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 ملخص
وذلكبتأصيلالعقيدة،للتصديملشكلةاإلحلاداليتانتشرتمؤخراوحماولةاحلدمنهاالبحثيسعى

 مث واملخالفني،وأوال األهواء أهل على الرد أن املعروف أساسياتمن من العقيدة عن الدفاع
اشتملعلىوفقدتضمن،نيواجلاحدينلشبهاتامللحدينواملشككتصدىوالقرآنالكرمي،الدين

لذلكالبدمندفعوكذلكفعلالرسولالكرميوصحابتهمنبعده،اوأمرهبأساليباحلواراملتعددة
سنةمنسنناهلدىالودفعالشبهةوالردأيمقولةأوبدعةتشتهربنياألمةوإالفإهناتكونفتنة.

التخليعنها. أمهويهدفالبحثإىلجيوز الكرميالستخالصمنهجالردإبراز يفالقرآن التدبر ية
 خاللالقرآن من امللحدين موضوعيةعلى الدراسة مافيهألنعام)كنموذجسورة دالئلا(وإبراز من

يعتمدعلىوبراهنيعقليةوعلميةواستخدامهايفالرد.وقداتبعتالباحثةمنهجًامستمداًمنالقرآن
كماقامتبعملدراسة.يوالوصفواملقارنة،وأحيانًااملنهجالتحليليستنباطستقرائياالاالالتنوعبني:

نيةباستخداماستبانةإلكرتومشلتمئةوأربعنيشخصاًيفأحداملعاهدالشرعيةيفمدينةجدةميدانية
اإلحلاد انتشار أسباب أهم الظاهرةعن انتشار من النتائجمنوطرقاحلد من توصلتلعدد وقد

قدو.القيفاآلفاقواألنفسمنأعظماألدلةعلىاخلوسننهداللعلىاهللتعاىلبآياتهاالستأمهها:أن
العاطفي،الفطري،والعقلي،ودةمناهج:املنهجاملعريف،واملنهجاستخدمالقرآنالكرمييفتقريرذلكع

تالباحثةدأكودعاالقرآنالكرميإىلإعمالالعقلفيماهويفحدودإدراكهاحرتامًاله.وقدالعلمي.
كمادعا،يفسبيلإقراراملنهجالرباينيفواقعاحلياةوترمجتهعمليًاأعظموأضخمبالدعوةاجلهادنأ

التقيإىل اليتتعقدضرورة عناملناهجالكالمية واالبتعاد وتثبيتها العقائد باملنهجالرباينيفتقرير د
مركزاًعلىحقائقأساسيةالقرآنجاءوهللومنهجه،املنهجالقرآينهواألعلىدائماًألنهوحياف،األمور

بالب والشواهدأيدها لإلاهنيواألدلة ليصلب،ودعا وتدبر بعدتفكر إىلاعتقادسليمالناسميانهبا
بقدرفهويعطيكال،القرآنالينضبلكلساق معني،وليستقيماألصل،إذباستقامتهتستقيمالفروع

دةعلىوجهيفيتنويعالكتابةيفأمورالعقي.1:بالبحثهنايةيفالباحثةتأوصولقدمايطلب،
ةوالعقالنيةوالنظريةميع،وجتمعبنيالعاطفياجلأنتكونالكتابةبأساليبتناسب.2جبميعاملتطلبات.

والوقوفعلى،توجيهالبحوثالقرآنيةلدراسةسنناهللوقوانينهاليتضمهاكتاباهلل.3والعلمية.
إكمالالبحثوالتنقيبيفهذاالكتابالعظيمعناملناهجاليتتصلح.4.لدراسةوالفهممعطياهتابا

.شأناألمةوتعيدجمدها
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Abstract 

 
The research seeks to address the problem of atheism that have sprung up recently and try to 

reduce them , so Ptoesel faith first and then the response to the whims and offenders , it is 

known that the defense doctrine of the fundamentals of religion, the Koran , blocking the 

suspicions of atheists and skeptics and ungrateful , it ensures included a multi- dialogue 

methods and ordered and so did the Holy Prophet and his companions after him, so it must 

pay any argument or fad is famous among the nation otherwise they are Vtnh.walrd and 

payment of suspicion in the way of guidance should not be abandoned, an understanding of 

the necessary areas of jihad.The research aims to highlight the importance of forethought in 

the Koran to extract the curriculum to respond to atheists through Al cattle ( model ) and 

highlight Mavera of evidence and proof mentality , scientific and used in Alrd.oukd 

researcher followed an approach derived from the Qur'an depends on the diversity among : 

inductive deductive , description and comparison, and sometimes curriculum Althalila.oukd 

reached a number of conclusions, including: that the inference to God and His signs in his 

Sunan prospects and souls of the greatest evidence of the Creator.Koran was used in a report 

that several platforms: curriculum knowledge, and approach the emotional, instinctive, and 

mental, and Alalma.oukd called for the Koran to the realization of the mind in what is within 

the limits of realization of respect for H.ookd that jihad call in order to approve the approach 

the Lord in real life and translate it practically the greatest and largest, also called for the need 

to adhere to approach the Lord in a report faiths, install, and get away from the verbal 

approaches that complicate matters, the curriculum Quranic is the highest ever for that 

revelation of God and his approach, it came focusing on the basic facts supported by proofs 

and evidence and the evidence of their existence, and called for faith after considering and 

ponder bringing them to the proper belief to straighten origin, as Bastqamth upright branches, 

and the Holy Sea inexhaustible both my legs, it gives both as far as asking, The researcher 

recommended at the end of the search by: 1.tnoaa writing in matters of belief on the face 

meets all Almttlebatt.2.on be writing in ways that suit everyone , combining the emotional 

and the rational and theoretical and Alalmah.3.toger Quranic research to study the laws of 

God , laws which was annexed by the Book of Allah , and stand on the legibility study and 

Fahm.4.akamal research and exploration in this great book about approaches that would serve 

the nation and restore its glory . 
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 المدخل العام للدراسة.

 
 خطة البحث. أواًل:

 
 الدراسات السابقة. ثانياً:
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 مقدمة البحث
 1َّمنىنجمجمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱ

الُكفَءلهوال،ذيالبطشالشديد،الفّعالملايريد،املبدئاملعيد،احلمدهللذيالعرشاجمليد
يفُعاله،نديد األشباه،جّل إياه،تقّدسعن إال إله سواه،ال أنكمتوحد،النعبد أشهد

باأللوهية،بالربوبية املبني،متفرد العاملني،أنتامللكاحلق امل،وأنتإله وقاصم،ساكنيوأمل
وقامعاملستكبين.،اجلبارين

أقام،وقادهاإىلالنور،وأرشدهاإىلاحلق،عّلماألمةالصدق،وأشهدأنحممداًعبدهورسوله
وُحطّمتبهاألوثانوالصلبان.،وفّرقبهالكفروالبهتان،وأنزلعليهالقرآن،اهللبهامليزان

ابعد:أم،صلىعليهاهللوسلمتسليماًكثرياً

القرآنالكرميبتدبرجيدأنه منهواهلل:تساؤالتاإلنسانعنربهجييبعنمنيقرأ
؟

هذا، ورغمهذهاحلقيقةفإناإلنساناليكفعناألسئلةعنحكمةاهللأوعنذاتاهلل
 (2).َّمنىنجمجمجمُّٱٱقالتعاىل:تكويناإلنسانوهذهطبيعتهيفذاتالوقت!

ديناحلوارالذييطلقللفكرأنيفكريفكلشئليتحدثوقدجاءاإلسالمليكون
وليحاوراآلخرينعلىأساساحلجةوالبهانوالدليل.،عنكلشئ

شئ وأي شئ كل عن يسأل أن اإلنسان حق األسئلة،فمن عن النهي ماورد إال
العلسبببسيط:،واخلوضفيهوهوذاتاهلل قلأنذاتاهللتباركوتعاىلتتجاوزطاقة

اإلنساين الفكر وقدرة ذلك؛،البشري عن اإلسالم ينهى عليههلذا وخشية للعقل ،احرتامًا
وإجالالًللذاتاإلهليةوتقديرهاحققدرها.

وإذاكانتعقيدتناأكثرالعقائداحرتامًاللعقلوخماطبةلهفإهناقدبّينتللعقلحدوده
املسويفدنيا،اليتيتوقفعندها يلجأإىلالوحييأخذعنه،لمإىلالعقلالغيباليلجأ إمنا

ويكتفيبهويصدقرسولهالذيأنزلعليه.
                                                 

 .1منآية،سورةاألنعام(1)
 .54منآية،سورةالكهف(2)
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.(1)فكروايفاهلل(توالت،اهللآالء)تفكروايف:قالرسولاهلل
ومنذهبوايطلبونمعرفةاهللتعاىلعنطريقأقيستهموخياالهتموهجرواالوحياملنزلضلواعن

سواءالسبيل.
والوحييعداملصدرالوحيد،الغيبكالكثريمناألسئلةالكبىاملثارةبإحلاححولوهنا

ولتعلقهاملباشربالقرآنالكرمييف،وهذاسبباختياريهلذااملوضوع،الذيجييبعنتلكاألسئلة
والتصدي اليتأخذتيفاالالرد اإلحلاد بنيالشبابلظاهرة مؤخرًا بأيديهؤالء،نتشار ولألخذ

 .الشبابالذينضلواالطريقوربطهمبكتاباهلل

 مشكلة البحث
واملخالفني األهواء أهل على أساسياتالدين،الرد من العقيدة عن أساسيات،والدفاع ومن

املنكر عن والنهي باملعروف املنكر،األمر أعظم العقيدةألن اهلل،منكر إىل ،واإلساءة
هذههيأعظماخلللوأعظماملنكر.، يفعبوديةاهللاخللل،ائهوصفاتهاإلحلاديفأمس

املنكرات؛ املنكراتمنكرات،ومنكراتالعادات،منكراتاألخالقفمن أعظم لكن
لذلكينبغيلألمةأنتعىنمبنكراتالعقيدةكماتعىنبغريهابلأكثر.،العقيدة

)جاهدوااملشركنينهقال:أ وقدصحعنالنيب،داخليفاجلهادإنالدفاععنالعقيدة
الدعوةويف،ليتهيأحسن.كماأنالردعليهمداخليفاجلدالبا(2)بأموالكموأنفسكموألسنتكم(

هبا.ذهمنأساسياتالديناليقومإالكله،ويفمحايةالدينوإقامةاحلجة،إىلاهلل
مهها.فيجبأنجتندطائفةمناألمةللردعلىأهلاألهواءويكونهذا

الشبهةحىتالتزولإالبتفنيد،والتأصيلهواألصل منالناستقعيفنفسه ،لكنكثريًا
فيحتاجاألمرإىلتفنيدالشبهاتومحايةاألمةمنها.

قدذكركثرياًمن واهلل،فقدتضمنالردوأمربه،دىوالقرآنالكرميقدتصدىهلذااألمروهواهل
ا خالل من العقدية األمم،لردالقضايا على الكتاب أهل على بالرد مليء الكرمي على،فالقرآن

                                                 

لباينيفحسنهاأل،(1/262)،(شعب االيمان)وأخرجهالبيهقييف،(6/251)(،المعجم األوسط)أخرجهالطباينيف(1)
(.2976)رقم،(1/592)،(صحيح الجامع الصغير وزياداته)  

،الدارمييفمسندهوأخرجه،(2514)رقم(3/11،)كراهيةتركالغزوباب،كتاب الجهاده،سننيفأبوداودأخرجه(2)
 سنادهصحيح.إوقال،(2621رقم)،(3/1577)،جهاداملشركنيباللسانيفباب،كتاب الجهاد
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املشركني من صدرت اليت اجلماعات،الشبهات األفراد،من من حىت تعاىل:،بل ٱكقوله

َّجمجمجمجمجمٱُّ
وهوفردواحد.،فهذهاآليةنزلتيفالوليد(1)

كالبدمندفعأيلذلوكذلكاملقولةولوكانتشنيعةإذاقيلتالبدمنمحايةاألمةمنها.
مقولةأوبدعةتشتهربنياألمةوإالفإهناتكونفتنة.

ففيعاملالغيبالينبغيأن،وإذاكنايفالعلومالبشريةالنأخذإالعنمصادريُعولعليها
فإرسال،ومصدرهمهوالوحي الذينميلكونحقاحلديثعناهللوهم،نأخذإالعنالرسل

ورمحة. هللالرسلحمضكرممنا
األمرفقدتصدىالرسولوكماتصدىالقرآنال فمنهديهوسنته،كذلكلهكرميهلذا

القوليةوالفعليةأمرهأيضاًباجلهادباللسانبالذودعناإلسالم.
وكذلكالصحابةوالتابعونوسلفاألمةقاموابالواجبجتاههذهاملشكلةمنذأنبدأتكما

.غريهممنالفرقالضالةمافعلوامعوك،فعلوامعاملرتدين
احلجة وأقاموا بّينوا منهم،فالصحابة إمجاعًا هذا ببدعةكلما،وكان يف–مسعوا البدع حىت

بعضالناسجزئياتوهيليستجزئيات الصحاب–العباداتاليتيسميها فهذهةوبشدة.أنكرها
منشأهناوالتثبيطمنيعملونيفهذاوالجيوزالتهوين،سنةمنسنناهلدىالجيوزالتخليعنها

فإنهجمالمنجماالتاجلهادالضرورية.،اجملال

 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:

كيفتصدىالقرآنالكرميلقضيةاإلحلاد؟(1

 ؟ يفأثبتالقرآنالكرميوجوداهللك(2

 القرآنالكرميإلعمالالعقل؟اكيفدع(3

ثباتالغيب؟إهجالقرآنالكرمييفمنما(4

 

                                                 

 .78منآية،سورةيس(1)
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 حدود البحث.

 تتحددالدراسةونتائجهامبايلي:

 الحدود الموضوعية: أواًل:

سورةاألنعام.

 الحدود الزمانية: ثانياً:

.م2116-1437،م2115–1436ان:الدراسيانالعام

أهمية البحث وأهدافه:

بالقرآنالكرميليكونمرجعاًيفالردعلىامللحدين.تكمنأمهيةالبحثيفضرورةزيادةعنايتنا
وحصرهذه،والبحثفيهاعناألجوبةهلذهالشبهاتاملثارة لتدبريفآياتاهللوتوجيهالعقلل

اإلحلاد ظاهرة حملاربة تصدى ملن مرجعًا لتكون مع،األجوبة يتناسب مبا واملنطق العقل وإعمال
متطلباتالعصراحلايل.

فالدراسةإىل:كماهتد

إبرازأمهيةالتدبريفالقرآنالكرميالذيمنخاللهسنصلإىلالردعلىشبه .1
 امللحدين.

 التوصلإىلمنهجالقرآنالكرمييفالردعلىامللحدينمنخاللسورةاألنعام. .2
وإشاراتعلميةإبرازإعجازالقرآنالكرميمباوردفيهمنحججوبراهنيعقلية .3

 الردعلىامللحدين.واستخدامهايف
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املتخصصيفالتصدي(1)إثراءاملكتبةاإلسالميةهبذاالنوعمنالتفسرياملوضوعي .4
 .ملشكلةاإلحلاد

 منهج البحث وأدواته.

إنشاءاهللسوفأختذمنهجًامستمداًمنمناهجالقرآنالكرمييفالبحثوالتقصيوالتأملوالتدبر
مت مناهج استخدمت الدراسة هذه البحثويف من املنشود للهدف للوصول املنهج،عددة من

وقدحرصت،وقدأجلأإىلاملنهجالتحليليإذالزماألمر،والوصفواملقارنة(2)ستنباطيستقرائياالاال
مشاهري إليه ماذهب حدود ويف البينة الواضحة املعاين على الكرمي القرآن بآيات االستدالل يف

املفسرين.

تاإلجرائيةكالتايل:ميكنحتديداخلطوا

 االطالععلىالدراساتالسابقة. (1
 زيارةاملكتبات. (2
 التعرضلآلياتاليتحتدثاهلل (3 عننفسه األنعامفيها وعنالغيبياتيفسورة

ومجعأقوالاملفسرينفيهاواستنباطأسلوبومنهجالقرآنالكرمييفالردعلىالشبهةاملثارة
 حولذلك.

االستداللوتشخيصمايفهذااجلدلمنوجوه،رجدلوحوادراسةمايفالسورةمن (4
إ ماترمي حتليل وحماولة عقلية أدلة من فيه ماعرض مالمح أبعادوحتديد من وماتود،ليه

 جيابية.إالوصولإليهمنمردودات
                                                 

فيجمعمادة،عةمناملتخصصنيعلىدراسةشذراتمنالقرآنكلحسبختصصهأنيقومجمموالتفسرياملوضوعي:(1)
ريهامثيقومبتفس،دةموضوعيةمتكاملةواحدةكلوحموضوعمنمواضيعالقرآنويستقصيهاإحصاءلتكونهيكالمرتابطايش

حممد،)الصغريالعقائدحيصيآياتالعقائدوهكذا.واملتخصصب،صصباألحكاميبحثآياتاألحكامفاملتخ،حبسبمنهجه
.(36ص،1،طالمبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم،حسني  

يعيةإىلاإلنسانية،ويقومعلىالتتبعواالنتقالمناجلزئياتإىلي:منهجمنقولمنالعلومالطباالستنباطاالستقرائي(2)
مجلة الكليات،واالستنباطييناسبالعلومالطبيعيةأكثرواالستقرائيأنسبلإلنسانيةمعتقارباملعىن،)املفيت،حممدأمني،

 م.(114،2116عالمناهج وطرق التدريس،
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األلفاظ (5 سهلة بينية وأدلة قوية بباهني عليها والرد العقلية احلجج طرق إىل التنبيه
 ة.موجزةالعبار

نللردومنهجًايستخدمهالدعاةواملتخصصمجعاألساليباملختلفةيفالسورةلتكون (6
 كالماهللتعاىلعننفسهيفالسورة.و تامللحدينمستنبطةمنكتاباهللعلىشبها

املوضوعيلآلياتاليتتضمنتاحلديثعنموضوعواحديف (7 جلأتإىلالتقسيم
يفت عنموضعها بغضالنظر وجعلتها،ريتبآياتالسورةالسورة إىلبعضها وضممتها

 عنواناًللمبحث.
 سيتمحصرالنتائجووضعاملقرتحات. (8
انتشار (9 أسباب حول جدة مدينة يف الشرعية املعاهد أحد يف ميدانية دراسة عمل

 اإلحلادوطرقاحلدمنانتشارالظاهرة.
.ةالدراسات السابق ثـــــانيــــاً:

ا مراكز البحثيف املتخبعد العلمية واملكتباتالعامةألحباث البحوث يف أنه،صصة ملتبنّي
وهيكالتايل:،ولكنهناكموضوعاتقريبةيفاملشكلةوالنتائج،يسبقدراسةنفساملوضوع

،)منهجالقرآنالكرمييفالردعلىاملخالفنيمناليهودوالنصارى(د.ناديهالشرقاويكتاب .1
وهويسعىإىلبيانمنهج،م1،2111ط،سوريا،دمشق،راساتوالنشدارصفحاتللدر

 القرآنالكرمييفالردعلىاليهودوالنصارىاملخالفني.
،دارالنفائسللنشروالتوزيع،د.عمرسليماناألشقر)اهللحيدثعبادهعننفسه(كتاب .2

يلوالكلإمجاوهويعتبإشاراتفقطعلىسورالقرآنالكرميبش،م1،2114ط،األردن
بشكلمباشروإمناأشارإليهبشكلضمينمنخاللحديثاهللعننفسهيتعرضلإلحلاد

 .يفاآلياتاليتمجعهاالكاتب
الرئاسةالعامةإلدارةالبحوث،عبدالرمحنعبداخلالق)اإلحلادوأسبابهذهالظاهرة(تابك .3

وهو،ه2،1414ط،الرياض،ةاململكةالعربيةالسعودي،العلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد
عموماً، اإلحلاد عن احلديث يتناول بأنه حبثي عن القرآنخيتلف خالل من يتناوله وحبثي

 الكرميوخصوصاًسورةاألنعام.
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بعنوان .4 جامعية القرآنيفرسالة إىلاإلميان()منهج الفقيهيالدعوة علي مقدمة،للدكتور
 ه.1395–1394،مكة،جلامعةأمالقرى

يفبعضأبوابهوطريقةعرضهو وسببذلكهوأنكالالبحثني،هويتشابهمعحبثيهذا
أمااألسلوب،معاختالفيفاألسلوبواملضمون،وّجهاخطاهبماإىلذاتالفئةمنالناس

فقدحاولتالبعدعنالتوغليفالتعريفاتوالتقسيماتمعالرتكيزعلىاملنهجيةوالتأصيل
الشرعي.
املض األنعامأما سورة آيات على ركزت فقد تعرض،مون إليه املشار البحث بينما

 لآلياتالداعيةلإلميانيفالقرآنالكرميكاماًل.
بعنوان.5 جامعية األنعام(رسالة سور يف اإلخبار سادايتالشنقيطي)وظيفة حممد سيد ،للدكتور

ه.1415-1414،اإلمامحممدبنسعوداإلسالميةمقدمةجلامعة
حبثييفبعضمباحثه مع يتشابه نفسهوسببذلكأنكالال،وهو بحثنيتناوالمنوذجالدراسة

اهلدفمنالدراسة.فاختالمع،آياتاإلخبارعنالغيبوعناهللبتحليل)سورةاألنعام(
ومجيعهذهالكتبمعينةعلىالبحثوليستمتخصصةيفالتطبيقعلىسورةاألنعام.
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 التمهيد
 التعريف بمفردات عنوان البحث

 القرآن الكريم  -تعريف  المنهج  اواًل:
 التعريف بسورة األنعام. ثانياً:

 التعريف باإللحاد. ثالثاً: 
 .  التعريف بالتفسير الموضوعي رابعاً:
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 تعريف المنهج: أواًل:

الطريق: الطريق:،وّضحههنج وأوهنجت أهلكيقال:،وضحتهأبْنُته هنجت ما على ،اعمل
.(1)الطريقاملستقيموالنهج:،أييسلكمسلكهوفالنيستنهجسبيلفالن:

(2)َّىن جم جم جم جمُّٱٱ:التنزيلويف،الطريقالواضحواملنهاج:،مجعمنهجواملناهج:
 

وحني،ستقامةوالوضوحوالبيانااليفأصلهااللغويتدلعلى)هنج(ومنهذايتبنيأنمادة
والعجبفإنإىلالقرآنالكرميفإمنانعينطريقتهالواضحةاملعاملالبينةاملالمح،)منهج(تضافكلمة

 القرآنالكرميكلهكتابمبني.
سورةويف،والقرآنالكرمياستخدماملناهجالعلميةاملختلفةيفالردويفالتبليغويفاإليضاح

يفكثريمنالشواهدكانذلكواض)موضوعالدراسة(األنعام ،املنهجالوصفياستخدم:فقد،حًا
انتهواإليهبسببتلكالعقائد.وذلكفيماذكرهمنمزاعموأقوالووصفحالاملنكرينوما

 من جم جم جم جم جمجم جم جم جم يل ىل مل خل  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

َّجم جم رت يب ىب نب جمجم رب جم جمجم  جم جم جم جمِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم  جم ىي مي جم جم جم جم جم جم جم جم  ىن
(3)

 

ال تارخيية حبقائق عقائدهم بطالن على االسرتداديفاستدل أو التارخيي املنهج واستخدم
تقبلاإلنكارأواملناقشة.

 حل جل جمجم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم مس جم جم  جم مخ ُّٱٱ:قالتعاىل

َّ  جي جم مه جم هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل
(1)

 

تخدماملنهجالتحليليوذلكيفبيانأسبابكفرهم.واس
 جم رت  يب نبىب جم جم رب جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم  ىي مي جمجم جم جم جم جم جم  جم ىن من ُّٱٱقالتعاىل:

َّ جم جم جم جم  جم جم جم جم يت نتىت جم
(2) 

                                                 

.(2/383،))هنج(مادة،3،طلسان العرب ،ابنمنظور(1)  
.48منآية،سورةاملائدة(2)  
 .31-27منآية،ورةاألنعامس(3)
 .44-42منآية،سورةاألنعام(1)

.71آية،سورةاألنعام(2)  
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لعقلواستخدماملنهجالنقديالذييعتمدعلىالباهنيالعقليةواألدلةاملنطقيةاليتالجيدا
فاستخدمأسلوباًفريداًخياطبالعقل،سرهلامناصاًمناإلذعانوالتسليموهويتسمبالسهولةواليحيا

ويستثريالعاطفةويوقظاملشاعرالطيبةيفنفوساملستمعنيإليه.
 جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

(3)َّجم جم مس جم جم جم مخجم مح  جم مج جم مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب جم جم جم جم
 

،ومنهناميكنالقولبأنالقرآنالكرميهومصدراملنهجالعلمياحلديثومنطلقالعملفيه
يفالكونفهوالذيمهدلصياغةاملنهجالعلميوالنظرةالعلميةالقائمةعلىتقديرسنناهلل

كرواحرتامالعقلعنطريقالبحثوالعلمفقددعاإىلالنظرالعقليوإىلحريةالف،واجملتمعات
وما احلياة لتطور تقديرًا االجتهاد باب واملعامالتوفتح األحداث من فيها من،(4)جيّد هذا

 .ناحيةخصائصاملنهجالعلمي

اهللو عام كتاب وأدياهنم:خطاب وحنلهم مللهم اختالف على الناس ،خياطب
للوجوداإلهلي فعاشعلىالشرك()امللحدوفيهماملنكر به إالأنالطريققدحاد واملثبتله

والقرآنالكرميخياطبُكالً،وهناكأهلالكتابوغريهم،وعبدمعاهللحجراًأوشجراًأوإنساناً
 بأسلوبهويضعبنييديكلمنكرحجتهليقذفباحلقعلىالباطلفيدمغهفإذاهوزاهق.

اويذكرهامباهومغروسيفأعماقهاليجدأهنامعرتفةبوجودوالقرآنالكرمييبدأبالفطرةفيوقظه
  جم جم رب جم جمجم جم جم جمجم ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي مي جم جم ُّٱاخلالقالعظيمفهيبذلكالحتتاجإىلدليل:

 (1)َّ رت يب ىب نب

 مح جم مج جممث  هت مت خت ُّٱٱكماقالسبحانه:،هيتعرفرهباوالفطرةالسليمةاليتخلقهااهللإهنا

 .(2)َّ جم جم  جم جم جم جم جم جم جمجم  جم مس جم جمجم مخ جم

ومعهذافقدظهريفالقدميواحلديثمنينكروجوداخلالقأويدعوإىلهذااإلحلاد
(3)العظيممكابرةوعلواًوعتواً.

                                                 

.65-63منآية،سورةاألنعام(3)  
.بتصرف،94ص،2ط،َمْعَلمة اإلسالم اجلندي،(4)  
.173-172آية،سورةاألعراف(1)  

.31آية،سورةالروم(2)  
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ويفالقرآنالكرميالسيماسورةاألنعامأساليبمتنوعةختاطبفطرالناسوتزيلعنها
إ والفكر النظر بتوجيه األهواء واحليوانغبش واإلنسان واملوت احلياة وظهور اخللق جتدد ىل

والنبات.
أوماينتقلعنطريقالوراثةفال،)قدرةأوسلوكأودافعوالفطرةعندعلماءالنفس

(4)بلمايكونتلقائياً(.،حيتاجالفردإىلتعلمهواكتسابه
إذا،مزيجمنالعقلوالعاطفةوإمناهي،)ليستعقاًلصرفًاوالعاطفةحمضاًفالفطرةعلىهذا

لتقيافلميطغأحدمهاعلىاآلخركانتالفطرةسليمةتنشداهللوتعرفسبيلهاإليهمنأقربا
(5)السبل(.

طأومذهبوعلىهذايكوناملنهجالفطريناجحًامعمنملتتلوثفطرتهمببدأهاب
األشياءيفغريلبسوالخفاء.فهياملنظارالذيتبدومنهحقائق،أوبفلسفاتزائفة،باطل

،وامللحدونفئةقدتلوثتفطرهموزاغواعنالطريقيقودهماجلهلوالعناد
ٱ(1).َّجم جم جممخ  جممح   جممج ُّٱٱٱ:قالتعاىل

ومعذلكالميكناالستغناء،ستجابةإليهمنِقَبِلهمذلكسيكونهذااملنهجأضعفيفاالفب
فالقرآنمرتابطيشدبعضهبعضاً.،خرىعنهألنهاألصلولتداخلهمعاملناهجاأل

فقدخاطبيفالناسكلعوامل،وللقرآنأسلوبهاخلاصوهنجهاملميزيفالدعوةواإلقناع
وااللتفات وطالببالبهان،التأثر الدليل وخاطبيفالناس،فخاطبيفالناسالعقلحنيقدم

اإلميان التاريخواألممواحلضاراتوخاطبيفالناسالفكريفعب،القلبيفدعوة وخاطبيف،ة
وخاطبيفالناسالبصربالدعوةإىلالنظريفملكوت،الناسالسمعبالنظمالقرآينيفجرسهونغمه

وهذامايسمىباملنهجالعاطفي.،السماءواألرض
وتنشأعنالوجدان،هياالنفعاالتالنفسيةاملنظمةاملوجهةإىلمؤثرخاصفالعواطف:

االالفر أو اجتماعية.دي أو فردية عواطف فتّكون ا(2)جتماعي علىحتريك يعتمد لشعوروهو
                                                                                                                                                         

 .5ص،1ط،اآليات الدالة على اهلل تعالى وفق منهج القرآن ومذهب السلف ،لعيسىآ(3)

.85ص،د.ط،أصول علم النفس،راجح(4)  

.26ص،كريسيموريسون،د.ط،العلم يدعو لإليمان ،أمحدالباقورييفتقدميهلكتابالشيخ(5 ) 
.33آيةمن،سورةاألنعام(1)  
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التأثريواال النفسمنغضبورضواإلحساسوعلى وحنايا احلّس كوامن وإثارة ورمحةانفعال
وشفقةوغلظةولنيوسروروأحزان.ومنأساليبهذااملنهجالرتغيبوالرتهيب.

ألنمشاعراإلنسانوأحاسيسهوكوامن،باملنهجالفطريواملنهجالعاطفيعميقالصلة
كلأولئكمعالفطرةاليتُجبلعليهاترتابطنفسهونوازعاخلريوالشرفيهودوافعالعملعنده؛

وهذااملنهجيستوجباإلملامالواسعبأحوالاملخلوقاإلنساين،(3)لتكونخصائصهذااملخلوق
من ىن  جم  جمُّٱٱٱقالتعاىل:،لقهكمنهوأعلمبهمنخاوليسهنا،وطبائعهوأمناطسلوكه

.(4)َّ جم جم جم

بربه يفتعريفاإلنسان كاملة شاملة أفاضإفاضة الكرمي لإلنسانمن،والقرآن فالبد
ويعبدهعلىعلموحب،ومعرفةبأمسائهوصفاتهوأفعالهحىتيطمئنإىلكنفه،معرفةصحيحةبربه

وعبدهمباشرة وجعلالصلةبنياهلل،افيةأوالًتقريرالوحدانيةالصفعمليفسبيلذلكإىل،ويقني
الحتتاجإىلكاهنأووسيطفهوسبحانهقريبيسمعهإذادعاه.

 .(1) َّ  جل جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم ُّٱٱقالتعاىل:


يقةوجودهاوكماأنالنفسحباجةملعرفةصحيحةبرهبافهيكذلكيفحاجةإىلمعرفةحبق

فكمضلتعقولوشقيتأنفسألهناملتفهملوجودهايفاحلياةحكمة،وحقيقةمنشأهاومصريها
وماوإىلأيننذهب؟منأينجئنا؟،ريفعاشتشقيةالسكينةوالقراروملتعرفهلامنشأوالمص

دورنايفهذهاحلياة؟
بأصلاحلياةإىلاملوقدرجعب،أمااآلراءاألرضيةفكلهاشكوتفاهةوضالل دفةاصعضها

واليستطيعالعقلوحدهأنيصلإىلالتفسرياحلقهلذهاألمورألهناوبأصلاإلنسانإىلاحليوان!!

                                                                                                                                                         

.68ص،2ط،األصول الفنية،حسن(2)  

.132ص،1ط،(حاة من سورة النملدراسة مستو ) الدعوة إلى اهلل تعالى،آلنواب(3)  

.14آية،سورةامللك(4)  

.186آية،سورةالبقرة(1)  
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وبرسلهمن،فعرّفهبرسولهوبصفاتهومعجزاته،والبدللهدايةإليهامنوحيرسول، غيباهللمن
(2)جلن.وحدثهعنالغيبوالوحيواملالئكةوا،املالئكة

اإلنسانمليوجد إمناخلقهربه،دفةوالظهرنتيجةتطوراحلياةواألحياءاصمإنهذا
 جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم مس جم جم ُّٱٱٱوهذاماأخبنااهللبهيفكتابه:،ونفخفيهمنروحه

َّ  جم جم جم جم  جم
(3). 

 جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱقالتعاىل:ألفراد.ومنهذهالنفسالواحدةخلقهلازوجهاومنهمامعاًتكاثرا

 .(4)َّ  ٌّ جم جم جم جم ميىي جم  جم جم جم جم جمجم جم ىن من جم جم  جم جم جم

وحدها وفطرته وعقله لدوافعه محاًل األرض على يرتكه ووااله،ومل باهلداية تعهده وإمنا
َّجم جم جم ىن من جم جم  جم جم جم جم جم جم جميل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:،بالتوجيه

(1) 

 جم جمجم جم جمجم ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّجم جم جم جم ىي مي ٱُّٱقالتعاىل:،اخللقأخبناعناملصريوكماأخبناعنبداية

 .(2) َّ رب جم

الميكنوهذااملنهجالذياستخدمهالقرآنالكرميهومنهجاملعرفةوهوتعريفاإلنسانبكلما
وجاءاستخدامهيفسورةاألنعامبشكلواضحوكبريفجاءتالسورةتعرفنا،دراكهبالعقلفقطإ

الغيب: من ألهنا بعقله يعرفها أن اليتالميكنلإلنسان كالوحيواملالئكةبكثريمناألمور
والشياطنيوحقيقةاملوتوالنوموالبعثواحلشر.

بلساقالدليل،وعلىطريقةالقرآنالكرمييفإقامةالدليلمليلجأإىلاإلقناعالذهيناجملرد
 جم  جم جم جم جم جم ُّٱقالتعاىل:،معبنيخماطبةالعقلوالوجدانعلىالبعثبأسلوبهالرتبويالذيجي

 جم  مج جم مث متهت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم  جمجم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم

                                                 

.111ص،د.ط،منهج القرآن الكريم في التربية،شديد(2)  

.29-28آية،سورةاحلجر(3)  

.1آية،سورةالنساء(4)  

.38آية،سورةالبقرة(1)  

.114آية،سورةاألنبياء(2)  
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 جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم  جم مس جم جم جم مخ جم مح

 .(3)َّ  جم  ىي مي جم جم جم جم جم جم جم جم ىن من  جم جم

هواملنهجالعلمي وضحهمنحقيقةيقومعلىأساسما،وهوامتدادملنهجاملعرفة،وهذا
وهيمعرفةمستطاعةلكلمستوياتالعقولواألفهامألهناختاطبيفاإلنسانفطرتهقبلأن،الكون

وتفكريه فتطمئن،ختاطبعقله مباشرًا تلقيًا السليمة الفطر تتلقىعنه إىلوجتعلمنالكونكتابًا
(4)مافيهمنآيات.

منعناصرتكويناإلنسان منأسرارتكرميه،واعتبالقرآنالكرميالعلمعنصرًا قال،وسرًا
  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جمجم جم يت ىت نت جم جم  يبرت ىب نب جم جم رب جم جم  جم جم جم جم جم ِّ ُّ َُّّٱٱٱتعاىل:

 .(1)َّ حت جت هب مب خب حب جب جم جم  جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم جم جم جم جم جم

والعلمالذييشيدبهالقرآنالكرميويدعوإليههوالعلممبفهومهالشاملالذييتناولكلمايتصل
كمادعا،فقددعاإىلالنظريفظواهرالوجودومظاهراحلياة،باحلياةواليقتصرعلىعلمالشريعة

 .(2) َّجم جمني جم جمريجمىن ين   جمُّٱٱقالتعاىل:،إىلدراسةالكائنالبشري

  جم جم جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جمُّٱٱقالتعاىل:،إىلعلمالنباتواجلمادواحليوانواألجناسووّجه

 .(3) َّجم جم جم جم  جمجم جم مس جم جم جم مخجم مح جم  مج جم مث هت مت حت  جت هب مب خب حب جب جم جمجم

وليسمن،العلمففتحهبذاالعرضوالتوجيهبابالعلموحررالعقولوأغرىبالبحثوالدراسةو
النظرياتوالوسائلولكنهيبعثعلىالتفكري.شأنالقرآنالكرميأنيقدم

العقل العلمي املنهج واإلدراك،وعماد بالعقل منوط اإلنسان املفاهيم،وتكليف ولتداخل
لكلمن جعلبعضالباحثنياملنهجالعقليواملنهجالعلميواملنهج)العقلوالعلموالفكر(العامة

(4)الفكريمرتادفاتملسمىواحد.

                                                 

.7-5آيةج،سورةاحل(3)

.111ص،د.ط،منهج القرآن في التربية ،شديد(4)  

 .34-31ةآي،سورةالبقرة(1)
.21-21آية،سورةالذاريات(2)  

.28-27آية،سورةفاطر(3)  

.41ص،د.ط،وأساليبها وةمناهج الدع جريشة،(4)
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هواملنهجالذييعتمدعلىخماطبةالعقلوالتفكريهبدفاإلقناعملنهجالعقلي:فاملقصودبا
وإزالةالشبهات.

)والعقلالذيخياطبهاإلسالمهوالعقلالذييعصمالضمريويدركاحلقائقومييزاألمور


.(1)ويوازنبنياألضدادويتبصرويتدبروحيسناإلدراكوالدراية(
منأهماملناهجخاصةيفهذاالعصرالذيتقدمفيهالعلموعالشأنهوانتشرويعتباملنهجالعلمي

اليزالالعلماحلديثيسعىوراءاكتشافهاوقدتضمنالقرآنالكرميحقائقعلميةثابتة،بنيالناس
 .(2)َّ خم حم جم هل مل خل حل جل  جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم  ُّٱٱقالتعاىل:،ومعرفةكنهها

فالعلممهماتقدمخاضعحلقائقالقرآنالثابتة،رميمتتازبالصدقوالثباترآنالكوحقائقالق
ألنالعلمالتتأكدنظرياتهإالبعدطولعناءوجتربةواستقراء.

املنهجباختالفمسمياتهمنعلميلعقليلفكريأوواقعيوحسيوجترييبهوسلسلة وهذا
لآلخر منها واحد كل يؤدي و،مرتابطة يفكر علىفالعقل احلسية التجربة إىل يؤدي التفكري

قتناعالكامل.عممايؤديإىلالعلماليقنيواالالواق
مةعلىأساسأصولهوجاءالقرآنالكرمييفالتشريعباألصولواإلطارالعاموتركالتطبيقلأل

جتهادبالرأي.األثريفالدعوةإىلالتفكريواالطارهفكانهلذااملنهجأكبإويفحيز
التفكرياجملردإىلالتفكريالواقعيكريمبدأحتولللفكراإلنساينمنمنهناكانمنهجالقرآنالفو

(3)وهواألساسالذيقامعليهالعلمالتجرييباحلديث.
العلم ماندعوه ،)أما نتيجة أوروبا يف ظهر منفقد ولطرق جديدة البحث من لروح

واملالحظاال التجربة لطرق مستحدثة يعرفهاستقصاء مل صورة إىل الرياضيات ولتطور واملقاييس ة
(4)اليونانوهذهالروحوتلكاملناهجالعلميةأدخلهاالعربإىلالعاملاألورويب(.

                                                 

.17ص،د.ط،التفكير فريضة اسالمية،العقاد(1)  

.53آية،سورةفصلت(2)  

.بتصرف،141ص،د.ط،منهج القرآن في التربية،شديد(3)  

.148ص،د.ط،قبالإحملمد،(تجديد التفكير الديني في اإلسالم)،عنكتاب(،نقالًبناء اإلنسانيةت،)بريفول(4)  
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،لكرميوهذااملنهجمبسمياتهاملختلفةمنهجواسعوكبريولهأساليبمتعددةاستخدمهاالقرآنا
،ستنتاجهااتيجةأويطالبالسامعبتوينطقبالنففيجانبهالعقليواملنطقيكانيسوقاملقدما

،وهوأسلوبأربابالثقافةوالفكرأوعندمايزيلالشبهةاليتأدتإىلاختالطاألمرأمامالنظر
واستخدمأسلوبالتلقنيوذلكعندمايسوقالقضاياعلىأهنامسلماتالحتتاجإىلدليلوال

حتتملاملناقشة.
املنه هذا أساليب إىلومن احلس ولفت واحلوار واملناظرة واجلدل العقلية احملاكمات أيضًا ج

(1)وكذلكالقصة.،التعرفعلىاحملسوساتللوصولعنطريقهاإىلالقناعات
البحثمفصالً يفهذا سأتعرضهلا األنعام كثرييفسورة املختلفة املنهجبأساليبه يف،وهذا كٌل

مبحثهومنخاللحتليلآياته.


مييزهعنأساليبالفالسفةوكان ألسلوبهمنحيثاشتمالهعلىوجوهاإلقناعالعديدةما
إزاءها اليتتقفالنفسالبشرية واملتكلمنيواملناطقةمنحيثمنهجهماملعقدوأساليبهماملتداخلة

مضطربةعاجزة.
كل إىل النفاذ حيث من الفطرة إىل األساليب أقرب فهو الكرمي القرآن أسلوب مايفأما

وكياناإلنسان منأول،منعقلووجدانوحسوعاطفة املناهجمجيعًا نلحظارتباطهذه وهبذا
الفطرةإىلالعقلوالواقعواحلسوالتجربةواملعرفةوالتفكري.

