترسالمروح اإل)  ج

ّومتنع مطلقا من شق ّ فإننـا ومن هنا.  عصا املسلمني، وتعترب ذلك من أعظم األمورً
ّل به بعض األساتذة، من القول بأن قيـام الـدول املتعـددة يف دار ّضال نوافق عىل ما تف

ّ مستدال لذلك بأن عص،سالم، ال يتعارض مع أحكام اإلسالماإل ر وضع النظريـات ـً
دولـة :(ية متعـددة، هـيإسـالمًية هو عرص الدولة العباسية الذي شهد دوال سالماإل

 .)١()يني يف األندلسالعباسيني يف املرشق، والعلويني يف املغرب، واألمو
 مـع  ال يتناىفسالماإل(ّبأن  :ّيرصح) عبد القادر عودة( اجلليلذستا االّنأوالغريب 

ّ اجلامعة العربيـة ال تعـرب ّنأنا نشهد ّنأ، رغم )نظام كنظام اجلامعة العربية القائمة اليوم
حته، ن يثبت صـأًن هذا التطبيق ال يستطيع مطلقا كونا نعتقد ّنإ. حتى عن أقل طموح

ّوتقطيعها ما كـان إال األهـواء  األمة  العامل الرئيس يف تفتيتّنأنا نعلم ّنأًخصوصا و
والطغيان، واالستئثار والنفعية، ال غـري، وتبقـى دولـة الـصدر األول الواحـدة هـي 
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 . سالماألصل بالريب، واحلالة املنسجمة مع تطلعات اإل
أي مدرسة أهل البيـت يف جمـال ز عىل رّ عندما نرك،ًويبدو هذا الرأي أكثر وضوحا

 له، ومن بعـد اإلمـام املعـصوم 6ًقيادة اإلمام املعصوم للعامل، امتدادا لقيادة النبي
ننا إذ نواجه أّإال . ٍحد كبري إىل  أمر األمة، واكتساب صالحياتهّيقوم الفقيه العادل بتويل

ن يعمـل أ، جيـب ن نعتربه اسـتثناء آخـرأ، علينا سالمد الدول والسلطة يف دار اإلّتعد
 .حالة الوحدة الطبيعية إىل  والعودة- مهام أمكن -ص منه ُّاملسلمون عىل التخل

أسـايس التعامـل الرئيـسيني  إىل وعندما نفـرتض هـذا االسـتثناء الثـاين، يـضاف
) يةسـالمالوحـدة اإل(و) يةسـالماألخـوة اإل(ًاملذكورين سابقا، أسـس أخـرى مثـل

، ومقتـضياهتا التـي )يف جمال التعامل بـني املـسلمني سالمااللتزام بباقي أحكام اإل(و
 للمـسلم عـىل سـالمحيـث يـضع اإل إىل تتجاوز منطق املصلحة، والربح واخلـسارة،

 كل مسلم بآالم كل مـسلم َّن حيسأوحينئذ جيب . اهاّن يتخطأًاملسلم حقوقا ال يمكنه 
عىل الدفاع عن مستوى ما يعيشه املسلم اآلخر، ويعمل  إىل ن يقيس نفسهأآخر، وجيب 

ن ينسجم مع كل رصخـة تنـادي بتطبيـق أي أينام كان باعتباره وطنه، وإسالمكل شرب 
ًية ملكا يف األصـل لكـل إسالم، واعتبار كل ثروة يف أعامق أي أرض سالمأحكام اإل

 .ية احليةسالمما هناك من التعاليم اإل إىل ًاملسلمني، وقياما هلم،
 ناّنأ: ب التنبيه عىل نقطة هامة يف البني، هي جي– ويف خصوص هذه املساحة –وهنا 

 بأنامط خمتلفة من ُّية وجدناه، يعجسالماإل األرض الواقع القائم اليوم عىل إىل نظرناإذا 
جممـوع سـكاهنا  إىل  لو قيس املسلمون،يةإسالم فهناك منطقة ،احلكومات والسلطات

حلادي كافر معلن إكم لوا األغلبية الساحقة، ولكنهم مع ذلك، يرزحون حتت حّلشك
حكـم آخـر حتـت  أو  ببعض األقنعة،َّحكم كافر يتسرتحتت  أو ،سالماحلرب ضد اإل

 بأفكـار -ره ّ يف أسـس تـصو-يـة، ومتـسكه و احليسـالميعلن رفضه ألهم تعاليم اإل
ع بالدين، يف حني يعمـل جهـده عـىل بيـع ّط يتقنّنظام متسل أو ً بتاتا،سالميرفضها اإل



٣٣٨ 

م للعدو، ومتهيد السبيل للقوى العظمى، كي تلعب لعبتها وتستعبد املسلمني وثرواهت
نا نعتقد بكل وضوح باملـضمون القـرآين الكـريم حيـث ّنإ. املسلمني، وهكذا دواليك