رتكزعليهيفدراسةاملنهجاملعريفواملنهجالعلميمهاماا،وسيكونهذاناملنهجاناألخريان
منإالمباقدتلوثتفطرهتاوحادتعنطريقاحلقالتؤ)امللحدين(نناجنابهفئةذلكأ،سورةاألنعام

ومبايقومعليهالدليلوالبهان.،تراهمنحمسوسوملموس
استنبطهاملتأخرونمندعاةاإلسالممنالقرآنالكرمي وهذهاملناهجمجيعهاوغريهامما

رمسوامالحمهاوغاياهتاواسرتشدوايفذلكمباتناثرهناومنهاستمدوهاوعلىضوئهوضعواقواعدهاو
(2)وهناكمماتركهاألسالف.

                                                 

.214ص،3ط،المدخل العام إلى علم الدعوة،يانوينالب(1 ) 
.131ص،1ط،()دراسة مستوحاة من سورة النمل الدعوة إلى اهلل تعالى ،آلنواب(2)  
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وجاءيفسورةاألنعامتوجيهالنظرإىلاآلياتالقرآنيةاليتحتملالكثريمنهذهاألساليب
الرشدواملناه إىل هتدي اليت الربانية اآليات،ج يففجاءت الفكر وتقليب للتدبر األنظار تلفت

حلقائقاليتُقدمتوكررتبأساليبالسورةاملتنوعةواملتعددة.ا
 .(2)َّجم ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ جمُّٱٱ:يفشرحقولهتعاىل(1)يقولالشيخابنعاشور

واتواألرضا)وتصريفاآلياتاختالفأنواعهابأنتأيتمرةحبججمنمشاهداتيفالسم
أحوال من حبجج ومرة الناس نفوس يف دالئل من حبجج اهللاألوأخرى أنشأها اليت اخلالية ،مم

منقرتابمتفاوتةيفاال،يفالغايةخمتلفةيفاألساليبفهيمتحدة،فاآلياتهنادالئلالوحدانية
وخاّصها عاّمها األفهام ،تناول دالئلها تركيب يف خمتلفة أيضًا العقليةوهي املقدمات جهيت من

هوالتذكريحبيثتستوعباإلحاطةباألفهامعلىومنالتنبي،ومنجهيتالرتغيبوالرتهيب،وغريها
(3)اختالفمداركالعقول.(

عل الرد يف منها الكرمي القرآن منهج استخالص ميكن السورة يف كثرية نصوص ىوهناك
منهامنهجالقرآنالكرمييفتعريةالباطلوكشفزيفهيفالوقت،امللحدينوغريهممنأهلالضالل

دمنإظهارتفاهةإذاليكفيتبنياحلقوحدهبلالب،نهجهالعلميواملعريففيهاحلقمبالذييقدم
منّحيعنبينة.اوهناتقوماحلجةليهلكمنهلكعنبينةوحيي،الباطلوحقارته

َّىت نت جم جم رت يبُّٱٱيفقولهتعاىل:،(4)يقولسيدقطب
)إنهذااملنهجهواملنهجالذيقرره(5)

عتقاديباحلقسبحانهيعلمأنإنشاءاليقنياالذلكأناهلل،نفوسالبشريةاهللسبحانهليتعاملمعال

                                                 

شيخالإلسالممالكيا.(م1932عني)عام،وشيخجامعالزيتونةوفروعهبتونسرئيساملفتنياملالكينيبتونسابنعاشور:(1)
)التحريرو)مقاصدالشريعةاإلسالمية(منأشهرها،لهمصنفاتمطبوعة،معنيالعربينييفدمشقوالقاهرةعضاءاجملوهومنأ

(.6/174)،15ط،للزركليألعالما،ه1393وتويف،ه1296ولديفتفسريالقرآن،تنوير(وال
.46منآية،سورةاألنعام(2)  

 (.7/237)،د.ط،التحرير والتنوير ابنعاشور،(3)

(سيدقطب:مفكرإسالميمصري،عمليفجريدةاألهرام،وكتبيفجمليت)الثقافة(و)الرسالة(،منمؤلفاته:التصوير4)
عام ولد يفاإلسالم، االجتماعية العدالة القرآن، يفظالل 1916الفينيفالقرآن، عام وأعدم للزركلي،1967م، األعالم م،

(.3/147،)15ط
 .55آية،األنعامةسور(5)
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،والتأكدمنأنهذاباطلحمضوشرخالص،واخلرييقتضيرؤيةاجلانباملضادمنالباطلوالشر
(6)وأنذلكحقحمضوخريخالص(.

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب جم جم جم جم جم ُّٱٱٱ:قولهتعاىل،ئلتنوعاألساليبيفهذهالسورةومندال

 .(1)َّ جم جم مس جم جم جم مخجم مح  جم مج جم مث هت

ففيهذهاآلياتتنوعلألسلوبحيثتضمنالنصأساليبالتلقنيوالتعريضوالتخويف
إىلهذهاحلقيقةيفهذهاآلية.وقدنّبهاملوىل،هديدوالتوبيخواإلنكاروالتقريروالت
 

ال الكرمييفهذه القرآن منهج ومن يفالتعاملمع الفئاتسورة اخلوضيفهذه )عدم
َّجم رت يب ىب نب ُّٱ:قالتعاىل،اإلعراضعنهمبعدالتبليغ(خوضهمو

(2) 

 .(3)حتجاجعليهملتبكيتهموقطعمعاذيرهم(ضبعدالتبليغهواألوىلولكناال)وهنااإلعرا
أوىلوا أقوموألنأباطيلهمالتقفعندحدوالهتدفإىلحقفصرفالنظرعنها إلعراضعنها

العاجز،وأعدل السليب اإلعراض ليس املقصود اإلعراض القادر،ولكن اإلجيايب اإلعراض هو إمنا
احلكمة مبقتضى كان عنه العدول لكن هنايته إىل الطريق يف املضي على القدرة ببيان املصحوب

(4)(.ظهارهرغبةيفهدايتهمإفالغايةهيبياناحلقللناسو،واملصلحة
،خوضهمإاليفسياقالردوالتوضيحهذاماسيكونعليههذاالبحثمنعدماخلوضيفو

.رمييفالتعاملمعهموالردعليهمهبديومنهجالقرآنالكاقتداءً

فهذاهوباختصارمنهجالقرآنالكرميأمامضاللامللحدينالذينيرونأنهذاالكونأوجد
منعقلوالفطرةنفسهأوأنهقدميإىلغريذلكمنال فباهنياخللقة،تأويالتاليتالجتدسندًا

اخلرافات هذه والتدبريتقفيفوجه البحث،واحلياة املنهجبالتفصيلخاللهذا وسأتعرضهلذا
بإذناهلل.

                                                 

(.3/239،)17ط،في ظالل القرآنقطب،(6)  

.65آية،سورةاألنعام(1)  

.91آية،سورةاألنعام(2)  

(.7/368،د.ط،)التنويرالتحرير و ابنعاشور،(3)  

.218،رسالةدكتوراه،صوظيفة األخبار في سورة األنعام ،السادايت(4  
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وأهممامييزمناهجالقرآنالكرمي:

لردوالعودةإىلومنهنستقيمناهجوطرائقا،هومنزلهذاالكتابفاهللأهناربانية: (1
 اإلنسانية،اهلل النفس كوامن ختاطب ألهنا السبل وأعدل وأجنحها أمثلها ،وهي
اآلخرةوحت وفوز الدنيا سعادة هلا أو،قق التغيري مناهج يف يوجد  ولن مامل وهذا

 جتماعيةالبعيدةالصلةباإلسالم.يتأفرزهتاالدراساتالنفسيةواالاإلصالحال
ومشوليت (2 والفطرةفهومنها:عموميتها )والقرآنالكرمييبين،هجخياطبالعقلوالعاطفة

ج مجيع من واخللقيةاإلنسان والعقلية النفسية خي،وانبه فيهفهو مايؤسس بكل اطبه
 .(1)خياطبهنفسياًووجدانياًوعقلياًوذهنياًوعاطفياً(،عواملاخلري

اآلخرفليسمثةالتداخل: (3 منهجعن يفصلبنيكل قرآنية،حاجز ختاطبآية فقد
 العقلية أحاسيساإلنسان مجيع والعاطفيةواحدة التداخليفاملناهج،والفطرية وهذا

خالقالكونوأنهاملستحق العقليبأناهللقتناعالوجداينويفضيإىلاالميثلتكامالً
 للعبادةوحده.

والتوازن: (4 ضالواقعية الصحيحوهو مسارها الدعوة لتأخذ يفيو،روري القرآن منهج
نسجاممعنواميسالكونتوازنينسجممتاماالحباجاتاإلنسانيةاجلسديةوالروحيةيف

 وسننالطبيعةاليتيعيشفيهاهذااإلنسان.
ألناألصولال،انبالوسائلواألساليبدوناألصلوهومنصبعلىجالتجديد: (5

إىلتغيريوالجتديدتتغريوالتتبدلول وأمت وقدأكملاهلل،يستيفحاجة دينه
االوليسهناكما،نعمته حيققصالحمينع مبا والفنون احلضاراتوالعلوم قتباسمن

اإلنسانوإصالحهضمنالقواعدالشرعيةاملقررة.

  أما تعريف القرآن الكريم:
                                                 

.47ص،3،طها المكيالدعوة اإلسالمية في عهد،شليب(1)  
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وكلشيءمجعَتهفقد،واأْلصليفهذهاللفَّظةاجلمع«والُقرآنوالقارِىء،واالْقرتاء،الِقراءة،»قـَرَأَ:
واآلياتوالسوربعضهاوالوعدوالوعيد،واألْمروالَنهي،ألنَّهمجعالقصص،ومسيالُقرآنقـُْرآناً؛قرأته،

فيهاِقراءة،وقديُْطلقعلىالصَّالة؛وهومصدركالُغْفرانوالُكْفران،إىلبعض، تسميةللشَّْيءألنَّ
.(1)قرأيقرأقراءةوقـُْرآناًال:يُقوعلىالِقراءةنْفِسها،ببعضه،

(3)(ضماحلروفوالكلماتبعضهاإىلبعضيفالرتتيلالقراءة:):(2)وقالالكفوي
 اهللاملنزلعلى)وهو حممدكالم بالتواتر،نبينا بتالوته،املنقول سورةواملتعبد واملتحدىبأقصر

.(4)(منه

 شرح التعريف:

اسمجنسيشملكلكالم.كالم:
.خيرجكلكالمعداكالمه م اهلل تعالى:كال

خيرجبذلككالماهللغرياملنزلعلىنبيناوخيرجبذلكمانزلعلىغريه.المنزل:
(5)خيرجبذلكالقراءاتاآلحاد.المنقول بالتواتر:
حوال.األأياليصحالصالةإالبهويثابعلىقراءتهعلىأي المتعبد بتالوته:

 .خيرجكلماعداهمنالوحيفاليتحدىبهوصفللقرآن،ورة منه:المتحدى بأقصر س
 

 

 

                                                 

(.1/129)،3،طلسان العرب ،ابنمنظور(1)  
ولهكتبأخرى)الكليات(،صاحبمنقضاةاألحناف،أبوالبقاء،بنموسىاحلسيينالقرمييالكفوي،أيوبالكفوي:(2)

،15طللزركلي،األعالمم.1194عادإىلاستانبولفتويفهباسنة:مثوبغداد،،والقدسعاشوويلالقضاءيفتركيا،بالرتكية،
(2/38).  
 (.1/713)د.ط،،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،الكفوي(3)

 (.1/15)،1ط،مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزرقاين(4)

للسيوطي،د.ط،علوم القرآن،  اإلتقان في(ينظرتعريفالقراءةاملتواترةواآلحادوالفرقبينهماوآراءالعلماءيفذلكيفكتاب5
(1/258.)
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 ثانياً : التعريف بسورة األنعام .
 

اسم السورة .   
 

.مكيتها أو مدنيتها   
 

عدد آياتها .     
 

 فضائلها .
 

 الجو العام للسورة .
 

امقاصده
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 اسم السورة:
سورة: معانمعىن اختالف على هبا مسيت لإلبانةالسورة اللغوية أهنايها عنعن مقطوعة )منزلة

(1).(أوسوراتوسوراتبإسكانالواووفتحها–سوربفتحالواوومجعها:،األخرى
)احلكمةيفتسويرو،فكلسورةبنّياهللتباركوتعاىلفاحتتهاوخامتتهاوميزهاعناليتتليها

معجزةوآية حتقيقكونالسورةمبجردها واإلشارةإىلأنكلسورةمنط،منآياتاهللالقرآنسورًا
(2)مستقل...(

فاهللتعاىل،أيأهنامنعنداهللتعاىل،وهوالراجحمنأقوالالعلماء(3)وأمساءالسورتوقيفية
هايؤخذمنشيءمذكوروأنامس،مسهااملذكوريفالقرآنالكرمياهوالذيأمرأنتسمىكلسورةب

 أومتيزتبه.هيبذكرهاختصت،فيها
.(4)سورةاألنعاموهلذهالسورةاسمتوقيفيواحدهو:

هياآليات:،يفأربعآيات،ومسيتبذلكألنكلمةاألنعاممذكورةستمراتفيها
ومليعرفهلااسمآخر.(136،138،139،142)

خل مل ىل يل  ُّٱٱهيقولهتعاىل:،وكلمةاألنعاممذكورةثالثمراتيفآيةواحدةمنآياهتا

  جممي ىي  جمجم جم جم جم جم  جم جممن ىن  جم جم جم جم  جم جم جم جم جم

 (5)َّجم

واملرادباألنعام:
نـََعماً.،ينـَْعم،نَِعمَنقول:،وفعلهالثالثينَِعم–بفتحالنونوالعني–نـََعممفرده:،مجعاألنعام

وردمرةواحدةيفوقدالمفردله.،اسممجعوالنَـَعمبفتحالنونوالعني:فَرحاً.،يفرَح،ِفرحمنباب:



                                                 

 .(4/386،)3،طسورمادة:،لسان العرب،ابنمنظور(1)
(.1/66،د.ط،)تقان في علوم القرآناإل،السيوطي(2)
.(1/271)،د.ط،البرهان في علوم القرآن ،الزركشيء،ويفاملسألةخالفبنيالعلما(3)  

 (.1/197،د.ط،)آنتقان في علوم القر اإلالسيوطي،(4)
.138آية،سورةاألنعام(5)  
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جب حب خب  مب هبجت حت خت مت هت مث  جم جم جمُّٱٱوذلكيفقولهتعاىل:،القرآنالكرمي

.(1)َّجممح  جممج  جم
 

واألصنافاحليوانيةاألربعةاليتأنعماهلل،واألنعامتطلقعلىكلمالهخفوظلفمناحليوانات
 واملاعز.،والضأن،والبقر،اإلبلتعاىلهباعليناهي:

 جم جم جم جم يل ملىل خل) اليتقالاهللتعاىلعنهايفسورةاألنعام:،بعةهياألزواجالثمانيةواألصنافاألر

 (2).َُّّ َّ ٍّ ٌّ جم جمُّٱٱ:وقولهتعاىل،(جم

ثوروالبقراثنان:،مجلوناقةلاثنان:اإلب،ذكروأنثىوهيمثانيةأزواجألنكلصنفمنهازوجان:
 فاجملموعمثانيةأزواج.،تيسوعنزةن:واملعزاثنا،خروفونعجةوالضأناثنان:،وبقرة

ألنالنعمةفيهاظاهرةمناهللتعاىلعلىالناسوألن،ومسيتهذهاألصنافاألربعةأنعاماً
اجللدوالصوفوالروثمناللحموالشحمواللنبو،الناسيستفيدونمنكلمايتصلهبذهاألنعام

ٱ:كماقالتعاىل،نتقالوالركوبواال  ميىي جم جم جم  جم جم جم جم جم ىن من جمجم  جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 (3) َّ جم جم

 مكيتها أو مدنيتها:
إىلآخرثالث– جم يل ىل مل خل–سورةاألنعاممكيةإالستآياتنزلتباملدينةوهي:(4)قالالثعليب

إىلآخرثالثآيات.–مث هت مت خت حت  جت -و،آيات
رة.يعينيفهذهالسو،وهياآلياتاحملكمات:(5)قالابنعطية

                                                 

 .95آيةمن،سورةاملائدة(1)
.144–143ةمنآي،سورةاألنعام(2)  
.73-72-71آية،سورةيس(3)  

األنبياءيفقصص"العرائس"وكتاب"التفسريالكبري"لهكتاب،حممدبنإبراهيمالنيسابوريأبوإسحاقأمحدبن:الثعليب(4) 
احلسنبنو،أيبطاهرحممدبنالفضلبنخزميةو،حدثعنأيببكربنمهراناملقرئ،شيخالتفسرياإلماماحلافظالعالمة،

(.1/28)،1،طللسيوطيطبقات المفسرين  ،427تويفسنة،ومجاعة،حدثعنهأبواحلسنالواحدي،أمحداملخلدي  
أبيهاحلافظاحلجةأيبحدثعن:اإلمامالكبري،بدامللكبنغالببنمتامبنعطية،عبداحلقبنغالببنعابنعطية:(5

أبوجعفربن:هوروىعناملشهور،التفسريله:بارعا،والتفسري،واحلديث،كام،رفاباألحعا،وكانفقيهاوأيبعليالغساين،بكر،
 .(1/61)،1،طللسيوطيطبقات المفسرين.ه542ومات:هـ،481ولد:وآخرون،وعبداملنعمبنالفرس،مضاء،
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:(1)وقالالقرطيب إالآيتنيمها نزلتيفمالكبنالصيف–ٓ   جم يل ىل مل خل –هيمكية
(2)نزلتيفثابتبنقيسبنمشاس.–جم ري جم  ين ىن–وقولهتعاىلوكعببناألشرفاليهوديني.

مكية كلها األنعام سورة أن مدنية،والراجح آية فيها فليس واحدة دفعة كلها أنزلت   .وأهنا
ذلكو عبادليل عبداهللبن قاله األنعام::  سما سورة ليالً،)أنزلت واحدة،مبكة حوهلامجلة

.(3)جيأرونحوهلابالتسبيح(سبعونألفملك،
يرّدعلىبعضالعلماءالذينذهبواإىلأنبعضآياتسورة سوهذاالقولعنابنعبا

مدنيةواحدة.ليسبينهاآية،فالراجحأنكلآياهتامكيةاألنعاممدنية.
واعلمأننزولهذهالسورةمجلةواحدةعلىالصحيحاليناكدمايذكرلبعضآياهتامن)

ألنأسبابنزولتلكاآلياتإنكانحلوادثقبلاهلجرةفقدتتجمعأسبابكثرية،أسبابنزوهلا
وإنكان،ادثفيكوننزولتلكاآلياتمسببًاعلىتلكاحلو،يفمدةقصريةقبلنزولهذهالسورة

علىأنأسبابالنزول،بعداهلجرةجازأنتكونتلكاآلياتمدنيةأحلقتبسورةاألنعامملناسبات
حكمه تشريع ويتأخر السبب يقع فقد أحكامها آيات لنزول مقارنة تكون أن يلزم    .ال

نزلت،سوروعلىالقولاألصحأهنامكيةفقدعدتهذهالسورةاخلامسةواخلمسنييفعدنزولال
.أعلم  واهلل(5).(وقبلسورةالصافات(4)بعدسورةاحلجر

 
 

 عدد آياتها:
                                                 

هلهتصانيفمفيدةتدلعلىإمامترطيب،ياملالكيأبوعبداهللالقحممدبنأمحدبنأيبفرحاألنصارياخلزرجالقرطيب:(1)
باإلجازةولدهعنهوروىومناجلميزيوعدة،مسعمنابنرواج،ةيفأحوالاملوتىوأموراآلخرة،والتذكرالتفسرياملشهور،منها:

(.1/92)،1،طللسيوطيطبقات المفسرين  هـ.671ماتسنةشهابالدينأمحد،  
(.6/382)،2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(2 ) 

،129أليبعبيدةصئلالقرآن"فضا"ويف،(2/215)للطباين"المعجم الكبير"ءهذايفأثرمنسوبالبنعباسيفجا(3)
ورواهأيضاإسحاقبنراهويهيفمسنده،وضعيفوه،ويفإسنادهعليبنزيد،157ص،البنالضريس"فضائل القرآنو"

.هربنحوشب(وعبدبنمحيدعنش16برقم)  

(.1/193،)1،طالبرهان في علوم القرآن (الزركشي،4)
 (.6/123،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(5)
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ومائة،ئةومخسوستونيفالعددالكويفوما،وعددآياهتامائةوسبعوستونيفالعدداملدينواملكي
(1) .وأربعوستونيفالشاميوالبصري

وأربعمائةواثنانوعشرونحرفاً.واثناعشرألفاً،وهيثالثةآالفواثنتانومخسونكلمة
".13،14،15"احلزب،"8"وهييفاجلزء

 فضائلها:
وليسفضلبعضسورهعلى،فليسيفسورهماهوأفضلومفضول،أنكلالقرآنفاضليفنفسه

وفضائلبعضسورهالواردةيفاألحاديثوكالمبعضالصحابة،حسابفضلبعضسورهاألخرى
وهذااليعينأهناأفضلمنغريها،إمناتشريإىلفضلالسورةيفذاهتاملوضوعاهتارضواناهللعليهم

بأفضلمنبعض. وليسبعضكالماهلل، ألنالسوركلهاكالماهللمنالسور،
مناآلثارالضعيفةوقدأوردبعضامل وفتحالقدير،كتفسريابنكثري،اليتتبنّيفضلهافسرينكثريًا

)نزلتسورةاألنعامومعهاقال: أنرسولاهلل:وأقوىهذهاآلثارماجاءعنأنس،للشوكاين
  ورسولاهلل،ترتجواألرض،هلمزجلبالتسبيحوالتقديس،فقنيموكبمناملالئكةتسدمابنياخلا

 :(2)سبحاناهللالعظيم،سبحاناهللالعظيميقول.)
  زلتسورةاألنعامسّبحرسولاهللملانوغريهم: سعودوعنجابروابنعباسوأنسوابنم

:األفق(مثقال سّد السورةمناملالئكةما )سورة:وقولعمربناخلطاب(3))لقدشّيعهذه
ولبابالشيءهووهواللب."جنب"اللباب.وهيمجعهي:والنواجب(4)األنعاممننواجبالقرآن(

وهيكذلكألنموضوعها.أشدواحلرصعليهمبهأكثر،وكاناالهتماكمنداخلهواحتفظبه،ما
 واملقصداألساسيفيه.والعقيدةهيأهمموضوعاتالقرآنالكرمي،،هوالعقيدة

                                                 

.151ص،1ط،البيان في عد آي القرآن،الداين(1)  
البيهقييف(2) الطباينعنشيخهحممدبن(:7/23) مجمع الزوائد""وقالاهليثمييف(2211)"الشعب"أخرجه رواه

وابن(6447)"األوسط"ورواهالطباينيف،وبقيةرجالهثقات،حممدبنأيبالسامليوملأعرفهعبداهللبنعرسعنأمحدبن
 مردويه.

المستدر  على ،ينظركتابحيحعلىشرطمسلمكماقالاحلاكمصوهو(2/314)"المستدر "أخرجهاحلاكميف(3)
 (.2/344،)1ط،الصحيحين

رقم،(4/2141)،فضائلاألنعاموالسورباب:،كتاب فضائل القرآن ،والدارمييفمسنده،فضائلهأخرجهأبوعبيديف(4)
حممدبننصرعنابنمسعودمثله.خرجأو،خوأبوالشيكتاب الصالة ننصريفوحممدب،(3444)  
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الجو العام للسورة:
وقدصوربعضالعلماءطبيعةبعداألمرباجلهربالدعوة.،نزلتسورةاألنعاميفالسنةالرابعةللبعثة

جتتازهاالدعوةاإلسالميةعندنزولسورةاألنعامفقال:هذهالفرتةاليتكانت
مملوءةباملقاومةمناجلانبنيكأعظم،وهذهالفرتةمنفرتاتالدعوةاإلسالميةكانتفرتةعنيفةأشدالعنف)

فاملشركونمأخوذونهبذاالنجاحالذيصارتإليهالدعوةحىتاستطاعتأنتستعلنبعد،ماتكوناملقاومة
ونإىلالشعابواألماكنالبعيدةؤبعدماكاناملؤمنونهبايلجهري،ونداءج،وأنتتحدىيفصوتعال،اخلفاء

عليهمن يتلوعليهمماأنزلهاهلل،ماضفيماأمرهبهربهمنالصدعبدعوةاحلق  والرسولليؤدواصالهتم،
زادتوهتكمبأوثاهنموتقاليدهمالبالية.،رآلهلتهموإنكاوتسفيهآلرائهم،وفيهإنذارهلموتفنيدملعتقداهتم،كتابه

 منمواجهتهاللرسولصّعدتو،وإيذائهاوتعذيبهاللمسلمني،قريشيفتلكالفرتةمنحرهبالإلسالم
وأخذتسور.واستماتوايفالدفاععنعقائدهموآهلتهم،وشّددتحصارهاضداحلركةوالدعوةوأصحابه،

وكانأوهلاوكانتأغراضهامتشاهبةإىلحدبعيد،،وأخذتآياهتاتتعاونوتتآزر،تالحقالقرآنيفهذهاملرحلةت
فقدمجعتكل«األنعام»سورةهوبإعالنالدعوةوالصدعهباوأحفلهامبانزلتلهمنأغراضبعدأمرالرسول

وتركيزلعقائدالفاسدة،وإبطالاوتفنيدشبهامللحدين،،وعنيتباالحتجاجألصولالدينالعقائدالصحيحة،
(1).(مبادئاألخالقالفاضلة

وبذلكيتبنيأنمااشتملتعليهسورةاألنعاممنمقاصدوأهدافوأحكامومعتقداتيوافقكل
 (2)املوافقةطبيعةاملرحلةاليتكانتجتتازهاالدعوةاإلسالميةيفذلكالوقت.

:ركسوأمامالسورالقرآنيةالنازلةيفتلكالفرتةاحلرجة،احلاجةإىلالوقفةاملتأنيةويفهذهالفرتةتزيد
لّتزودمنهامبزيدمنالعلموالوعيوالبصريةلوغريها؛،األنعامويونسوهودويوسفوإبراهيمواحلجر

والثباتواجلهاد.

 مقاصدها:
األساسية العقيدة تعاجلقضية السورة والعبودية،هذه األلوهية بتعريف،قضية العبادتعاجلها

الوجود؟منهو،بربالعباد منيدبر؟منيطعمهم؟منأنشاهم؟منهمالعباد؟مامصدرهذا
أليشيء؟منيبدئهممثيعيدهم؟منيقلبليلهموهنارهم؟منيقلبأفئدهتموأبصارهم؟أمرهم

من،وهتلكوتستخلف،اليتتذهبوجتيء،وهذهالقرون،هذهاألمم؟وأليأجلأجلهم؟خلقهم
يستخلفها يهلكها؟ذا بعداال؟ملاذاتستخلف؟ومنذا بتالءوالوفاةمنمصريستخالفواالوماذا

.وحسابوجزاء
                                                 

 .16ص،د.ط،بتصرف،سورة األنعام واألهداف األولى لإلسالم،املدين(1)
(.5/7)،بتصرف،1ط،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،طنطاوي(2)
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التواهلدف هذا من عريف احلقلتصل لرهبم الناس تعبيد وأرواحهم،إىل ضمائرهم ،تعبيد
وحركتهموتعبيد وشعائرهم،سعيهم تقاليدهم اهلل،وتعبيد لسلطان كله واقعهم الوتعبيد الذي

 سلطانلغريهيفاألرضواليفالسماء.
احملدد اهلدف هذا إىل ميضي كله السورة اجتاه آخرها،ويكاد إىل أوهلا اخلالقفاهلل،من ،هو

،وأاليكونلغريههنيوالأمر،ناهللهواحلاكميفحياةالعبادوكذلكجيبأنيكو،املالك،الرازق
والجيوزأنيزاولهيفحياة،والحترمي.فهذاكلهمنخصائصاأللوهيةوالحتليل،والشرعوالحكم

 .(1) الناسأحدمندوناهلل
وسالحهايفذلكاحلجةوالبهان،وهكذاعرضتالسورةأسسالعقيدةعرضهااحلياملؤثر
ةالكرميةوممايلفتالنظريفالسور،والدالئلالقاطعةلإلقناعألهنانزلتيفمكةعلىقوممشركني

هب منالسورومهأهناعرضتألسلوبنيبارزينالنكادجندمها الكثرةيفغريها أسلوبالتقرير ا:ذه
.وأسلوبالتلقني

الباهنيعلى وهذاناألسلوبانيأتيانبالتتابعيفالسورةفتأيتاآلياتاليتيذكراهلل لنا
 (2).شركنيوامللحدينوالبعيدينعنالتوحيدعظمتهوقدرتهيفالكونمثتنتقلاآلياتللحجةمعامل

ويضعلذلكضمريالغائبعن  األدلةاملتعلقةبتوحيداهلليعرضالقرآنالكرمي  ر:أسلوبالتقري
احلساحلاضريفالقلبالذيالمياريفيهقلبسليموالعقلراشديفأنهتعاىلاملبدعللكائنات

الدالةعلىاخلالقاملدبراحلكيم.و()هصاحبالفضلواإلنعامفيأيتبعبارة
:يفالسورة)هو(وقدتكررلفظ

  ٌَّّ ٍّ  َُّّ جمجم جم جمميىي  جم جم جم جم جم  جم جمُّٱ

 َّنبىب جم جمرب   جم جم جم جم جم جم جمِّ ُّٱ

  َّجمجم جم جم جمجم جم جم جم جم جمُّٱ

التلقني أسلوب الرسول أما يفتعليم جليًا يظهر يفوجه فإنه هبا ليقذف تلقنياحلجة
التفلتمنها،اخلصمحبيثتأخذعلي التخلصأو فاليستطيع قلبه ومتلكعليه ويأيتهذاهمسعه

                                                 

(.2/1117)،بتصرف،17ط،في ظالل القرآن ،قطب(1)  
.71ص،بتصرف،1ط،مويات سور القرآن الكريتمح ،الطويل(2)
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فقد)قل(حظيفالسورةكثرةاستخدامكلمةاألسلوببطريقالسؤالواجلوابيسأهلممثجييبونال
 مرة.42وردتيفالسورة

 َّجمٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ  جم جم جم جمىي ُّٱ

 جم جم جمجم جم جم  جمنت ىت يت  جمجمنب  ىب يب رت جم جمرب جم جم جم جم جم جمُّٱ

َّجمجم جم جم جم

  :وأهمأهدافهذهالسورةاجلليلةهي
 .وترسيخهايفكياناملسلمني،تقريرأهممبادئوتصوراتوأسسالتصوراإلسالمي- 
واستخراجتلكالدالئلمناملشاهداملنظورةيف،ستداللملسائلاإلميانومباحثالعقيدةاال- 

 .الكونواإلنسان
وربطالكونومافيه،وتقدميالدالئلاحلياتيةعلىالوحدانية،يةعرضمظاهرتوحيداأللوهيةوالربوب- 

 بيداهللوحده.
وعرض،وإقامةاحلجةعليهم،وإبطالشبهاهتم،ونقضأفكارهموتصوراهتم،تفنيدمزاعماملشركني- 

  .مناذجسخيفةمضحكةمنعقائدهموممارساهتموعباداهتموأحكامهموتشريعاهتم
فاقرأمافوق،)إذاسّركأنتعلمجهلالعربقال: صحيحهعنابنعباسوىالبخارييفوقدر

 جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم ُّٱٱ الثالثنيومائةمنسورةاألنعام.وهوقولهتعاىل:

ٱ(1)ٱَّجم جم جم جم

وإخبارهمأنوتيئيسهممنحرباملسلمني،املغرتينبقوهتم،شنُّحربنفسيةضداملشركني،-  
 .وهتديدهمبالعذابوالدمارستقبليفصراعهممعاحلقليسلصاحلهم،امل
 .معهممناحلقملاوتعليمهماحلجةورفعمعنوياهتمنيبالنصروالفرج،تبشرياملسلم- 

 

 

 
                                                 

.(4/184)،1ط،بابجهلالعرب،المناقبكتاب  ه،صحيحيفالبخاريأخرجه(1)
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 التعريف باإللحاد. ثالثاً:

 معنى اإللحاد.
 أنواعه.

 أسبابه.   
 آثاره 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نى اإللحاد:مع
ْيلعنالقصد.اإلحلاديفاللغة:

َ
 جم جم  جمُّٱٱ:ومنهقولاهللمال،وحلدإليهبلسانه:هوامل

َّ جم  جممن ىن  جم جم
ويـُْلِحدونقرئيـَْلَحدونفمنقرأَيـَْلَحدونأَرادمَيِيُلونإِليه،:(2)قالالفراء(1)

 يـَْعرَتِضون.

                                                 

.113منآية،(سورةالنحل1)  
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ْيُلوالُعدولعنالشيوَأصلاإِلحلاِد:
َ
(3).ءامل

القب،ومنه: يف منه،اللَّْحد جانب إىل مليله حلًدا مسَِّي مبعرفةفإنه إال اإلحلاد يُعرف وال
 بضدهاتتبنياألشياء.ألنهكماقيل:ستقامة؛اال

 .(4)طعنإحلاداً:وأحلدحلداً،الدينيفالرجلوحلد
وهي:مواضع،ثالثةيفالقرآنيفاإلحلادلفظوردوقد

َّجم جمنبىب يب رت   جم جمرب  جم جمجم جم جم جم جمُّٱٱٱ:ىلقولهتعا
(5) 

) َّ جم جمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  جم جمُّٱتعاىل:وقوله
6) 

 َُّّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جمُّٱٱٱٱٱٱٱتعاىل:قولهو
(7)

 

والذنب.والتكذيب،وامليل،العدول،اآلياتهذهيفباإلحلادواملراد
(8)باطل.شيءإىلشيءعنميالًيقتضياإلحلاداإلسالم:شيخقال

(2)ستقامة.االعنالعدولاإلحلاد:(1)اجلوزيبناقالو

(4)عمله.أواعتقادهجيبعمَّاالعدول:(3)عثيمنيابنوقال

                                                                                                                                                         

منأهلوالفروعوأنواعالفنون.عاملعصرهيفاألصولأبويعلى:حممدبناحلسنيبنحممدبنخلفابنالفراء،الفراء:(2)
458وكانشيخاحلنابلةتوغريذلك.الكفايةيفأصولالفقه،اإلميانواألحكامالسلطانيةومنها:لهتصانيفكثرية،بغداد.

.(1/49،)1ط،للسيوطيطبقات المفسرين،ه
(.3/389)،3ط،لسان العرب ،ابنمنظور(3 )   

 (.2/116)د.ط،،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ،احلموي(4)
.181آية،منسورةاألعراف(5)  

 .25منآية،سورةاحلج(6)
 .41منآية،سورةفصلت(7)

 )8(ابنتيمية، مجموع الفتاوى،ط2،)124/12(.
ولدصديقيالبغدادياحلنبليالواعظ،الفرجعبدالرمحنبنعليبنعبداهللالقرشيالبكريالمجالالدينأبو:ابناجلوزي(1)

اداملسرييفزومنتصانيفه:وخلقعدهتمسبعةومثانوننفسا،وأيبغالببنالنباء،ابناحلصني،ومسعمن:هـ،511سنة:
هـ.597وأسلمعلىيديهعشرونألفا،وماتسنة:همائةألف،تابعلىيديوغريهاكثري،وتذكرةاألريبيفاللغة،التفسري،

.(4/98)،1،طسيوطيللطبقات الحفاظ  
 145صد.ط،،إبليس تلبيس،اجلوزي(2)
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كمذهب:تعريفهأما

معىنوهذامؤلِّه،غريوامللحداأللوهية،ينكرونمنمذهباإلحلادالفلسفي:املعجميفجاء
(5)اإلنساين.الفكرتاريخيفشائع

علىاإلحلادقصرواإذاملعاصرين؛الكتَّابلدىصطالحاالعليهجرىإمناالوضعوهذا
اخلالق.وجودإنكار

اصطالحاً: اإلحلاد أنه:فقدأما الفقهاء لغة وإنكارالكفرجبميعاألديان،جاءيفمعجم
 (6)مجيعالرساالت.

 وميكناستخالصتعريفجامعلإلحلادبأنه:
وظهورالتكذيببالبعثواجلنةوالناروتكريساحلياةإلميانوالرشد.الكفرباهللوامليلعنطريقأهلا

(7)فقط.كلهاللدنيا
 أنواع اإللحاد: 

: اهللوجودبإنكاراإلحلاداألول:النوع
 مث هت ُّٱٱتعاىل:قالكمابهمقرِّينكانوابلالربوبية،توحيدالنيبفيهمبُِعثالذيناملشركونينكرمل

 َّجم جم مخ  جم مح جم مج جم
(1). 

.(3)حّياً(قادراً،عاملاً،مبدعاً،ربّاً،خالقاً،يثبتونكانوااألصنام)وعبَّاد:(2)القيمابنقال

                                                                                                                                                         

علمعلىيدكثريمنطلبال،عاملوفقيهسعوديعثيمنياملقبلالوهييبالتميمي،حممدبنصاحلبنحممد:ابنعثيمني(3)
زادتآثار،يخحممداملختاراجلكينالشنقيطيالش،شيخعبدالعزيزبنعبداهللبنبازال،بدالرمحنناصرالسعديعالعلماءمنهم:

،ه1347ولد:،علميةباململكةالعربيةالسعوديةوقداختريبعضهامقرراتيفاملعاهدالمخسنيمؤلفاً،الشيخالعلميةعلىمخسةو
.15،ص3،طبن عثيمينلمعة االعتقاد بشرح ا ه.1421وتويف:  

 )4(ابنعثيمني، فتح رب   البرية بتلخيص الَحَموية،د.ط،ص7.
.12صد.ط،،الفلسفي المعجم حسيبة،(5)
(.1/87)،2ط،معجم لغة الفقهاء ،قلعجي(6)
 4ص،2ط،د أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجهااإللحا،عبداخلالق(7)

.9ةآي،سورةالزخرف(1)
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التايل:النحوعلىواحلديثالقدمييفاإلحلادف
وهذهخالقه،عناملخلوقوعطلتالربوبية،توحيدآدمبينمنطوائفأنكرتفقدالقدمي:أما

هي:الطوائف
   اهللحكاهماوقالواصانعها،عناملصنوعاتعطَّلواقوم)وهؤالء:(4)القيمابنقالرية:الده–1
جمنب ىب يب رت جم جمرب  جم جم جمجم جمجم جمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  جم جم جم ُّٱٱعنهم َّ 

(5)
 

العقوللكونالصانع؛جحدعلىموافقيهقلَّةإبليـسرأى)لَـمَّااجلوزي:ابنقالالطبائعيون:–2
.(6)الطبيعة(ِفْعلمناملخلوقاتهذهأنألقوامحسَّنصانع،منللمصنوعبدالبأنهشاهدة

دهريةاإلسالمشيخعليهموأطلقللعامَل،صانعالأنهإىلالفالسفةبعضذهبالفالسفة:–3
.(7)الفالسفة

ٱٱ:عنهتعاىلقالكمافيه هللومنازعتهالتوحيدهلذاجحَدهفرعونعنتعاىلاهللوأخب

ٱ

َّ جم جم ِّ ُّ ُّٱ
(1)

 

يفمستيقناًكانوقدفرعوُن،الصانعبإنكاروتظاهرهجتاهلهُعِرفمن)أشهر:(2)اإلسالمشيخقال
َّ جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم  جممس  جم جم جمُّٱٱ: موسىلهقالكماالباطن

(3)،
 .(4)َّجم جم جم  جم جم جمجم جمخل مل ىل يل ُّٱٱقومه:وعنعنهتعاىلوقال

                                                                                                                                                         

ولديفدمشقوتتلمذمنأعالماإلصالحالديينيفالقرنالثامناهلجري.حممدبنأيببكربنأيوببنسعد،القيم:ابن(2)
وقدأدىمدارجالسالكني.زاداملعاد؛أعالماملوّقعني؛لهالعديدمناملؤلفاتيفالشريعةوالتفسريوالفقهمنها:،علىيدابنتيمية

(.6/56)،15طللزركلي،األعالم،ه751وتويف،ه691ولد،يفالفكراإلسالمياحلديثابنالقيمدورًابارزًا
.(2/1116)د.ط،،اللهفان إغاثة،ابنالقيم(3)
.(2/999)،املصدرالسابق(4)
.24منآية،سورةاجلاثية(5)
.(2/317،د.ط،)إبليس تلبيس ،اجلوزي(6)
.44ص،1ط،ألصفهانيةا العقيدة شرح ،ابنتيمية(7)
.24آية،سورةالنازعات(1)
.(4/245)،2ط،الفتاوى مجموع ،تيميةبنا(2)
.112منآية،سورةاإلسراء(3)
.14منآية،سورةالنمل(4)
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احلديث:اإلحلادوأما
يلي:ماخاللمنحديثاًاإلحلادظهرفقد
ومنها:الشرق،إىلانتقلتمثالغرب،يفظهرتاليتالفلسفيةاملذاهبأواًل:
كلأساسَاملادةويعتباخلالق،وإنكاراإلحلادعلىيقومفكريمذهبوهيالشيوعية: -1

(6)م(1883-1818)األملايناليهودي(5)ماركس()كارلوالنظريةالفكريةأسسهوضعوقدشيء.
هواإلنساينالوجودويعتباخلالق،وإنكاراإلحلادعلىيقومفكريمذهبوهيالوجودية:–2

(7).عندهمالبحثوأساساملعرفةمنبعهياإلنسانيةوالتجربةالكبى،املشكلة
والنصريية،،كالقرامطةفرق:عدةعلىالباطنيةاسميطلقونوالعلماءالباطنية:املذاهبثانياً:

والبهائية...وغريها.والقاديانية،واإلمساعيلية،




أوالدمنكانواالباطنية،دينأساسوضعواالذينأنالتواريخأصحاب)ذكر:(1)البغداديقال
فوضعاملسلمني،سيوفمنخوفاًإظهارهعلىجَيْسرواوملأسالفهم،دينإىلمائلنيوكانوااجملوس،
وسننالقرآنآياتوتأوَّلوااجملوس،أديانتفضيلإىلالباطنيفصارقَِبَلهاَمنسساً:أُمنهماألغمارُ

.(2)أصوهلم(علىموافقة النيب

وصفاته: اهللأمساءيفاإلحلاد:الثاني النوع

                                                 

سعلملعبتأفكارهدورًاهامًّايفتأسي،فيلسوفأملاين،واقتصادي،وعاملاجتماع،ومؤرخ،وصحفيواشرتاكيثوري(5)
،"رأساملال"و،"بياناحلزبالشيوعي"نشرالعديدمنالكتبخاللحياته،أمُهها االجتماعويفتطويراحلركاتاالشرتاكية.

،د.ص.3،طالموسوعة السوفيتية العظمى ينظرم،1883م،وتويف1818ولد
 .(2/919)،4ط،المعاصرة والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة (6)

 )7(املصدرالسابق،)818/2(.
منأئمةعاملمتفنن،أبومنصور:ياألسفراييين،عبدالقاهربنطاهربنحممدبنعبداهللالبغداديالتميمالبغدادي:(1)

منتصانيفه:وكانذاثروة.كانيدرسيفسبعةعشرفنّا.،حلإىلخراسانفاستقريفنيسابورورولدونشأيفبغداد،ل،األصو
.(4/48،)15الزركلي،ط،األعالم ،ه429تويف،والفرقبنيالفرقاملللوالنحلوالتحصيليفأصولالفقه،  

 .284ص،2ط،الِفَرق بين الفرق ،البغدادي(2)
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 جمنبىب يب رت   جم جمرب  جم جمجم جم جم جم جمُّٱٱوقدجاءالتصريحبهيفقولهتعاىل:

 .(3)َّجم

وغريهم.واملعتزلة...كاجلهميةاألمة:هذهإىلمنتسبةطوائفُبعضهيفوقعاإلحلادمنالنوعوهذا
وهي:وصفاته،اهللأمساءيفلإلحلادأنواعمخسةالقيمابنذكروقد

العزيز.منوالعزىاإلله،منالالتكتسميتهمهبا،األصنامَيسمِّيأناألول:
أوبذاتهموجباًلهالفالسفةوتسميةأباً،لهالنصارىكتسميةجبالله،يليقالمباتعاىلتسميتهالثاين:

ذلك.بالطبع...وحنوفاعلةعلةً
خلقأنبعداسرتاحإنهوقوهلم:فقري.إنهاليهود:كقولبالنقائص؛_وتقدَّسَوْصفه_تعاىلالثالث:
وصفاته.أمسائهيفإحلادهومماذلكوأمثالمغلولة.اهلليدوقوهلم:خلقه.
ألفاظإهناوأتباعهم:اجلهميةمنيقولمنكقولحقائقها؛وجحدمعانيهاعناألمساءتعطيلالرابع:
.والصفاتتتضمنالجمردة معان 

(4)َخْلقه.بصفاتصفاتهتشبيهاخلامس:



 اإللحاد: أسباب
جةنتيوجاءوالعشرين(،عشر،والتاسععشر،)الثامناألخريةالثالثةالقرونخاللاإلحلادانتشر

وقدالكنيسة،دعاةواهنزامالعلمبانتصارالصراعذلكوانتهىأوروبا،يفوالكنيسةالعلمبنيللصراع
اإلميانرأسهاوعلىحقائقه،وإنكارمجلةالدينلرفضذريعةاملوقفهذاالفرتةتلكمفكرواختذ
.(1)باهلل
منعدة،أسبابنتيجةاإلسالميةتمعااجملتيفاخلالق(وجودإنكار)مبعىناإلحلادسرىمَثَّومن

أبرزها:

الفالسفة:وتعظيمبالفلسفة،األخذ أواًل:
                                                 

.181منآية،سورةاألعراف(3)  

  .(2/111)،1ط،المرسلة الصواعق مختصر ،القيمابن(4)
 (1( الموسوعة العربية العالمية،ط2،)528/2(.
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الكالم.أهلعنوالتلقِّيبالفلسفةاألخذمنالسلفحتذيركثر
الوحي:عناإلعراض ثانياً:
 َّجم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ:سبحانهقالكماللناس،وهدىنوراًوالوحيالكتابتعاىلاهللأنزل

(2)
 

رتياب.واالالشكوأصاهبمضطرابواالاحلريةيفوقعواالوحي،عناسالنمنفئاتأعرضوملا
والغي،والرشادوالضالل،واهلدىوالباطل،احلقبنيالفرقان)مجاع:(3)تيميةابناإلسالمشيخقال

هوكتبهبهوأنزلرسله،بهاهللبعثماجيعلأنواهلالك:الشقاوةوطريقوالنجاة،السعادةوطريق
وماوصدق،حقبأنهفيصدِّقواإلميان،والعلمواهلدى،الفرقانحيصلوبهاتباعه،جيبالذياحلق
.(4)باطل(فهوخالفهوإنحق،فهووافقهفإنعليه؛يُعَرضالناسسائركالممنسواه
النقل:علىالعقلتقدمي:ثالثاً 
.بالعقلالوحيمعارضةبسبباخللقيفوقعضاللأوَّلكان

استبدادهومصدرهاإبليس،شبهةاخلليقة:يفوقعتشبهةأول)إن:(1)الشهرستاينقال
قالمن)وكل:(3)العزأيبابنوقال.(2)األمر(معارضةيفاهلوىواختيارهالنص،مقابلةيفبالرأي

يسلِّمملحيثيس؛إبلضاهىفقدباملعقول،النصعارضأوالنصوجودمعوسياستهوذوقهبرأيه
َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم جمُّٱٱٱقال:حيثربه؛ألمر

(4))(5)

                                                 

.52آية،سورةاألعراف(2 ) 
ومعرفةوذكاءوحفظافريدالعصرعلماالقاسمبنتيمية،أمحدبنعبداحلليمبنعبدالسالمبنعبداهللبنأيبابنتيمية:(3)

عقلوالنقل،واجلمعبنيالفتاوىابنتيمية،منتصانيفه:وخلقكثري،وابنأيبالُيسر،ومسعمنابنعبدالدائم،وكثرةتصانيف،
.(1/56)،1ط،للذهيبمعجم الشيوخ الكبيرهـ.728وماتسنةهـ،661ولدسنة،وغريهاكثري

 .(13/135)،2ط،الفتاوى مجموع،ابنتيمية(4)

اْبنَأمْحدالشهرستاين،الشهرستاين:(1) اْلَفْتحاْبنأحُمَمَّدبنعبداْلَكرمي َصاحب،548وتويف،479ولديباْلَقاِسم.أَبُو
ْقَداميفعلماْلَكاَلمايَهنَِ" ،وظكثرياْلَمْحفُمتقنا،وََكاَنمبزا،اْلِفْقه،وبرعيفَولهتصانيفعدَّةَغريمهَا،واْلمَللوالنحل"،،ةاإْلِ

 (.1/212)،1ط،البنالصالحطبقات فقهاء الشافعية
 .(1/16)د.ط،،والنحل الملل ،الشهرستاين(2)
اشتغلبالعلومه،731ولدسنة،العالمةصدرالدينحممدبنعالءالدينعلّيبنحممدابنأيبالعزاحلنفيابنأيبالعز:(3)

،أيجامعبينأمية،لنورالالمعفيمايعملبهيفاجلامعاشرحالعقيدةالطحاوية،لهكتبمنها:اهرًايفدروسهوفتاويه،وكانم
 .15،4/313طللزركلي،األعالمه.792وكانتوفاتهبدمشق

.76آية،سورةص(4)  
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الدينيفواخلصومةاجلدال:رابعاً 
ذلكمنالغرضيكونأناألول:قسمني:إىلالدينيفواجلدالاخلصام)ينقسمعثمني:ابنقال

ٱتعاىل:لقولهاحلالحبسباستحباباً؛وإماوجوباً،إمابه:مأموروهذاالباطل؛وإبطالاحلقإثبات
 َّ جم مخ جم مح جم مج جم مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب جم  جم جم جم جم جمٱُّ

التعنيتمنهالغرضيكوننأالثاين:(6)
نت ىت يت  جم جميب رت  ُّٱتعاىل:لقولهعنهمنهي قبيحفهذاللباطل؛أوللنفسنتصاراالأو

َّجم
(7)

)
(8)

.

الشيطان:وساوسمعسرتسالاالخامساً:
مماقلبهيفبهيوسوسماذلكومن،اهللسبيلعنوصدِّهاإلنسانإضاللىلإالشيطانيسعى
فيقول:أحدَكمالشيطانُ)يأيت:اهللرسولقالقال: هريرةأيبفعنوالضالل؛الكفرإىليؤدي

يزالفال.(1)ولينتِه(باهللفـَْليستعذبلغهفإذاربك؟خلقمنيقول:حىتكذا؟خلقمنكذا؟خلقمن
،خنسمنهاستعاذفإنالشكوك؛قلبهيفويقذفللعبديوسوسالشيطان أوردهلهانقادوإنووىلَّ
املهالك.
بالنفس:واإلعجابالغرور سادساً:

العلم،منعندهممبااغرتواالفهوم،منقدراًوأدركواالعلوم،منشيئاًالضالونهؤالءحازلَـمَّا
وقد.فضلُّوا رسولهعلىاهللماأنزلحدودعنديقفواومل،املغيَّباتيفاخلوضعلىفتجرؤوا

حب خب مب هب جت حت خت  ٱٱُّٱ:تعاىلقال.ويوضحههذايبنيماالضاللمنأسالفهمعنتعاىلاهللذكر

 َّجممح  جممج  جممت هت مث 
(2)

.  

سبحانه:اهللبعظمةاجلهل سابعاً:

                                                                                                                                                         

 .169ص،1ط،الطحاوية شرح،ابنأيبالعز(5)
.125منآية،سورةالنحل(6)

.4منآية،سورةغافر(7 ) 
 .161ص،3ط،عثمين ابن بشرح االعتقاد لمعة ،ابنقدامةاملقدسي(8)

 )1(أخرجهالبخارييفصحيحه، كتاب بدء الخلق،بابصفةإبليسوجنده،)123/4(،رقم)3276(.
.83منآية،سورةغافر(2)  
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ونعوتالكمالصفاتمنلهوماوَقْدره، اهللعظمةجهلتاليتالقلوبعلىاإلحلاديطرأ
.اجلالل
هُنَكت!اهلليارسول:فقال النيبإىلرجلجاء):قال مطعمبنجبريحديثعليهويدل

.اهللعلىوبكعليك،باهللنستشفعفإنَّاربك؛لنافاستسقاألموال؛وهلكتالعيالوجاعاألنفس
قالمثأصحابه،وجوهيفذلكُعِرفحىتسبِّحيزالفما!اهللسبحان!اهللسبحان»: النيبفقال
منأحدعلىباهللُيستشَفعالإنهذلك،منأعظماهللشأنإناهلل؟ماأتدريوحيك:النيب

.(3)احلديث(...«خلقه
العامل:يفاإلحلادلنشراليهودسعيثامناً:
يفجاء.يريدونملاعهوإخضاعليهالسيطرةتسهلحىتالعامل؛يفاإلحلادلنشراليهودسعى

منلنمزقكلَّهالدينننسفأنعلينااحملتممن):صهيونحكماءبروتوكوالتمنالرابعالبوتوكول
األرقامذلكموضعونضعوروحاً،ربّاً،إهلاًهناكبأنالقائلاملبدأ[األمينييعين]الغوييمأذهان

(4)(املاديةواحلاجاتاحلسابية

 ثار اإللحاد:آ
فاألممالكافرةتعيش،ومثراتهاملنتنةسواءعلىمستوىاألفرادأواجلماعاتحلادلهآثارهالسيئة،واإل

نظراًلغياباملنهجالصحيحوهوديناإلسالم،حياةصعبةمعقدةالجيدونحاًلألكثرمشكالهتم؛
أشدأنواعالعقوبات، الدنيا علىكفرهموإحلادهفهميعاقبونيفهذه مفاخللوديفالناروإنماتوا

. بانتظارهم
ومنهذهاآلثارمايلي:

 جمُّٱٱٱ:قالاهللتعاىلوسكونالنفس،منطمأنينةالقلب،فاملالحدةحمرومونضطراب:قلقواالال .1

َّ هل  مل خل حل جل جم جم جم جم  جم جم
(1). 

ىلاجلريانوالإحسانإوالصلةلألرحام،والبربالوالدين،والشفقة،فالرمحة،األثرةواألنانية: .2
 . فاإلحلاداليعريهذهالروابطأدىناهتمامفكلفردمعينبنفسهفحسب؛،وسائرالناس

                                                 

 .31(،1/38)،الصفاتكتابهيفقطينالدارخرجهوأ،4726،يةاجلهميفباب،السُّنة كتاب ،سننهيفداودأبوأخرجه(3)

 (4( بروتكوالت حكماء صهيون،ترمجةحممدخليفةالتونسي،ط4،)211/1(.
.124آية،سورةطه(1)
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اجلرمية: .3 جيدحب للجرمية،فامللحد حبًا نفسه االيف كلنتقام،وإرادة من التشفي يف ورغبة
 .موجود

 . الناسإليهفكٌلخيافمنأقربكماأنالثقةبنيالناسيفاجملتمعامللحدشبهمفقودة؛
أوحرمةإالأنمال،واليؤمتنعلىفامللحدالحيافظعلىعرضأحد،نطالقيفاإلباحية:اال .4

 . يعجزعنالوصولإىلشيءمنذلك
أماامللحدفإنهوقديقعانتهاكاألعراضوغشياناحلرماتوحنوهامنغريامللحدبدافعالشهوة،

يتترتكبالفسوقمستبيحةلهأشدمنضررمنيفعلهوضررالطائفةال.يأتيهامستبيحاًهلا
 . معتقداًأنهيأيتأمراًحمرماً

ذلكأناألخالقاملاديةاإلحلاديةمألتقلوبوهذامنأعظمآثاراإلحلاد؛اإلجرامالسياسي: .5
ولذلكترىالدولالكبىكيف،أصحاهبابالقسوةواجلبوتممادفعهمإىلتطبيقذلكعملياً

 (2). واإلذاللوالتشريدوالقتل،الدولاملستعمرةمناإلهانة،تفعلب




كمالإلحلادآثارهالعامةعلىاجملتمعاتمنها:
فإهناتعاىلاهللوجودتنكرعندماامللحدةاألنظمةإن:اإلسالمهدايةمناجملتمعاتحرمان .1

هباأنزلاليتتعاىلاهلليةهدامنحمرومةامللحدةفاجملتمعاتولذلك؛لذلكتبعاًهدايتهترفض
.واحلكمةوالعدلللرمحةاملتضمنةرسلهوأرسلكتبه

عنوبُعِدهاإحلادهانتيجةتعاينامللحدةاجملتمعاتإن:امللحدةباجملتمعاتالعذابنزول .2
 (1).عليهاوأتىسحقهاالذيالبالءمنتعاىلاهلل





                                                 

531ص،1ط،رسائل في األديان والفرق والمذاهب ،احلمد(2)
.بتصرف،999ص،1ط،منها قف المسلمومو المذاهب الفكرية المعاصرة دورها في المجتمعات ،عواجي(1)
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 اسة الموضوعية.تعريف  الدر  رابعاً:
 

معىنالتفسرياملوضوعي.

أنواعالتفسرياملوضوعي.

أمهيةالتفسرياملوضوعي.
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بعيداًكثيفاجلهديفإطارموضوعالبحث،توحصرالدراسة،تعينالدراسةاملوضوعية
.عالبحثإىلنقاطجانبيةهامشيةعناالستطراد،واخلروجعنموضو

 .بالتفسرياملوضوعييفعلمالتفسريهيمامسيهعلماءالتفسري؛والدراسةاملوضوعية
 تعريف التفسير:

الفسر، من لغة: الالتفسري الراغبوهو مفردات ويف والبيان، املعقول.:(1)كشف املعىن إظهار
(2)والتفسريمبالغةمنالفسر.

.(3)حممدالتفسريعلمجليليفهمبهكتاباهللسبحانهاملنزلعلىنبيه واصطالحا:
                                                 

مناحلكماءالعلماء.أديب،أبوالقاسماألصفهايناملعروفبالراغب:احلسنيبنحممدبناملفضل،الراغباألصفهاين:(1)
الغزايل.واشتهر، باإلمام يقرن كان كتبهحىت الراغب(ويسمى)األخالق(من التفاسري(و)أخالق عنكبري،)جامع هأخذ

(.2/255)،15طاألعالمللزركلي،و)املفرداتيفغريبالقرآن(،البيضاوييفتفسريه،
.636ص،(فسر)مادة،فاءكتابالد.ط،،المفردات في غريب القرآن ،األصفهاين(2)
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معىنموضوعي:و
أوسواءكانذلكمبعىناحلطواخلفض،وهوجعلالشيءيفمكانما،منالوضع،املوضوعلغة:

الَوْضُعِضدُّ .إنرعتاحلمضحولاملاءوملتبحيقالناقةواضعة:عىناإللقاءوالتثبيتيفاملكان،مب
.(4)،واحدهاَمْوِضٌعواملواضع:معروفةوَمْوضوعاً،،وَضَعُهَيَضَعُهَوْضعاًالرَّْفع

.(5)(املوضوُعهوعبارةعناملبحوثبالعلمعنأغراضهالذاتية)نسبةإىلموضوع:واصطالحا
التفسري) واحـدةاملوضوععندعلماء جهـة يفالقرآنوهلا وأماكنها اليتتعددتأساليبها القضية :

.(6)(لواحدةجتمعهـاعنطريقاملعىنالواحدأوالغايةا





تعريفالتفسرياملوضوعي:
 اليت القرآنية اآليات إفراد واحدا،هو وهدفا واحدا موضوعا والتفصيل،تعاجل ضمبالدراسة بعد

إىلبعض، تنوعتألفاظها،بعضها مهما مواطنها املتقدم-وتعددت مراعاة مع متكاملة دراسة
(1).السلفالصاحلاملتعلقةباملوضوعوأقوالةالنبوية،والسنها،واالستعانةبأسبابالنزول،واملتأخرمن

 :التفسير الموضوعي أنواع

أوأنيتتبعالباحثلفظةمنكلماتالقرآنالكرميمثجيمعاآلياتاليتتردفيهااللفظةاألول:نوعال
الكلمةمنوبعدمجعاآلياتواإلحاطةبتفسريهاحياولاستنباطدالالتمشتقاهتامنمادهتااللغوية،

خاللاستعمالالقرآنالكرميهلا.

                                                                                                                                                         

(.1/13)،1ط،البرهان في علوم القرآن الزركشي،(3)
(.5/4857،)3،طلسان العرب (ابنمنظور،4)
.868ص،2،طالكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"الكفوي،(5)
.21،ص2ط،المدخل إلى التفسير الموضوعي(سعيد،6)
،2ط،التفسير الموضوعي البدايةفي، الفرماوي،7ص،1،طالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، الكومي،القاسم(1)

.52ص
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وهيالعمدةيفمثلقدتضمنتهذااللونمنالتفسري،وكتباألشباهوالنظائركتبغريبالقرآن،و
اللونبقيتيفدائرةداللةهذهاألحباث. وملالكلمةيفموضعها.إالأناملؤلفاتالقدميةمنهذا
فبقيتفسريهمللكلمةيفدائرةالداللةاللفظية.خمتلفالسور،أنيربطوابينهايفحياولمؤلفوها

خمتلف يف دالالهتا بني الربط وحاولوا الكلمة تتبعوا فقد اللون هذا يف كتبوا الذين املعاصرون أما
الثاينمنالتفسرياملوضوعي.نوعاملواضعفكانأشبهمايكونبال

يلحظالباحثتعالثاين:النوع بأساليبمتنوعةيفالعحتديدموضوعما رضرضالقرآنالكرميله
والتعليق. واملناقشة املوالتحليل الكرمي،فيتتبع القرآن خرجاآلياتاليتويستوضوعمنخاللسور

املوضوعمنخاللوبعدمجعهاواإلحاطةبتفسريهاحياولالباحثاستنباطعناصرتناولتاملوضوع،
لهمبقدمةحولأسلوبالقرفينسقبنيعناصره،اآلياتالكرمية، آنالكرمييفعرضأفكارويقدم

أاملوضوع، ومباحث،وحياول وفصول أبواب إىل يقسمه مان كل على القرآنية باآليات ويستدل
يذهبإليهويتحدثعنهمعربطذلككلهبواقعالناسومشاكلهموحماولةحلهاوإلقاءأضواءقرآنية

عليها.
التعر يفرضلألموويتجنبخاللحبثه القراءات،اجلزئية اإلعرابتفسرياآلياتفاليذكر ووجوه

.واءعلىأفكاراملوضوعاألساسيةوالنكاتالبالغيةإالمبقدارماتُلقيأض
ال وإذاأطلقاسم"التفسريهواملشهوريفعرفأهلاالختصاص،منالتفسرياملوضوعينوعوهذا

إليه.املوضوعي"فاليكادينصرفالذهنإال

هذااللونأضيقمنالثاينإالأندائرةنوعشبيهبالنوعوهذاالالثالثمنالتفسرياملوضوعي:النوع
ويكونهنااهلدفهلدفاألساسييفالسورةالواحدة،حيثيبحثيفهذااللونعنادائرةسابقه.

هوحمورالتفسرياملوضوعييفالسورة.
ال هذا يف البحث يسهو:نوعوطريقة األساسي،أن السورة هدف الباحث أهدافهاتوعب أو

أواآلياتال مثيتعرضتاملوضوعاألساسيللسورة،الرئيسية،مثيبحثعنسببالنزولللسورة
مثيدرساألساليبالقرآنيةيفعرضمنبنيالسوراملكيةأواملدينة،ينظرإىلترتيبنزولالسورة

(1)آلياتيفالسورة.املوضوعواملناسباتبنيمقاطعا
                                                 

.58-57،ص2،طضوعيالمدخل إلى التفسير المو سعيد،(1)
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 فوائد التفسير الموضوعي:
فماأطلقيفمكانمنهقيديفمكانآخروماذكرموجزايفموطنأنهتفسريللقرآنبالقرآن،-1

منهذكرمفصاليفآخر.

النرية-2 تشريعاته على والتعرف املتنوعة مواضيعه خالل من الكرمي القرآن عظمة على الوقوف
واملتعددة.

انماتضمنهالقرآنالكرميمنأنواعاهلدايةالربانيةمنخاللتلكاملواضيعاملتنوعة.بي-3

التخلقبأخالقالقرآنواالنتفاعبهمنحيثزيادةاإلميان.-4

التمكنمنفهمالقرآنالكرميفهماجيدا.-5

االطالععلىأساليبالقرآنالكرمياملتنوعة.-6

القرآنذاتاملوضوعواهلدفالواحديفمكانواحدمثدراستهادراسةمجعاآلياتاملتناثرةيف-7
متكاملة.

الردعلىأهلاألهواءوالشُّبهقدمياوحديثالكوندراسةمثلهذاالنوعمنالتفسريجيمعشتات-8
املوضوعالواحدوحييطجبميعأطرافهفيمكندراستهوالردعلىاآلخرين.

(1).بنيآياتالقرآنالكرميوتوجيهذلكتوجيهاسليماإزالةمايوهمالتعارض-9
 
 
 
 
 

                                                 

.71-68ص،2،طالبداية في التفسير الموضوعي ،الفرماويَ(1)
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 الباب األول
 (القرآن الكريم في إثبات الغيبياتمنهج )

 ()إثبات الغيب الفصل األول:
 ()إثبات البعث الفصل الثاني:

 منهج القرآن الكريم في) الفصل الثالث:
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(العقائد الفاسدة حول الغيبياتإبطال 
 





















 الفصل األول
 ()إثبات الغيب

 مدخل وسبعة مباحث:
 .الوحيحقيقة المبحث األول:

 .والرسول محمد حقيقة الرسالة  المبحث الثاني:
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 .المالئكة المبحث الثالث:
 .الجن والشياطين المبحث الرابع:

 .حقيقة النوم المبحث الخامس:
 .الصدورالعلم بما تكن  المبحث السادس:

.األجل ث السابع:المبح







 

 :مدخل
الكونبادرهأنباإلنسان منلطفاهلل الغامضةيفهذا وملمنحولهبتوضيححقائقاألمور

.عنالضاللوإكراماًلهباهلدايةالبشرييستنتجهاوخيوضفيهاتلقائياًصيانةلههيرتكهالعقل
:سعةأمورأساسيةهيتعدوتاألمورالغامضةالوهذه
.أركاناإلميانالستة1-6
.نسانوأصلخلقتهوطبيعتهووظيفتهالوقوفعلىحقيقةاإل-7
.واتوأرضوغريهااالوقوفعلىحقيقةالعاملالظاهراحمليطبهيفهذاالكونمنمس-8
.اكعاملاجلنوالشياطنيوغريه،لىحقيقةالعاملاخلفياحمليطبهالوقوفع-9

ولذلكمالمح،بمنالبشرمجيعاًسلوبواضحقريمورأحسنتوضيحبأوقدأوضحالقرآنهذهاأل
:عامةثالثة
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وذلكيفاألمورالغيبيةاليت،يفمتهيدالبحثةالباحثإليهتارتقريرهامبنهجهاملعريفالذيأشأوهلا:
.قدرةللعقلالبشريعلىاستنتاجهاال

بأثانيها: وذلكعن،لوبيرتكزعلىالعقلوالقلبمعاًستثبيتهذهاملعرفةيفالنفوسوحتصينها
:نييطريقنيأساس

 .العقليةوالنقليةاليتتدلعليهابياناألدلة -1
 .قشةالشبهاتاملثارةحوهلاوردهامنا -2
وصفاتهأويفجانبنباهللسواءيفجا،دالفاسدةالسائدةيفحياةالناسإبطالالعقائثالثها:

 جانب يف أو ورسله مالئكته والشياطنياإلنسان اجلن جانب يف أو خلقته منوأصل وغريها
(1).الغيبيات

اعتمد ما هي الثالثة املالمح ةالباحثعليهتوهذه وعرضيف الباب هذا فصول تقسيم
إبطالالعقائدالفاسدةمنمثتثبيتهاوحتصينهامثالعملعلى،منتقريرلألمورالغيبيةأوالً،مادته
.حوهلا

وذلكألمهيةالغيبيفحياة عناهللتثنايااآلياتاليتحتدثإلخبارعنالغيبيفوقدجاءا
.الناس

يبيفاحلاضروغيبيفغيبيفاملاضيوغ،وجودحييطباإلنسانمنكلجانبفالغيبيفهذاال)
الكونوخطسريهوغ،يفالكونكلهمنحولهغيبيفنفسهوغيب،املستقبل ،يبيفنشأةهذا

.(1)(وغيبفيمايعرفهكذلكوغيبفيماجيهلهاإلنسان،بيفطبيعتهوحركتهوغي
 اهللالبدءةالباحثتاختاروقد وجود إثبات قبل حصانة  بإثباتالغيب إثباته يف ألن

.للوصولإىلاخلالقوتدرجواستنتاج،وتأسيسلتقبلآياتاإلخبارعناهلل
  جم جمجم جمجم جمخلملىل يل  ُّٱٱٱ:وْصفَوَصَفاهللبهاملتقنيأولوملكانةاإلميانبالغيبفقدكان

َّجم جم جم  جم جممن ىن  جمجمجم
(2).

                                                 

.بتصرف،223-222ص،3ط، المدخل الى علم الدعوة ،البيانوين(1)  

(.3/254،)17،طفي ظالل القرآن ،قطب(1)  

.3-2-1آية،البقرةسورة(2)  
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العصرليسعصرإميانبالغيب وقدأثبتالعلماحلديثضاللأولئكالذينيرونأنهذا
وتتوىلالردعليهمالتجربةواملشاهدةنفسهافهيشاهدةبأنهالعصرإميانبالتجربةواملشاهدة،وإمنا

.نسانإالباإلميانبالغيبياةلإلح
أوتسمعه،ءملترهالعنيثباتشيإفالذينذهبواإىلإنكارماوراءاحملسسوساتواستبعدوا

ألنإثباتوجوداملوجوددونأنتكونمشهودةللعيانإمنا،فإنرأيهممردود،أومتسهاليداألذن
عليها الدالة بآثارها وجودها لألجساكالعقول،ثبت باملدبرة وإحكامانم م،تظام ذلك نيعرف

ومنالعجيبفقدآمن،اهلواءالذيميألالفراغوالفضاءوكذلك،تصرفاتالعاقلوختبطاتاجملنون
أعينهموملتل ومعذلكملترها آذاهنماملاديونبقانوناجلاذبية أيديهموملتسمعها وكلما،مسها

.مشاهدواآثارهافآمنوابوجودهاهنالكأهن
وعنيعتمدعلىتصديقإخباراهللورسلهعنه–وهوأساسالتدين–ميانمباوراءاحملسوسفاإل

(3)هذاالطريقتدركمعلوماتتفوقمايدركبطريقاحلسوالعقلأضعافاًمضاعفة.
ومعرفةأمورالغيباحلقيقي،اسةإىلتبنيمعاملالغيبوحدودهوهلذاكانتحاجةالناسم

يفإثباتهيفهذاةالباحثدأبتوهوأولماس،قفالعلمهباعلىالوحياإلهليوالتنالبالعقولبليت
ال حقيقالبحث اهللرتباط ومعرفة الدين بأصول الوحي االفلو، ة يصح صحعتقادمل ملا به

.قاليتوصلهباالدينوعليهمدارالرسالةالطريعتقادبشيءمنالدينألنهاال
فصويوس خالل الباب تعرضهذا الثالثة حقيلله مع األنعام سورة اليتذكرتيف الغيبية قةألمور

.للباطلحىتيظهراحلقواضحاً(تعرية)نكرينالفاسدةحولهذهالغيبياتوآراءامل،البعثوالنشور
:لغيبلتعريف،اممدخلهذاالبابوخت

.اغابعنككأنهمصدرمبعىنالفاعلكلمالغيب:
منأيمباغابعنهمفأخبهمبهالنيب)، من ىن:يفقولهتعاىل:(1)بوإسحاقالزجاجأقال

(2)(.اغابعنهممماأنبأهمبهفهوغيبوكلم،أمرالبعثواجلنةوالنار
                                                 

،31ص،د.ط،السعدي،أصول الملحدين بطالإلبراهين في األدلة القواطع وانقاًلعنكتاب،ابنالقيماجلوزية(3)
.بتصرف  

.ه311هوماتيفبغداد241ولدعاملبالنحوواللغة.أبوإسحاقالزجاج:إبراهيمبنالسريبنسهل،الزجاج:(1)
ألعالم،ا(اعرابالقرآن،و))األمايل(يفاألدبواللغةو)خلقاإلنسان(و)االشتقاق(و()معاينالقرآنمنكتبه،علمهاملبد

.(1/41،)15للزركلي،ط  
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اسةوعمايغيبعنعلمأنالغيباستعمليفكلغائبعناحل):وذكرالراغباألصفهاين
الناسالباهللتعاىلفإنهاليغيبعنهشيءكمايقالللشيءغيبوغائبباعتبارهب)قال:،اإلنسان

مااليقعحتت من ىن:والغيبيفقولهتعاىل.قالذرةيفالسمواتواليفاألرضاليعزبعنهمث
اسماحلواسوالتقتضيهبدايةالعقولوإمنايعلمخبباألنبياءعليهمالسالموبدونهيقععلىاإلنسان

(3)(.اإلحلاد






 
 
 

 وحيالحقيقة ث األول:المبح
 :منها،يطلقالوحييفاللغةعلىعدةمعاين

:أهنا)وحى(يفمادة(1)ماجاءيفهتذيباللغة
 .منوحىحييوحياًإذاكتبالكتابة: .1
 .نأحيإليهوحياًإذاأشرتإليهإىلفالمنوحيتاإلشارة: .2
 .أيصوته،مسعتوحاهيقال:وت:الص .3
 .أييبكيهه:ايقالفالنيوحيأبالبكاء: .4
.أسرعأي،توحيفشأنكالسرعةيقال:ة:السرع .5

                                                                                                                                                         

 .(1/72)،1ط، عرابهإمعاني القرآن و ،الزجاج(2)
.616،ص)غيب(مادة،كتابالغني،د.ط،المفردات في غريب القرآن، األصفهاين(3)  

.(298-5/297)،د.ط،)وحى(مادة،تهذيب اللغة،األزهري(1)  
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:أهنا)وحى(يفمادة(2)وجاءيفلسانالعرب
 .يهبأنكلمهبكالمخيفيهعنغريهوأوحىإل،وحىإليهبالكالمحييبهوحياًمن:الكالماخلفي .1
 .صوتالرعدالوحاة: .2
.معبدهبالرسولاًالرجلإذاكلوالوحيأيض،أهلمهوحىإليه:اإلهلام: .3

:أهنا،(3)وجاءيفمقاييساللغة
 .علىإلقاءعلميفخفاءإىلغريك(أصليدل)الواوواحلاءواحلرفاملعتل: .1
.غريكحىتعلمهفهووحيكيفكان(والوحيالكتابوالرسالةوكلماألقيتهإىل)الرسالة: .2

اإالأهناتعوديفاجلملةإىلأنمعىنأنهذهاإلطالقاتوإناختلفتألفاظهاوتعددتمعانيهوجند
(4)(.عالميفخفاءويغلبعليهالسرعةهواإلالوحييفاللغة

:والوحييفالشرع
هومالوحيوإطالقاتهاختلفتعباراتالعلماءيفتعريفالوحيشرعاًومرّدذلكيعودإىلمف

.لدىكلمنهم


 َّ جم جم جم جم جم يل ىل مل ُّٱٱ:الطبيعندتفسريهقولهتعاىلقال
(1)

أر)معناها: كما بالنبوة ياحممد إليك أرسلنا األنبياءإنا سائر وإىل نوح إىل بذلك(2)(سلنا يقصد
.اإلرسالاإلهلي

َّمخ  جم مح جم مج جم ُّٱٱ:هتعاىلعندتفسريهقول(3)وقالالفخرالرازي
(4)

                                                 

.(381-15/381)،3،ط)وحى(دةما،لسان العرب ،ابنمنظور(2)  

(.96-6/93)،1ط،)وحى(مادة،معجم مقاييس اللغة ابنفارس،(3)  

 .(5/163)،1ط،النهاية في غريب الحديث ،بناألثري( ا4)

.163آيةمن،سورةالنساء(1)  

.(6/27)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(2)  

امتدتحبوثهومؤلفاته،وهوإماممفسرشافعينيبنعليالتيميالبكريالرازي.ناحلسحممدبنعمربناحلسنبالرازي:(3)
التفسريالكبريالذيلهتصانيفكثريةمنأمهها:الفلك،الطب،الرياضيات،الفيزياء،اإلنسانيةإىلالعلومالبحتةيف:منالعلوم

،3للذهيب،ط عالم النبالءأسير  ،ه616ت،هـ543ولدوكتاباهلندسة.،"األربعنييفأصولالدين"و"،ب"مفاتيحالغيمساه
(15/434.) 

 .44منآية،سورةآلعمران(4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:543_%D9%87%D9%80
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إليهبأمرخفيمناملوحىبهعلىمعانخمتلفةجيمعهاتعريف:الكتابوأمااإلحياءفقدورد)
قال:شارإ غريمها...مث أو كتابة أو اهللة كان األشياءفلما الغيب–ألقىهذه أنباء إىل–يقصد

(5).يثخيفىذلكعلىغريهمساهوحياً(الرسولبواسطةجبيلحب
إلقاءاملعىنيفالنفسعلىوجهخيفىوهوماجييءبهامللكإىلالنيب)اإلحياء:غريهم:وقال

.(6)(منغريأنيرىذلكغريهمناخللقاهللتعاىلفيلقيهإليهوخيصهبهمن
وهوإعالمفهوإمامناإلحياءعلهعدةتعريفات:وخالصةالقوليفذلكأنالوحييفالشر
جيدهااملوحىحيصلمنهذااإلحياءومنحاالتأوما،لنيبمنأنبيائهحبكمشرعيوحنوه  اهلل

.وعرفهمبهمنأنباءالغيبوحنوهاأوهوذاتماأنزلهاهللتعاىلعلىأنبيائه،إليهيفنفسه
،غريزيللحيوانوالفطريلإلنسانوخاضتكثريمنالبحوثيفالفرقبنيالوحيواإلهلامال

وحقيقته يفالقرآنالكرميوهيئاته املتعددة ألفاظه وورود جعلىاملنهوبناءً،(7)وأنواعالوحيوصوره
املتبعيفهذاالبحثمنالبعدعنالتعريفاتوالتفريعاتوكثرةالتقسيماتفسأكتفيبعرضاآليات

ثباتهإوهواملقصودمنسورةاألنعاماليتحتدثتعنالوحياإلهليمبعناهالشرعيالذيسبقتفصيله
.تنتاجاملنهجاملتبعيفذلكمنهاواس،يفهذاالبحث

:آياتيفسورةاألنعاميفمخسوقدجاءذكرالوحي
 (1)َّجم جم جم جم جم  جم ىن من جمجم جم جم جمجم جم جمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قالتعاىل. 

 جبحب  خب مب هب جت  جم جم جم جم جم جم جمني  جم جمري  جمىن ين  ُّٱٱ:قالتعاىل

َّحت خت
(2). 

 (3)َّجت هب مب خب  حب جب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم ٱُّٱٱ:قالتعاىل. 

 (4)َّ جم  جم جم جمجم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم ُّٱٱٱ:قالتعاىل. 

                                                 

.(8/51)،3،طالتفسير الكبير ،الرازي(5)  

علوم القرآن  ،عبداهللشحاته،56صمناهل العرفان ،الزرقاين،(4/142)،ر القرآنالتبيان في تفسي ،الطوسيانظر(6)
.15-14،صوالتفسير  

.139-119ص،1ط،الزهراءالتوجيري،الكريم الوحي وداللته في القرآن (انظركتاب:7)

.19ةمنآي،سورةاألنعام(1)  

 .51منآية،سورةاألنعام(2)

.93منآية،سورةاألنعام(3)  
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 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جمجم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جمُّٱٱ:قالتعاىل
(5). 

.هدايةواإلنذاروالبشرىوالتشريعوقدحددتهذهاآلياتغاياتالوحياألساسيةفهولل

،يةتضمنتإخباراًعنحقيقةالوحينذارالناسعامةهوالغايةاليتحددهتاأولآإو
صحةمانقومبهمنالردعلىامللحدينهبذالاًثباتإواًوهذهاآليةجواب.(6) َّجم جم جم جم جم  جم ىن من ٱُّ

عنمنابعالقرآن،كرونالقرآنالذيين ممنيلبسونلباسالكرميممنيريدونالبعدبنا عنه وصرفنا
؟يؤمنبهكيفخناطببالقرآنمنالفيقولون،منهمبراءاالدينواإلسالمومه

اهلل)واجلواب: أمر الذين رسوله كيف الكفار بالقرآن ينذر وبالقرآنأن باهلل يكذبون
القرآن؟كيوبالرسول؟ هذا عليهم يتلو أن أمره فيهزأملف املكذبني املعاندين على يقرؤه يكن
نفوسهم


.وبهومنهجهفبأسلوإنمليكنبآياتالقرآن.(1)(كفرهمومتكنعداوهتم؟ويزلزلقلوهبمعلىغلظ

لقومهيفسبيلإقناعهم نطاقحماورةرسولاهللواإلخبارعنالوحييفهذهاآليةورديف
تلقىالر،ائقكبىيفالدينالذيبعثبهحبق السؤالواجلوابمناهللوهيحماورة  سولفيها

والعلويفاحلواروذلكمنتهىالسم علىاملتصارعنيجهد،و أسلوبقرآينيوفر البحثعنوهو
وهوحماولةلتخليدكل،ايواجهونصعوبةيفالعثورعليهسؤالقدالجيدونهجاهزًايفأفكارهمورمب

استمراراإلحياءبضرورةالتوافرعلىماأُثريمنمفرداتاجلدالحولالغيبوالوحيوغريهمنأجل
نالكرمييفاحرتاماآلخريفجعلوتبنيلنامدىأصالةالقرآ،األسلوبيفحركةالعقيدةواحلياةهذا

قاءاستفهاممستعمليفوقدابتدأتاحملاورةبأسلوبإل)احلوارواجلدلمنهجًامنمناهجالعرفان
.(2)(امستفهدادالسامعنيلتلقيمايردبعداالومثلهذااألسلوبإلعالتقرير...

                                                                                                                                                         

.116آية،سورةاألنعام(4)  

.145آيةمن،سورةاألنعام(5)  

.19منآية،نعامسورةاأل(6)  

.72ص،15ط،العقيدة في اهلل ،األشقر(1)  

.(7/166)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)  
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القأيوألجم جم أيكفارزمانه جم جم (:وقوله ولونذربهمنبلغه ملأشافههرآنومسعه
وهويؤيدماذُكرمنأنهذااألسلوبيفاحلوارهوحماولةختليدلكلماأُثريوماسيُثار.(3)(بالدعوة

.أيزمانمنجدلحولالغيبوالوحييفأيعصرويف
اورةأخرىيؤمرويأيتاإلخبارعنحقيقةالوحييفاآليةاألخرىمنهذهالسورةيفنطاقحم

فهوبشرمبلغ،مالناسحبقيقتهوحقيقةمهمتهفيهابالتنصلمنخصائصاأللوهيةوإعالولالرس
:مقدمةماينفيعننفسهعلمالغيبويف، عناهلل

َّ مخ جم  محجم مج جم مث هت ختمت حت جت هب مب خب  جبحب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم  ري جم ين ىن ُّٱٱٱ:قالتعاىل
(4).