 :يردد
َومن مل حيكم بام أنزل... [ َ ْ َُ َ ِ ْ َْ َ ْ َ ْ َفأولئك هم الكافرون اهللاُ َ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ َ[)١(. 
َومن مل حيكم بام أ... [ َ ِ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ َنزلَ َ َفأولئك هم الظاملون اهللاُ ْ ُِ َِّ ُ ُ َ َ ُ َ[)٢(. 
َومن مل حيكم بام أنزل... [ َ ْ َُ َ ِ ْ َْ َ ْ َ ْ َفأولئك هم الفاسقون اهللاُ َ ُ ِ َِ ْ َُ ُ َ ُ َ[)٣(. 

ر، وأي تفريط واضح فم احلكم كله بالكسّونؤمن بأن أي عاملة لألجنبي الكافر، ت
 ـىبمقتضـ نا لنعد أنفسنا ّنإو.  واملسلمنيسالمبحقوق املسلمني، يعني احلرب ضد اإل

ى ألوانـه، وإعـادة ّمسؤولني، وعلينا العمل املشرتك إلسقاط الطاغوت بشتـ نا إسالم
 .ية الواحدةسالماإل األمة  إىلية الناصعةسالمالصورة اإل

                                                 
 .٤٤: املائدة ـ سورة 1
 .٤٥:  ـ سورة املائدة2
 .٤٧:  ـ سورة املائدة3



٣٣٩ 

  
 

  
  .االتقان يف علوم القرآن، السيوطي، املكتبة الثقافية، بريوت .١
الـسيد حممـد بـاقر    :  بن علي بن أيب طالب الطربسي، تعليقاتاالحتجاج، أبو منصور أمحد    .٢

  .م١٩٦٦ هـ، ق، ١٣٨٩اخلرسان، مطبعة النعمان، النجف، 
  .دار املعرفة، بريوت: إحياء علوم الدين، ابو حامد الغزايل، نشر .٣
  .عمر فروخ، دار العلم للماليني: العربية إىل  على مفترق الطرق، حممد أسد، نقلهسالماإل .٤
لعامة للفقه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم، مؤسسة آل البيت للطباعـة والنـشر،              االصول ا  .٥

  .م١٩٧٩، ٢ط
  .م١٩٢٨/هـ ١٣٥٨، االستقامة، مصر ٢اصول الفقه، الشيخ، حممد اخلضري، ط  .٦
  .م١٩٥٩/هـ١٣٧٨أصول الفقه، حممدرضا، املظفر املطبعة العلمية، النجف االشرف،  .٧
حممـد عبدالـسالم    : ، ابن قيم اجلوزية، رتبـه وخـرج آياتـه         اعالم املوقعني عن رب العاملني     .٨

  .م١٩٩١، ١ابراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت ط
آية اهللا العظمـى الـسيد   ) تعليق على درر الفوائد للشيخ عبد الكرمي احلائري     (افاضة العوائد    .٩

 . هـ١٤١٠، ١حممد رضا الكلبايكاين، دار القرآن، قم، ط

  من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، عالءالنصاف يف معرفة الراجح ١ .١٠
  ،١حممد حامد الفقي، دار احياء التراث العريب، بريوت، ط: الدين املرداوي، صححه وحققه .١١

a. م١٩٥٧هـ ، ١٣٧٧.  
ي، خراسان، وبوستان كتاب قـم  سالماقتصادنا، الشهيد حممد باقر الصدر، مكتب اإلعالم اإل        .١٢

  .ش . هـ ١٣٨٢
  .م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣، ٢ العالمة حممد باقر السي، مؤسسة الوفا لبنان، ط حبار االنوار، .١٣
، ٢ية بالكويـت، ط  سـالم البحر احمليط، بدر الدين الزركشي، وزارة االوقـاف والـشؤون اإل       .١٤

  .م١٩٩٢هـ ، ١٤١٣
حممـد أبـو الفـضل      : الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق            .١٥

  .م، دار احياء الكتب العربية١٩٥٧ هـ، ١٣٧٦، ١ابراهيم، ط



٣٤٠ 

البيان يف تفسري القرآن، السيد أبو القاسم اخلوئي، مؤسسة احياء آثار االمام اخلـوئي، قـم،                 .١٦
  .م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٧، ١ط

  .، السيد حسن الصدر، منشورات األعلمي، طهرانسالمتأسيس الشيعة لعلوم اإل .١٧
 حبيـب قـصري العـاملي، مكتـب االعـالم       :التبيان، أبو جعفر الطوسـي، حتقيـق وتـصحيح         .١٨

  . هـ، ق١٤٠٩، ١ي، طسالماإل
حتف العقول عن آل الرسول، أبو حممد احلسن بن علـي بـن احلـسني بـن شـعبة احلـراين،                .١٩

، ٢ي التابعة جلماعة املدرسـني بقـم، ط       سالمعلي أكرب الغفاري، مؤسسة النشر اإل     : تصحيح
  . هـ، ق١٤٠٤

  . منشورات املكتبة الرضوية الحياء التراث اجلعفريتذكرة الفقهاء، العالمة احللي، من .٢٠
ي مقارناً بالقانون الوضـعي، عبـد القـادر عـودة، مكتبـة التـراث،           سالمالتشريع اجلنائي اإل   .٢١

  .القاهرة
  . هـ١٣٥٠تفسري اجلواهر، الطنطاوي، طبعة مصطفى البايب، مصر،  .٢٢
ألعلمـي، منـشورات   الشيح حسني ا: تفسري الصايف، املوىل حمسن الفيض الكاشاين، صححه   .٢٣

  .١٤١٦، ٢مكتبة الصدر، طهران، ط
  .م١٩٩٠التفسري العلمي لآليات الكونية بالقرآن، حفين أمحد، مصر،  .٢٤
: تفسري العياشي، حممد بن مسعود بن عياش السلمي الـسمرقندي، وقـف علـى تـصحيحه                .٢٥

  .ية، طهرانسالمالسيد هاشم الرسويل احملاليت، املكتبة العلمية اإل
  .٢حلكيم الشهري بتفسر املنار، حممد رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، طتفسري القران ا .٢٦
  . هـ١٣٨٧تفسري القرآن، حمي الدين ابن العريب، بريوت،  .٢٧
السيد طيب املوسوي   : تفسري القمي، أبو احلسن علي بن ابراهيم القمي، صححه وعلق عليه           .٢٨

  . ق هـ،١٤٠٤، ٣اجلزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، ط
  .٣التفسري الكبري، الفخر الرازي، ط  .٢٩
التفسري الكبري املسمى البحر احمليط، أيب عبداهللا حممد بن يوسف بن علـي بـن يوسـف بـن       .٣٠

هــ ـ   ١٤١١، ٢دار احياء التراث العريب، بـريوت، ط ) أبو حيان(حيان االندلسي الغرناطي 
  م١٩٩٠

  .م١٩٥٣تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي، مصر،  .٣١
  .م١٩٦١دار الكتب، مصر، :  واملفسرون، حممد حسن الذهيب، نشرالتفسري .٣٢



٣٤١ 

ي التابعة جلماعة املدرسني بقـم      سالمتلخيص التمهيد، حممد هادي معرفة، مؤسسة النشر اإل        .٣٣
  . هـ١٤١٦، ١املقدسة، ط

ذيب االصول ، تقريرات حبوث االمام اخلميين، الشيخ جعفـر الـسبحاين، انتـشارات دار                .٣٤
  .٣الفكر، قم، ط 

  .م١٩٧٠جلانب العلمي يف القرآن، صالح الدين اخلطاب، مصر، ا .٣٥
، انتشارات خورشيد   ٣ية، ط سالمجواهر الكالم، الشيخ حممد حسن النجفي، دار الكتب اإل         .٣٦

  .ش١٣٦٧
احلدائق الناظرة يف أحكام العترة الطاهرة، الشيخ يوسف البحراين، مؤسـسة النـشر التابعـة                .٣٧

  .جلماعة املدرسني حبوزة قم
املـأثور، جـالل الـدين الـسيوطي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر،               بنثور يف التفسري    الدر امل  .٣٨

  .هـ١٤٢٣
يف اختالف االئمة، أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن الدمشقي الشافعي، املطبـوع             األمة   رمحة .٣٩

امش امليزان الكربى، لعبدالوهاب بن أمحـد الـشعراين، شـركة ومكتبـة مـصطفى البـاين        
  .١وأوالده ط

  .م١٩٧٠املعاين، اآللوسي، بريوت، روح  .٤٠
سعيد حممـد اللحـام، دار      : سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق          .٤١

  .م١٩٩٠ هـ، ق، ١٤١٠، ١الفكر، ط
هــ  ١٤٠٣،  ٢عبـدالرمحن حممـد عثمـان، دار الفكـر، بـريوت، ط             : سنن الترمذي، حتقيق   .٤٢

  .م١٩٨٣
حممد أبـو الفـضل ابـراهيم، دار احيـاء الكتـب            : قيقشرح ج البالغة، ابن أيب احلديد، حت       .٤٣

 .م١٩٥٩ هـ، ١٣٧٨العربية، 

 .م١٩٨١هـ ، ١٤٠١صحيح البخاري، دار الفكر، دار الطباعة العامرة باستانبول،  . ٤٤

م، ١٩٠٦دار الكتاب العريب، مـصر،      : صفوة البيان ملعاين القرآن، حسنني حممد خملوف، نشر        .٤٥
  .. هـ١٣٧٧

هــ  ١٣٥٨مللقب بالفيض الكاشاين، انتشارات بيـدار، قـم، ايـران          علم اليقني، حممد حمسن ا     .٤٦
  .ش.