.أنأخبكمإالمباأخبيناهللبهأحدمها:،تملوجهنيحيخت حت جت هب مب خب):جاءيفالنكتوالعيون

(5)(.اأمريناهللبهأنأفعلإالموالثاين:
األوىل الرسولفاآلية بأن الوحيمناهلل إعالم به يتلقى بأن،لينذر إعالم والثانية

أثرحسنعلىوهذاالتدرجيفاإلخبارهومنهجقرآينله،لاليتحركإالمبقتضىهذاالوحيالرسو
.الرتويوهتيئةاألجواءاملالئمةالنفوسألنهيتيحهلافرصة
ألن،لىأمهيةاإلخبارهبذهاحلقائقوذلكللداللةع)قل(اإلهلينباألمراتواآليتانالسابقتانمبدوء

هاحقيقةالوحيمناحلقائقاألساسيةاليتالبدمناستقرارهايفالنفوسعلىالوجهالصحيحباعتبار
أمور،لىحقيقتهمعىنالنبوةوالرسالةعاألساساألولالذييقوم املنبعاألساسيلعامة وباعتبارها

.يبوشؤونالعقيدةوأحكامالتشريعالغ
اآلية وضرب–وآخر يفالنفوسبأسلوبالتعريضواإلنكار أثره الذيله يكشف–األمثال

رؤ من ومتكينهم باحلقائق الناس تعريف أثر عن اهللبوضوح يشاء من فيهتدي هي كما األمور ية
بغريوذلكألنالعمل)جم مج جم مث هت :يقالغواية.يفقولهتعاىلهدايتهويضلمنخيتارلنفسهطر

                                                 

.(7/168)،املصدرالسابق(3)  

.51آية،سورةاألنعام(4)  

.(2/116)،د.ط،النكت والعيون ،املاوردي(5)  
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 مخ جم .الوحيجيريجمرىعملالبصري(والعملمبقتضىنزول،الوحيجيريجمرىعملاألعمى
(1).يكونغافالًعنمعرفته(والنيعرفالفرقبنيهذينالبابنيأجيبعلىالعاقل)

والذينيدّ سفهاءمفرتونواقعونحتت البيانالشايفمناهللعونتلقيالوحيبعدهذا
 ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم ٱُّٱ:قولهتعاىلاآليةالثالثةاليتأخبتعنالوحييفطائلةالتهديدوالتعريضيف

 جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جمجم جم مخ جم مح  جم مج جم مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب جم جم جم جم جم جم جم

 .(2) َّ جم جم
 والظهور الضخامة من الوحي حقيقة أن بإدعائهاذلك فكيف جهلها يستنكر ؟!!حبيث

 اهللأوالذينيتقولونعلىاهلللذلككانصنيعاملفرتينالذينيدعونزوراًوهبتاناًأهنمتلقواوحياًمن
  فوحياهللالينزلإالعلىالذينأنزلاهللأظلمالظلم،ماالمثلفيزعمونأهنمقادرونعلىإنز

يظهرأمهيةالوحيوعلوشأنهحبيثيستدعيو.(1)اصطفاهماهلل الوعيدجملردادعائهذا .ههذا
جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس  :(2)(ظمونعناإلميانبالقرآنوتصديقهمباكنتمتتعا)أي


وهوكلماخييفاملدعو:املنهجالعاطفييفأسلوبالرتهيبخدامويظهريفهذهاآليةاست

.(3)ستجابةأورفضاحلقمنعدماال
َّ جم  جم جم جمجم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:ويفاآليةالرابعة

(4)
األمركرهنايفهيئةيقويفهممعىنالتدرجيفاإلخبارعنحقيقةالوحيحيثُذ

وهو،أمهيةاإلخبارعنحقيقةالوحيللداللةعلىوذلكبداًلمنحكايةحالالرسول
تباعهناليسالغرضمنهجمرداملداومةعليهفاألمرباال).يدللبالغالقويلبالبالغالفعليتأك

وإمناالغرضمنهبيانكونهمن،منيأمربالعملمنهومتلبسبهكماهوالشأنيفأكثر

                                                 

.(6/191)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(1)
.93آية،سورةاألنعام(2)  
.221ص،2ط،أسباب النزول،الواحديبنزولاآليةوفيمننزلتيفكتاب:ينظرسب(1)  
.273ص،1ط،مختصر تفسير البغوي ،الزيد(2)  
.214ص،3ط،علم الدعوة المدخل إلى،البيانوين(3)  
.116آية،عامسورةاألن(4)  
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ب القول اقرتان أن والشك التبليغ وأدعمتممات للحقائق دعمًا أكثر الفعل إىل حصولى
.(5)(ستجابةهلااال

وهومراعاةحالةاملخاطبني جم  جم جم :خرميكناستخالصهمنقولهآأسلوبويضافإىلذلك
أمايوجهللذينيرجحاستفادهتممنه،فاإلخبارالقويل،واختيارأساليبالبالغاليتتناسبحاهلم

ع عنه يعرضون فيهماأولئكالذين املنشود أثرمها حيدثان التذكري وال النصح يعد ومل واستكبارًا لوًا
.وناجلهادأجنعاألساليبيفحقهمفهؤالءقديك

الشوكاين اإلمام لآلية:(1)قال تفسريه من)يف كان ملن فائدهتا وأجل اآلية هذه أنفع وما
منالصمالبكمالذينإذاأمرهممبعروفاحلاملنيحلججاهللاملتصدينلبياهناللناسإذاكانبنيقوم

املعروف من غريه وتركوا م،تركوه غريه وفعلوا فعلوه منكر عن هناهم للحقوإذا عنادًا املنكرات ن
.(2)(يؤثرفيهمإالالسيفتباعاحلقوجراءةعلىاهللفإنهؤالءالوبغضاًال

 الطريقحلرية ميهد أن هو فيه اهللاألصل سبيل يف بعدواجلهاد وجهالتبليغ من الطواغيت إزاحة
وما،الدعوة اإلسالم عزة مظاهر من احلوهو فرص من اجلديديتيحه الدين حول واملناقشة ،وار

إكانتتسم) فيها جهادًا احلرباإلسالمية دعوةية ليستحربقتلوغلبولكنها إىلأهنا مياء
.(3)(النفوسوإزالةاحلواجزاملانعةعتدىعليهوفتحالطريقليصلإىلللحقومحايةلهمنأنيُ

اإلعراضعن هو باآلية املقصود املفسرينإىلأن الرأيورأيمنذهبمن والتعارضبنيهذا
يأمررسولهبقطعالدعوةعنأيصنفمنالناسولكناملطلوبمل أقواهلموحتملأذاهمألناهلل

.لوباستناداًإىلمقتضياتاحلكمةهوتغيرياألس

لإلعالمبأنأمااآليةاألخريةاليتوردفيهااإلخبارعنحقيقةالوحيفقدسيقاإلخبارفيها
.الوحيمصدرللتشريع

                                                 

.(7/552)،1ط،تفسير المنار ،رضا(5)  
حبكتابنيلفقيهجمتهدمنكبارعلماءاليمنوصامدبنعبداهللالشوكايناليمين.حممدبنعليبنحمالشوكاين:(1)

ريفاحلديث؛نيلاألوطامنمصنفاته:قىالعلمعلىشيوخها،وتلببلدةشوكانباليمنونشأيفصنعاء،ه1173ولداألوطار،
.(1/246)،15،طللزركلياألعالم ،ه1251تويفالقديريفالتفسري،فتح  

.(2/151)،1ط،فتح القدير ،الشوكاين(2)  
،د.ط،ن والعهود المتالحقة ومايجب اآلنالدعوة إلى اإلسالم تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعي ،أبوزهرة(3)

.69ص  
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َّهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل
(4).

بقهامنآياتذهاحلقيقةفيماسوهوغرضآخريقوياألغراضاليتسيقهلااإلخبارعنه
.تنويعللعرضألنهأدعىللقبولوفيها
مناإيذاناًبأنالتحرميإ.....جم ين ىن جم جم  جم جم جم  :يفحماسنالتأويليفقولهتعاىلجاء


.(1)(طريقالتحرميالتنصيصمنهتعاىلوأنيعلمبالوحيالباهلوى.....

:وخالصةالقول
  الوحيمناألمور اليتالحقيقة إالاهللالغيبية  جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل يعلمها

َّجم
(2). 

تلذكرالغيبوالوحيتعرضيفنفسالسورةوبربطهذهاآليةالكرميةمعآياتأخرى
َّخت حت جت هب مب خب  جبحب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم  ري جم ين ىن ُّٱٱ:كقولهتعاىل

(3).
هناكمنيعلمهوإمنانالحظأنهذهاآلياتالتنفياإلخباربالغيبعنغريهتعاىلمطلقاً

.(4)(بلذاتهوغريهيعلمهبتعليماهللفهوتعاىليعلمالغي)ولكنبتعليماهللله
يفمعرفةالغيبياتعنطريقالوحيالكرميثباتملنهجاملعرفةالذياستخدمهالقرآنإهذايفو

.لناحقيقتهوغاياتهوأمهيتهالذيوّضح
 بعذييقومعلىحقيقتهمعىنالنبوةوالرسالةباعتبارهاملنأمهيةحقيقةالوحيألنهاألساسال

فمعارفهوحقائقه،ةملعرفةالغيبالوسيلةالرئيسفالوحيهو،األساسيألمورالغيبوالتشريع
،ابتعنالبشرقبلورودالوحيهباأوغ،هيحقائقغيبيةمليستطعالعقلالبشريإدراكها

فالتكوناإلحاطة،إذالعلمبهيستلزماإلحاطةبه،نفسهلهارتباطبأبعادهذاالغيبوذلك

                                                 

.145منآية،سورةاألنعام(4)  
.(4/515)،1ط،محاسن التأويل،القامسي(1)
.59منآية،سورةاألنعام(2)  

.51منآية،سورةاألنعام(3)  

.41ص،1ط،الوحي ودالالته في القرآن الكريم والفكر اإلسالمي،األعرجي(4)  
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تباركوتعاىللعليمخبريبالغيبإال وحده إويفهذا وتأكيدعلى،سبحانهثباتلوجوده
 .منهسبحانهاختصاصعلمهذاالغيببهتعاىلفالسبيلإليهإال

 ةإىلاألنبياءلتبليغهاإىلالبشرفاملعارفامللقا،ساسيفالعالقةبنياهللوعبادهالوحيميثلاأل
مساليتذكرتالوحيهتدفإىلاإلنذاروالبشرىوالتبليغوالتشريعكماوضحتاآلياتاخل

أماهدفهفيمايريدإثباتهعلى،إهليهذهغاياتهكماوضحتاآلياتوهولطف،يفالسورة
قال،حكامواملعارفواألوامرانواألحتجاجعليهمبوجودالبشارةواإلنذاروالبيالناسفهواال

َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىت  ُّٱٱ:تعاىل
(1). 

 دليلعلىأمهيةالوحيوعلوشأنهالوعيدالشديدملنيدعيتلقيالوحي. 
 الوحيومتكينهممنرؤيةاألموركما هيفيهتديمنيشاءاهللأمهيةتعريفالناسحبقيقة

 .منخيتارلنفسهطريقالغوايةلهدايتهويض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.49-48آية،سورةاألنعام(1)  
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 حقيقة الرسالة والنبي محمد  المبحث الثاني:
)فاألناميعلمونمنومعهذاسبقاحلديثأنمعرفةالغيباملطلقواإلحاطةبهمنخصائصاهلل

القليلمنالغيبحتّصلهلمبتعريفاهللتعاىلهل"الغيب"واليعلمون"الغيب" فليس،مإياهوهذا
(1)(وإمنااصطفاهاهللألناسمنخلقهوختصيصمنههلمبذلك،بذكاءوالجهد

ولذلككان،)إنالوحيضربمنالعلمالضروريالالكسيب: يفتفسريه(2)قالرشيدرضا
.(3)فتورالوحيشاقاًعلىرسولاهلل(

يزهتمعلىغريهمليكونواأهالًوهذااالصطفاءإمناكانللصفوةمنالبشريةاختصوابصفاتم
الغيبالذي منهذا إليهم ماسيوحى الرسالة،حلملعبء حقيقة وهذه عليه فاختيارسيطلعون

وإمنايرجع،لتحملعبءالرساالتإىلأقوامهماليقومعلىمقاييسالبشرواصطالحهم(4)األنبياء
باًونفساًوأشرفهمبيتاًوأطهرهمأصالً.إىلعلماهللوحكمتهواختيارهومشيئتهوهمأزكىاخللققل

هو مكتسبةكما التعينأنالنبوة وحسنخلقه وسلوكه وكونالنيبخيتصمبيزاتيفعقله
 وإمناهيتفضلمناهلل،(6)والجزاءعلىعملكمايرىبعضشيوخاملعتزلة،(5)مذهبالفالسفة

ورمحةخيتصهبامنيشاءمنعباده.

                                                 

.121ص،1ط،عالم الغيب بين الوحي والعقل،مراد(1)  
ر(وأحد)املناصاحبجملة،احلسيينالنسبالبغدادياألصل،رضابنحممدمشسالدينالقلموين،مدرشيدبنعليحم(2)

أصدرأشهرآثارهجملة)املنار(،لشيخحممدعبدهوتتلمذلهالزما،ه1228ولدونشأيفالقلمون،رجالاإلصالحاإلسالمي
 (.6/126)،للزركلياألعالم،ه1354ومليكملهتويفبالقاهرةجملدامنه،عشرنااثو)تفسريالقرآنالكرمي(جملدا،34منها

 (.7/456)،1ط، تفسير المنار،رضا(3)
. (1/155)،1ط،البنأيبالعز،شرح الطحاوية،رسولوأقوالالعلماءيفذلككتابينظريفالفرقبنيالنيبوال(4)  

 .(221-8/218)،1ط،شرح المواقف ،اإلجيي(5)

.(16-15/15)،د.ط،المغني،عبداجلبارالقاضي(6)  
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الق به ماجاء الرسالة؛وهذا حقيقة إيضاح يف املعريف مبنهجه الكرمي الزيغرآن من عصمة
والضاللوحصانةفكريةأساسيةيفحياةاألمةواستقامةفكرهاوسلوكها.

(7)  َّ رسالتهجم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱ:قالتعاىل
اف"  رسالتهجم جم جم  جم"ه:لقوامَوأ)قالالرازييفتفسريهذهاآلية:

َ
الصوًصاعىنأنللرسالةموضًعاخممل

بتلكالصفاتافمنكانخم،فيهاليصلحوضعهاإ سالةريتألجلهايصلحوضعاللصوًصاموصوفًا
يفتفسريه:(2)وقالالبيضاوي.(1)(اتليسإالاللَّهتعاىلفبتلكالصملفيهكانرسواًلوإالفالوالعا

مبأنالنبوةليستبالنسبواملالوإمناهيبفضائلنفسانيةاستئنافللردعليه" رسالتهجم جم جم  جم")
وهوأعلمخيصاهللسبحانهوتعاىلهبامنيشاءمنعبادهفيجتيبلرساالتهمنعلمأنهيصلحهلا،

 .(3)(باملكانالذييضعهافيه
يهتنبو بيانلعظيممقدارالنيب(رسالتهجم جم جم  جم)قوله:ويف)وجاءيفالتحريروالتنوير:

(4)(وءةوانعداماستعدادهمبرتبةالنمالحنطاطنفوسسادةاملشركنيعننوال
وأهنا غريمكتسبة بأهنا اآلية الرسالةيفهذه املعريفعنحقيقة وبذلكأخبالقرآنالكرميمبنهجه

هبامثجاءتاآليةاآلخرىاليتتفيدحبقيقةماحتملههذهالرسالةواليتجاء،اصطفاءمناهلللرسله
وهيعلىهذا،مجيعالرسلوهيرسالةواحدةاصطبغتبالتبشريواإلنذاروإناختلفتيفالتشريع

فالنفساإلنسانيةمطبوعةعلىطلباخلريلذاهتاودفعالشرعنهاقال،النحومفتاحالنفساإلنسانية
.(5)  َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىتُّٱٱتعاىل:

بالعقلوق اهللالبشر إالأن،وأودععقوهلمإدراكقبحالقبيحوإدراكحسناحلسن،دميز
اقتضت بإرسالرمحته احلجة عليهم يُقم القبيحمامل وفعلهم احلسن علىتركهم يعذبخلقه أال

                                                 

.124منآية،سورةاألنعام(7)  

.(13/136)،3،طالتفسير الكبير ،الرازي(1)  
وإماممبِّزمنبالدفارساخلريعبداهللبنعمربنحممد.اصرالدينأبوالبيضاوي:ن(2) ،املنهاجالوجيزيفأصولالفقه،قاض 

،تويفيفخلصهمنتفسرييالزخمشريوالرازيوأضافإليهمامالحظاتيفمواضعكثريةلتأويل،أنوارالتنزيلوأسراراوتفسريه
.(15/34،)3،طسير أعالم النبالء ه،691تبيز  

.وانظرسببنزولاآليةوفيمننزلتيفموضعها،(2/181)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(3)
.(8/55)،د.ط،التحرير والتنوير ،بنعاشورا(4)  

 .48،49آية،سورةاألنعام(5)
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بونفهمخيجييئوامباتعلمالعقولبطالنه،ومل،هجاءوامباتعجزالعقولعنمعرفت)واألنبياءالرسل.
.(6)مبحاراتالعقولالمبحاالتالعقول(

ونذارةألهلخبأنهمليرسلالرسلإالمعبشارةألهلالطاعة،أ)وجاءيفتفسرياآلية:
البشارةفقال:مثبنّيإمناإليهمإبالغاألمروالنهي.وفيهأنالرسلليسإليهماألمروالنهي،معصيته،

ليسنعيمهاكثوابالدنياملاليسلذلكفوتوالزوال،:(جم جم جم)(.جم جم جم جم جم جم  جم جم جم)
يكونألنهسروراليشوبهحزن،(:جم جم جم)وأنهعلىشرفالفوتوالزوال. ليسكسرورالدنيا

(1)هذههيالنذارة.(جم جم جم جم جم  جم جم جم)واخلوف.باحلزناًبمشو
الرساالتالساب جلميع الشاملة اخلامتة الرسالة هذه ماهية الكرميأما القرآن فهي والسنةقة

 جم جم جم جم جم  جم ىن من وكماجاءيفآياتإثباتحقيقةالوحييفاملبحثالسابق:،الصحيحة
(2)

االقرآنهوالوحيإىلرسولدليلعلىأنهذىن من ماقبلها،فكلمةالقرآنيفاآليةتوسطتدليلني
كماذُكرسابقًاأنالرسالةسالةالنيبلقرآنهوردليلعلىأنهذاا جم جم جم جم ومابعدهااهلل،

علىأنال منوإنكانتكلمة،حقيقتهااإلنذاروالتبشري قرآنالكرميهورسالةسيدنادلياًلكافيًا
وهومنعظمة،بدليلمعىنالوحياللغويوالشرعيالذيمتتفصيلهيفاملبحثالسابقحممد

يف)القرآن(وهذهاآليةالوحيدةاليتذكرفيهالفظ،بعضاًتعاضدآياتهوكلماتهبعضهاهذاالكتاب؛
 السورةحملالدراسةوجاءمشاراًإليهبألفاظوضمائرأخرىيفغريهامناآليات.

سيدناحممدكماكانلغريهمناألنبياءواملرسلنيمناملعجزاتمايؤيدويؤكد(3)كماأنهمعجزة
مغايرة)أعوالقرآنالكرمي،رسالتهمإىلالناس داللةألناخلوارقيفالعادة ظماملعجزاتوأوضحها

فداللتهيف،للوحيالذيتلقاهالنيبوتأيتاملعجزةشاهدةوالقرآنهونفسهالوحيوهواخلارقاملعجز
: وهذامعىنقوله،ليلواملدلولفيهعينهواليفتقرإىلدليلأجنيبعنهفهوأوضحداللةالحتادالد

فأناأرجو،وإمناكانالذيأوتيتهوحيًاإيل،الأويتمناآلياتماآمنعلىمثلهالبشر)مامننيبإ

                                                 

 )6(ابنتيمية،مجموع الفتاوى،ط2،)312/2(.
.(4/88)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(1)
.19منآية،سورةاألنعام(2)  

فكلأمرخارقللعادةجيريهاهللعلىيدالنيب،قدرةعلىاملعارضةتحديمععدمالأمرخارقللعادةمقرونبالاملعجزة:(3)
.858،د.ط،المعجم الوسيط ،البشريعجزونعناإلتيانمبثلهاتصديقاًلنبوتهوحتدياًللمنكرينيسمىمعجزةألن
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يومالقيامة( يشريإىلأناملعجزةمىتكانتهبذهاملثابةيفالوضوِحوقوة،(1)أنأكونأكثرهمتابعًا
(2)الداللةوهوكوهنانفسالوحيكانالصدقهلاأكثر.(

ذلكالشركالذيخيمعلى،جالناسمنظلماتالشركإىلضياءاإلميانوحقيقةالرسالةهيإخرا(
األوث عبادة يف سواء أهلها طابع هو وأصبح نسباًاألرض اجلنة وبني بينه أن أو من،ان وغريها

 جم  جمجم جم جم جم جمُّٱٱوشواهدذلكيفسورةاألنعامكثريمنمثلقولهتعاىل:.(3)االفرتاءات(

جلحل خل مل هل جم  حم خم مم جنحن خن من  جم جمجمجم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم

َّجي حي جممه  جمهن
(4).

القرآن فإن التارخيي االستدالل بل فقط الديين االستدالل منه القصد ليس بالقرآن )واالستشهاد
(5)بالشكأصدقوثيقةتارخييةعنذلكالعهد.(

حممد  كان  والرسول وإن واملرسلني األنبياء من إخوته ومجيع هو الرسالة هذه حامل
جاءبرسالةخالدةتضمنتمجيعماجاءبهالنبينيصبالبحثوالتفصيلباعتبارهخامتًاللنبني؛سُيخ

)والوحيإىلسيدناحممدمجعبنيكلصورالوحيلألنبياءونقلماكانقبله،منقبلومهيمنًاأيضاً
نفسه......والوحيإىلرسولاهلل،منوحيوقصماكانمنقصصاألنبياءمعأممهموشعوهبم

ومرتبةوأفضليةخبصائصهوأشكالهواألكثرمنذلكأن حيتلمنالقرآنالكرميموقعالصدارةكّمًا
للوحياحملمديأوخامتة مدخاًل إما دائمًا اآلخرينيرد القرآنالكرميأليوحيإىلاألنبياء ذكر

َّجم جم جم  ميىي جم جم جم جم جم  جم جم جم ىن من جم  جمجم جم جم جم جم جم جم يل ىل ملُّٱٱللداللةعليه:
ويف.(7)((6)

بالكنايةاليتهيالنبوةوالرسالةاليتالأّجلمنهاقدرًاوالأعظمإال(نبيه السورةماخاطباهلل
منهافخرًاوخاطبغريهمناألنبياءبأمسائهمومليذكرهمبالكنايةاليتهيغايةاملرتبةإالأنيكون

                                                 

،ومسلميف4981م(،رق6/182بابكيفنزلالوحيوأولمانزل)كتاب فضائل القرآن،،صحيحه(أخرجهالبخارييف1)
.152(،رقم1/34بابوجوباإلميانبرسالةنبيناحممد،)كتاب  اإليمان، صحيحه،

.55،ص1،طداللة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين (احلسين،2)
.117ص،1ط،محور رسالة اإلسالم في سيرة سيد األنام،الشنقيطي(3)  
.111،111آية،سورةاألنعام(4)  

.68ص،3ط،نبوة محمد من الشك إلى اليقين،السامرائي(5)  
.164آية،سورةالنساء(6)  
 .122ص،1ط،الوحي ودالالته في القرآن الكريم والفكر اإلسالمي ،األعرجي(7)
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اهلل،(1)اخلب(الرسولحممديفمجلتهممبشاركتهمعهميفاخلطابو يفالقرآنالكرمي وقدذكره
رهالطوالأمالقصارإالوجدتلهنالهأحدمنالعاملنيحىتالتكادتقرأسورةمنسوذكرًاما

وخمتلفة متعددة بصور مناهللفنصفآيالقرآنتقريب،ذكرًا موجه هيخطابأوكالم إىلًا
وكأنهاألمة خياطبالنيبحممد آلياتأناهللببلتلمحيفبعضاليسذلكفحس،رسوله

فيصريهوواملسلمنيسواءيفاألمرأوالنهيوسواءيف  جم جم ىي جم جم  جم جم اإلسالميةبأسرها:
هوحمورأكثراآلياتمرعلىذلكبلجندهوأمثلتهايفالقرآنكثريواليقتصراأل،التكليفمجيعاً
(2)والرابطبينها.

أناهللجعليفالقرآن فقدذكرالنيب،منالقرآنالكرميلتمسحقيقتهوالدليلعلىنبوتهلذاسأ
(3)  َّ  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جم ُّٱٱالكرميالدليلعلىنبوتهوالبهانعلىرسالتهفقال:

مبيناً ونورًا برهانًا أنيفالقرآندالئلعلىنبوةحممد،فسماه معناه احل  وهذا هبا علىتقوم جة
أليطعن،(4)الناس لألذىومنعًا دفعًا الرسولمنالقرآنالكرميفيه واستخالصحقائقشخصية

ومدخالً سندًا بالقرآن صلة هلا ليس للسرية روايات يف جيدون قد حاقدين مغرضني عن ،يصدر
تأثريعلىالعقولوالنفوسوأثرعميقعلىاحليا وحديثالقرآنالكرميعنالرسول البشريةله ة

 فهيأصلمنأصولالدينورابطةبنياهللوبنيعباده.

وعدداآلياتاليتحتدثتعنرسولاهلليوحيبأمهيةاملتحدثعنهفهوميثلالقيمة
وحقيقته البشرية الرسول طبيعة عن آياتحتدثت تسع من يفأكثر املسلمة لألمة األوىل املعنوية

لوبهيفالبالغومبزةمشاعرهوتطلعاتهوأهدافهوحفظاهلللهوماالنبويةومبينةمهمتهومنهجهوأس
واإلعالمحبقائقدينه.  هباأثناءقيامهبالبالغعناهلللقنهمنحججيقذف

َّ جممس  جم جم  جممخ  جممح  جمٱُّٱأولنص:
اهللفيهخللقهحقيقةمشاعرالرسوليكشف(1)

وتضمنيفقالبحواريبدأب)قل(،جاللهوفزعهمنعذابيومالقيامةوخضوعهاملطلقلربهجل
                                                 

 .ص،د.2ط،دالئل النبوة ،األصفهاين(1)
.171-169ص،1ط، ؟لماذا محمد ،عيد(2)

 .174آية،سورةالنساء(3)

.67صف،بتصر،3ط،نبوة محمد من الشك إلى اليقين ،امرائيالس(4)  

.15(سورةاألنعام،آية1)
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املضمونالذيمن،الكثريمناألساليبالقويةالشديدةاليتتسانداملضمونيفحتقيقاالستجابة
ذلكأنخوفالرسوليعينبالضرورةخوفغريهمنبابشأنهإدخالالرعبوالفزعإىلالنفوس؛

أوىل.
مثأسلوب قُل   :ةهيأسلوباألمريفقولهتعاىلفاآليةقدمجعتعلىقصرهامجلةأساليبقوي

مثأسلوبالتهويليفوصفعذابيومالقيامةبأنه  َّ جم مس جم جم  جم مخ جم مح ُّٱٱالسردالتوكيدييفقوله:
وهذهاألساليباملختلفة،(2)عظيمكلذلكحيدثيفالنفسمناألثرمابهتتحققاالستجابةاملثلى

الذييعتمدعلىحتريككوامنالنفسبأسلوبالرتغيبتارةوالرتهيبهيمنمنهجالقرآنالعاطفي
تارةأخرى.

قولهوهيهتيئ لتقبلاحلقائقاليتوردتيفالنصالثاينوهو  جم جمجمخل مل ىل يل ُّٱٱٱ:ة

 جمٌّ ٍّ َّ ُِّّ جم جم  جم جممي ىي  جم جمجم جم جم جم جم  جممن ىن  جمجم جم جم جمجم

  َّ جمرب   جم جم جم جم جم جم
(3)

الرسول شخصية عن أساسية وإعذاراًحقائق إنذارًا بالرسالة وتكليفه إليه الوحي منها
النصالذيلقنه الكبىيفهذا بيانحقائقه علىاإلميانبعد قومه الشركومفاصلة من وبراءته

وإفحاماً. لقومه اإلخباروهيأسلوبرسولاهللإقناعًا هذا وبالوقوفعلىاألساليباليتوردهبا
وبالتقريروأسلوبالنفيمثأسلوباحلصرفالعطفمثالتوكيدجنداألمروأسلوباالستفهاموأسل

لإلثارةالذهنيةواملتعةالوجدانية أناألثراليقتصرعلىتعددهابليفتعاقبهاواملزاوجةبينهاحتقيقًا
ملنهجوهذاكلهداخليفاناصعةواحملاورةالعميقةاملمتعة،ودفعاًللسأموامللليفمقارعةقويةباحلجةال

 منإثارةالكوامنواملشاعرالنفسيةجتاههذااألمرلتقبله.تفصيلهالعاطفيالذيسبق
وبعدهذااجلهدمنقبلرسولاهللومعاناتهالشديدةمنشدةجمادلةقومهوإعراضهم

عندعوتهرغمظهوراحلقيكشفاهلللرسولهالسبباحلقيقيوراءإعراضهمتسليةلرسولاهلليف
ورغمأناإلخباريفاآلية(1). َّ جم جم جم مخ جم  مح جم مج جممث هت مت خت حت جت ٱُّٱايةيفالعذوبةوالرقة:نصغ

                                                 

بتصرف.،461،رسالةدكتوراه،صوظيفة األخبار في سورة األنعام ،السادايت(2)
.19(سورةاألنعام،آية3)
.33(سورةاألنعام،آية1)
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سفهعلىوأ  ضمنتإخباراًعنمبلغحزنالرسولالغرضاألساسيمنهبيانسببإعراضهمفقدت
عدمإميانقومهوهذاتأكيدعلىأمهيةاملنهجالعاطفيودوراملشاعروالعنايةهبا.

علىأمهيةاملنهجالعاطفييفالدعوةويأيت منخاللاالهتمامالنصاآلخرتأكيدًا
 جم جم  جم مي حيخي جي جم مه جم هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱٱواإلخبارهبايفقولهتعاىل: مبشاعرالرسول

.(2)  َّ جم جم جم جم جمجم جم
أملمنكفرهميكشفعنحقيقةمشاعرالرسولجتاهإعراضقومهعناحلقالذيجاءبهفهومت

متألقلبهالرمحةوالشفقةهبمفيميلإىلنزولمقرتحهمحرصًاعلى،حزينعلىإصرارهمعلىالغواية
وهومعذلكالميلكمنإجابةطلبهمشيئًافهوبشرملخترجهالرسالةعنصفاتالبشر،إمياهنم

واالستطاع فنزولاآلياتشأنمنشؤوناهلل،ةكالقدرة يفاهلدايةوخاضعحلكم ومشيئته ته
القائمةعلىاالختيار.

واملرادبيانحرصهعلىإسالمقومهوأنهلواستطاع)جاءيفغرائبالقرآنورغائبالفرقان:
 .(3)(أنيأيتبآيةمنحتتاألرضأومنفوقالسماءألتىهباوبكلمااقرتحوهرجاءإمياهنم

قوله: يف البيانية اآلية خصائص معب من خنأما العمق يف املبالغة إلفادة نفق كلمة عد
للبيان بعد ﴾جم جم جم جم  جم مي﴿مثحذفمفعولاملشيئةيفقوله:،استحضاروتصويرحالةاالستطاعة

التذييلية جم جم جم :اإلبهام والتمييز بين المؤمنين والكافرين بالصياغة الخاصة في قوله والفاصلة
العلم استحضار على أثر(4)احملرضة يفهلا خمتلفة باستعدادات ُخلقت قد فالبشر النفوس على ها

ولذلكتنوعاألسلوبالبياينيف،استقبالدالئلاهلدىوموجباتاإلميانوالتنوعيفاالستجابةله
للمعىن مراعاة اخلاصة الصياغة أسلوب مث اإلهبام بعد البيان وأسلوب التصوير أسلوب من اآلية

وأخرياًأسلوبالنهييفقوله،حي جي  خم حم  خل حلوجوابهيفقولهوأسلوبالتذييلفأسلوبالشرط
جم جم جم جم التايلالذيسيقلإلخبارعنشخصهوهوموضوعالنص،املبنيلشخصيتهالبشرية 
:َّٱمخ جم  محجم مج جم مث هت ختمت حت جت هب مب خب  جبحب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم  ري جم ين ىن ُّٱٱوهوقولهتعاىل

(1)

                                                 

.35(سورةاألنعام،آية2)
(.3/72،)1ط،ن ورغائب الفرقانغرائب القرآ (النيسابوري،3)
(.7/215،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،4)
.51(سورةاألنعام،آية1)
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البيانًاحلدودمعرفتهوطاقاتهوقدراتهوتنصاًلمنكلما لوهوإخبارعنشخصالرسو
يدخليفهذهاحلدودوإعالماًبأنهبشررسول.

هبذهالصورةاجلليةالواضحةأداةلصحةالفهمواستقامةومعرفةهذهاحلقائقعنشخصيته
 قومهبأمرمناهللاورةالرسوللالفكرونضجاملعرفةوتلكمسائلمهمةجاءاإلخبارعنهايفحم

وأساليبه ومضمونه بنصه إبالغه إال فيه للرسول إثبات،ليس مبحث يف اآلية شرح سبق وقد
الوحي.

 جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱٱقولهتعاىل:يليهذاالبيانعنه

  جم جم جم جمجم جم مس  جم جم جم مخ جم مح جم مج جم مث  هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب جمجم جم  جم جم جم جمني جم جم ري جم ين ىن

َّ.(2) 

الرسول ملوقف بنّي حتديد فيه وهو يعلن قومه وبني بينه حامسة ومفاصلة بشريته عند ووقوف
يدخلحتتنطاقاختصاصهوقدرتهوحكمعلىقومهالبأمرمنربهتنصلهمنكلماالرسول

الوضوحوالصرامةوالقوةوالعزةوهذىليفاستعالءومتيزوإميانعميق،بالظلموانتظارألمراهللتعا ا
جتعلهلاقوةشديدةالتأثري.

أعلم-معناه(جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم)وجاءيفتفسرياآليات: :إينهنيتمبا-واللَّه
إينهنيتمباأكرمتمنأويقول:أكرمتمنالعقلواللبأنأعبدالذينتعبدونمندوناللَّه.

أنمايعبدون(جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم) دعونمندوناللَّه.الوحيوالرسالةأنأعبدالذينت
ولكنإمناهممندوناللَّهإمنايعبدونهاتباًعاهلوىأنفسهموأنمايعبدههوليسيتبعهوىنفسه،

خيبأنمايعبدهعلىحجةمنريب؟!أي:(جم ري جم ين ىن جم)أالترىأنهقال؛يتبعاحلجةوالسمع
ألنهقالوفيهتعريضبسفههم؛....ومايعبدوناتباًعاهلوىأنفسهم،تفكرللحجةوالهويعبدهاتباًعا

أنا،أي:(جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم) لضللت هواكم اتبعت أهواءكملو اتبعتم إذا وأنتم
  جم)وقيل:......فهوتعريضبالتسفيههلموالشتممنههضاللولستممناملهتدين؛لعبادتكمغرياللَّ

لوكانبيديألرسلتهأي:خيبعنرمحةاللَّهوحلمه،لعجلتهلكمبالقضاءفيمابيننا،أي:(جم جم مس
(1)(لكناللَّهبفضلهورمحتهيؤخرذلكعنكم.عليكم،

 

                                                 

.58-57-56(سورةاألنعام،آية2)
.(4/97)،1ط،السنة( )تأويالت أهل تفسير الماتريدي ،املاتريدي(1)
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ليعلنويؤكد: لكرميمعاجلاًقضيةبشريةالرسولالقرآناويشري
 .ًجدارةالبشرباالصطفاءاإلهلينبياًورسوال 
 كونالنيبوالرسولإالبشراًيوحىإليه.واستحالةأني 
 الت املسرية من الساذج الطور طوريةوانتهاء اإلنساين تناسبهللفكر كانت )اآلياتوالذي

العقلاملعجزات( تدهش لل–اليت القرآن تقدير على دليل معجزة-عقلوهذا ختتلف وهبذا
اهلل ال  رسول السابقنيأهنا معجزاتالرسل بعن منهتدهشالعقل وجتعل تستحثه ل

رغمأنهذهالبشرية)حممد(القرآنعلىبشريةتأكيدوهذاالسببخلفحكمًاوحاكماً.
 جم  جم جم ىي مي جمجم جم ُّٱٱموطنشبهاتكماجاءيفسورةاألنبياء:ملتكنموضعخالفوال

 ََّّ ٍّ ٌّ جم
عقيدةفهذاالتأكيدعلىبشريةالرسولوثيقالصلةبالتأكيدعلىضرورةأنتبقى.(2)

.(3)التوحيدحمتفظةبنقائهاالشديد
 جم  جم جم جم جم ُّٱٱوموقفاملفاصلةيفاآليةالسابقةيُؤكدمبوقفإشهادبهتصلاجملاهبةقمتها:

َّخب حب جب جم جم جم  جم جم جم جم ني جم جم ريجم  ين ىن جم جم جمجم جم جم جم
فمطالبتهمبإحضارشهداء.(4)

إمناهيضربمنالتحديواإلعجازافرتواعلىاهللحيوزونمقوماتالشهادةيشهدونبصحةما
هوصاحبهوىوضاللال الرسولإمنا وبيانأنمنيكذبباآلياتاليتجاءهبا وإلزاماحلجة

واألمرمبجانبةمسلكهؤالءاملفرتينوتفننيفإبطالقوهلممنكلوجه،وهصاحبعلموحجة،
حلريةواالضطرابوالقلقفقطبلألنهالقائمعلىاهلوىوالضاللليسألنهيعرضسالكهملخاطرا

أيضاًيضادالصراطاملستقيم.
اآلية: تفسري يف بالباطل،)وجاء شهداء وهم باستحضارهم ويلقمهمأمره احلجة ليلزمهم

شيء،احلجر، على ليسوا أهنم الشهداء بانقطاع هلم للمشهود الشاهدينيلتساوويظهر أقدام
يعىنفالتسلمهلمما"جم  ين ىن "وقولهإىلمايصحالتمسكبه.واملشهودهلميفأهنماليرجعون

 جم "ألنهإذاسلمهلمفكأنهشهدمعهممثلشهادهتموكانواحدًامنهمشهدوابهوالتصدقهم،

                                                 

.3(سورةاألنبياء،منآية2)
.42-41،ص1،طم بشر يوحى إليهمحمد المصطفى المعصو  عمارة،(3)
.151(سورةاألنعام،آية4)
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منوضعالظاهرموضعاملضمرللداللةعلىأّنمنكذببآياتاهللوعدلبهغريه"جم جم جم ني جم
(1)(.لواتبعالدليلمليكنإالمصدقاباآلياتموحداًهللتعاىلألنهفهومتبعللهوىالغري،

مرتبة إىل يرقى الباطل على السكوت وأن باحلق اجلهر ضرورة يعين معهم الشهادة وعدم
(2)الشهادةبهوذلكإشارةإىلضرورةاإلعالمباحلق.

خترياألساليببناءًإىلأمهية(فيهمنعناصراإلثارةالذهنيةمايشريجم(و)جمواجلمعبني)
أسلوباألمر،موقفاملواجهةفقدضمالنصمجلةمناألساليبتتناسبيفقوهتاعلىاملواقف.

مثأسلوبالنهي(خب حب جب جم جم جم  جم)(جم جم)(جم جم)وأسلوبالعطف(جم)وأسلوبالدعوة(جم)
لوباإلظهاريفمثأس(خب حب جب جم جم جم  جم جم جم جم)وأسلوبالوصفاملقتضيللتنفري(جم جم)(  ين ىن)

وهويؤكد(جم جم جم  جم)املتمثليفإعادةاسماملوصولالتأكيدوأسلوب(جم جم جم)مقاماإلضمار
(3)علىأمهيةحشداألساليبوختريهايفاملواقفاحلامسة.

هي فإذا ونفسيًا وخلقيًا وعقليًا روحيًا إعدادها اهلل توىل شخصية عن كشفت النصوص وهذه
ل حكيمة داعية مقنعةشخصية مرضية حبلول وأحداثها احلياة مشكالت تواجه بالصب،بقة متتع

والثباتواإلقداميفثقةبنصراهللفتغدوالقدوةاملثلىللمسلمني.
وخالصةالقول:
 وال نبوته قبل بالغيب لنيب العلم الوحيأنه خالل من إال يكون،بعدها النيب علم وإن

وهيحقيقةالرسالةفالنبوةليستمكتسبةوال،لععليهباصطفائهمنبنيالناسعمومًاليط
 جزاءعلىعمل.

 بشرعاديونوليسواجمهزينبقدراتغيبيةخارقة لتبليغالوحي،أناألنبياءعمومًا واصطفوا
 .(1)  ﴾جم جم جم جم  جم ﴿:إىلعمومالناسوهذااالصطفاءمرتكزعلىقوله

                                                 

(.2/78،)3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الزخمشري،1)
(.8/161،)1،طتفسير المنار (رضا،2)
.465،رسالةدكتوراه،صوظيفة األخبار في سورة األنعام،السادايت(3)
.124(سورةاألنعام،منآية1)
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 وأنمنلوازمهذااملبدأأن،يفمجيعالرساالتكٌقاسٌممشرتأنمبدأالوعدوالوعيداإلهليني
وهذهحقيقةماحتملههذه(2).جم جم جم جم يت  ىت :تكوناحلجةقدأُلقيتوالتعاليمقدبُلغت

 لذلكفالرسالةضروريةللبشرألنفيهاجناهتمواستقامةدنياهموسعادةآخرهتم.الرسالة؛
 :ماهيةالرسالةهيهذاالقرآنالكرمي  جم جم جم جم جم  جم ىن من

 (3) 
لذلكفهوأعظماملعجزات.، هوالوحيوهوالرسالةوهومعجزتهفالقرآنالكرمي

 حاملهذهالرسالةاخلامتةهوسيدناحممد،وقدذكرهاهلل نالهيفالقرآنالكرميذكرًاما
تهومهمتهأحدمنالعاملنيبصورمتعددةوخمتلفةحتدثفيهاعنطبيعتهالبشريةوحقيقةنبو

لذلككانالبحثعنحقيقتهيف،وأسلوبهيفالبالغوعنمشاعرهوتطلعاتهوحفظاهللله
 .القرآنالكرميفيهدفعاًلألذىومنعاًأليطعنيفشخصه

 احلديثعنمشاعرالرسول ومعاناتهوطموحاتهوأهدافهدليلعلىأمهيةاستخداماملنهج
 .العاطفييفالدعوةإىلاإلميان

 موقفالرسول الذيحتديد منهجالقوة هو حجة وإلزام وعزة وقوة يفصرامة منقومه
 يستخدمهالقرآنالكرمييفمثلهذهاملواجهاتمعاملعاندينالرافضنيللحق.

 الرسول بشرية على التوحيدالتأكيد عقيدة تبقى أن ضرورة على بالتأكيد الصلة وثيق
 حمتفظةبنقائهاالشديد.

 داللةوأخري وجه سبحانه،ًا اخلالق وجود على هباالرسالة الرسل أرسل الذي هو اهلل أن
كانواغريولو،جاءوابهمنشرعوأيدهمباملعجزاتوجعلهادلياًلعلىصدقهميفكلما

ودليلواضحأنهناكمرِساًلأرسلهموأيدهم،صادقنيملاأيدهمهبافهيدليلعلىصدقهم
 باهرةفدلتعلىوجوداخلالقوتوحيده.هبذهاملعجزاتال






                                                 

.48نعام،منآية(سورةاأل2)
.19منآية،سورةاألنعام(3)  
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 المالئكة المبحث الثالث:
وهؤالءتلقوه،قاألنبياءواملرسلنيسبقمنمباحثيظهرأنالبشريةقدعرفتالرساالتعنطريمما

اليدالطوىل فيه مناهللبطرقشىتكانتللمالئكة ولقدوصلوحياهللإىلالناسشفاهاً،وحيًا
مثمجعوسجليفكتبمقدسة ذكرهميفالكتبالسماوية،وكتابة وكذلكالقرآن،(1)وقدجاء

وبذلكيصبحعاملاملالئكةواضحًاوليسفكرةغامضة(2)الكرميمبنهجهاملعريفقدفصلأمراملالئكة
ية.فإناملعرفةالتفصيليةأقوىوأثبتمناملعرفةاإلمجالوهذايعمقاإلميانهبمويرسخه؛

                                                 

 .11ص،د.ط،الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم(عبدالوهاب،1)
املالئك؛ومنالرسالة.واملألُك:واملألكة،أَلَك،امللكأصله:(2) اشتق اهلل.ه رسل منوقيل:ألهنم واملألكة:أك()لَاشتق

قال:منامللك.امللكوقالبعضاحملققني:ألنهيبلغعناهللتعاىل.امللك؛واملألك:بلغهعين،أي:فالن؛وألكينإىلالرسالة،
،4/524للفريوزآبادي:،بصائر ذوي التمييزراجعومنالبشرَمِلك.يئًامنالسياساتيقاللهَمَلك،واملتويلمناملالئكةش

.1،ص3األشقر،ط،عالم المالئكة األبرارنقالًعنكتاب
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واستخدمالقرآنالكرميهذااملنهجوزادوفصلفيهألنعاملاملالئكةمنعواملالغيبالذي
فحواساإلنسانأعجزمنأنترىاملالئكة،اليستطيعالعقلاإلنساينالتوصلإىلمعرفتهمبنفسه

أحاديثهم ترى،وتسمع أن الالزم من وليس تدرك حقيقة الطبيع،فهم قوى أن كما منمتامًا ة
ترى.سيةوجاذبيةتدركواليمغناط

فجاءتالكثريمناآلياتبأوصافهموأعماهلمووظائفهماملرتبطةباألكوانعامةوباإلنسان
اهلل،خاصة مع أحواهلم وأعماهلموبيان مراتبهم وبيان الناس اإلميان،ومع وجوب يكن فلم

صلةلإلنسانبه.باملالئكةمنباباإلميانبعاملال
ذكرهمو ورد كما تارة وإفرادًا مجعًا به مصرحًا املالئكة ذكر جاء الدراسة حمل السورة يف

كماأنمجيعاحلقائق،وجمردذكرهممتضمنلإلخبارعنهم،موصوفنيباحلفظةوالرسلتارةأخرى
مكلفبإبالغهاللناس.بيلاإلخبارواإلعالمألنالرسولاليتوردتيفالقرآنهيعلىس

دراسةالنصوصاليتتتحدثعناملالئكةتوضيحللحقائقونفيللخرافاتعنالعقولويف
بأمهيتهوقيمتهعندربهابتداءًتوحيله(3)ومعرفةمدىعالقةاملالئكةباإلنسان،فيمايتعلقباملالئكة

وانتهاءً آدم ألبينا سجودهم الكمن بأمور والقيام وحفظه اإلنسان شؤون خمتلف على ونبالقيام
وهذهكلهامنالغيباليتمليكنلإلنسانعلمهباوالطريقملعرفتهاسوىبتعريفالقرآن،لصاحله

وجاءذكرلهمبنهجهاملعريفيفمثلهذهاألمورالغيبيةاليتالميكنأنيدركهااإلنسانبعقلهوحواسه.
 جم جم جم جم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم ُّٱٱاملالئكةيفسورةاألنعاميفسبعآياتتبدأمنقولهتعاىل:

َّجم  جم جم جم جم يل ىل مل خل  جم
(1).

)االتصالالفعالوالناجحوهذاالنصيرشدإىلحقيقةبالغةاألمهيةتتناوهلاالعلوماحلديثةعن
إىلعقل الوصول من املرسل واملستقبلميكن مشرتكبنياملرسل إطار إالبوجود يتم وذلكماال

واليتأتىذلكإالمنخاللحدأدىنبلمنإدراكحقيقةالرسالة،املستقاملستقبلووجدانهوميكن
منالتداخلبنيجمالخبةاملرسلواملستقبلويؤديإىلحصولفهممشرتكموحدومنمثحدوث

ذلكأنالبشرعمومًاغريقادرينعلىرؤيةاملالئكةعلى،اتصالحقيقيقائمعلىاملعرفةاملشرتكة
 مل خلمثإجراءاتصالناجحمعهموهياحلقيقةاليتيشريإليهايفاآليةبقوله:هيئتهماحلقيقيةومن

                                                 

.339ص،1ط،الطحاوية شرح (ينظراخلالفيفتفضيلالبشرعلىاملالئكةيفكتابابنأيبالعز،3)
.9-8(سورةاألنعام،آية1)
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والتجانسوالتقاربوالتوافقبنياملرسلواملستقبلمناألموراملهمةيفحتقيق جم  جم جم جم جم يل ىل
.(2)اتصالفعال(

ألهنمدمي،يفصورةرجلآيعين:هرجال،جلعلنايهمملكا،لوأرسلناإل)جاءيفتفسرياآلية:
وجاءامللكانيفصورةدحيةالكليب، يأيتالنيبوكانجبيلاليستطيعونالنظرإىلاملالئكة.

خلطناعليهمماخيلطونوشبهناعليهمأي:،(جم  جم جم جم):قولهيفصورةرجلني.إىلداود
(3)(.فاليدرونأملكهوأوآدمي

ويؤيدأيملاتوامنهولرؤيةامللكيفصورته،{جم جم})وقالابنعطيهيفتفسرياآلية:
منقوله: بعده التأويلما فإنأهلالتأويلجممعونأنذلكألهنممليكونوا"جم يل ىل مل خل"هذا
ومعىن،.....رؤيته،أيملاتوامنهول"ِضَياأْلَْمرَُلقُ"فاألوىليفقولهيطيقونرؤيةامللكيفصورته،

مأ(ىل مل خل) جعلناه لو والبديفخلقرجلألهنماللكاًنّا امللكيفجلعلناه علىرؤية هلم طاقة
النيب....صورته، برؤية أعطيقوةغريهذهألنالنيبجلبيلوغريهيفصورهم،  واليعارضهذا

الينفي.)(1)كلها وهذا املالئكة رؤية على البشر قدرة عدم حقيقة تثبت املعىن هبذا فاآلية
وجودهم.

فجاءموضحاًقدراتاملالئكةوأهناتفوققدراتالبشروأهنميعلمونصالثاينأماالن
أطلعهماهللعليهمنعامليشاهدهالبشرأومامنالغيبماعّلمهماهللإياهسواءيفعاملهمالذيال

عننفسهصفاتاأللوهيةأواللنفيالنيبوجاءاإلخبارهبذهاحلقيقةخ،البشرويغيبعنهم
 جم جم جم جم جم ني جم جم  ري جم ين ىن ُّٱٱقالتعاىل:،فيحققمايطلبهمنهقومهمناملعجزات(2)اتاملالئكةقدر

(3).َّمخ جم  محجم مج جم مث هت ختمت حت جت هب مب خب  جبحب جم جم
 

                                                 

لنصوص )دراسة تحليلية  أصول اإلعالم اإلسالمي وأسسه،نقاًلعنكتاب،126،ص2،طالمداخل األساسية(اعالن،2)
.38،ص1ط،للسادايت،نعام(االخبار في سورة اال

(.2/111)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن (البغوي،3)
(.2/271) ،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابنعطيه،(1)
علىمذاهبهموفرقهم2) ولكل(اختلفتآراءالعلماءحولاالستداللباآليةعلىتفضيلاملالئكةعلىاألنبياءوالعكسبناءًا

(.7/358،)2فريقأدلتهمجعهاصاحباملناريفتفسريه،ط
.51(سورةاألنعام،آية3)
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أنهالميلكخزائناهللاليتمنها أعلمهمالنيبقالالزجاج:: (وجاءيفالتفسريالوسيط
وليسمبلكيشاهدمنأمورسيكون،مضىوماممافيخبهممباغابعنهيرزقويعطيوالالغيب
(4)(.اهللمااليشاهدهالبشر

البيضاوي علىمايقدرون{أيمنجنساملالئكة،جب جم جم جم جم}): ويفتفسري أقدر أو
،عننفسهماهومنصفاتاإللهمنعلمالغيبوملكخزائناألرض.وبذلكنفىالنيب(5)(عليه

أنيكونلهم ويفهذا،نالقدرةكقدراتاملالئكةفيأتيهممبايطلبونهمناملعجزاتكمانفىأيضًا
النفيإخباربأنقدرةاملالئكةتفوققدراتالبشر.

فجاءاإلخبارفيهعن.(6) َّ رب جم جم جم  جم جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جمجم جم جم ىي ٱُّٱأماالنصالثالث:
بالبشر املالئكة و،عالقة بأن بعباده ورمحته اهلل لطف من عليهموأن حيفظون مالئكة إليهم ّكل

القيامة. يفصحائفتعرضعليهميوم جاءيفغرائبالقرآنورغائبالفرقان:أعماهلمويكتبوهنا
قوله) وحكمته قدرته كمال على الدالة الدالئل بالقدرة(جم جم جم ىي)من الفوقية منه واملراد

احلفظة....والتسخري إرسال قهره مجلة حافظ-.ومن مجع منعل-وهي أعماهلم بضبط عبيده ى
آدم بين أقوال على مطلعون ألهنم واملباحات واملعاصي أفعاهلم....الطاعات .قالت......وعلى

أعمالهالعلماء: يكتبون عليه املوكلني املالئكة أن علم إذا املكلف أن الكتبة هذه فوائد يفمن
 جم جم ِّ ُّ......)الهعنالقبائح.صحائفتعرضعلىرؤوساألشهاديفمواقفالقيامةكانذلكزجر

(1)(.أيوقتهأوأماراتهتـََوفَـّْتُهُرُسلُناأيبإذنناوتفويضنا(جم
كماأثبتهلم،وقبضأرواحهم،فأثبتهلمأفعااًلمنهاحفظأعمالالعبادإىليومالقيامة

قتهاوأمهيتهاونظامهاتدلوهذهاألعمالعلىد،أوتأخريوالقياممباأُمروابهدونتوان الطاعةالتامة
فقبضاأللوفمناألرواحيفكلحلظة،ووضعهايفاملواضعالالئقةهبا)علىأنهلاجهةتنظمها

                                                 

(.2/273)،1ط،الوسيط في تفسير القرآن المجيد،الواحدي(4)
(.2/163)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(5)
.61(سورةاألنعام،آية6)
(.3/96،)1،طئب الفرقانغرائب القرآن ورغا(النيسابوري،1)
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عملعظيمواسعالنطاق،يقومبإدارتهونظامهرسلكثريونوكلعملمنظمالبدأنتكونلهجهة
(2)(.واحدةهيمكانالرياسةوالنظاممنه

يصفمشهدقبضاملالئكةألرواحالظاملنيبأسلوبيقرعالقلوبوحيذرهاوجاءالنصالرابع
العاقبة وهوتأكيدعلىأنللمالئكةأفعالوإخبارعنشدهتميفتنفيذأوامراهللوأهنم،منهذه

 جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،جندمنجنودهكماجاءيفغريموضعمنالقرآنالكرميوصفهم

َّجم جم جم جم جم
ةالكذبعلىاهللأوادعاءالوحي.يفذلكترهيبمنعاقبو(3)

 مخ جم مح  جم مج جم مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

.(1) َّجم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جمجم جم
ويومار،ذكرماأعدهلممنالعقوبةيفحالاالحتضوملاذمالظاملني،):اآليةجاءيفتفسري

فقال: الفظيعة،أي:{ جم مج جم مث هت مت خت}القيامة وأهواله لرأيتأمراًشدائده الشنيعة هائالًوُكَربه
يصفها أن الواصف يقدر ال والعذاب،{مخ جم مح}.وحالة بالضرب احملتضرين الظاملني أولئك إىل

للخروجمناألبدان: أي:{جم جم جم  مس جمجم جم}يقولونهلمعندمنازعةأرواحهموقلقهاوتعصيها
 جم جم جم جم جم جم}فإنهذاالعذابالذييهينكمويذلكمواجلزاءمنجنسالعمل،العذابالشديد،

تـََرفَّعونعناالنقيادأي:{جم جم جم جم}الذيجاءتبهالرسل.وردكمللحقمنكذبكمعليه،{جم
(2)(واالستسالمألحكامها.هلا،

الوسيط: التفسري يف أرواحهميأ{جم جم مخ جم محوقوله})وجاء بقبض املوكلون واملالئكة
أخرجواإليناأرواحكم:رباسطواأيديهمإليهمباإلماتةوالعذابقائلنيهلمعلىسبيلالتوبيخوالزج

أمنأجسادكم. للتعجيز هنا إىلذلك:يواألمر استطعتم العذابإن منهذا أنفسكم أخرجوا
(3)(سبيال.

                                                 

(.7/413،)1،طتفسير المنار(رضا،2)
.6(سورةالتحرمي،منآية3)
.93آية،سورةاألنعام(1)  
.1،264،طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي،(2)
(.5/131،)1،طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم،طنطاوي(3)
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حلقممنسياقاإلخبارعنأسباباإلعراضعناوجاءذكراملالئكةيفالنصاخلامسيف
 َّ جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل ُّٱٱقالتعاىل:أنكروااحلقوجادلوافيه،

(4)
املالئكة تنزيل النيبفطلب صدق على شاهدة كآية بتعذر  إليهم معرفتهم على دليل

وكفراًوعلىفرضحدوثهفلنيزيدهمإالطغياناًوأهنمماطلبواهذهاآلياتإالتعنتاً،(5)حدوثذلك
العذابكسننمنقبلهمممنطلبوااآلياتمثكفرواهباوعندهايستحقونإالمنشاءاهللهدايته،

فعجلهلمالعقاب.
ومااقرتحوا،وملاتضمنالقولالسابقأنأولئكاملشركنياملقرتحنيلآلياتأعداءللنيب)

ال إال اقرتحوا رسالتهما يف للطعن بابا ذلك فيكون يؤتونه ال أهنم يعتقدون.(1)(عتقادهم فهم
اآليات هذه املالئكة،باستحالة رؤية ومنها وملااليتطلبوها لنبيهم تعجيزًا يطلبوها فسدتولكن

فلمتعددالئلاحلقجتديمعهممهما القلباحليالذييتلقىويستجيبويتأثر فطرهموفقدوا
نوعت.تكاثرتوت

 جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوهؤالءالذينيعرضونعناحلقهلذهالدرجةماذاينتظرون

 َّجم جم  جم جم جمِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي  مي جم جم جم جم جم جم جم جم منىن جم جم  جم
(2)

ملاجاءيفاآلياتالسابقةمنإخباربأنرؤيةالبشرللمالئكة فذكراملالئكةيفهذهاآليةتأكيدًا
العاقبةستكونيفالعاقب بقبضاألرواحأو واملآل...إما قالبالعذابللمنكريناجلاحدينللحق،ة

تكذيبهمالرسلوإنكارهمالقرآن،هلينتظرونبعدأي: ،(مل خل)قـَْولُُهتـََعاىَل)البغوييفمعىناآلية:
ضاءبالكيفلفصلالق،(جم جم جم ....)بالعذاب،وقيل:لتقبضأرواحهم،إالأنتأتيهماملالئكة،

عليهأكثراملفسرين،،اطلوعالشمسمنمغرهبعين:ي،(من جم جم  جم جم )بنيخلقهيفموقفالقيامة.
فساإمياهناملتكنآمنتمنيوميأيتبعضآياتربكالينفعن .(3)ورواهأبوسعيداخلدريمرفوعا

                                                 

.111(سورةاألنعام،آية4)
.222،ص2للواحدي،طأسباب النزول(ينظرسببنزولاآليةيفكتاب5)
(.8/5،)1،طتفسير المنار(رضا،1)
.158(سورةاألنعام،آية2)
،وإسنادهضعيف،فيهحممدبنعبد1353(وأبويعلى3/31وأمحد)3171حديثأيبسعيداخلدريأخرجهالرتمذي(3)

(ا.رتمذي،وذكرأنبعضهمرواهموقوفسيئاحلفظوعطيةالعويفضعيف،وحسنهالالرمحنبنأيبليلى،وهو   



 

  78  

 
 

بتيفإمياهناخريا،أوكساآليةاليتتضطرهمإىلاإلميان،الينفعهماإلميانعندظهورأي:قبل،
(4)(.بكمالعذاب،(جم جم)،ياأهلمكة،( جم جم)اليقبلإميانكافروالتوبةفاسق،يريد:

املكابرينواملعاندينومنهتؤخذأمهيةأسلويب وهوهتديدلقنهرسولاهللليقذفبهيفوجه
التهديدوالتلقنييفمواجهةاخلصماللدود.

وخالصةالقول:
 تضربًامناألوهاموإمناهمعاملحقيقيالوجودوعدمرؤيتناهلماليدلعلىاملالئكةليس

 (1)فيجباإلقراربوجودهمواإلميانبصفاهتمهلذهاآلياتالدالةعليهم.،عدموجودهم
 جمردذكراملالئكةمتضمنلإلخبارعنهمكجميعاحلقائقاليتوردتيفالقرآنألنالرسول

 ميكنلإلنسانإدراكهبعقله.ممنالغيبالذيالفه،مكلفبإبالغهاللناس
  جم جم جم جم جم جم جم جم.(2)لعجز للبشر رؤيتهم كاناإلخبارعنماهيتهمواستحالة هنا

ومليفصلالقرآنالكرميكمافصليفخلقاإلنسانواجلنوإمنابنيأهنم،حواسهمعنذلك
لعبادته خلقهم بتفصيلذلكو،خلقمنخلقه قالقالت: عنعائشةف،جاءتالسنة

وخلقآدممماوصف،وخلقاجلانمنمارجمننار،)خلقتاملالئكةمننور: رسولاهلل
هلما.(3)لكم( رآهويفحالرؤيتهمسيكونامللكيفصورةبشروسيبقىاإلنسانحائرًا

رتناملالئكةولألسباباليتذُكوهياحلكمةمنعدمإرسالرسولللبشرم،ملكأمبشر
 منمناسبةحالالرسولملنأرسلإليهم.

 جب جم جم جم جم
 يفهذاالنفيإخباربأنقدرةاملالئكةتفوققدراتالبشر.(4)

 ٌّ ٍّ َّ  (5) معرفةمدىعالقةاملالئكةباإلنسانتوحيلهبأمهيتهعندخالقهأنسخرلهمنيقوم
بذلكتسكننفسهويطمئنو،علىشؤونهوحفظهمنأعدائهوالقيامبأمورالكونلصاحله

 قلبهويركنإىلخالقهويتوكلعليهويبتعدعمنالينفعهمنالذهابإىلالكهانوالسحرة.
                                                 

(.2/173،)1،طمعالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي(4)
بتصرف.،3ط،عالم المالئكة األبرار ،األشقر(1)
.9(سورةاألنعام،منآية2)
.61(،رقم4/2294يثمتنوعة،)،بابأحادكتاب الزهد والرقائق ،صحيحه(أخرجهمسلميف3)
.51(سورةاألنعام،منآية4)
.61(سورةاألنعام،منآية5)
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 علىالرغممنأناملالئكةأشدمنالبشرقوةوأقوىسريرةقدُسخروالتدبريأمورحياهتميف
علىذلكتصرفهبناءًرهكانفإذاعرفاإلنسانقيمتهوقدلدنياوالقيامبشؤوهنميفاآلخرة،ا

فيسلكالصراطاملستقيم.
 جم جم مخ جم مح

وقبضأرواحهم،،أثبتهلمأفعااًلمنهاحفظأعمالالعبادإىليومالقيامة.(1)
مب والقيام التامة الطاعة أثبتهلم توان كما دون به أُمروا تأخري،ا األعمالعلىأو وهذه

تدلعلىأنهلاجه ونظامها وأمهيتها تيقناإلنسانأنمجيعأعماله،ةتنظمهادقتها وإذا
 مكتوبةعليهفسيحسناإللقاءواإلمالء.

 اتضحمنصفاهتمووظائفهمخلقعظيم ويفالطاعة،املالئكةكما ويفالسرعة يفالقدرة
الباريسبحانه،وهذه تعكسعظمة املخلوقاتالعظمة وخالقهذه فهمجندمنجنوده

 ادةوحده.العظيمةالشكيستحقالعب
  جم جم يل ىل مل خل (2)إمابقبضاألرواحأو،رؤيةالبشرللمالئكةستكونيفالعاقبةواملآل

 بالعذابللمنكرينوحينهاالينفعهمإميانوالتوبة.
 :ًفإناملالئكةوالوحيوالنبوةتعتببوجهعاممناألمورالغيبيةاليتجيبالتسليمهباوأخريا،

. تدفعباإلنسانلإلميانباهللريةوهيحقائقوعواملضرو

 

 

 

 

 

 

                                                 

.93آية،منسورةاألنعام(1)  
.158(سورةاألنعام،منآية2)
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 (0)الجن والشياطين. المبحث الرابع:
فيهمبأنهلمقدراتخارقة لوجودهمومغال  انقسمالناسمنذالقدميفاجلنوالشياطنيبنيمنكر 

بالغيب. علىالبشروعلم  فجاءالقرآنالكرميمبنهجهاملعريفيفمثلهذهاألمورالغيبيةوتسلط 
خلقتهمفوض أصل عن اإلخبار خالل من وجودهم فأثبت الصحيحة مواضعهم يف وطبيعة(2)عهم

والتحذي ضعفهذه،رمنوسائلهميفاإلضاللبالبشرصراعهماألبديمعبينآدم وأوضحلنا
خيصعاملالغيبوالرزقواملوتوغريهامناألموراليتهيبيداهللوحده.املخلوقاتفيما

،طيفمتاهاتالكهانواملشعوذينياهوحمضرمحةبالعبادمنالتيهوالتخبوهذاالتوضيحإمن
وكرر يفمتاهاتمناألوهام. وتوقعه اليتقدحتريفكره مناملشاكلواأللغاز وحتللإلنسانكثريًا

ووضح،وبنّيأهدافهووسائلهيفإغوائه،القرآنالكرميوأطالحتذيرهلإلنسانمنالشيطانوخطواته
صراعهمعآدممنذبدءاخللقملينتهولنينتهيإالبانتهاءهذهاحلياةالدنيافصراعهاستمرمعأن

)وصلةاجلنباإلنسوثيقةودائمةفهمموجودونيفكلمكانيكونفيهذريتهيفكلمياديناحلياة.
الهلملإلنسإنسوهممسلطونعليهمبالوسوسةواإلغواءواإلضاللويتمثلونبأشياءتزيدمنإض

إالأنهذهالصلةليستكصلةاإلنسانباإلنسانوإمناهواتصالمن،وتزينطرقالسوءوالكفرهلم
فكيفلإلنسانأن(3)نوعخاصيناسبطبيعةكلمنهماويفاحلدوداليترمستهاسنناهللوقوانينه(

                                                 

ن(اجلنلغة:السرت،ومسواجناًالستتارهمعنالعيون،ومجهورالعلماءعلىأناجلنوالشيطانجنسواحدويطلقلفظالشيطا1)
(.2/354،)الفريوزابادي،العزيز التمييز في لطائف الكتاب بصائر ذويعلىاملتمردمناجلن.

(ورديفالقرآنالكرميالكثريمناآلياتاليتحتدثتعنأصلخلقتهموأنخلقهممتقدمعلىخلقاإلنسانكمايفسورة2)
فواالبشريفأصلاخللقةفقدماثلوهميفالطبيعةالقابلةللخريوهموإنخالَّ جم مخ  جم مح جم مج جم مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱٱاحلجر

والشرهلمأرواحعاقلةمريدةمكلفةوهلمقلوبوأعنيوآذانوأهنمحماسبونعلىأعماهلميفاآلخرةقالتعاىليفسورةاألعراف
والكافروالصاحلوالطاحلكماجاءيفوأنمنهماملؤمن َّجم  جم جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم جم  جم جم جمجم جم جم يل ىل مل خل ُّٱ179ٱمنآية

 َّ جم جم  جم جم جمجم مس جم جم جم مخ جم مح جم مج  جم مث هت مت ُّٱ وأهنمميوتونكماميوتاإلنس َّ جم جم جم جمجم جم جم  جم جم جم ُّٱٱ11سورةاجلن

سورةيفيروهنميفاألحوالالعاديةوهميرونالبشرجاءوهممنالعواملالغائبةعناحلسواملشاهدةولذلكالبشرال،قافحاأل
َّ جم جم جم جم جم ني جم  جمري جم ين ىن جم جم جم جم ُّٱٱ27األعرافمنآية

.42،ص2،طعالم الجن(عراقي،3)
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هبينمايسعىإىلاكتشافعلىإثبات(1)ينكرعاملاجلنالقريبمنهالذيتواترتالكتبالسماوية
عواملغريبةعنهيفكواكبأخرى!!

هبم؛ علمهم عدم هو ينكرهم من إنكار منوسبب الكامل العامل هذا إلنكار داعيًا ليس وهذا
ال،األحياء البعيدة الكائنات من الكثري ومشاهدة مساع الطاقةفعدم ولكن وجودها عدم يعين

وإنكانهناكمناحليوانات،ندهذااحلدالذيمنحهاهللهلمالسمعيةوالبصريةلدىالبشرتقفع
رؤيتهم يستطيع احلديث(2)من العلم أثبت كما اإلنسان قدرات تفوق هلم منحت بصرية لقدرات

ارتفاعات من يرى والصقر البنفسجية فوق األشعة ترى فالنحل األحياء لبعض ذلك من الكثري
شاهقةفريستهعلىاألرض.

هومنالغيبالذياليوجدمصدرللعلمبهإالالوحياإلهلييفالقرآنالكرميوهذاالعامل
العامل هبذا عالقته اإلنسانحدود عرف فقط طريقهما عن النبوية باإلنس،والسنة اجلن )وعالقة

بينهم الروابطالقائمة طبيعة البواإلحسان،حتكمها اتسمتبطابع إميان وإن،فإنكانترابطة
 جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جمُّٱٱبطةشهوةواستمتاعحكمتهاالنزعةاملصلحيةكانترا

َّ حب جب جم  جم جمجم جم جم جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم
أماالعالقةبنياإلنسوفريق،(3)

َّجم  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ)طابعالشر(الشياطنيمناجلنفهوحيكمها
ولكناهللرحيمبعبادهفقدأرشدهميف،(4)

َّجم جم يت نتىت جم جم رت  يب ىب نبُّٱٱآنوأرشدهمرسولهإىلسبلالتخلصمنشرهمالقر
(5))(6) 

ويفالسورةحملالدراسةوردذكراجلنيفتسعآياتيفجمملهاتوضيحًالطبيعةالعالقةبني
اجلنواإلنسوحتذيراًلبيناإلنسانمنعاقبةاتباعخطواتالشيطانوهذهاآلياتهي:

                                                 

.14،د.ط،صالوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم(عبدالوهاب،1)
رأتملكاً،وإذامسعتمهنيق:)إذامسعتمصياحالديكةفاسألوااهللمنفضلهفإهناقال:قالرسولاهلل(عنأيبهريرة2)

،بابخريمالاملسلمغنميتبعبهشعفكتاب بدأ الخلقاحلمارفتعوذواباهللمنالشيطانفإنهرأىشيطاناً(،رواهالبخاري،
باباستحبابالدعاءعندمساعكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(،ورواهمسلم،3313(رقم)6/351اجلبال،) ،

(.2729(رقم)4/2192الديك،)صياح
.128(سورةاألنعام،آية3)
.6(سورةفاطر،منآية4)
.211(سورةاألعراف،منآية5)
(.2/44،)1ط،)دراسة تحليلية لنصوص االخبار في سورة االنعام( أصول اإلعالم اإلسالمي وأسسه،السادايت(6)
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 (1).َّجم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱ 

 َّجي حي خي مي جممه  جمخن من  هن  ُّٱ   َ
(2) 

 (3) ﴾جم جم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم ُّٱ 
 جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم ُّٱ  َّ   َ

(4) 

 (5)َ  َّجم  جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جم جم ىيُّٱ 
 جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم ُّٱ  َّ

(6) 
 جم جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱ 

 َّ حب جب جم  جم جمجم جم
(7) 

 (8) َّجم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم مس جم جم جم  مخ جم مح جم مج ُّٱ 
 جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم ُّٱ  

 
 

 (1) َّ  جم جم جم

وت الشيطان خبطورة يوحي اآليات يف التحذير يتبعهوتكرار من وعاقبة مصري على ،أثريه
الرسا مضمون تدعيم على يعمل التكرار خاللوأسلوب من املسترت العدو هذا من التحذيرية لة

كشفوسائلهوأسلحتهيفعالقتهمعبيناإلنسانمناستهواءوتزينيوجمادلةبالباطللصرفالناس
وأهمماحتملههذهاآلياتمنمقاصدهيالكشفعن:،عناحلقودعوهتمإىلالضالل

آدمإىليومالوقتاملعلوم.تتغريعدولإلنسانمنخلقواحدةال.حقيقةالشيطان:1
                                                 

.43(سورةاألنعام،آية1)
.68ة(سورةاألنعام،منآي2)
.71(سورةاألنعام،منآية3)
.111(سورةاألنعام،آية4)
.112(سورةاألنعام،منآية5)
.121(سورةاألنعام،منآية6)
.128(سورةاألنعام،آية7)
.131(سورةاألنعام،منآية8)
آية1) األنعام، تفسري142(سورة ينظر الفرش:صغاراإلبل، كباراإلبل، ،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي.احلمولة:

(.12/178،)1ط
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 .... جم جم جم جم
(2)

أيالتتبعوهألنهعدولكممنهذاتعليلللنهي،)قالصاحباملنار:  
يفحشقبحهويسوءهرللعداوة،دوناخللقمظ بكونهاليأمرإالمبا أيظاهرها أوبينها

 (3)(غريعلموباالفرتاءاحملضعلىاهللبأوأثرهيفاحلالأواالستقبال،فعله

جّراإلنسانإىلالضاللةوالكفرواإلشراكباهللواإلحلادوالنفاقلكييؤديبهيفالنهايةإىل .3
نارجهنم.

 .... جم جم جم جم
وإنأطعتموهمإنكمملشركونحذفوقوله:)جاءيفالتحريروالتنوير:(4) 

وهوالطعنيفنكمفيه،إنأطعتموهمفيماجيادلوأي:لقأطعتموهملداللةاملقامعليه،متع
وتأكيداخلببإنشركونجوابالشرط.إنكمملومجلة:والشكيفصحةأحكامه.اإلسالم،

طئةأحكامألنختوإنمليدعواهللشركاء،باملشركنيإذاأطاعواالشياطني،لتحقيقالتحاقهم
فإنإىلالشرك،إنكملصائرونأوأراد:فلذلكاحتيجإىلالتأكيد،اإلسالمتساويالشرك،

بكمإىلالشر وليساملعىن:إنأطعتموهم.....،كالشياطنيتستدرجكمباجملادلةحىتيبلغوا
يفاإلشراكباهللفأشركتمباهللإنكمملشركون،ألنهلوكانكذلكمليكنلتأكيداخلبسبب،

 (5)(بلواللإلخباربأهنممشركونفائدة.
 …. ني جم جم ري جم....

موجهإىلاإلنسفإهنماملقصود(جم ري)طابيفقوله:وضمرياخل)(1)
اآلية، بقرينة.....من مستقبل وهو وقوعه علىحتقيق للتنبيه املاضي: بصيغة القول وجميء

حيشرهمكماتقدم.وإسنادهإىلالغائبنظرملاوقعيفكالماألولياء:ربنااستمتعإخل.قوله:
،وقدبنيالثواءأقامبهإقامةسكىنأوإطالةمكثاسممكانمنثوىباملكانإذاواملثوى:

 (2).(خالدينفيها.باخللودبقوله:

                                                 

.142(سورةاألنعام،منآية2)
(.8/123،)1،طتفسير المنار(رضا،3)
.121(سورةاألنعام،منآية4)
(.8/42،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،5)
.128(سورةاألنعام،منآية1)
.(8/71،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،2)
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 ….جم جم جم جم جم جم
خبمستعمليفالتعجيبمنوهو(جم جم جم):معطوفةعلىمجلة)(3)

وإعراضهمعنالتدبريفالعواقب.وسوءنظرهميفاآليات،وختطئةرأيهميفالدنيا.حاهلم،
ألنذلكاالغرتاركانوهواغرتارهمباحلياةالدنيا،علىاخلبالذيقبله،هذااخلبوقدرتب

مكانوايفالدنياالسببيفوقوعهميفهذهاحلالحىتاستسلمواوشهدواعلىأنفسهمأهن
اإلنسبعبادهتموأمااجلنفألهنمأغروانسفألهنمأشركوابهوعبدوااجلنفأمااإلكافرينباهلل،
 (4)(.رسهمشركاءاهللتعاىل،فكالالفريقنيمنهؤالءكافووضعواأنف

وأسلحته:3 السورة:.وسائله يف منها ذكر كثرية ينسى،التزينيوهي اإلنسان جعل على ،قدرته
،اجملادلة،والغرورالوسوسة،االستهواء احلرامصرف إىل احلالل من ،اإلنسان ،والتخبطاحلرية
،االستغالل ذكرت كثري الناسوغريها بني والشقاق كالتبذير الكرمي القرآن يف خمتلفة مواضع يف

واخلوفواألمربالبخلوالسحر.
 .... جم جم جم  جم جم جم 

أوزينهلمالشيطانما.....زينهلمصنيعهمالذيصنعواأي:)(5)
والتكذيب، الشرك من يعملون هلم:كانوا حقويقول عليه أنتم الذي ابن.(6)(إن وقال

ونسبالتزينيإىلالشيطانوقدقالتعاىليفآيةأخرىَكذِلَكَزيَـّنَّاِلُكلِّأُمَّة َعَمَلُهمْ)عطيه:
وذلكاجمللوبألنتسببالشيطانووسوستهجتلبحسنالفكريفقلوهبم،[118]األنعام:

خيلقه، مسببهاهلل فبأنه الشيطان وإىل خالقه فبأنه تعاىل اهلل إىل نسب وذكر.(1)(فإن
خلالقهم وجلوءهم تضرعهم عدم السببوراء تزينيالشيطانكان أن البيضاوييفتفسريه

ويظهريفهذهاآليةمنهجالقرآنالكرمييفاالستقراءالتارخيي.(2)وقتالبأسوصرفهمعنه
فسدتفطرهمومل اهلليفاألمموتعرضهملبأساهلليفالرخاءوالشدةحىتإذا وبيانسنة

يستج أتاهمعذاباهلل.يعودوا اآلخر تلو الواحد للتنبيه سبحانهيبوا منه عنيالرمحة وهذا

                                                 

.131(سورةاألنعام،منآية3)
(.8/79،81(املصدرالسابق،)4)
.43(سورةاألنعام،منآية5)
(.4/85،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(6)
 (.2/292)،1ط،لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا،بنعطيةا(1)
 (.2/162)،1ط،أويلأنوار التنزيل وأسرار الت ،البيضاوي(2)
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األحداث هذه هبا تفسر كامنة أسرار من التارخيي الواقع هذا ماوراء يشرحهلم أن بعباده
 سيكونطبقاًملعرفتهمبسنناهلليفاألمم.تفسرياًصحيحاًليحذرواويتعظواويتوقعواما

 .... خن من  هن.... 
وإنشغلكبوسوستهحىت"خن من  هن)"جاءيفتفسرياآلية:(3) 

ال).واآلية(4)(َفالتـَْقُعْدمعهمبـَْعَدالذِّْكرىبعدأنتذكرالنهى.عنجمالستهميتنسىالنه
ابتداء،تدلعلىأنالشيطانينسيالنيباألعظم لغريه ذكر.إماألناخلطابفيها ما

 غريه به املراد ألن إليهوإما منوسوسة....وإنوجه املؤمننييفاحلذر مبالغة مثله وفائدة
ويظهرمناآليةمنهجالقرآنالكرمييفالتبليغوذلك(5)(الشيطاناملؤديةإىلالوقوعيفالنهي.

باإلعراضعناملنكرينوعدماجللوسمعهمإنكاراًلفعلهمإذاُعلممنحاهلمعدمصالحهم
صالحمنأنتركاخلوضأوىلإنمليرجوهوماسبقاحلديثعنه.فائدةمندعوهتموأنال

بلقدتكون،فاحلكمةليستيفاللنيدائماً،منمناهجالقوةيفالقرآنالكرميحاهلموهو
 وينبغيعطية:)قالابنيفكلمةقويةوموقفصلبوقوةيفاحلجة.

 
 .(1)(لواخلوضفيه.للمؤمنأنميتثلحكمهذهاآليةمعامللحدينوأهلاجلد

 وملايفجمالستهممنالوقوعيفاحلريةووقوعالشبهةيفالنفسخاصةملنّقلعلمهوضعفيقينه.
 َّجم مث هت حتختمت جت هب مب خب حب جبجم جم جم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم ُّٱ

قال)يفمعىناستهوته:جاء(2)
َعْوَسَجَة:أضلته.(:ري):ابنَعبَّاس  واحد،استهوتهأي:ذهبتبه،قالأَبُو أي:وأهوته

قوله:عنابنعباس،وقالالعويف،)وجاءيفمعىناآلية:(3)(أضلتهوقيل:دعتهإىلاهللكة،
دىاهلل،وهورجلهوالذياليستجيبهلاألرضحريان{}كالذياستهوتهالشياطنييف

 (4)(عناحلقوضلعنهوجارليفاألرضباملعصية،وعمأطاعالشيطان،
                                                 

.68(سورةاألنعام،منآية3)
(.2/34،)3،طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري(4)
(.7/429)،1ط، تفسير المنار (رضا،5)
 (.4/548)،،د.طالبحر المحيط في التفسير،بنحيانا(1)
.71(سورةاألنعام،منآية2)
(.4/125)،1ط،يالت أهل السنة()تأو  تفسير الماتريدي ،املاتريدي(3)
(.3/281،)2ط،تفسير ابن كثير،ابنكثري(4)
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 أسلحة غايتهوهيمن املهالكوحقق أوردهم وإضالهلمحىتإذا البشر استهواء الشيطان
بالتخليعمنيدعوهنمويرشدوهنمإىلاهلدىوالنجاةختلىعنهمونكصعلىعقبيه.

يف الكامنة مشاعره وحترك اإلنسان عواطف تالمس اليت الكرمي القرآن أساليب من املثل وضرب
 به والعمل اخلري إىل دفعًا فيه.أعماقه والوقوع الشر عن املنهجوإبعادًا أساليب من كان إن وهو

خيلومنجانبعقليفهوأسلوبيرتكزعلىالعقلويدعوإىلالتفكرالعاطفييفالقرآنإالأنهال
وهذاماسبقاحلديثعنهمنخصائصهذاالكتابالكرميمنأنهعقلييفاملقام،والتدبرواالعتبار

ومنناحيةتداخلوتالحمأساليبهومناهجهيفخماطبةهذاالكياناإلنساين،بهاألوليفمجيعجوان
لذلكسارعهبعالجاحلريةيفنفساآليةيفعلىبينة،صيانتهمناحلريةليحياالذييسعىإلكرامهو

جللوسمعمنخيوضونيفحالوقوعهاوكانقدقّدمالوقايةمنهايفاآليةاليتسبقشرحهابعدما
منها،وهومنأساليبالقرآنالكاتاهلل،آي والوقاية وحلهارمييفعرضالشبهة وعرضاملشكلة

جم مث هت حتختمت جت هب مب خب حب وذلكيفقولهتعاىل:رمحةبالعباد،
إنهدىاهللالذيأنزلبهأيقل )(5)

النخلفه،المهواهلدىاحلقالذياليأتيهالباطلمنبنييديهو،يهحججهوبيناتهوأقامعلآياته،
تدعونإليهمنأهوائكم ألفيتمعليهآباءكم،ما ملا ااتباعا إليهوهذا هلدىاملعقولهوالذيدعينا

فأطعنافأجبنا، به األسلوب(1)(.فأسلمنا(جم مث هت مت)،وأمرنا داللة يف والتنوير التحرير يف وجاء
ألنالقصرمبنزلةمؤكدينةمؤكدات،فاجتمعيفاجلملةأربع)البالغيعلىأنهدىاهللهوالنجاة:

فكانتمقتضىحالو)إن(تأكيد،ضمريالفصلتأكيد،إذليسالقصرإالتأكيداعلىتأكيد،و
اهلدىالواردمنعندوتعريفاملسندإليهباإلضافةللداللةعلىاملشركنياملنكرينأناإلسالمهدى.