٣٤٢ 

  .ق١٤٢٨، ٨ي، قم، طسالمجممع الفكر اإل: علوم القرآن، الشهيد حممد باقر احلكيم، نشر .٤٧
ي التابعة جلماعة املدرسني بقم، ط سالمالعناوين الفقهية، احلسيين املراغي، مؤسسة النشر اإل   .٤٨

  .هـ ١٤١٨، ١
، ١ي، قـم، ط سـالم مكتـب اإلعـالم اإل   : قق املـوىل أمحـد النراقـي، نـشر        عوائد األيام، احمل   .٤٩

  .هـ١٤١٧
 العزيزية يف األحاديث الدينية، حممد بن علي بن ابراهيم االحسائي املعـروف             ئعوايل اللئال  .٥٠

ـ آقا جمتىب العراقـي، مطب    : بابن أيب مجهور، حتقيق     هــ، ق،    ١٤٠٣ة سـيد الـشهداء، قـم،          ع
  .م١٩٨٣

حسني األعلمـي،   : بو جعفر حممد بن حممد بن علي الصدوق، تصحيح        عيون أخبار الرضا، أ    .٥١
  .م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤، ١منشورات مؤسسة األعلمي، بريوت، ط

غرر احلكم ودرر الكلم، عبد الواحد اآلمدي التميمي، منـشورات األعلمـي للمطبوعـات،               .٥٢
  .م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧، ١بريوت، ط

  .، مطبعة االداب يف النجف األشرفالفتاوى الواضحة، االمام الشهيد حممد باقر الصدر .٥٣
الـسيد أمحـد    :  سـعيد بـن هبـة اهللا الراونـدي، حتقيـق           ني احلس أبوفقه القرآن، قطب الدين      .٥٤

  . هـ، ق١٤٠٥، ٢مكتبة آية اهللا العظمي املرعشي، ط: احلسيين، نشر
  .، دار الفكر، بريوت٦ي احلديث وصلته باالستعمار الغريب، حممد البهي، طسالمالفكر اإل .٥٥
رست، حممد بن اسحاق الندمي، اوفسيت مروي، ران، ايران، الطبعة الثانية، مع مقدمـة              الفه .٥٦

 . م١٩٧١ هـ، ١٣٩١لرضا جتدد، 
، أبو العباس أمحد بن علـي بـن أمحـد بـن             )رجال النجاشي (فهرست أمساء مصنفي الشيعة      .٥٧

جلماعـة  السيد موسى الشبريي الزجناين، مؤسسة النـشر التابعـة          : العباس النجاشي، حتقيق  
  .املدرسني بقم

  .يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق .٥٨
 ١٤٠٨القاموس الفقهي، الدكتور سعدي أبو حبيب، مطبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية              .٥٩

 .هـ 
  .السيد أمحد احلسيين: ، حممد حسني الطباطبائي، تعريبسالمالقرآن يف اإل .٦٠
  . قدميةالقوانني احملكمة، املريزا القمي، نسخة حجرية .٦١
علـي أكـرب   : الكايف، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليين الرازي، تعليق وتصحيح     .٦٢

  .هـ، ق١٣٨٨، ٣ية، ران، طسالمدار الكتب اإل: الغفاري، نشر



٣٤٣ 

  .هـ١٤٠٧، ١الكايف، ابن عبدالرب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .٦٣
قية حسني حممود، ط عيـسى البـايب   فو. د: الكافية يف اجلدل، االمام اجلويين، تقدمي وحتقيق  .٦٤

  .م١٩٧٩ هـ، ق، ١٣٩٩احلليب وشركاه، القاهرة، 
كتاب الوايف، املوىل حمسن الفيض الكاشاين، منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي، قم،              .٦٥

  .هـ، ق١٤٠٤
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـل، أبـو القاسـم جـار اهللا           .٦٦

  . هـ، ق١٢٨١مصطفى حسني أمحد، طبعة بوالق، : حيحالزخمشري، تص
كفاية االصول، احلجة حممـد كـاظم اخلراسـاين،طبع مؤسـسة آل البيـت الحيـاء التـراث،           .٦٧

  .هـ ١٤٠٩
كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي املتقي بـن حـسان الـدين اهلنـدي،                   .٦٨

 ١٤٠٩ مؤسسة الرسالة، بريوت،     ا،الشيخ صفوة السق  : كري حياين، صححه  الشيخ ب : ضبطه
  .م١٩٨٩هـ، 

حممد الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : لباب النقول، جالل الدين السيوطي، حتقيق .٦٩
  .م٢٠٠٣ هـ، ق، ١٤٢٤
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