(2)"(بـَْعَدِإْذَهدانَااللَّهُ".ةقولهبقرينالم،وهوهنااإلسديناملوصىبه،وهوالاهللتعاىل،
 َّجم جم  جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جم جم ىي ُّٱ

يفهذهاآليةحتدثعنوسيلةمنوسائلالشيطانيف(3)
إضاللالبشروبنينوعمنالعالقةبينهموبنياإلنستكونبنيالكفرةمنهمويطلقعليهم

                                                 

.71(سورةاألنعام،منآية5)
(.7/441،442،)1،طتفسير المنار(رضا،1)
(.7/313،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،2)
.112(سورةاألنعام،منآية3)
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لفظشيطان العايتاملتمردمنوالشيطان:)زيليفتفسريالقرآنجاءيفمعاملالتن،(4)مجيعًا
متمردمناإلنسإنالشيطانإذاأعياهاملؤمنوعجزعنإغوائهذهبإىلقالوا:كلشيء،

قالرسولاهلليدلعليهمارويعنأيبذرقال:وهوشيطاناإلنسفأغراهباملؤمنليفتنه.
:«اهللوهللإلنسمنيارسولقلت:؟«نسباهللمنشرشياطنياجلنواإلهلتعوذت

إنشياطني:(6)ديناروقالمالكبن.(5)"«همشرمنشياطنياجلننعم،»قال:شياطني؟
تاإلنسأشدعليمنشياطنياجلن، عوذتباهللذهبعينشياطنياجلن،وذلكأينإذا

يلقيأي:(جم جم  جم جم جم ِّ ُّ):إىلاملعاصيعيانا.قولهتعاىلوشيطاناإلنسجييئينفيجرين
القول، مزخرف مموه قول حتته،وهو معىن ال بالباطل مزخرف هؤالءيعين:غرورا،زين

(1)(القولالباطلوالغرور:ويغروهنمغرورا،زينوناألعمالالقبيحةلبينآدم،الشياطنيي
اجلنسني من الشياطني بني العالقة هذه وصف يف اآلية داللة قوة واصفًا الرازي وقال

فيجبعليناتفسريألفاظثالثةاألولالوحيوهوعبارةعن{جم جم  جم جم جم ِّ ُّ}):وتكاملهميفإغواءاملؤمن
والثاينالزخرفوهوالذييكونباطنهباطالوظاهرهمزيناظاهرايقالفالنيزخرفكالمهاإلمياءوالقولالسريع.

وهذااملصدرحممول .....والثالثقولهغرورا......إذازينهبالباطلوالكذبوكلشيءحسنمموهفهومزخرف.
يغرونغروراوحتقيقالقولفيهأناملغرورهوعلىاملعىنألنمعىنإحياءالزخرفمنالقولمعىنالغرورفكأنهقال

نالذييعتقديفالشيءكونهمطابقاللمنفعةواملصلحةمعأنهيفنفسهليسكذلكفالغرورإماأنيكونعبارةع
عنيهذااجلهلأوعنحالةمتولدةعنهذااجلهلفظهرمباذكرناأنتأثريهذهاألرواحاخلبيثةبعضهايفبعض
الميكنأنيعبعنهبعبارةأكملوالأقوىداللةعلىمتاماملقصودمنقولهيوحيبعضهمإىلبعضزخرف

(2)(.القولغرورا

                                                 

(.2/158(للماوردي،)النكت والعيونبشياطنياإلنسواجلنيفكتاب)(جاءتفصيلأقوالالعلماءيفاملقصود4)
،رمنطرقمنحديثأيبذ13773و13772والطبي(265و179و5/178)وأمحد(8/275)أخرجهالنسائي(5)

بنضعيفألجلعليوإسنادهمنحديثأيبأمامة،(5/265)محدوأخرجهأ.(2/212)وهذهالطرقالختلومنمقال،
يزيداألهلاين.

وكاناملصاحف،وكانثقةيكتبالقرشي،سامةبنلؤيبنغالبأموىلبينناجيةبنالبصري،أبوحيىيمالكبندينار:(6)
مهامبنوروىعنه:وغريهم،وحممدبنسريين،واحلسنالبصري،وسعيدبنجبري،أنسبنمالك،روىعن:زاهدايفالدنيا،

بنسحيىي، الضبعي،وجعفر دينار،ليمان بن عثمان المنتظم في تاريخ األمم ينظر:هـ.131وماتسنة:وغريهم،وأخوه
(.4/141)وفيات األعيان(،7/283) والملو 

(.2/153،)1،طمعالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي(1)
(.13/121،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(2)
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 جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم.
أ(3) وسيلة عقلوهذه إىل للوصول  للشيطان خرى

به واإلضرار إلضالله ا،اإلنسان القرآن كشف حىتولقد الشيطانية الوسائل تلك لكرمي
أي:)اآلية:قالابنعاشوريفمعىن .وهياجملادلةبالباطل،نتجنبهاوحنذرالوقوعيفحبائله

املشركون،وهماملشارإليهمبأولياءالشياطني:واملرادَرواجدلأولياءالشياطنييفذلك،واحذ
واملرادهنااجملادلة،....،واجملادلةاملنازعةبالقوللإلقناعبالرأي.(...جم جم ِّ ُّ):بقوله،فيمامر

يفإبطالأحكاماإلسالموحتبيبالكفروشعائره،مثلقوهلم:كيفنأكلمانقتلبأيديناوال
إنأي:طعتموهملداللةاملقامعليه،متعلقأحذف(  جم جم جم جم)َوقـَْولُُه:نأكلماقتلهاهلل.

ومجلة:والشكيفصحةأحكامه.وهوالطعنيفاإلسالم،ونكمفيه،أطعتموهمفيماجيادل
(4)(إنكمملشركونجوابالشرط.

منه:4 ومنحبائلهم.التحذير منهم التحذير اآلياتبقصد الشياطنييفمجيع عن اإلخبار جاء
فاملباشرأوبإظهارعداوهتموسوءعاقبتهموهيضمنياًحتذيرمناتباعهموخطواهتمبأسلوبالتعري

حىتاليكونمصريهممشرتك.
 (1)َّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم ُّٱ 
  جم جم جم جم  

(2) 
 (3)َّ  جم رت يب ُّٱ 

الشيطانوأتباعه:5 يف.عاقبة جيره له مصاحبًا قرينًا بأنيصبحالشيطانله يفالدنيا أتباعه عاقبة
ويصريانإىلالنار.،ىلعذابالنارحيثيتنصلالشيطانيفالنهايةمنعاقبةأعمالهالنهايةإ
 جمجم جم جم جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جمُّٱ 

َّحب جب جم  جم
عنعالقةمننوعآخربنيفريقمناجلنوفريق  يفهذهاآليةكشفاهلل(4)

وهيعالقةاالستمتاعوتبادل،قةللفريقنيباخللوديفالنارمناإلنسوعنعاقبةهذهالعال
باستمتاعبعضهم،املصاحل واملقصود العالقة تفصيلهذه الشوكاينيفتفسريه اإلمام وذكر

                                                 

.121(سورةاألنعام،منآية3)
(.8/42،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،4)
.142(سورةاألنعام،منآية1)
.121(سورةاألنعام،منآية2)
.112(سورةاألنعام،منآية3)
.128(سورةاألنعام،آية4)
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حَيُْشُرُهمْ)ببعضوعاقبةهذهالعالقة: نقول:يامجاعةاجلن!قداستكثرمتمناإلنسأي .....َويـَْوَم
هبم االستمتاع لكموقيل: ....من األتباع حكم يف صاروا حىت وإضالهلم إغوائهم من استكثرمت
معكم والتوبي....،فحشرناهم التقريع بطاعةخ،واملراد: اجلن من باالستمتاعالتلذذ فاملراد األول وعلى

ماتقدممنتلذذهمباتباعهمأمااستمتاعاجلنباإلنسفهو ....اإلنسهلمودخوهلمفيمايريدونمنهم
فيهاوتلذذواهبا،وأمااستمتاعاإلنسباجلنفحيثقبلوامنهمحتسنياهلم، فذلكهوملعاصيفوقعوا

وقيل:استمتاعاجلنباإلنسأهنمكانوايصدقوهنمفيمايقولونمناألخبارالغيبية ....استمتاعهمباجلن
مناألكاذيبوينالونبذلكشيئامنالباطلة،واستمتاعاإلنسباجلنأهنمكانوايتلذذونمبايلقونهإليهم

يومالقيامةاعرتافامنهمبالوصولإىلماوعدهماهللأي: (ىن جم  جم جم جم)الدنياكالكهانحظوظ
قالو يكذبونبه.وملا هذهاملقالةأجاباهللعليهمفبهمماكانوا  موضعمقامكم.أي:(جم ري جم)قالا

 (5)(.املقامواملثوى:
 َّجم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم مس جم جم جم  مخ جم مح جم مج ُّٱ

(1). 

 (جم)ولفظ،والتبعات(2)اشرتاكاجلنواإلنسيفالتكليف  ويفهذهاآليةيبنّياهلل
يفتفسريهلآليةوقاليفهذاإخباربأناجلنممنخياطبويعقلكماذكرهالقرطيب

قيامة،لثقلنيقدضمتهماعرصةالإمناصريالرسليفخمرجاللفظمناجلميعألنا)املشهد:
فلماصاروايفتلكالعرصةيفحسابواحديفشأنالثوابواحلسابعليهمدوناخللق،

مب يومئذ خوطبوا واحدة،والعقاب مجاعة كأهنم واحدة للعبودية،خاطبة خلقهم بدء ألن
(3)(والثوابوالعقابعلىالعبودية

 (4)(جرأمثاهلميفالدنياعنالكفرواملعصيةواملقصودمنشرحأحواهلميفالقيامةز)

،وذلكباالستعانةباهللضدالشيطانإلبطالوإفسادعملالشيطان.طرقالوقايةمنالشيطان:6
وقدذكرلنايفالسورةحملالدراسةالطريقللنجاةمنالشيطان:

 :جم  جم جم جم جم جمجمنت ىت يت   جم جمنب ىبيب رت  جم جمرب ُّٱٱقالتعاىل 

َّ
 فعنابنمسعود،فقدجاءتالسنةالنبويةبذكرذلكالشياطنييفاآلية؛وإنمليذكر.(5)
:رسولاهللقال قال:،خطاً )خطلنا سبيلاهلل(مث عنميينه)هذا مثخطخطوطًا

                                                 

(.184-2/183،)1،طفتح القدير ،الشوكاين(5)
.131(سورةاألنعام،منآية1)
(.3/341،)2يةدليلعلىأنمناجلنرساًل؟علىأقوالذكرهاابنكثرييفتفسريه،ط(اختلفالعلماءهلاآل2)
(.7/86)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(3)
(.3/167،)1،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري،4)
.153(سورةاألنعام،آية5)
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وقال: سبلومشاله إليه(،)هذه يدعو شيطان نب  جم جمرب ):وقرأعلىكلسبيلمنها

(ىب
(6) 

وخالصةالقول:
 اجلنوالشياطنييفمواضعهمالصحيحةبأهنمخملوقاتمنخلقاهلل.وضعالقرآنالكرمي 
 تواترتبهأخباراألنبياءومماجاءاإلخبارعنهيفكثريمنآياتأنوجوداجلنوالشياطنيمما

حتدثفيهاعنأصلخلقتهموبنّيضعفهمفيماخيصعلمالغيبوضعفالقرآنالكرمي؛
وأعراضًاقائمةونومكلفونوحماسبونوليسواصفات أموروأهنمأحياءم،سلطاهنميفاألرض

 .(1)باإلنسانوغريهكمايزعمبعضاملالحدة
 أنهذاالعاملاخلفياملشابهلعاملاإلنسمنحيثاإلدراكوالتكليفوالقابليةللخريوالشر

بعقلهميكنلإلنسانإدراكههومنالغيبالذيالوإناختلفوايفأصلاخللقةعناإلنس؛
 بلحيتاجلألدلةالنقليةعلىذلكفتطمئننفسهوتنجومناحلريةوالتخبط.

 وجاءتاآلياتيف،للشيطانوسائلهاملختلفةللوصولإىلعقلاإلنسانوإضاللهوالتغريربه
فعنطريقالوحياإلهليُكشفتخمططاتالشيطان،السورةبكشفتلكالوسائلالشيطانية

 يرمناتباعخطواته.وُعرفتعداوتهللتحذ
 تأثريهعلىمصريوعاقبةمنيتبعه ،أسلوبالتكراريفالتحذيرمنالشيطانيوحيخبطورة

اهلل رمحة بكمال فصل ويوحي أن بعد االختيار هلم وترك الطريق هلم بنّي بأن بعباده
وعاقبته ووضحهنايته الشيطان منسلكطريق منمشفقحمب،خطورة يكون والتحذير

 ناختارواهمذلك.إأفبعبادهمنأنيناهلمعقابهإالير
 اهللاذُكرمنإخبارووجوداجلنمب  وبآثارهممنإضاللالناس،عنهميفالقرآنالكرمي

الكونخالقوإغوائ الكونحىتيكون،همدليلعلىأنهلذا فالبشرليسواوحدهميفهذا
له،وجودهممصادفة قوانينهوقدراتهونظامهوهيتوحيبوحدةإنحوهلمعواملأخرىكٌل

ويوحيباحلكمةيفخلقالشيطانليتبنيالعاصيمناملطيع،اخلالقالذييأخذخلقهكله

                                                 

.166(رقمه1/158)مشكاة المصابيح لإسنادهصحيح،(رواهاإلمامأمحد،والنسائي،والدارمي،وقا6)
.17،ص15،طعالم الجن والشياطين (األشقر،1)
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ويوحيبالتدبري،واخلبيثمنالطيبوليرتتبعلىخلقهوجودالثوابوالعقابواجلنةوالنار
 وتكرمياًلهوتشريفاً.وكلهاملصلحةاإلنسان،ويظهرذلكيفالتسخريبعضهالبعض





 

 حقيقة النوم المبحث الخامس:
املخلوقات من ولغريه لإلنسان مالزمتها رغم النوم لظاهرة واضح تفسري إعطاء عن العلماء عجز

ثارتالتساؤالتأكثرممااتحولالنومكانتنتيجتهاأهناأوأكثرالدراس،بشكليوميطوالحياته
توصلتإليهمنإجابات.

 الوذلك اليت الروح متعلقات من النوم اهللألن إال ماهيتها مايكون،يعرف أشبه فالنوم
هذاماوباملوتمنحيثانقطاعالنائمعنالعاملاخلارجياحملسوسمعالفارقيفبقاءاخلالياحية.

َّ جم جم  رت يب ىب نب جمجم رب جم جم جم  جم جم جم جم ِّ َُّّ ٍّ ٌّ جم  جم جم جم ىي مي جم ُّٱٱيشهدلهظاهرالقرآنالكرمي:
(1).

ورغماحملاوالتالعديدةمنالبشرلتقدميتفسريلظاهرةالنوممبنيةعلىمبادئالفسيولوجيا
والكيمياءمنأنالنومينشأعننقصيفاألكسجنيأونقصالدميفحلاءالدماغوغريها

يطرأعلىوضعاجلسممنتغرياتيفالنبضودرجةاحلرارةإالأهناتبقىمالحظاتوقي اساتوما
جسميةتصاحبالنوموالحتّدثبشيءعنعمليةالنومذاهتا.

)وأكباالكتشافاتاملثريةاملتصلةباألحباثاحلديثةعنالنوممتثلتيفالكشفعنأنهناك
أنيصنفوامتوجاتكهربائيةتنشأيفاملخأثناءالنوموعلىأساسهذهالتموجاتوحجمها حاولوا

(2)متعددةولكنمعرفتهمبالتغرياتغريواضحةالسبب.(النومإىلمراحلوأطوار
وذلكألنهمنعلم،ولكنالقرآنالكرميمبنهجهاملعريفجاءبالقولاحلقعنحقيقةالنوم

حلقيقتهاهدعلىذلكهوعجزهمعنالوصولوأكبش، الغيبالذياليُدركإالبإخبارمناهلل
راءهمحولتفسريه.بوسائلهماخلاصةواختالفهموتباينآ

                                                 

.42(سورةالزمر،1)
.29،د.ط،صأسرار النوم (بوربلي،2)
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ما الغيب حقائق من لعباده كشف حني وتعاىل سبحانه منه َمنٍّ عظيم تطمئنوهو به
 جم جم جم يل ىل مل خلٱُّٱ:وجاءتهذهاحلقيقةيفالسورةحملالدراسةيفقولهتعاىلنفوسهمويرتاحباهلم،

 َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم منىن جم جم جم جم  جم جم
(3)

(1)دبالوفاةباآليةهوالنومعليهأكثراملفسرينأناملقصووما
أيينيمكمفيقبض:} يل ىل مل خل {).

كما بالنوم التصرف عن األرواح قبض هو بل حقيقة موتا ذلك وليس متيزون، هبا اليت نفوسكم
ويقال:إنالروحإذاخرجمنالبدنيفاملنامتبقىفيهاحلياة،وهلذاتكونفيه .....يقبضهاباملوت.

اانقضىعمرهخرجروحهوتنقطعحياته،وصارميتااليتحركواليتنفس.وقالاحلركةوالتنفس،فإذ
.بعضهم.الخترجمنهالروح،ولكنخيرجمنهالذهن.ويقال:هذاأمراليعرفحقيقتهإالاهللتعاىل

أيليستويفكل (من جم جم).ويعيناليقظةأييفالنهار، (جم جم  جم).وهذاأصحاألقاويل،واهللأعلم
(2)(.سانأجالضربلهإن

وقدذكرالبيضاوييفتفسريهأنلفظالوفاةاستعري،وهلذااملعىنفالنومأقربمايكونللموت
وهذاملابينهممناملشاركةيفزوالاإِلحساسوالتمييزمناملوتللنومكمااستعريلفظالبعثلليقظة

(3)جيعلهغيباًواهللأعلم.
هذهاآليةأمور:والزماإلخبارعنالنوميف
 وال شاء مىت ويرسلها يشاء حيث حيبسها العباد أرواح بيده ملن رداالنقياد البشر ميلك

ال كما أمسكها إن والأرواحهم أنفسهم عن النوم دفع منميلكون حىتإيقاظأنفسهم
إالمبا اهللوحده.نومها ا)شاء ختتصبه علىما تنبيها التامة بالقدرة استئثاره إلهليةذكر

وذكرشيئاحمسوساقاهرالألناموهوالتويفبالليلوالبعثبالنهاروكالمهاليسلإلنسانفيه
قدرة،بلهوأمريوقعهاهللتعاىلباإلنسانوالتويفعبارةيفالعرفعناملوتوهنااملعىنبه

 (4)(هوفكره.النومعلىسبيلاجملازللعالقةاليتبينهوبنياملوتوهيزوالإحساسهومعرفت
                                                 

.61(سورةاألنعام،3)
البيضاوييف1) (،وذكره3/266،)2ط(،وذكرهابنكثرييفتفسريه،2/165،)1،طأنوار التنزيل وأسرار التأويل(ذكره

 وغريهم.،(2/142)،1،طفتح القديرالشوكاينيف
(.7/6،)2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)
(.2/165،)1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(3)
(.4/537،د.ط،)البحر المحيط في التفسير ،بنحيانا(4)
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 ومعرفتهمحبقيقتهمنخباهللجيعلهم؛(5)إدراكقيمةالنومفهومننعماهللعلىالعباد 
اهلل نفسوراحةبالتدفعهمإىلالعملمبقتضىعلمهموهومايريده عنيقنييفطمأنينة

 منهم.
 مشاهبةالنومللموتجيعلاإلنسانيفحماسبةيوميةلنفسهحتسباًللقاءاهلل . 
 اليتاليعلمالبشرعن وهومنمتعلقاتروحه للنوم أنجسداإلنسانحباجة عرفنا وإذا

،يعرفكنههاسرهاشيءفهذاجيعلالروحوالنومالحقهأمراًغيبياًألنالروحمليرهاأحدوال
 (1)وعليهفوجوداإلنسانوجودللروحإذاًفالغيبأمرواقعالحمالة.

 لسورةبعدآيةمفاتحالغيبوهيدليلعلىكمالعلمهوإحاطتهجاءتآيةالنوميفا،
وتوسطهاجامعملايفاآليتنيمنكمال،وقبلآيةالقهروالقدرةوهيدليلكمالقدرته

وأغلب،لهسبحانه)القدرةعلىالبعثبعدالنوم(درةوكمالالق)العلمحبقيقةالنوم(العلم
ومعهذااملعىنمنضرباملثل،مضربمثلللبعثمنالقبوراملفسرونعلىأناآليةيفمقا

 واهللأعلم.،أنيفآيةالنومحتديوتعجيزللبشرعنمعرفةحقيقةالنومةرىالباحثت










                                                 

صلإعادةترتيبوتنظيممثخزناملعلوماتاليتمتاحلصولعليهاأثناءاليقظة،كمايتم(النوممهمجدًالإلنسانفخاللهحي5)
موازنةكثريمناملوادالكيميائيةيفالدماغ،وصنعقسمآخرمنهامثلهرمونمهمجداًلنمواألطفال.فلومنعناشخصمنالنوم

(.25/589،)2،طالموسوعة العربية العالميةة.عدةليالفإنأعصابهستنهاروسيظهرعليهأعراضنفسيةوعقلي
.257،ص1،طعقيدة المؤمن(اجلزائري،1)
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(1)األجل المبحث السادس:
يات:وقدجاءاإلخبارعنهيفسورةاألنعاميفثالثآ،األجلمنالغيبالذياليعلمهإالاهلل

.(2)َّ َّ  ٍّ ٌّ جمجم جم جم ميىي جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

فاهللهو،فبدايةاإلنسانونشأتهملتكنبإرادتهبلهيمبشيئةاهللوقدرتهوكذلكهنايةحياته
لذلككانتمعرفةاألجلممااختصاهللالذيحدداألجلوهوالذيأجرىسنناحلياةلقضائه.

مىتينتهيأجله.وحدهبعلمهفاليعلمأحد
وجاءاإلخبارعناألجلواختصاصاهللبعلمهدونسواهمنخاللاآلياتاليتحتدثتعنه

،اخللقوحددههواخلالقوأنهنايةاملخلوقبافاآليةحتدثتأن نتهاءأجلهتكونبيدمنابتدأ
واحلياةاألجل؛ املوت بيده سبحانه وحده أنه على السيوطي،ليدلل مجع املفسرين(3)وقد أقوال

اآلية: يف باألجلني تعاىل:})باملقصود قوله وجوهاً:{،جم جم ميىي جم جموأما فيها املفسرون فذكر
أناألولمابنيوثانيها:واألجلاملسمىعندهأجلالقيامة.أناألجلاألولأجلاملوت،أحدمها:

                                                 

الثاىن:.األعراف جم جم جم جم جم جم ني جم جم ُّٱٱٱمبعىناملوتاملقّدر:اأَلّول:علىمخسةأَوجه:نصالقرآنىفاألجلقدوردو)(1)
الثمانية.ِإّماالعشروالقصصَّ  جم هل  مل خل ُّٱمبعىنوقتمعنّيمعتب َّ جم جم  مح جم مج جم مث هت ُّٱٱمبعىنِإهالكالكفَّار:الثالث:ِإّما

 ري جم ين ىن جم ُّٱٱبوالعقوبة:امبعىنالعذاخلامس:البقرة،َّ جم جم جم ُّٱٱ:عىنِعّدةالنساِءبعدالطَّالقمبالرّابع:َأىِإهالكهم.األعراف،

للمّدةويقالغافر،ٌَُّّّ جم جمُّٱقالاهللتعاىل:ملضروبةللشئ؛اموضوعللمّدةواأَلجلىفاأَلْصل:َأىعذابه.نوح،َّ جم جم جم
اإِلنسان: حلياة أَفيقال:َأَجل.املضروبة املوت.جله،دنا عنُدنّو احلياةعبارة َأىمّدة اأَلجل استيفاء  ،الفريوزابادي.(وَأصله

ٱ(.2/119د.ط،)، التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي

.2،آية(سورةاألنعام2)
(السيوطي:عبدالرمحنبنالكمال،أيببكربنحممدبنسابقالدين،العالمةاملشهوريفاآلفاق،منمصنفاته:اإلتقانيف3)

،شذرات الذهب ه،911ه،وتويف849علومالقرآن،والدراملنثور،وقطفالزهاريفكشفاألسرار،ولبابالنقول،ولدسنة
(.11/74ابنالعماد،)
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بنياملوتإىلالبعث؛اخللقإىلاملوت، يطلقملدهتا.فإناألجلكماوالثاينما يطلقآلخراملدة
(4)(والثاينملنبقيوملنيأيت.أناألولملنمضى،والرابع:والثايناملوت.أناألولالنوم،والثالث:

فهو،ويفاآليةالثانيةخيبسبحانهأنهلنمتوتنفسحىتتستويفأجلهاالذيكتبهاهللهلا
.وحدهبيدهاألرواحميسكهاويرسلهاكيفيشاء

قالالقرطيبيف.(1)َّجم جم جم جم جم  جم جم جم منىن جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:
(2)(.أيليستويفكلإنسانأجالضربله}من جم جم{)تفسرياآلية:

وليسللمخلوقني بيده يطمئنالقلبالبشريبتدبرياهللوأنكلشيء احلقيقة واإلخبارعنهذه
أج تأخري أو أحدهم ملوت اليقنيما،لهتدبري من سبحانه.ووجهويفهذا وحده به القلب يعلق

كذلكأجلك،االرتباطبنيالنومواألجليفاآليةأنهكماالتعلمللنومحقيقةوالمتلكدفعهعنك
.يعلمهإالاهللفكالمهاغيبال،هالتعلمموعدهوالمتلكتأخري

اقاإلخبارعنموقفالقيامةواعرتافاجلنوجاءتاآليةالثالثةاليتختبعناألجليفسي
قدموامنأعمالوشهادهتمعلىأنفسهموحتسرهمعلىإضاعةالعمرباتباعاهلوىحىتواإلنسمبا

  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم ٱُّٱٱ:قالتعاىلانتهىهبماألجلوجاءهمالبعثالذيكانواينكرون.

هووقتاملوتوعلىهذاقيل:)(:ىن جم  جم جم جم)جاءيفمعىن.(3)َّىن جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم
فكلمنماتمنمقتولوغريهفإنهميوتبأجلهألهنمأقروابأهنمبلغواأجلهموفيهماملقتولوغري

(4)(املقتول.
مثبني،وبالنظريفموقعاآلياتالثالثمنالسورةجندأنهذكراألجلمبهماًيفأولالسورة

مثذكريفآخرهاأحوالالغافلنيعنهذااألجل،املوتوالبعثواحلشريفأثنائهابعضأحوالهمن
وبعثاهلممحنواستثمار،(5)املسمى إيقاظالضمائر منشأنه القاطعة الصورة احلقيقةهبذه وهذه

العمراستثماراًرشيداًيعودعلىاإلنسانخبرييالدنياواآلخرة.
                                                 

.4،ص1ط،إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه ،لسيوطيا(4)
.61(سورةاألنعام،آية1)
(.7/5،)2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(2)
.128(سورةاألنعام،منآية3)
(.3/165،)1،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري،4)
 (.7/266، )د.ط، سورنظم الدرر في تناسب اآليات وال ،البقاعي(5)
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يقطعيشاهدونهيفأنفسهممنالشواهدمادماوبع،وأخريًاكيفميرتونبعدهذااإليضاح
بالكلية؟! مىتميومسبباتاالمرتاء يومًا علمأحدهم أنكملتأتتوالمىتسيبعث.فما وكما

وهذاالتدبريوهذاالتأخريألجل،يعلمهإالاهللدفةكذلكلنمتوتإالبانتهاءأجلكالذيالاصم
لنفسوكتبلكلنفسأجلالتستأخرعنهساعةوالمعلوميدلعلىوجودمدبرعليمأحصىك

؟!ومنلهذلكغريهذاالرباملعبود،فقدمجعتهذهالقضيةكمالالقدرةوكمالالعلم،تستقدم
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 العلم بما تكن الصدور المبحث السابع:
داخلهجيداًفقديكونجبانبكمنتظنأنكتعرف،العلممباتكنالصدورمناختصاصاهللوحده

أنكال إالالقليلتعلمممالتكتشفالحقًا اجلسدوما،خيفييفصدره مايُعرفبلغة تكشفهأما
ٱ:قطعإالماجاءبهاخلبعناهللوحدهسلوكياتاألفرادفهواليعدوضرباًمنالتخمنيوالتقديروال

 (1) َّ جم جم جم جم جم جم جم  جم  ُّٱ
 تُبىنعلىالظاهر اإلسالم فهووأحكام علىمعرفته للبشر الباطنالقدرة العملألن من

. غيباليعلمهإالاهلل
ويفالسورةحملالدراسةجاءاإلخبارعنغيبالصدوريفتسعآياتحتدثتيفجمملهاعن
نزولالقرآنوإنكاناللفظ وعنإرادةومشاعرمنعاصروا اعرتافالنفوسباهللوإنأنكرتهظاهرًا

الفئاتاليتعاصرتالوحيمنمؤمننيوكافرينحىت،يعمغريهم مشلجممل يفالسورة واإلخبار
.شخصالنيب

 هت مت خت حت جت ٱُّٱٱ:قالتعاىل،ومدىحزنهلتكذيبقومه  فاآليةاألوىلتصفمشاعرالرسول

.َّجم جم جم مخ جم  مح جم مج جممث
كشفتباملقابل،وكماكشفتعنمشاعرالرسولجتاهتكذيبقومه(2)

وهوماأخببهاهلل،بالكذب هتامهمللرسولغمظاهرتكذيبهمواقومهيفصدورهمريكنما
سجلهالتاريخمناعرتافاتمنهداهماهللبعدذلكلإلسالموهذاما،ولكنهاجلحود( مح جم)بأهنم

مبأهنمكانواخيفونتصديقهرغ؛(3)كأمثالأيبسفيانومنماتعلىكفرهمنهمكأمثالأيبجهل
يظهرونهمنتكذيبه.ما

اعرتافهمباهللوختليهمعمامثجاءتاآلياتتواجهاملشركنيمبا يفنفوسهمليستخرجمنها
وهوبذلكخياطبفطرهماليتفطرتعلىمعرفةخالقهاوأنهاألمانحني،يشركونهوقتالشدائد

وطغيانقومهوهيمواجهةمباالسؤالواجلوابليواجهكفر وهيحماورةتلقىفيهاالرسولالبأس.

                                                 

.74(سورةالنمل،آية1)
.33(سورةاألنعام،آية2)
(3 النيب بصدق اعرتافاهتم يف الواردة اآلثار انظر ) يف له تكذيبهم طجامع البيان في تأويل القرآنرغم للطبي، ،1،
(11/335.)
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يستقريفنفوسهموحبقيقةفطرهتماملقرّةبوجوداهللتنكشفوقتالشدائدحنيالمفرهلمإالاللجوء
.إىلاهلل

َّ مح جم مج جم مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب جم جم  جم جم جم جم جم ني جم جم ري جم  ين  ُّٱٱقالتعاىل:
(1)

تقريعوتوبيخوتعجبمنإشراكهم جيدوهنموقتشدهتموحاجتهممنالواالستفهامهنا
وإيقاظاً،إليهم للمشاعر حتريكًا قبلوقوعه اخلطر الكرمييفتصوير املنهجالعاطفيللقرآن ويظهر

للنفساليتتنأىعادةعناملخاطروتتمىنالسالمةوختشىشعورالذلواملهانةولرتىضعفماتشركه
وهذهاآليةعندعلماءالبيان)جاءيفالبحراحمليط:،ذاالعذابمعاهلللتخلعهوتعودقبلحلوله

يوقع والتعطفحىت التلطف من بنوع وميزجه اخلطاب يلني أن وهو املخاطب استدراج باب من
واهللتعاىلخاطبهؤالءالكفاربلنيمنالقولوذكرأمريعرتفبهفتقوماحلجةعليه،املخاطبيف

 (2).(كانواإذامسهمالضردعوااهللالغريههلمأمراالينازعونفيهوهوأهنم
ذلكيفنفوسهم استقرار على املعىنوالتأكيد يفتقرير اللمساتالبيانية تأثري }جم  ين{)ويظهر

بللالستدراكواإلجيابقالأهلاللغة: }جت هب مب  {قولهتعاىل:....والكافزيادةيفبياناخلطاب.
لرتكشيءوأخذشيءآخر.والثاين:أحدمهالتداركالغلط،وإمناتستعمليفموضعني:بعدالنفي.

ألنكشفقرنباالستثناءوباملشيئة، }جم مث هت مت  خت حت{....فهاهنابنّيأهنماليدعونغرياهللتعاىل
تعاىل، اهلل فضل يشاء.العذاب َمن يـُْؤتِيِه تعاىل اهلل مسألة:(3)(وفضل اآلية هذه يف الرازي وذكر

الكالم) األوثان:حاصلهذا تعاىليقوللعبدة كنتمترجعونعندنزولالشدائدإىلاهللكأنه إذا
التنتفعونبعبادهتاألبتة؟وهذاتقدمونعلىعبادةاألصناماليتفلمالإىلاألصنامواألوثان،تعاىل

وحمضأمالوكانذلكمردوداوكانالواجبهوكانذكراحلجةوالدليلمقبوال.الكالمإمنايفيدل
ينهواحلجةفثبتأنهذهاآليةأقوىالدالئلعلىأنأصلالدالتقليد،كانهذاالكالمساقطا،

(4)(.والدليل.واهللأعلم

                                                 

.41-41(سورةاألنعام،آية1)
(.4/511،)،د.طالبحر المحيط في التفسير،بنحيانا(2)
(.1/447،د.ط،)بحر العلوم (السمرقندي،3)
(.12/533،)3،طالتفسير الكبير ،الرازي(4)
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مثجاءتاآلياتيفنفساملعىنتواجههممبواقفاحلياةوتذكرهممبواقفالفزعواهللعالذييكشف
فهوخيبهم،جهاتدحضجلدلاخلصموتعريةلهويفمثلهذهاملوا،النفوسويعريهاوخيرجمكنوهنا

يستطيعوندفعهأوإنكارهحلوادثيتعرضونهلابصورةمتكررةمهماأظهرواخالفهوهوحبدمباال
.الذييديرهذااحلواروقدتلقىالسؤالواجلوابعنربه ذاتهمعجزويدلعلىصدقحممد

َّ جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱٱ:قالتعاىل
(1)

بتقريراجلوابمعكونهمنوظائفهملإليذانبأنهمتعنيٌِّعندهمولبناِء رأُم{ جم ري جم ين ىن جم جم})
عليهأياهللتعاىلوحدهينجيكممماتدعونهإىلكشفهمنالشدائداملذكورِة{ جم ني جم قولِهتعاىل}

مث والُكَرِب الغموم من تعاىلوغريِها بعبادته تشركون اجلليلَة النعَم هذه تشاهدون ما بعد أنتم
تلوثتبهوهذامنمنهجالقرآنالفطريحنيخياطباملشركنيمبااستقريففطرهمرغمما.(2)(غريَه

بالبحثوالتعلقخبالقها عادتالنفوسإىلفطرهتا البالء اشتد الشركحىتإذا كشف،من وهذا
أنيوجههإىلمراهللتعاىلرسولهأ)تكنصدورهمحالالرخاءوحالالشدة:ااخلبريملنخلقمب

أ مبا إياهم وجل،املشركنيمذكرا عز توحيده من الشركودعيففطرهتم من تقلدوه ما أن ليعلموا
نزلحىتإذاماوماخيفمحلهمنالبالء،ذهاهنموخميالهتميفوقتالرخاء،عارضشاغليفسدأ

دعوااهللوحدهخملصنياألسبابيفأنفسهمضراعةالدعاء،وأثارتقطعاليطاقمنالألواء،هبمما
(3)(له

تكنصدوراملؤمنيمنمشاعرخشيةوخوفوإرادة وماتبقىمناآلياتالتسعختبعما
يُعلمحقيقةباطنهعنيقنيمهماكانسلوكظاهرهفجاءتالوهذهالكوامنمما،تامةلرضارهبا

اهلل(4)اآليات من هلم  بشهادة لإلنذاربنقاء استجابة أكثر فهم لذلك وباطنًا ظاهرًا سريرهتم
 جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جممس  جم جمُّٱٱٱ:قالتعاىل،واستعداداًلقبولاحلق

جل حل خل مل هل جم حم خم مم جن  حن خن من هن جم  جم جم جم جم جم جم جم جمجمجم جم

                                                 

.64-63(سورةاألنعام،آية1)
(.3/145)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبوالسعود(2)
(.7/341،)1،طتفسير المنار(رضا،3)
.217،ص2للواحدي،طأسباب النزول(وفيمننزلتيف)(انظرسببنزولاآليات4)
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 جم جم جم جم  جمجمجممن ىن  جم جمجم جم جم  جم جم جم جمخل مل ىل يل جيجممه  جم

َّنب جم جمرب  جم جم جم جم  جم جم جمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  جم جم  جم جممي ىي جم
(1)

التنظرياحممدإىلخرقتهم:«جم  جم جم جم جم جم جم جم جم»)جاءيفلطائفاإلشارات:
سرائرهم ىف حرقتهم إىل وانظر ظاهرهم أظهر،على بأن فشهرهم حبالتهم مستورين كانوا ويقال

أنهقصتهم، با«جم  جم»قالسبحانهولوال هلم إنفشهد يقول أن يتجاسر فمن وإال إلرادة
 (2)(.شخصاخملوقايريداحلقسبحانه؟

  يفخطابلرسولاهلل(حل خل مل هل جم حم خم مم جن  حن خن من)وجاءتمجلة
)أيماعليكشيٌءما:لتأكدأنبواطنالنفوسوكوامنالصدورهيمناختصاصعلماهللوحده

تتصد حىت الباطنة وأعماهِلم إمياهنم حساب وإمناِمْن األحكام من تراه ما ذلك على وتبىن له ى
وأما األحكامعلىموجبها األعمالوإجراُء ظواهِر اعتباُر منِصِبالنبوة هوشأُن وظيفُتكحسبما

ويظهراستخدامالقرآنالكرميللمنهجالعاطفي(3)بواطُناألمورفحساهُباعلىالعليمبذاتالصدور(
ويفاالفتقار،ويفاإلنذارمماختشاهالنفوس،صوحبوجتردهلليفوصفكوامناملؤمننيمنإخال

باإلضافة،ويفذكرالسالموالرمحةواملغفرةمنهسبحانههلؤالءاملؤمنني،عنالويلوالشفيعمندوناهلل
فيهحفظ،وفيهمعرفةسبيلاملؤمننيللمنهجاملعريفيفالكشفعماتكنصدورمؤمينذلكالوقت.

ويفهذااالستفهامالتقريريتأكيدلتفردهوحدهفيهالنصرةواحملبةألولياءاهلل.،نسانحلقوقاإل
ومعىنعلمهتعاىلبالشاكرينأنهأعلمبالذينجاءواإىل} جممن ىن  جمٺ{)بعلمالصدور

فهوأعلم ...،منالكفرراغبنييفحسنالعاقبةمستجيبنيلدعوتهبقرحيةطالبنيالنجاةالرسول
وهبموصدقهممنالناسالذينحيسبونأنرثاثةحالبعضاملؤمننيتطابقحالةقلوهبميفاإلميانبقل
علمبأضدادهم.أنهأيضاأ(جممن ىن  جم):وقدعلممنقوله أخذونالناسببزاهتمدوننياهتم.في

حتقريهلمإالمستهزئنيمتكبينالهم فهوأعلمبالذينيأتونالرسول ...،ضدالشكرهوالكفر
 (1).(ففيالكالمتعريضباملشركني .....،اإلسالمواملسلمني

 
                                                 

.51،52،53،54(سورةاألنعام،اآليات1)
(.1/475)،3ط،طائف اإلشاراتل،القشريي(2)
 (.3/139،د.ط،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبوالسعود(3)

(.7/256،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،1)
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 الفصل الثاني
 )إثبات البعث(

 مدخل وأربعة مباحث:
 النفخ في الصور. المبحث األول:

 الحشر. المبحث الثاني:
 يوم القيامة. المبحث الثالث:

 رين يوم القيامة.أحوال المؤمنين والكاف المبحث الرابع:
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل:
ضروريألنلهتأثرياًعلىاإلخبارعناآلخرةوأحواهلامنبعثوحشروحسابوجزاءفجنةأونار؛

ولتصورهواستحضارهأثرعلىاحلاضر.،سلوكاألفراد

ال الدنيا أخرىغريهذه سينحرفسلوكهألنهالفالذياليؤمنبوجودحياة رادعحمالة
خيشىعقابواليرجوالسالمةحلياةأبدية.داخلهوال
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وباملقابلاملؤمنبأنهناكحياةأخرىتعتمدعلىمايُقدميفهذهالدنياجتدهحيسنالعمل
ويواظبعليهويستقيمسلوكه.

وألنهغريمشاهدكانغيبًاالطريقملعرفته،لذلككاناإلميانباليوماآلخرمنأركانالدين
عنتفاصيلهوأحداثه.  إالبإخباراهلل

ير الشائكةوذلكملا البعثمنالقضايا اإلنسانمنتفتتاألجسادوفنائوقضية بعداه ها
يتخيلعودهتاإىلاحلياةمرةأخرىخاصةوأنهمليشاهدذلكأويسمعوعقلهالقاصرال،املوت

.(1)بأحدعادللحياةبعدموته

بعداملوتإال أنهالعود األمر القيامةوحقيقة لإلنسانمل،يوم اليومغيببالنسبة وهذا
ومل،وإالكانتحياتهعبثًاووجودهبالقيمة،يشاهدهولكنعليهاإلميانبهوالعمللهوانتظارهيقيناً

وهذهنظرةقاصرةختلومنالعدل،يكنإلحسانهوعملهأيجدوىسوىمااستمتعبهيفدنياه
والرمحة.

يف الدنياحبظوظأقلمنغريهميفكثريمنجماالتاحلياةوكثريونعاشوا رغممسو،هذه
فهلهذامنتهىحظهم؟!،أخالقهموإحساهنموحسنعملهم

إناإلميانبوجودحياةأخرىفيهاجزاءعلىهذهاحلياةجيعلاإلنسانيعيشيفهذهاحلياةبطمأنينة
هنيستحقووإنملتنصفهمالبشرأوينالواماورضاأنهناكسيكوناجلزاءوالتقديراحلقيقيلعملهم

وهذيقللاجلرميةواالنتحارواالعتداءعلىحقوقاآلخرين.،منحظوظ

إذاًأيناملصري؟!،إذاًالعقلواملنطقيرفضأوالًأنتكونالدنياهيالنهاية
فحدودالعقلأن،هعلىلسانرسلهذاماالميلكالعقلجوابًالهإالمباجاءبهاخلبعناهلل

مثيقفليسمعاجلواب،يتدبرماحولهمنسنناحلياةوأنهليسعداًلأنتكونالنهايةيفهذهالدار
 َّ جم  جم جم جم جم جم جمجم يل ىل ملُّٱٱٱقالتعاىل:،منخالقه

فماهوالبعث؟(1)

                                                 

الباحثةالعودةإىلاحلياةبعداملوتكسنةمنسنناهلليفاخللق،يستثىنمنذلكماذكرهاهلليفكتابهلبعضمن(قصدت1)
كقتيلبينإسرائيلوالذيمّرعلىقريةوهيخاويةوأصحابالكهفوغريهم.أعادهماهللللحياةبقدرتهحلكمةأرادها
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(2)وبعثاملوتىنشرهمليومالبعث.،اإلحياءمناهللتعاىلللموتىالبعث:
بعدهااملوتىقبلهاومااةيفاللفظواضحةاملعىنبغضالنظرعنسياقاآليةوارتباطهامبفاآليةصرحي

إذًاهناكحياةأخرىوبعثوحياةبعداملوتورجوعإىلاهلل..(جم  جم جم جم جم )اجلواب:إىلأين؟
العودة اهللهبذه إعمالأقلجهدعقليخيبنا بوضوحودون املع،هكذا منهجالقرآن ريفيفوهذا

األمورالغيبيةاليتاليستطيعالعقلالتوصلإليهابنفسهأواستنتاجهابشكلصحيحبتفكريهفقط
بلالبدلهمنوحييهديهإليهاليكونعلىبصرية.

اإلنسان يففقد الوفاة اليتتشبه النوم بظاهرة البعثليتيقنه وقّربلإلنسانكيفية
ملا الذ،حولهإدراكه إن له موتكليقول من بعثك على قادر نومك من أيقظك كما،ي وأنك

وهومنهجالقرآنالعقليالذييدعوللتدبروالتفكريفإخبار،صحوتمننومكستبعثمنقبك
ما تشابه أهنا غابتعناحلسإال النوماهللألمور سبقاحلديثعن يوميوقد بشكل متارسونه

يوميةله.وخفاءحقيقتهعناإلنسانرغمممارستهال
 َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم منىن جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:

(3)
البعثوما القرآنالكرميللمنهجنياملعريفوالعقلييفإثباتقضية وبذلكيظهراستخدام

يتبعهمنأحواليومالقيامةسيأيتتفصيلهايفهذاالفصلعلىمباحثحسبترتيبحدوثهاكما
أحوالأخبتبتفصي وأخريًا القيامة فأحوال مثاحلشر بالنفخيفالصور تبدأ املشرفة لذلكالسنة

كماذكرتالسورةحملالدراسة.،املؤمننيوالكافرينيومالقيامة
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

.36(سورةاألنعام،آية1)
(.1/231،)3،مادة)بعث(،طلسان العرب ،ابنمنظور(2)
.61(سورةاألنعام،آية3)
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 النفخ في الصور المبحث األول:

أوالنفخةالثانيةاليتيبعثهبا،وهوأولمراحلالداراآلخرةسواءبالنفخةاألوىلاليتتُنهياحلياة
وقدتكررذكرهايفالقرآنالكرميوجاءذكرها،وهينفخةهائلةمدمرة.(1)الناسمنقبورهمللحشر

 جم جم جم جم جمجم جم جمجم  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:يفسورةاألنعاميفموضعواحديفقولهتعاىل

َّ  حم جم هل خلمل حل جل  جمجم جم
(2).

                                                 

(اختلفالعلماءيفعددالنفخات،مابنينفختنيوثالثنفخات،ويفاملدةبنيكلنفخة،وأصحماورديفذلكحديثأيب1)
يوماً؟قال:أبيت.قالوا:أربعونشهراً؟قال:)مابنيالنفختنيأربعون،قالوا:ياأباهريرة،أربعون هريرةأنهقال:قالرسولاهلل

 (،صحيحمسلم،11/551،تفسريسورةالزمر،)كتاب التفسير أبيت.قالوا:أربعونسنة؟قال:أبيت.(،صحيحالبخاري،
(.2955(رقمه)4/2271،بابمابنيالنفختني،)كتاب الفتن وأشراط الساعة

.73(سورةاألنعام،آية2)
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 أنأعرابياًجاءإىلرسولاهلل: يفحديثعبداهللبنعمرو(3)صورال وقدفسررسولاهلل
 :(4)الصورقرنينفخفيه(فقالرسولاهلل:الصور؟)مافقال.

احلياةاآلخرة لتبدأ وهوخبمليشاهدهالبشرأو،وهذاحدثمهمتنتهيبهاحلياةالدنيا
وقوعهقبلإخباراهللتعاىلعنهوالطريقلتخ  جم جم جم جم جم».) يلهإالمباجاءعناهللتصوروا

يفالصور«..جم ينفخ احلشر..يوم يوم اليوم والنشر...ففيهذا البعث فيه يكون الذي اليوم وهو
والصوركذلكغيبمنناحيةفهيمنغيباهللالذياحتفظبه.بكيفيةغيبيةاليعلمهاالبشر،

وحقيقته، املوتىماهيته استجابة كيفية ناحية له،ومن القبور،... يف من يهبونفيسمع حيث
-عنيقني-..وهذهاألوصافللصوروآلثارالنفخةفيهتعطينا..-وهذههيالنفخةالثانية-للنشور

أنهعلىغريماميكنأنيكونالبشرقدعهدوهيفهذهاألرضأوتصوروه..وهومنمثغيبمن
والنتجاوزهذاالقدرالذيالأمانيفجتاوزه،وأثره،غيباهلل..نعلمهبقدرماأعطانااهللمنوصفه

(1)(إمناهيالظنون!واليقني.

وممايزيدشأنهأمهيةأنهذُكريفسياقاإلخبار،(2)خبهونغصه وهوأمرمفزعقدهالرسولاهلل
لنفخجاءيفتعليلسببذكراباهللعالشأنهوظهرتحكمتهمنه،فكلمااتصلذكره  عناهلل

ويطلقاحلقعلىالفعلأوالقول):-واهللأعلم-يفالصوربعدذكرخلقالسمواتواألرضباحلق
ال والصواب،السديد اإلتقان حد البالغ واحلقيقة،صاحل احلكمة فريادفويرادف الباطل ويقابله

لوأمهلتأعمالاملكلفنيلكانذلكنقصان ...العبث إذ متهيدإلثباتاجلزاء مناحلقويفهذا ا
 جم جم)واملرادب ....(جم جم جمجم  جم جم جم (الذيخلقتالسماواتواألرضمالبسةله،فعقببقوله

بعده(  جم لقوله به(جم جم جم ....).(جم جم جم جم):، لالهتمام ونكتة ....ظرفوقعخبهمقدما
                                                 

(.4/476،)3،ط)صور(مادة،لسان العرب ،ابنمنظوربنفساملعىنالشرعي،(وهولغويا3ً)
،ت:ناصرالدين3(سننالرتمذي،سننأيبداود،سننابنحبان،مسندأمحد،والدارمي،مشكاةاملصابيح،التبيزي،ط4)

سلسلة األحاديث  ثحسنصحيح،(،قالاحلاكم:صحيحاإلسناد،ووافقهالذهيب،وقالالرتمذيحدي3/1532األلباين)
(.1181(،رقمه)3/68)الصحيحة

(.2/1135)،17،طفي ظالل القرآن (قطب،1)

مشكاة  (حديثرسولاهلل:)كيفأنعموصاحبالصورقدالتقمهواصغىمسعهوحىنجبهتهينتظرمىتيؤمربالنفخ...(،2)
(.3/1531،)3،التبيزي،ت:ناصرالديناأللباين،طالمصابيح
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أنشأملعىنأنهوا ...االهتمامبتقدميالظرفالردعلىاملشركنياملنكرينوقوعهذاالتكوينبعدالعدم.
وأنهيعيداخللقالذيبدأهبقولحق،فالخيلوشيءمنتكوينهخلقالسماواتواألرضباحلق،

(3)(األولوالمنتكوينهالثاينعناحلق.

وبالنفخبالصورتنتهياحلياةالدنيالتبدأالداراآلخرةبأهواهلاوأحداثهافيكوناحلشرجلميع
زاء.املخلوقاتويبدأاحلسابواجل









 (0)الحشر المبحث الثاني:
يقول حاهلم لسان وجوههم على هائمني قبورهم من الناس وبعث الصور يف  جم جم جم)نفخ

ومامصرينا؟إىلأيننسري؟(2)(جمجم
احملشر أرض إىل اهلل،(3)فيساقون رسول طرائق:: قال ثالثة على الناس راغبني)حيشر

وحتشربقيتهمالنارتقيلمعهمحيثوعشرةعلىبعري،عري،وأربعةعلىبعلىبعري،واثنانراهبني
(4)قالواوتبيتمعهمحيثأمسوا.(

                                                 

(.7/318)د.ط،، التحرير والتنوير (ابنعاشور،3)
(.2/66،مادة)حشر(،)1،القزويين،طم مقاييس اللغة(احلشرلغة:اجلمعمعَسْوق،1)
.52يس،منآية(سورة2)
واصفاً ،وقالرسولاهلل48إبراهيمَّجم جم جم جم  جمجم جم ني جم جم ري ُّٱٱ(أرضاحملشرهيأرضغريهذهاألرض،قالتعاىل:3)

،بابيقبضاهللكتاب الرقاقأرضاحملشر)حيشرالناسيومالقيامةعلىأرضبيضاءعفراءكقرصةالنقي(رواهالبخارييف
.2791(رقمه4/215،بابالبعثوالنشور)كتاب صفات المنافقين(،ومسلميف11/372األرض،)

كتاب الجنة  (،صحيحمسلم،6522(رقمه)8/119شر،)،بابكيفاحلكتاب الرقاق (متفقعليه،صحيحالبخاري،4)
(.2861(رقمه)4/2195،بابفناءالدنياوبياناحلشريومالقيامة،)وصفة نعيمها
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ستكوندراستهابشكللسورةحملالدراسةيفمخسةمواضع،وجاءاإلخبارعناحلشريفا
موضوعيوليسحبسبترتيبهايفالسورة.

ا وتوجيه القيامة يوم الكافرين حال وصف يف منهم آيتان واالستفهامجاءت بالتوبيخ هلم لقول
اإلنكاري.

َّجم جم جم  ني جم جم ري جم ين ىن جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
(5).

 جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱٱ:وقالتعاىل

 َّ حب جب جم  جم جمجم جم جم
(6).

كناحلكمفالبعثجيمعهموللكنهيفرقهمىفاحلكمواألمر،جيمعهمليوماحلشروالنشر،)
(1)(يفرقهم.

بالت احلشر ذكر يف العاطفي املنهج للمؤمنني،ويظهر والتحذير للمنكرين "جم جم")خويف
فرتكليبقىعلىاإلهبامالذيهوداخليفويومحنشرهمكانكيتوكيت،ناصبهحمذوفتقديره:

أ(2)(التخويف مهما تأثرييفالنفوسألهنا والتخويفمنهجقرآينله لنفسها،نكرتترجو السالمة
جناً) الكفار مجيع وهم اهللالرجسعليهم جيعل الطائفتنيالذين على عائد والضمرييفحَيُْشرُُهْم

يعاً.،وإنساًوالذينهلمدارالسالمجناً،وإنساً (3)(ويدلعلىذلكالتأكيدالعامبقولهمجَِ
وموأنهذااحلوارسيكونوجمردذكرفعلاحلشرهوإخباروإعالممناهللحبدوثذلكالي

احلساب وفصل احلشر والتك)يوم الشرك على للتهديد جامع اآلية احلشرمضمون وإلثبات ذيب
 (4)(.وإلبطالالشرك

وجاءذكراحلشريفسياقوصفاملؤمننيوتوجيهاإلنذارهلمليستعدواليوماحلشرويفهذا
بهوذلكيفآيتني:إثباتاحلشرجلميعاملكلفنيممنينكراحلشرأويؤمن

                                                 

.22(سورةاألنعام،آية5)
.128(سورةاألنعام،آية6)
.465،ص3،ططائف اإلشاراتل،القشريي(1)
(.2/12،)3،طلالكشاف عن حقائق غوامض التنزي،الزخمشري(2)
(.2/345،)1ط، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابنعطيه(3)
(.7/173،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،4)
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 َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم مس جم جم ٱُّٱ:قالتعاىل
(5)

إىلرهبمهماملؤمنون) إنذار ....والذينخيافونأنحيشروا اإلنذارللذينخيافونأنحيشروا
شفعاء. إىل االحتياج عن فضال خيافونه فال احلشر، ينكرون الذين حلال خالفا فهم ....نافع،

ألعمالالصاحلةوينتهونعماهناهمخيفةأنيلقوااهللوهوغريراضعنهم.وخوفاحلشريقدمونا
يؤمنون ال ألهنم اإلنذار فيهم ينجع املشركنيال بأن تعريض الكالم ففي بوقوعه. اإلميان يقتضي

(6)(باحلشرفكيفخيافونه
َّجم مس جم جم جممخ  جم مح جم ُّٱٱٱ:أمااآليةالثانيةفهيقالتعاىل

(1)
هذاإثباتللحشرعلىمنكريهوتذكريبهللمؤمننيبهحتريضاعلىإقامةالصالةوالتقوى.ويف)

وتقدميمعمولصيغةاحلصربتعريفاجلزأين،علىعدةمؤكداتوهي:( مس جم جم)واشتملتمجلة
مناملشركني علىمنأنكره للتقويألناملقصودحتقيقوقوعاحلشر وحتقيقالوعدحتشروناملفيد

اهللوإمناأنكرواوقوعاحلشر،واحلصرهناحقيقيإذهمملينكرواكوناحلشرإىللوعيدللمؤمنني،وا
فسلكيفإثباتهطريقالكنايةبقصرهعلىاهللتعاىلاملستلزموقوعهوأنهاليكونإالإىلاهلل،تعريضا

(2)(.تغينعنهمشيئابأنآهلتهمال

ع احلديث يف األخرية اآلية احلشروجاءت وليسخُتب،ن املخلوقات جلميع حشر بأنه
فقط والعظ،للمكلفني القدرة كمال على يدل مشهد بغري،مةيف حىت واإلنصاف العدل كمال

َّ  جم جم جم جم جميت ىت نت جم جم رت  ىبيب نب جم جم رب جم جم جم جم جم جم  جم ُّٱٱ:قالتعاىل،العاقلنياملكلفني
(3)

اإلنسان أيها الوجودحىتيكونوجودكولستوحدكيفهذ،ملختُلقعبثًا بلاصما دفة
هناكأممأمثالكمنكلماحولكمنكائناتوكلهامثلكمتامًاخملوقاتهللهوخالقهاوهورازقها

ويفاآليةتنبيهللمسلمنيعلى)،وهوحمييهاوهومييتهاوهويبعثهاوحيشرهامعكلتقتصممنظلمها
أممأمث تنبيهعلىاملشاركةيفاملخلوقيةوصفاتاحليوانيةكلها.الرفقباحليوانفإناإلخباربأهنا النا

                                                 

.51(سورةاألنعام،آية5)
(.7/244،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،6)
.72(سورةاألنعام،آية1)
(.7/316،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،2)
.38(سورةاألنعام،آية3)
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 كان(جم جم جم جم)ويفقوله: وإذا هنىالشرععنهمنتعذيبها مبا عليها إلقاءللحذرمناالعتداء
عدل.أيُّ(4)(.فاالقتصاصمناإلنسانهلاأوىلبالعدلبعضوهيغريمكلفة،يقتصلبعضهامن

الذييشملالكونبأكم وجنه،لههذا طاريفالسماء؟ما،إنسه أيخالقدّبيفاألرضوما
الذيحفظحقوقهؤالءمجيعاً؟ والفصلبينهميفحمشرعظيمهذا علىبعثهممجيعًا وأيقدرة

إنهاهلل!واحد؟
وفيهامنعلوماالجتماع،واآليةمجعتالكثرييفعلومشىتختتصبعاملاحليواناتوالطيور

ومباتنشرهاآليةيفالنفوسمنالرتاحمهبذهاملخلوقات،حيتاجإىلالتأملوالتفكرنيةماوالعلوماإلنسا
العامل يسود للوجود النظرة فكانالرتاحمبنيالبشرمنبابأوىلوهبذه لصاحله أغلبها اليتُسخر

الوئاموالسالمليقوماإلنسانبدورهيفخالفةاألرضوإعمارها.
حثواالطالععلىهذهالعواملاليتتتجلىفيهاقدرةاهللوتدبريهيفوهيلفتلألذهانللب
مبخلوقاته علمه ومشول هبا،كونه االنتفاع لإلنسان ُيسهل واألمم العوامل هذه يف والعلم فالبحث

وبذلكحيققكمالماأرادهاهلللهمناالنتفاعمباسخرهلهيفاألرض.
العلمييفلفت القرآن منهج هو منهاوهذا للمحسوسواملشاهد عامة بإشاراتعلمية األذهان

ليرتكلإلنسانبعدذلكحريةالبحثليصلعنطريقهللقناعاتولتتجلىلهعظمةاهلليفخلقه
وينتفعمباسخرله.

وخالصةالقول: 
 يعرفالاًجاءاإلخبارعناحلشرمبنهجمعريفليبنّيلإلنسانإىلأينمصريهواليرتكهحائر

وأّكدهذااخلبمبنهج،واحلشرممامليعهدهأويشاهدهالبشر،واللنهايتهغايةاًياتههدفحل
ألنالنفوستتأثروتستعدملايُثرييف،عاطفيالغرضمنهالتخويفوالتحذيرواالستعدادله

 داخلهااخلوف.
 يهماملنآمنبهمثيفذكراملؤمننيدليلعلىأنهواقعلكل،ذكراحلشريفخطابالكافرين

وامتدحاملؤمننيخبوفهممنيوماحلشركماامتدحهمأولالقرآنإلمياهنمبالغيب،ومنأنكره
 دليلعلىأنهجزءمنهذاالغيبالذييلزماملؤمنالتسليمبهواخلوفمنهواالستعدادله.

                                                 

(.7/218،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،4)
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 مالعدلهكمايظهرك،كمالقدرةاهللوعظمتهتتجلىيفحشرمجيعاخللقيفصعيدواحد
 وحكمتهورمحتهبأنجعلهناكيومآخرللقصاصملاقدماخللقمنأعمال.





 

 يوم القيامة المبحث الثالث:

 خمتلفة بأمساء موضعًا عشر مخسة يف األنعام سورة يف القيامة ذكر العظيم(1)جاء واليوم كاآلخرة
الدالة مناألمساء القيامةوغريها ويوم والداراآلخرة اآلياتأهنا،عليهاوالساعة واملالحظيفهذه

وطياألرضوانفجار منتشققالسماء منأهوالذلكاليوم شيئًا وملتذكر القيامة أشارتليوم
ولعلذلكلهارتباطبأهدافالسورةمنتعميقملفهومالعقيدةقبلاجمليء،الكواكبوالنجوموغريها

فعملعلىتثبيتهاألنذلكأبتفا واليوماآلخر،صديقمايأيتبعدذلكمنتفاصيلدعىلتصيلها
أحدأركانهذهالعقيدة.

وللتأثرييف،وجاءتهذهاآلياتبأساليببيانيةمتنوعةكيتؤكدعلىوقوعالقيامةأوال
دعىللقبولوالتأثر.فالتكراروالتنوعأ،النفوسثانياً

السورة يف خمتلفة موضوعات سياق يف القيامة ذكر جاء على،كما التأكيد منها اهلدف
جمرداً،وقوعها ميكنلعقلوذلكمبنهجالقرآناملعريفألنالقيامةغيبال،وقديكوناخلبعنها

باإلضافة،اإلنسانتصورهبلالبدلهمنوحييصفلهذلكاليوموحيذرهوينذرهمنلقاءيومههذا
وامناإلنسانمنخوفورهبةورجاءورغبةللمنهجالعاطفيالذيلهتأثرييفالنفوسألنهحيركك

                                                 

ومجيعهاتدلعلىذلكاليومالذيحيلفيهالدماروتكونفيههنايةالعاملمثيعقبه1) (ذكرالعلماءأنللقيامةمخسونامساً،
.233،للقرطيب،د.ط،صموتى وأمور اآلخرةالتذكرة في أحوال ال البعثوالنشورواجلزاءواحلساب،
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ومنهجهالعقليوذلكبلفتاتقرآنيةلإلنسانيفبداياتوخواتيماآلياتليعملعقلهوخيتار،بالنجاة
أيالطريقنييسلك.

اآلياتاليتذُكرتوسيكونعرضاآلياتومجعهايفهذااملبحثحبسبسياقموضوعات
القيامة، باآلياتالفيها وذلكللداللةعلى  يتذكرتالقيامةيفسياقاحلديثعناهللوالبدء

عظيمشأهناولالهتمامخببهاوذلكيفآيتني.
َّ َّ  ٍّ ٌّ جمجم جم جم ميىي جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

(2)

  ىت نت جمجم رت يب ىب  نبجم جم ربجم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

 َّ  جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم  جم يت
(1).

جعلىمنكريالبعثوالقيامةيفسياقاحلديثعناهللوإثباتاخللقجاءتاآليتانإلقامةاحلج
قادرعلىدرعلىهذااخللقالعظيمابتداءًفالقا،واتواألرضلهوحدهااألوللإلنسانوملكالسم

وهو،بصفتهاملالكلههووحدهحيددمواعيدانقضاءأجلهوهنايته،إعادتهيفيوممعلومعندهوحده
لإلنسان السملفت خلق ويف خلقته أصل يف الينظر أووات وهو ملالزمتهااألرض لالعتبار دعى

وهذاالتكراريف،وتكرراملضمونيفاآليتنيولكنبأسلوبنيخمتلفني،ومشاهدةاإلنسانهلاباستمرار
وهوفاآليةاألوىلجاءتبأسلوبالتقريراخلبيفائدةوتأثريًاحالتنوعأسلوبه،إقامةاحلججأكب

منهجالقرآناملعريفيفإعطاءاملعلومةاليتالمصدرهلاسوىالوحيمقرتنةحبجةكونهقادرعليها
علىإعادتكدونسواهوذلكحنيسبقذكراملعادبذكرخلقاإلنسانمنطنيليقوللهأينقادر

اليومألنكاوإنكنتتنكرهذ،كأولمرةمنطنييفيوممسمًىعنديمرةأخرىكماخلقتأبا
تعينو"العندية"،خلقأبيكآدممنترابوليسذلكسببلتنكرذلكاليومملترهفكذلكملترَ

وهنايظهرمنهجملكمقربوالنيبمرسل.بعلمذلكاليوممليطلععليهال  اختصاصهوحده
بلذكراملعادوهولقةقالقرآنالعقلييفإثباتالقيامةيفلفتةعقليةحنيابتدأاآليةبذكرأصلاخل

أطلعناعلىأحداألجلنييومالقيامة،(جم جم جم)هواملوت،قيل:(مي جم)قوله:)األجلاملسمى.
(2)(ومليطلعناعلىاآلخروهوالساعةوالقيامة.ألنانرىمنميوتونعاين،املوت؛وهو

                                                 

.2(سورةاألنعام،آية2)
.12(سورةاألنعام،آية1)
(.4/15،)1(،ط)تأويالت أهل السنة تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
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ما البيانية األساليب من فجمعت الثانية اآلية وحيرأما األذهان ويلجميلفت الوجدان ك
مزيجمناألساليبواملناهج،منسؤالفجوابفاستعطاففقسمفتهديد،املنكرباحلججوالبهان

قرآينفريدالقرآني نسق اجتمعتيف اليت إثباتما،ة التدرجيف اآليةويظهر بدأ حني إثباته أراد
باجلواب: أحلقه التقريريالذي تبكيتفكا"جم جم ربجم جم جم جم جم جم)"باالستفهام يفالسؤال ن

علىولنيتمامللكإالإذاكانقادراًأيهوهللبالمراءوشقاقويفاجلوابتقريروإلزام،وإفحام،
اإلبداء، على قادر هو كما وعقاباإلعادة املطيعني بثواب إال اإلعادة حكمة حتصل ولن

رغمقدرتهتعاىلعلىاخللقمنهجعقلييلزمباحلجةأتبعهمباشرةبأسلوبعاطفيأنه(3)(العاصني
أيبنصباألدلة"جم رت يب ىب)"وملكههلمإالأنهكتبعلىنفسهالرمحةليعودالشاردويتوبالعاصي

أوفرضعلىنفسهالرمحةملنتركالتكذيببالرسلوتاب،...وإزاحةالعلةإجيابالفضلوالكرم.
عهمإىليومالقيامةفإنهلوالهذاالتهديدأوتلكالرمحةهيأنهجيموأنابوصّدقهموقبلشريعتهم،

واتواألرضهللاملاعلمتمأنكلمايفالسمحلصلاهلرجواملرجوارتفعالضبطوكثراخلبطكأنهقيل:
عبيده،تعاىل، اهللامللكاحلكيماليهملأمور أن مالكالكلفاعلموا والجيوزيفحكمتهوأنه

(1)(املوالساهي.التسويةبنياملطيعوالعاصيوالع

مرةبالقسمومرة،علىوقوعالقيامةبثالثةأساليببيانيةيفبضعكلماتمثجاءالتأكيد
وقوعها على قاطعًا تأكيدًا الريب بنفي أحلقها مث واحدة كلمة يف التوكيد هذا،بنون لعظمة فيا

الكتاب!
لشأهنا تعظيمًا علىوقوعالقيامة اهللبنفسه أقسم القسم" نت")ويفاآلية فهيالم الالم

وقيل:يعينيف،"إىل"واهللليجمعنكمِإىليـَْوِماْلِقياَمِةيعينيفيومالقيامةجمازه:والنوننونالتأكيد،
(2)(ِإىليـَْوِماْلِقياَمِةالَرْيَبِفيهِ]غريكم[معناهلََيْجَمَعنَُّكْميف

نجحدهابعدكلهذاالتأكيدعلىخبهاوختماآليةمبنهجهالعاطفيبالتلويحباخلسرانمل
منمناهجالقوةيفدعلىهتديدألنالقسمكانهتديدا،وهونوعمنالتهديدفيكونهتدي وهذا

إقامةاحلجةيفالقرآنالكرمي.
                                                 

(.3/55،)1،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان(النيسابوري،3)
(.3/55،)1،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري،1)
(.4/137)،1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،الثعليب(2)
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فأخباهللتعاىلأناجلاحدلآلخرةهالك،"جم جم جم ..."غلبواعلىأنفسهم" جم جم جم)"
 (3)(خاسر

التهديد اليوموتكرار وهويثرياخلوفواحلذرلكلذي،بأسلوبنيمتتالينييشريهلولهذا
منهذااليومتأكيداًعلىوقوعهوالتحذيرمناآلياتاليتختبعنخوفالرسولوجاءتعقل.

يدعوغريهإىلالفزعوهومضموناآلياتالتاليةاليت ألنخوفه،الكفربهواألمرباالستعدادله
يامةيفالسورة.ذكرتالق



  جمجم  جم جم جم جم جمجم جممس  جم جم  جممخ  جممح  جم ُّٱ :قالتعاىل

(1) َّجم جم جم
قالابنعباس:"جم  جممخ  جممح  جم)" املكروه. واخلوفتوقع أنيعذبين، غريه أيبعبادة
(2)(أيفازوجناورحم. "جم جم"يومالقيامة "جم"أيالعذاب (جم جم جم.)هنامبعىنأعلم َأخاُف""

اآلياتالسابقحبثهاوختامهذهاآلياتجندأنهتعاىلربطاخلسرانوالفوزوبالنظريفختام
ومناستعدهلذااليومفقدفازوجنا.،فاجلاحدلآلخرةخاسرهالك،هبذااليومواالستعدادله

تعرف بضدها منهجقرآينعقليفاألشياء وهو الكرمي املقابالتكثرييفالقرآن ومنهذه،وهذه
موضوعالقيامةذكرالذينيؤمنونباآلخرةويقابلهمالذيناليؤمنونباآلخرة.املقابالتيف

 َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم جم يت ىت نت ُّٱٱٱ:قالتعاىل
(3)

َّ خب حب جب جم جم جم  جم جم جم جم ني جم جم ريجم  ين ىن جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱوقالتعاىل:
(4)

واهبذهالصلةلإلمياءإىلبعضوخصمنصفاتاملشركنيعدمإمياهنمباآلخرة،فعرف "جم جم جم  جم)"
آثاروحيالشياطنيهلم.وهذاالوصفأكبماأضرهبم،إذكانوابسببهاليتوخونفيمايصنعون
خشيةالعاقبةوطلباخلري،بليتبعونأهواءهمومايزينهلممنشهواهتم،معرضنيعمايفخالل

                                                 

(.4/137)،املصدرالسابق(3)
.15،16(سورةاألنعام،آية1)
.(6/397)،2،طالجامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)
.113(سورةاألنعام،آية3)
.151(سورةاألنعام،آية4)
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 اخلري عن جزاء يرتقبون ال إذ والكفر، املفاسد من غرورذلك إىل عقوهلم تصغى فلذلك والشر،
(5)(.والصاحلني  والتصغىإىلدعوةالنيبءالشياطني.

ويظهرمنتفسرياآلياتأنعدمإمياهنمباآلخرةيكونعادةاتباعاًللهوىويرتتبعلىعدم
هرأمهيةوبذلكتظ،يرجونحسابًاوالخيافونعقاباًاإلميانباآلخرةفسادحاهلميفالدنياألهنمال

وهومنهج،وردنياهمواحملافظةعلىاحلقوقاإلميانباآلخرةيفحياةالناسفهيسببالستقامةأم
ال وأضرارًا فسادًا استقريفعقلييرتبالنتائجعلىاملسبباتليجنباجملتمع إالمبا ميكندفعها

نيؤمنونباآلخرة.وهذاهوحالالذي،النفوسمناخلوفمناآلخرةواحملاسبةعلىاألعمال
َّجم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم يت ىت نت ُّٱٱ:قالتعاىل

(1)
والتدبرحىتيؤمنبالنيب) علىالنظر واليزالاخلوفحيمله فإنمنصدقباآلخرةخافالعاقبة

(2)(وحيافظعلىالطاعة.-والضمريحيتملهما-والكتاب
حىتيفأركانالدينفكلركنمنأركانالدينينبينوهذهاآليةتثبتمنهجالتدرجيفالدين

مرتتبان،عليهركنأخروهكذا فدلتاآليةأناإلميانبالنبوةوباليوماآلخرأمرانمتالزمانوكالمها
 جم جم جم)"-)ولتنذر(-الذيهورسالةحممد-)أنزلناه(-وهوالوحي-)وهذاكتاب(-علىاإلميانبالقرآن

 "جم جم يقتضيأن هذا وسلم.وظاهر وآله بالرسولصلىاهللعليه جمرىالسببلإلميان جار باآلخرة اإلميان
والوعيد بالوعد يؤمن الذي هو باآلخرة يؤمن الذي أن األول: وجوها: السببية هذه تقرير يف ذكروا والعلماء

ويبالغيفالنظروالثوابوالعقاب،ومنكانكذلكفإنهيعظمرغبتهيفحتصيلالثواب،ورهبتهعنحلولالعقاب،
والتأمليفدالئلالتوحيدوالنبوة،فيصلإىلالعلمواإلميان.والثاين:أندينحممدعليهالصالةوالسالممبينعلى
اإلميانبالبعثوالقيامة،وليسألحدمناألنبياءمبالغةيفتقريرهذهالقاعدةمثلمايفشريعةحممدعليهالصالة

َوُهْم....."،الموبصحةاآلخرةأمرينمتالزمنياناإلميانبنبوةحممدعليهالصالةوالسوالسالم،فلهذاالسببك
حُياِفظُونَ َصالهِتِْم على "َعلى حيمله فكذلك بالنبوة، اإلميان على الرجل حيمل كما باآلخرة اإلميان أن واملراد
(3)(احملافظةعلىالصلوات

نامالطاعاتكاداحملافظعليهاأنيأيتبأخواهتاوخصالصالةبالذكرألهناعمادالدينوس)
(4)(كلهاوجيتنباملنكراتبأسرها.

                                                 

(.8/12د.ط،)،التحرير والتنوير(ابنعاشور،5)
 .92(سورةاألنعام،آية1)
(.2/172)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي(2)
(.13/66،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(3)
(.3/121،)1،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري،4)
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وهيكنايةلكل–بأهناتنهىعنالفحشاءواملنكر وباحملافظةعلىالصالةاليتوصفهااهلل
تستقيمحياةالفردويقومسلوكهوينعكسذلك-تعاليمالديناليتتأمربكلبروتنهىعنكلفسق

يلقىفيهافظاًألعمالهوخيشىيوماًآخرجمتمعهحىتيفغيابالرقابةألنهيعلمأنعليهملكاًحعلى
خبالفاملنكرلآلخرةفماإنيأمناإلفالتمنرقابةجمتمعهحىتيبدأبانتهاك،حسابهفرقابتهذاتية

احلرماتواالعتداءعلىحقوقالغريفالرادعوالخشية.
ا لنشر يسعون الشعوبوالذين مصاحل يف التحكم عليهم ليسهل والساسة القادة من ،إلحلاد

لذلكميكنالقولبأناإلميانتمعأخالقياًوإدارياًومالياً.سيواجهونمشقةأكبيفإصالحفساداجمل
باليوماآلخرهوضرورةاجتماعية.

تائجهيفاآلخرةعلىذكرن،وكماذكرأثراإلميانبيومالقيامةعلىسلوكاإلنسانيفالدنيا
منكذببهومنآمنبه.

 جم ري جم ين ىن جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم يت ىت ُّٱٱ:قالتعاىل

َّ  مب خب جبحب جم جم جم جم جمجم جم  ني جم
(1)

ففيهذهاآلياتذكرحقيقةاحلياةالدنيابعدأنذكرحالمناغرتواهباوقالواأهناحياتنا
مببعوث وماحنن منهالدنيا غفلة حني على الساعة فجاءهتم والندامةني واحلسرة اخلسران فكان ،م

 خب جبحب جم جم جم جم)"،وباملقابلبنّيحالمنكانوايتقوناهللفيهابأننالواخرياًمنهايفالداراآلخرة

يعبثبهيفيدمبقابلتهأننعيماآلخرةليسكنعيمالدنهذاخبمؤكدبالمالقسم، "مب لعباوهلوا يا
فوائدهومنافعهبلهوممايقصدهالعاقللويتسلونبهعناألكدارواهلموم،أويتشاغلونالعابثون،

الدائمة للمشركني،الثابتة الدار هذه من خري احملرمة الشركوالشرور يتقون للذين الدار تلك وأن
وعدمقصرمدته،عالذيهومناللعبيفاملنكرينللبعثالذينالحظهلممنحياهتمإالالتمت

(2)(فائدته
وهواملقصودمنذكراآلخرةيفسياقاحلديثعنالدنياليظهرباملقابلةبنيالدارينقصر

ويظهرحالالفريقنييفالدارينليتفكرمنكانلهعقلوهوختام،وفناءهذهالدارمقارنةباآلخرة

                                                 

.32-31(سورةاألنعام،آية1)
(.7/314،)1،طتفسير المنار (رضا،2)
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م}: (مب خب {اآلية لعباخنبهمبه،أفاليعقلهؤالءاملكّذبونبالبعثحقيقَة الدنيا منأناحلياة
منهم،وهلٌو، خُيْرَتم من يرون فيموت،وهم يهلك املصائبومن وتصيُبه النوائب فيها تنوبه ومن

ودليٌل،واستعبادالنفسهلاكونإليها،ففيذلكملنعقلمدَّكرومزدجرعنالروتفجعهالفجائع.
(1)(بغريإشراكشيء سواهمعه.لَقإخالُصالعبادةله،يلزماخلواضحعلىأنهلامدبِـّرًاومصرفًا

به والتعريف وقوعه لتأكيد جمردًا كذلك جاء السورة موضوعات سياق يف القيامة ذكر جاء وكما
َّجم جم جم يت ىت نت  جمجم رت يب ىب نب جم ُّٱٱٱ:واهلدفمنه.كقولهتعاىل

(2)
البعثوالرجوعإ) به يراد إىلاهللأنه بالرد اإلخبار وظاهر القيامةىلحكماهللوجزائه يوم

(3)(.ويدلعليهآخراآلية
اليوماحلقوالتأكيدعلىوقوعهبألفاظتالمسفطرةاإلنسان ويفاإلخبارباهلدفمنهذا
يف القرآنالكرميملناهجمتعددة دليلعلىاستخدام ملنيأويإليه دائمًا منحبثه اليتُجبلعليها

ألنههوسيدهماحلقيدلعلىأنردهمإليهحتم؛مالكرميمبوالهمأنوصفاالس)،إثباتالغيب
(4)(واحلقيفاللغةهوالثباتاملتحققوىلأمورهموحيكمبينهمباحلق.احلقالذييت

وذكرالقيامةبعدالقضايااليتخيتلففيهاالبشردليلعلىضرورةهذااليومليظهرمنكان
عةالبشرأنكلمنهميدافععنعملهويراهحسنًاحىتاملسيءفطبي،علىحقممنكانعلىضاللة

وكذلكأهلاملذاهبواألديانكٌليرى،يدافععنعملهإمامنتزينيالشيطانلهأومنقصرنظره
يفسورةاألنعاميفثالثذلكجاءو،ماهوعليهحقويأيتباحلججواألدلةليثبتحسنماهوعليه

وا اآلهلة تناولت يومقضايا بينهم فيها للفصل هلل القضية بإرجاع آياهتا ختمت واألديان ملذاهب
القيامة.

َّ جم  جم جم جم جم مس جم جم جم مخ جم  مح جم مججم مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱٱ:قالتعاىل
(5)

َّجم جم جم جم جم جم جم يت ىت نتجم جم رت  يب ىب نب جم جم رب جم ٱُّٱ:وقالتعاىل
(1)

                                                 

(.11/331،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(1)
.62(سورةاألنعام،آية2)
(.4/541،د.ط،)رالبحر المحيط في التفسي،بنحيانا(3)
(.7/415،)1،طتفسير المنار (رضا،4)
.118(سورةاألنعام،آية5)
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 من خن حن جن مم  خم حم جم هل خلمل حل جل جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ
(2)

أيمرجعكمإليهيومالقيامةوالتنبئةعبارةعناجلزاءوالذياختلفوا " من خن حن جن مم  خم حم جم هل)"
فيههومناألديانواملذاهبجيازيكممباترتبعليهامنالثوابوالعقابوسياقهذهاجلملسياق

(3)(اخلبواملعىنعلىالوعيدوالتهديد
يومالقيامةسيظهربالجمالملزيدمناحلججواجلدلمنالذيكانعلىحقفيجازى،فقطهناك

فاحلكمهواهلليقولاحلقوهوخريالفاصلني.،كٌلبعمله
ناهللتعاىلعاملأتعاىل،وفاملقصودمنهأنأمرهممفوضإىلاهلل" جم  جم جم جم جم مس جم جم)"

نإمالقيامةإىلاهللفيجازيكلأحدمبقتضىعملهبأحواهلم.مطلععلىضمائرهم.ورجوعهميو
(4)(نشرافشر.إخريافخري،و

املناهجليحركيفاإلنسانكل من مزجيًا استخدم القرآن أن اآلياتجتد يفهذه وبالنظر
تامة منقناعة النابع لإلميان به ،مايصل وعاطفته وفطرته خياطبعقله الفهو فيما معرفة ويزيده

 اخللقدراكه.إليصلعقله البالغيةحباجة بألفاظه املعريفوخاطبفطرته مبنهجه القيامة بيوم فعرّفه
،تضمنذلككلهمبنهجعاطفييفأسلويبالوعدوالوعيد،ملوالهماحلقليفصلبينهموليعودواإليه

بالعقاب. ووعيد بالثواب وعد إال القيامة خب وعداً" جم جم مس جم جم "وقوله)فما الًمجييتضمن
(5)(للمسيئني.ثقيالًللمحسننيووعيداً

اخلبتأكيداً تزيد منتظمة الوعيدهتديداً،وكلذلكيفأساليببيانية اليقني،وتزيد وتزيد
طمأنينة.
منالتعريضبالوعيدبعذاباألممعقبالكالمبمثاملفيدة" جم مخ جم  مح جم":وملايفقوله)

املعطوفة،" جم  جم جم جم جم مس جم جم":الرتتيبالرتيبيفقوله بمثأعظممما ألنماتضمنتهاجلملة

                                                                                                                                                         

.159(سورةاألنعام،آية1)
.164(سورةاألنعام،آية2)
(.4/715،د.ط،)البحر المحيط في التفسير ،نحيانبا(3)
 (.13/111،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(4)
(.2/332،)1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(5)



 

  119  

 
 

تضمنتهاملعطوفعليها،ألنالوعيدالذيعطفتمجلتهبمثأشدوأنكىفإنعذابالدنيازائل
إىل والعدولعناسماجلاللة واملعىنأعظممنذلكأهنمإىلاهللمرجعهمفيحاسبهم. غريمؤيد.

تعليلاستحقاقهبأهنميرجعونإىلمالكهمالذيخلقهمفكفروانعمهلفظرهبملقصدهتويلالوعيدو
(1)(.مايطوفونمثيقعونيفيدمالكهموأشركوابهفكانواكالعبيداآلبقنييطوفون

منالكتبالسماوية القرآنكغريه بيانأنهذا يفموضوعاتالسورة آياتالقيامة وختام
جاءليدلعلىيومالقيامة.

(2)َّ ىن جم  جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم ٱُّقالتعاىل

أيبالبعثالذياإلميانبههنايةتصديقاألنبياء"جم  جم"ترجباإلضافةإىلالبشر،"جم)"
(3)(إذالتلزمهالعقولبذواهتاوإمناثبتبالسمعمعجتويزالعقلله.صلواتاهللعليهم،

،وحيإليهميرجعحلقيقةواحدةهيالتبشريواإلنذارفبالنظرإىلدعوةالرسلورساالهتموكتبهموماأ
ومن أطاع والعقابملن الثواب واحد معىن حني،عصىوهيحتمل القيامة يوم يف يكون وذلك

وهومعىناآليةالسابقة.،يستويفالكلأجلهويلقىربهليلقىجزاءعمله
حني يفأوضحصورها القيامة اإلميانبيوم الرسلأرسلتوبذلكتتجلىأمهية تكونهذه

وهذهالكتبأنزلتألجليصلاإلنسانهلذااإلميانالذيبهيتحققكمالالعبوديةهللوحده.
وخالصةالقول:

 وقوعه وعن القيامة يوم حقيقة عن لإلخبار أواًل املعريف املنهج الكرمي القرآن استخدم
 عنده.واختصاصاهللوحدهمبعرفةميعادهلذلكمساهباألجلاملسمى

  رغمأنيومالقيامةغيبوأحداثهالميكنللعقلالبشريتصورهوإدراكهوأثبتهالقرآنمبنهج 
خلق وبعظم خلقته بأصل اإلنسان ذّكر حينما عقلي مبنهج إنكاره عاجل أنه إال معريف

 واتواألرضليدللعلىقدرتهسبحانهعلىمجعخلقهيفيوماآلخرة.االسم
 دعىللقبول.هجقرآينلهأثرهيفالنفوسوهوأاليبيفإقامةاحلججمنالتكراروتنوعاألس 

                                                 

(.7/434،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،1)
.154(سورةاألنعام،آية2)
(.2/365،)1ط،ي تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز ف ،ابنعطيه(3)
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 على وتأكيدًا علىهوله متنوعةداللًة بأساليببيانية القيامة جاءأسلوبالتهديديفذكر
 وهومنهجالقوةبعدإقامةاحلجة.،احلذرمنهواالستعدادله

 اإلخبارعناليوماآلخرمل فيهاملنهجالعاطفيمسة وفصل،منهولوخوفورغبةورجاءا
وصاحبامللكقبلهتديدهووعيدهيكتبعلىنفسهالرمحةرغمقدرتهعلىاخللق،وقضاء

 ليعودالشاردويتوبالعاصي.
 اجتماعية ضرورة اآلخر باليوم ،اإلميان ملكًا عليه أن يعلم باآلخرة يؤمن حافظاًفالذي

آخرَ خبالفاملنكر،الهويلقىفيهحسابهفرقابتهذاتيةتعرضفيهأعمألعمالهوخيشىيومًا
على بانتهاكاحلرماتواالعتداء حىتيبدأ جمتمعه إنيأمناإلفالتمنرقابة فما لآلخرة

 حقوقالغريفالرادعوالخشية.
 املقارنةبنيحالمنآمنباليوماآلخرومنكفربهمنالفوزواخلسرانجيعلمنلهعقليؤثر

الدنياوإنكانظاهرهامناملتعوالزينةواللهوإالأنمدهتاقصريةمقابلاحلياةاآلخرةعلى
 األبديةومتعهازائلةمقابلاخللوديفنعيمأبدي.

 واستخدمالقرآنالكرميمزجيًامناملناهجوإالوعدبالثوابووعيدبالعقاب،خبالقيامةماه
لإلميانالنا تامةليحركيفاإلنسانكلمايصلبه وفطرته،بعمنقناعة فهوخياطبعقله

تضمنذلككلهمبنهجعاطفييفأسلويبالوعد،دراكهويزيدهمعرفةفيمااليصلعقلهإل
 والوعيد.

 وذكرالقيامةبعدالقضايااليتخيتلففيهاالبشردليلعلىضرورةهذااليومليظهرمنكان
البشرأن،علىحقممنكانعلىضاللة ويراهحسناًكالًفطبيعة ،منهميدافععنعمله

 والفصلسيكونيومالقيامةبنييديأعدلحكمسبحانهوتعاىل.
 عليهم اهلل صلوات باألنبياء التصديق هناية هو اآلخر باليوم أمهية،اإلميان تتجلى وبذلك

الكتبأنزلت الرسلأرسلتوهذه حنيتكونهذه يفأوضحصورها القيامة اإلميانبيوم
 ألجليصلاإلنسانهلذااإلميانالذيبهيتحققكمالالعبوديةهللوحده.
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 أحوال المؤمنين والكافرين يوم القيامة المبحث الرابع:

ليأيت،منكانيصدقهبذااليومومنكفربه،مؤمنهموكافرهم،بُعثالناسوُحشرواليومالريبفيه
وعملهالفصلبينهمويلقىكلمنهمجز تصديقه كانله،اء ربه للقاء فمنصدقالرسلواستعد

ومنصدقالشيطانواتبعهوىنفسهوقفذلكاليومجيرالذل،األمنوجنامنهوليومالقيامة
واهلوانعلىتفريطهيفاالستعدادهلذااليوم.



 

  122  

 
 

مبنهجهوهومشهدمنمشاهديومالقيامةيصفالقرآنالكرميحالكلمناملؤمنوالكافر
بأساليببيانيةهتز،املعريفيفإعطاءاملعلومةالغيبيةاليتاليستطيعاإلنسانختيلهاوحدهدونوحي

وهيطبيعةإنسانية.فلوكنتترغب،مشاعرالرهبةوالرغبةيفالنفوسوحتركالفطرةالختياراألسلم
الطريق:سلوكطريقالتعرفهوقاللكقائلب ملالت،فيهملخاطروالعقباتمافيهمنافاحذرهذا

نفسكللسالمةواجتنبتهلطريقغريهوإنكنتالتصدقالقائل.

لواحدللناسليختارك ويفاإلخبارعنأحوالاملؤمننيوالكافرينيومالقيامةبيانمناهلل
يختاربعبادهأنبنّيالطريقوماسُيوصلإليهل وذلكمنرمحتهأيحاليرجوأنحيشرعليه،

ووصفأحوالالناسيومالقيامةيدعوإىلاإلجيابيةوالفاعلية،اإلنسانعلىبينةولتقومعليهاحلجة
يفهذهاحلياة.

وسيكونتناوهلاحبسبترتيبها،وجاءوصفهذهاألحواليفسورةاألنعاميفثنيتعشرةآية
 جممح جم مج جم مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم جم جم  ني جم جم ري جم ين ىن جم جم ُّٱٱ:قالتعاىليفالسورة.

َّ مس جم جم جم  مخ
(1)

أولمشهدمنمشاهدالقيامةيفالسورةيواجهفيهاملشركنيالذينأنكرواالبعثوكذبواباليوم
معمنأشركوهميفعبادةاهلل بأسلوبالسردالتقريريملنهجالقرآناملعريفيف،اآلخرحنيحيشروا

امل لتبدأ واليقنيالقويُّ)واجهةتقريرحشرهممجيعًا اجلليُّ االنكشاُف احلشر الذيحيُصليوم وإمنا
.(2)(املرتتُبعلىاحملاَضرةواحملاَورة

"مث"وعطفنقولب)وهوحشرذلوحتقريهلملذلكخصاملشركنيبالذكرمنبنيمنحيشروا
أشدعليه،وألنيفألنالقولمتأخرعنزمنحشرهممبهلةألنحصةانتظاراجملرمماسيحلبه

وصرحبللذينأشركواألهنمبعضإمهالاالشتغالهبمحتقرياهلم.وتفيدمثمعذلكالرتتيبالرتيب.
(1)(مامشلهالضمري،أيمثنقولللذينأشركوامنبنيذلكاجلمع.

                                                 

.22،23،24(سورةاألنعام،آية1)
(.3/121،د.ط،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(2)
(.7/174،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،1)
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االستفهام بأسلوب احلقائق فيه تنكشف الذي اليوم ذلك يف واحملاورة املواجهة فتكون
وفسادحاهلميفاآلخرة،قريريالت ويف،سؤالالتبكيتوالتشهريوالتعجيبمناختيارهميفالدنيا

تصويرهذهاملشاهداحليةحتريكللنفوسوهزللقلوبوإعمالللعقلليحسناختيارالطريقيفالدنيا
املوقف قـَْولُهُ)قبلأنيقفهذا الت " جم جم جم  ني جم جم ري جم ين"َوأَمَّا قريعوالتبكيتالفاملقصودمنه

لكم شفاعتهم أين املراد يكون أن وحيتمل الشركاء، نفس أين معناه يكون أن وحيتمل السؤال،
أنالذياليكونالكالمإالتوبيخاوتقريعاوتقريرايفنفوسهمانتفاعكمهبم،وعلىكالالوجهني:و

(2)(.فسادهذهالطريقةوصارذلكتنبيهاهلميفدارالدنياعلىكانوايظنونهمأيوسعنه،
وكذبما ضعفوعجز اهللليظهر يفعبادة يشركونه أييفأهنم"جم جم جم)" كانوا

كلزعميفقالابنعباس:وهذاتوبيخهلم.وأهناتقربكممنهزلفى،مكم،شفعاءلكمعنداهللبزع
(3)(القرآنفهوكذب.

ا لتقريعوالتوبيخوالعجزعناجلوابويفحلظاتالفزعواهللعاليتأصابتقلوهبمأمامهذا
وختلوا"ربنا"دوابربوبيةخالقهمبقوهلموختليالشركاءعنهمماكانمنهمإالأنعادوالفطرهتموشه

نكرانه على وأقسموا شركهم لزموهواملعىن:كفرهم."جب)"عن الذي كفرهم عاقبة تكن مل مث
واحللفعلىاالنتفاءمنبائناإالجحودهوالتبؤمنه،وقالوادينآوقاتلواعليهوافتخروابه،أعمارهم،
(4)(ألنهكذب.مثمليكنجواهبمإالأنقالوافسمىفتنة،وجيوزأنيراد:التدينبه.

كان عنالنفعوالضروملا مايعجز مناختيار املشهدوحاهلميفالدنيا منأعجبحاهلميفهذا
(1)(وباإلشارةإىلأهنمفعلوه{مج جم}فهاميفقوله:وباالست{ مث}أشارإليهبقوله:)العجب،
(2)(كيفصاروبالتكذيبهمعلىأنفسهم.أي:"مح جم مج جم مث)"واملعىن:

وأكثرمايالحظيفاإلخبارعنأحوالالكافرينواملؤمننييومالقيامةهوأسلوبالتشخيص
منأساليبالتهديدومافيهامر،رةومجلالقولواالستفهامواأليفمشاهدحيةناطقةمنخاللاحملاو

                                                 

(.12/511،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(2)
(.6/411،)2ط،لقرآنالجامع ألحكام ا ،القرطيب(3)
(.2/12)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري(4)
(.7/82)،د.ط،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،البقاعي(1)
(.1/441،د.ط،)بحر العلوم(السمرقندي،2)
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وتقريروقوعهاوتأكيداخلببأساليببيانيةموجزةُتشعربعظمةهذاالكتابوتنوع،واخلوفوالفزع
أساليبهومناهجهاليتتالمساإلنسانبكيانهكلهعقلهوعواطفهوفطرته.

ألخرى مواجهة من واملخاطب بالسامع آلوينتقل مشهد احلشخر،ومن مشهد إىلمن ر
وجاءتاملشاهدبأفعالاملاضيلفظًاتأكيداًالناريصفحالاملنكرهلذااليوم،مشهدالوقوفعلى

علىوقوعهاواملعىناالستقبال.

 جم جم جم جم جمجم جم جم جم يل ىل مل خل  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

(3)َّ جم جم  ىن من

وعرفوا"ياليتنا"هميفالدنياوأظهروااحلسرةوالندامةعندمارأواالعذابتيقنوامنفساداختيار
أنالنجاةماكانإالبالتصديقواإلميانمباجاءتبهالرسل.

أهنمعرفواأنماأحدمها:مثفيهدليالن:متنواعندمعاينتهمالعذابالعودوالردإىلالدنيا.)
أنوالثاين،(.جم جم جم جم جم جم)يثقالوا:حبتكذيبهماآلياتوتركهماإلميان،أصاهبمإمناأصاهبم،

ألهنمإمنافزعواعندمعاينتهمالعذابفتمنواالردوالعودإىلالدنيا؛اإلميانهوالتصديقالفردالغري؛
دلأناإلميانهوالتصديقالفردال،ومليفزعواإىلشيءآخرمناخلرياتألنيكونوامناملؤمنني،

(4)(فعلىذلكالتصديق."درد"تكذيبهووالوأنهضدالتكذيب،غري،

واستخدام،ينتهاللتأكيدعلىمعاالنار""علىكقوله(1)ولألساليبالبيانيةأثرهايفزيادةتأكيداخلب
،"لو"ويفزيادةاخلوفوالتهديدكمايفإضمارجواب،للمبالغةيفالتكراروالتأكيد"إذا"بدل"إذ"

متينالردومتينأنلومليكذبواومتينلوآمنوا."ياليتنا"مينبقولهويفإظهاراحلسرةوالندموالت
واملقصودأنيوم،علىأقوال"بلبداهلمماكانواخيفونمنقبل"واختلفالعلماءيفمعىن

وهومنهجحتذيريملنكانله،القيامةسيكونلكشفاحلقائقوسيكونوبالعلىمنكذببه
)منهجعاطفي(.وحتذيرمنه)منهجمعريف(فهوإخبارباملآل،كاملوقفعقلليتعظقبلأنيقفذل

                                                 

.27،28(سورةاألنعام،آية3)
 (.4/53،)1،ط()تأويالت أهل السنة تفسير الماتريدي،املاتريدي(4)
(.12/518،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(1)
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يحتهميفاآلخرةواهنتكتواعلمأناللفظحمتمللوجوهكثرية.واملقصودمنهابأسرهاأنهظهرتفض)
(2)(.أستارهم

وجواب وتوبيخ وسؤال جديدة حماورة يف املرة هذه رهبم على يقفون وهم املشهد ويتكرر
ويبنتهياملشهدباحلكمعليهم،خزيهموذهلميفذلكاملوقفوعدمقدرهتمعلىاإلنكاريصورمدى

و احلقائق كشف يوم يف مصريهم ومالقاة نفعاً،باخلسران جيدي وليته باحلق تزداداالعرتاف بل
احلسراتعلىالتفريطحنيتضاعفهلماألوزار.

 جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم يت ىت نت  جم جم رت يب ىب نب جمجم رب جم جمجم  جم جم جم جمِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم ُّٱٱ:قالتعاىل

 َّ ين ىن جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم
(3)

يشاهدونمنعاقبةتكذيبهمففيهذااملوقفيقرونحنييسألونفالجماللإلنكاربعدما
ينكرون كانوا السابق املوقف يف بينما العيان يصيبهم،مشاهدة الذي واهللع اخلوف من وذلك

البعثوالعذابباحلق؟يعين:"جم  جم جم)"يائسلعلهينجوممايالقيفيحاولونحماولةال أليسهذا
يفموقفآخر،والقيامة" مت خت حت جت  هب"إنهحق،قالابنعباس:هذايفموقف،وقوهلم"جم رب"قالوا

 (4)(.ففيموقفيقرون،ويفموقفينكرونمواقف،
عرتافأوالنكرانفقدخسرواالبيعوانوقيامالساعةسواءباالولكنالجناةبعدفواتاأل

الكالم:) معىن اهلل،وإمنا بلقاء كذبوا الذين وُكس اهللقد من به يستوجبون الذي اإلميان ببيعهم
واليشعرونماعليهممناخلسرانبالكفرالذييستوجبونبهمنهَسَخطهوعقوبته،رضوانَهوجنته،

الساعة،يفذلك جاءهتمالساعحىتتقوم حلقهممناخلسرانيفبيعهم،فإذا ما فرأوا بغتًة قالواة
(1)("ياحسرتناعلىمافرطنافيها".حينئذتندًما:

احلسراتعلىما منسلوكنفس،مضىوفاتتبدأ للسامعنيليحذروا هنا ونداءاحلسرة
هفيقعالنداءعلىوقعيبحىتالتقعوامبثلأيتنبهواعلىما،الطريقةمنالتفريطوبيعاآلخرةبالدنيا

غرياملنادىحقيقة.

                                                 

(.12/511(املصدرالسابق،)2)
.31-31(سورةاألنعام،آية3)
(.2/119،)1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي(4)
(.11/325،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(1)
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ياندامتناوخزيناوالعربإذااجتهدتيفاملبالغةيفاإلخبارعنأمرقاُلواياَحْسَرتَنايعين:)
ضيعناوتركناوياندامتناَعلىَمافـَرَّْطنايعين:ياَحْسَرتَناوياَويـَْلَتناعظيمتقعفيهجعلتهنداءكقوله:

اآلخرةَوُهْمحَيِْمُلوَنَأْوزاَرُهْميعين::العملِفيهايعين نـَْياِمْنَعَمل  آثامهمَعلىظُُهورِِهْميعين:يفالدُّ
(2)(إهنمحيملونآثامهم.

وزرهم لسوء تقريري خبب احلوار مضمن" ين ىن جم جم)"وانتهى يأمثون ما سوء عن إخبار
فإمناوقولهأالهلبلغت،يبلغالشاهدالغائب،أالفل وهذاكقولالنيبالتعظيملذلكواإلشادةبه،

(3)(فهوخبجمرد" ين ىن جم"وأماأراداإلشادةوالتشهريوهذاكلهيتضمنهَأال،
والتذكريباحلقالذي)منهجعاطفي(جاءللتحذيروالتنفريمنحالالكافر)منهجمعريف(فاإلخبار

السوية الفطرة له فطري(تستجيب الواالستعداد)منهج التفريطحىت على واحلسرة الندامة تقع
وجاءهذااخلب)منهجعقلي(،زيملنخسرواكلشيءوالعظةواالعتبارملنيرغبعنموقفاخل

وتنوعهايزيدهاتأثريًايفاليببيانيةتزيداخلبتأكيداً،التحذيريعنحالالكافرينيومالقيامةبأس
فيهلفت"ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم"بدءيفالنصالكرميبالتعجبيفقولهتعاىل:)فالالنفوسوحيملهاعلىاالستجابة

،والتنبيهبالسؤالواجلوابممايوقظالذهنويشحذه،لالنتباهوهتويلللموقفبهتتحققالبدايةاملثرية
للحقائقيفالنفسحيثيأيتدورالسرداهلادئ ،ومنمثيأيتالنداءزيادةيفالتنبيهوالتذكري،إقرارًا

احملسوس هيئة على وإظهارها املعاين جتسيم املبدوءة،مع التعقيبية باجلملة النص "بأال"ليختم
مضمونه وتأكيد تقريره يف مبالغة إليه املتلقي ذهن وموجهة بعدها مبا لالهتمام مثرية االستفتاحية

(1)ودعوةإىلاالعتباربهوتعريضاًبالذينملينتفعوابهوإنشاءاًلذمهم.(

فرادىالشفيع مشهدجديدللكافرينيبعثعلىاخلوفوالرهبةفهاهمبنييدياهلل
ومليقدموامنالعملالصاحلمايأملونبهرمحةاهلل.،والنصريمندوناهلل

َّ  جم مي خي حي جي جم مه جم  منهن خن حن جن مم خم حم جم هل  خلمل حل جل جم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
(2)

                                                 

(.1/443)،د.ط،بحر العلوم (السمرقندي،2)
(.2/284)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(3)
.396،ص1ط،ة لنصوص االخبار في سورة االنعام()دراسة تحليلي أصول اإلعالم اإلسالمي وأسسه ،السادايت(1)
.94(سورةاألنعام،آية2)
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،علىظهرهجترهإىلمصريهاألليميقفوحدهبالشفعاءبأوزارهالكافر،مشهديهزالقلوب
املستمع. أمام حيًا حرصتم"جم)"بأسلوبتصويرييشخصه وما وأوالدكم أموالكم منفردينعن

علىاهليئة"جم جم جم جم"وعنأوثانكماليتزعمتمأهناشفعاؤكموشركاءهللوآثرمتوهمندنياكم،عليه،
مل"خل حل"ماتفضلنابهعليكميفالدنيافشغلتمبهعناآلخرة" جل جم جم"االنفراداليتولدمتعليهايف

والقّدمتموهألنفسكمِفيُكْمُشرَكاُءيفاستعبادكم، منهنقريًا ألهنمحنيدعوهمينفعكموملحتتملوا
(3)(فقدجعلوهاهللشركاءفيهمويفاستعبادهم.آهلةوعبدوها،

فيهمناخلوفوالرهبةوالتوبيخوالتقريعوسوءفريومالقيامةمعماهذااإلخبارعنحالالكا
وأنيرتاجعالكافرعن،عاقبةالكفروالشركمنشأنهأنحيملالعاقلعلىاإلميانوالعملالصاحل

يبثيفالقلبوالعقلويفوصفحالهمنالتحذيربأسلوبتصويريما،كفرهقبلأنيلقىآخرته
يحدثالتأثرياملطلوبوتستجيبالنفوسملافيهاخلريهلا.احلركةواحلياةف

ويصرفاملاليف"  جم جم جم"فإذنالعاقلمنيكسبالزادليوماملعادحىتاليوبخبقوله)
بليكونمن" خل حل جل جم جم"وجوهالتعظيمألمراهللوالشفقةعلىخلقاهللحىتالخياطببقوله

ينقطعبنيالنفسواجلسد[21ل:]املزم" جم جم جم جم جم جم جم جمٱ"زمرة يوم كيالتطولحسرته
(4)(وصله.

غابويغيبعنوهوأسلوبقرآينمتكرريفوصفأحوالالناسيومالقيامةللتأثريولتقريبما
احلسمبنهجمعريفوعاطفيوفطري.

صرواملعىن:جئتموناواحداواحدا،كلواحدمنكممنفردابالأهلوالمالوالولدوالنا)
(1)(ممنكانيصاحبكميفالغي،وملينفعكمماعبدمتمندوناهلل.

القيامة،وتتواىل يوم الكفار وقوف الشفعاءمشاهد وختلي ذهلم يصور مشهد كل ويف
باباليتأوصلتهمإىلكانيلحقهباألسوالشركاءعنهموجّرهمحسراتوويالتتفريطهميفالدنيا؛

يذكرالسببمثيقرراملصريليفتحالعنيوالقلبعندمنيشاءاهللأنوهومنهجقرآينهذااملصري،

                                                 

(.2/47،)3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الزخمشري،3)
(.3/124،)1ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان(النيسابوري،4)
(.7/42،)2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(1)
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البعثوإنكاريفتحعينهوقلبهوذلكمنخاللاالستفهامالتوبيخيعماقدموامنتكذيبالرسل
مثيقررهلممصريكفرهم.تارةأخرى،فينكرواتارةويقرواليقيمعليهماحلجة،

 جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم ٱُّٱ:قالتعاىل

 (2)َّ حب جب جم  جم جمجم جم جم

 َّجم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم مس جم جم جم  مخ جم مح جم مج ُّٱٱوقالتعاىل
(3)

فالنصالكرميمعإخبارهووصفهحلالالكافرينيومالقيامةفيهحتذيربليغوختويفشديدمن
أسبابهذا بيان املصريمع لتزينيهذا واالستسالم اإلغواء والتكذيببالرسلاملآلمن الشيطان

وبيانالشرتاكاألولياءواألتباعيفهذااملصري.واآليات،
وهذامناهللجلثناؤهتقريعوتوبيخهلؤالءالكفرةعلىماسلفمنهميفالدنيامنالفسوق)
عليهمقيمنيباحلججالبالغة،أماكنتمقدأتاكمرسٌلمنكمينبِّهونكمعلىخطومعناه:واملعاصي.

مقيمني، عليه كنتم ما على مقامكم على اهلل وعيَد ذلك،وينذرونكم تقبلوا وملفلم تتذكروا ومل
 (1)تعتبوا(

حتذيرمنهاودعوةلواالغرتاربزينةاحلياةالدنيا،ويفاإلخبارعنخطورةاإلغواءبزخرفالقو
وحتديدهذهاألسبابدونغريهامنإغواءاآلخرينملوصلةهلذااملصري،مناألسباباجملانبتهاألهنا

وقوله)وتزينيالكفرهلمدليلعلىعظيمجرمهاملاكانتسبباًلتضليلاآلخرينوهالكأصحاهبا.
هلموهواالغرتارالذياليواقعه"  جم جم جم" الوجوه التفاتةفصيحةتضمنتأنكفرهمكانبأذم

(2)(أنيكونمبعىنأشبعتهموأطعمتهمحبلوائهاكمايقالغرالطائرفرخهرَّتْـُهمُغوحيتملعاقل،
وهذااإلخبارواإلنذارلقطعالعذرعلىالكافرينوإقامةاحلجةعليهمحنييقفونيومالقيامة

يفمثلهذااملوقففاليسعهميومهاإالأنيشهدواعلىأنفسهمبالكفر.

                                                 

.128(سورةاألنعام،آية2)
.131(سورةاألنعام،آية3)
(.12/121،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(1)
(.2/347)،1ط،لعزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا،ابنعطيه(2)
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وأهنمقومغرهتماحلياةالدنياواللذاتووصفلقلةنظرهمألنفسهم،،وختطئةلرأيهمذّمهلم،)
لرهبماحلاضرة، واالستسالم بالكفر أنفسهم على الشهادة إىل اضطروا أن أمرهم عاقبة وكان

(3)(واستيجابعذابهوإمناقالذلكحتذيراًللسامعنيمنمثلحاهلم.
البياني باألساليب مليء تشخيصي كسابقه واملستجلبةواملشهد النفوس يف املؤثرة املتنوعة ة

 جم ري جم"كرواالعتبارمنمثلهذااملصريالنتباهاألذهانوحتريكمشاعراخلوفوالرهبةوإعمالالف

واستخدمأسلوبالسردالتقريريوهومنهجالقرآناملعريفيف"،مح جم مج"فبدأبأسلوبالنداء"، ني جم
". حب جب جم  جم"مثأسلوبالتعقيبيفقوله"جم جم جم جم جم جم"،"  جم جم جم "تقريرالغيب

ألنختلدهؤالءالكفرةيفالنارفعلصادرعنوَحِكيٌمَعِليٌمصفتانمناسبتانهلذهاآلية،)
(4).(حكموعلممبواقعاألشياء

الأمااإلخبارعنأحوالاملؤمننييومالقيامةفهيبشارةهلموحصانةلروحهماملعنويةحىت
فبعدالنظريفكلأوضحطاملاقدعرفواحقيقتها،وينظرواحلياهتمبشزينةوهلوالدنيا،يضعفواأمام

األمورمنصفاتالعقالء.
َّ  مب خب جبحب جم جم جم جم جمجم جم  ني جم جم ري ُّٱٱٱ:قالتعاىل

(1)
أخبالقرآنالكرميمبنهجهاملعريفبصيغةاإلقرارأنالداراآلخرةخريللمتقنيمناحلياةالدنيا

وتنغصهلوها،نوّضحبعدأ وقصرمتعها لتقريباملرادللعقولحقيقتها واستخدمأسلوبالتشبيه
ينفد.بينمانعيماآلخرةأبديال،هاللعبواللهويفقصرمدتهوانتهائوالقلوبفشبههاب

وحثعلىبعدالنظروالعململاهو،ويفاإلخبارعنحقيقةالدنياحتذيرللمؤمننيمناالغرتارهبا
ودعوةللكافرينجمدداًللعودةإىلاإلميان،خريكماوصفالقرآنالكرميالدرااآلخرةبأهناخريوأبقى

فشملتاآليةعلىقصرهامناهجمتعددةمنمناهجالقرآنالكرميختاطبيفوالتفكريفمصائرهم.
ذييثريمعرفةاإلنسانومنهجهاملعريفال،وعقلهيفالتفكرواالعتبار،اإلنسانعاطفتهيفالتحذير

وبنينعيمحصانةوموازنةبنيمتاععاجلفان مبصريهوجزاءمايقدممنعملليكونيف يفالدنيا
مقيميفاآلخرة.

                                                 

(.2/66)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،(3)
(.2/346)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(4)
.32(سورةاألنعام،آية1)
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فبدأاإلخبار،كدهذهاملعاينممايثرياالنتباهوالتفاعلوالقبولساليبالبيانيةتؤوقدجاءتاأل
(.  مب خب)مثباالستفهام(جب جم جم جم جم)مثبالتأكيد(جم جم  ني جم جم ري)عنهذهاحلقائقباحلصر

ويفالنصاألخريخيبعنمصريومآلاملؤمننيمبنهجهاملعريفمعذكرالسببالستحقاقهم
َّ جم يت ىت نت جم  جمرت يب ىب نب جم ُّٱٱٱ:قالتعاىلهلذااملصري.

(2)
فقال:) اهللللمؤمننييفاآلخرة أعد ما ذكر و"ىب نب جم"مث ْم َرهبِِّ وهيدارِعْنَد هياجلنة

فاهللالسالمواجلنةويقال:السالممناألمراضواآلفاتواخلوفواهلرموغريذلك. السَّالِم داُر هَلُْم
أياهللتعاىلحافظهموناصرهميفالدنيا."نت جم"دارربالعزةاليتأعدألوليائهبالثوابدارهيعين:

(1)(ايـَْعَمُلوَنيفالدنيا.هووليهميفاآلخرةبالثوابمباكانُوويقال:
تشريفبإضا أميا الشريف،وقدشرفهم المسه دارهميفاآلخرة بقولهفة رهبم"ومقرهمعنده "عند

تأكيداًعلىتوليهميفالدنياواآلخرةمبااستجابواألوامرهواتعظوابآياته.
هللتعاىل.ووليهمأوالسالمعلىالقولبأنههواالضمريراجعإىلرهبم، " جم يت ىت نت جم")

متويلأمورهموكافيهمكلأمريعنيهم،بسببماكانوايعملونهبباعثاإلميانبهواإلذعانملاجاءبه
الواليةصالحاملفيدةلكلمنيعيشمعهم،واإلالصالحاملزكيةألنفسهم،رسولهمنأعمال وهذه

(2)(واآلخرة.اإلهليةللمتذكرينمناملؤمننيالصاحلنيتشملواليةالدنيا
تواعلىماهمعليهوهذااإلخباربواليةاهللهلمهوتذكريبعظيمنعماهللعليهمليشكروهويثب

 كماأنفيهتبكيتللكافرين.منصالحاحلال،
وليعلم،ليعلمواعظمهذهاملنةفيشكروهامبأناهللويلالقوماملتذكرين،أفاداإلعال" نت"يفقـَْولِِه:)

(3)(.نذلكفيغيظهماملشركو
فيهمنعدليفاجلزاءوضخامةيفالعوضهانتينتظرهمنمصريوماوإذاعرفاملؤمنما

هدافهوهذاجيعلهيفطمأنينةوتسمونفسهلالرتقاءبأاوزادصبهورضاهبأقدارالدنيا،يفعينهالدني
وبذلكيهنأبسعادةالدارين.مناحلياة،

                                                 

.127(سورةاألنعام،آية2)
(.1/482،د.ط،)، بحر العلوم(السمرقندي1)
(.8/54،)1ط،تفسير المنار(رضا،2)
(.8/65،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،3)
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وخالصةالقول:
 رعنأحوالاملؤمننيوالكافرينيومالقيامةرمحةمناهلليفاإلخبا نّيالطريقبعبادهأنب

 وماسُيوصلإليهليختاراإلنسانعلىبينةولتقومعليهاحلجة.
 .وصفأحوالالناسيومالقيامةيدعوإىلاإلجيابيةوالفاعليةيفهذهاحلياة 
 يفالدنياوفسادحاهلميفاآلخرة،رهميفوصفحالالكافرينيومالقيامةتعجيبمناختيا

للقلوبوإعمالللعقلليحسناختيار حتريكللنفوسوهز املشاهداحلية هذه ويفتصوير
 الطريقيفالدنيا.

 قولواالستفهامواألمر،أسلوبالتشخيصيفمشاهدحيةناطقةمنخاللاحملاورةومجلال
 والفزع،ومافيها واخلوف التهديد أساليب بيانيةومن بأساليب اخلب وتأكيد وقوعها تقرير

كله اليتتالمساإلنسانبكيانه ومناهجه الكتابوتنوعأساليبه هذا بعظمة ُتشعر موجزة
 عقلهوعواطفهوفطرته.

 وهومنهجحتذيريمنكذببه،أنيومالقيامةسيكونلكشفاحلقائقوسيكونوبالعلى
وحتذير)منهجمعريف(فهوإخبارباملآلاملوقف،عقلليتعظقبلأنيقفذلكملنكانله

)منهجعقلي(.وعظةواعتبار)منهجعاطفي(منه
 وتنوعهايزيدهاتأثرياًيفالنفوسوحيملهاعلىاالستجابة.ليبالبيانيةتزيداخلبتأكيداً،األسا 
 فتحالعنيمنهجالقرآنيفوصفاحلالمثذكرالسبباملوصلهلذهاحلالمثتقريراملصريلي

 والقلبعندمنيشاءاهللأنيفتحعينهوقلبه.
 امل لروحهم وحصانة هلم بشارة فيها القيامة يوم املؤمنني أحوال عن ودعامةاإلخبار عنوية

 ةاهللله.ويهنأبواليوحيققسعادةالدارين،فيعيشبطمأنينة،لتحملعناءاحلياة،
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 الفصل الثالث
 الفاسدة حول الغيبيات( معتقداتن في إبطال ال)منهج القرآ

 مدخل وسبعة مباحث:
 حول الرسالة . ات الفاسدةمعتقدالإبطال  المبحث األول:

 حول القرآن الكريم. المعتقدات الفاسدةإبطال  المبحث الثاني:
 .حول الرسول  المعتقدات الفاسدةإبطال  المبحث الثالث:

 الجن والمالئكة. لفاسدة حولالمعتقدات اإبطال  المبحث الرابع:
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 مدخل:

ماهوغي إليهبالجمالللعقليفالوصولاحلقائقالكبىاليتمتإثباهتايفالفصولالسابقةمنها
واملالئكة والرسالة وضرو،كالوحي ثبوهتا إلدراك العقل من قليل إعمال مايكفي وجودهارومنها ة

ما،ميكنمشاهدهتاكالبعثوالقيامةوحدوثهاوإنمل حتملأصحاهباعلىإثارةولكناملكابرةكثريًا
حىتتصبحعقيدةتعتنقها،وتزينهايفمرآةالعقللباساحلقالشكوكومتويهاحلقائقبشبهتلبسها

منغريبرهانأو للفطرةوالعقلمعًا وخمالفتها رغمفسادها هواتباعللهوىوتدافععنها علمإمنا
اجتماعية. ومكانة شخصية ملصاحل باحلجةومراعاة مقارعتها إىل حباجة الفاسدة العقائد فهذه

العرتافباحلق.يلزمهماواستدراجأصحاهباإىلما

وقفأمامنزعات،صفتهدعوةاهللإىلالناسمجيعاًوالقرآنالكرميوقفأمامهذهالعقائدب
ناقشعقائدهموفنذمزاعمهمبأسلوب،باطلإنكارحقائقهوجمادلةأصولهأصحاهباالذينحاولوابال

سمفاليقرهمعلىمواحلويفالوقتذاتهيتسمباحلز،يقربواليبعدويؤلفوالينفرمنشأنهأن
فأجلمخصومتهمباحلسوالعيانوعارضهميفأسلوب،نالباطلرغبةيفاكتساباألتباعميءش

تكثرفيهاحكايةأقواهلميفذلك)وسورةاألنعامبشكلخاصمقنعواستداللملزموجدلحمكم.
حىتإناألمربالقولتكرر(احلججبلفظ)قل...قل...بلفظ)وقالوا.وقالوا(وتلقنيالرسول

(مي جم جم جم جم جم)وقوله(جم جم  جم جم جم ٱٱ):فيهاعشراتمناملرار،وقدسبقيفاآلياتقولهتعاىل
بعضهم فقد بيان فيه مبا موضوعهما يف احلجج وإقامة القولني من كل على بالرد تعاىل وأمره

 (1)(االستعدادلإلميان
عمد ملا الباحثتواستكمااًل البابوعرضمادتهتمنةإليه منتقرير،قسيملفصولهذا

وسيكون،الفصلعلىإبطالالعقائدالفاسدةهذاسيعمل،مثتثبيتهاوحتصينها،لألمورالغيبيةأوالً
                                                 

(.7/311)،1،طتفسير المنار،رضا(1)
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وسيُلحق،يةللباطلحىتيظهراحلقواضحاً()تعررداًعلىآراءاملنكرينالفاسدةحولهذهالغيبيات
تثبيتاًألهل،فسيبقىمنينكرويعارض،كلهذهاحملاوالتوالباهنيبأسبابإعراضهمعناحلقبعد

احلقبأهنمعلىاملنهجالصحيحوإنأنكرمنأنكروأعرضمنأعرض.
 .حول الرسالة المعتقدات الفاسدةإبطال  المبحث األول:

رفملقاةإىلوهذهالرساالتمباحتملهمنمعا،ساسيفالعالقةبنياهللوعبادهالرساالتمتثلاأل
إىلالب لتبليغها اإلرسالهولطفإهلي،شرهتدفإىلتعبيدالناسخلالقهماألنبياء ءوهؤال،وهذا

  َّ جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىت  ٱُّٱ:قالتعاىل،األنبياءهماملنذروناملبشرون
وقد(1)

أيدهمباملعجزاتاليتعلىمثلهاآمنالبشر.

ذاتالرسالةاليتجاءفكانتمعجزتههي،زيفمعجزةسيدناحممدواختلفتطبيعةاإلعجا
للناس نضج،هبا تناسب عقلية خبتامذيإالبشريالفكرمعجزة والرسالة(انًا النبوة فرسالة،)طور
تروىنتاتحباجةملعجزةخالدةالتنتهيبخالدةكان فتصبححكاية كاملعجزات،هاءزمنرسوهلا

ألنتأثريهادائمفكانتمعجزةعقلية، وطبعيسىوسىسابقنيكعصاماحملسوسةلألنبياءال
والبهنة بني،الفعل القاهرة(ومجع و)الرسالة(وبني)اآلية األعناق تلوي ال آية ختضعهاولكنها

وألنهذهالرسالة،كفإهنالنخُتضعإالأهلزماهناألهنالوكانتكذل،وتضطرهاللتسليمواإلميان
وهاهوالقرآنحىتاليوم،أنتكونمعجزهتامفتوحةلكلجيللكلأهلزمانومكانفناسبخالدة

ويبقىرصيدهالينفد،بقىميُِدمنبعدنامباحيتاجونهوسي،توحُيستمدمنهكلمايقوماحلياةكتابمف
نمجيعاً.وهذاماميزهاعنمعجزاتاألنبياءالسابقنيفكاناإلعجازيفالشكلواملضموبليتجدد.

جيحدون املكابرين املنكرين أن إال إعجازها وقوة الرسالة هذه صدق وضوح من وبالرغم
.ويطالبونباآلياتالقاهرةليؤمنوابأنهذهالرسالةمنعنداهلل

قالوالوالنزلعليهآيةمنربه.:الشبهة األولى

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي  مي جم جم جمجم جم جم جم جم ىن من ُّٱٱ :قالتعاىل
(2)

                                                 

.48آيةمن،سورةاألنعام(1)
.37ةآي،سورةاألنعام(2)
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التحققمنفبدأبعرضالشبهةوهيطلبهممنرسوهلمتعنتًاوتعجيزاًوليسرغبةيفاإلميانو
إنمرادهمآيةملجئةإىلاإلميان،واإلجلاءاضطرارالاختيار،فاليوجه)صدقهفهميعلمونصدقه

إنحصل به الطلبواليعتد اآلي ....إليه واآلياتمعوجودهذه طلبهملآلية اتالبينات،وأما
علىأناهللتعاىل ....الرسولالكونههوالدليلالذييرونهموصالإىلاملدلولفسببهحماولةتعجيز

املعا اجلاحدون بآياتأخرىغرياآلياتاليتاقرتحها أيدرسوله إميانا،قد املؤمنون هبا ازداد ندون
(1)(واجلاحدونعناداوطغيانا

بأناهللقادرأنجييبهمعلىمقرتحهممناآلياتالقاهرةولكنهفأمراهللرسولهبأنجييبهم
مستعمليفمعناهالكنائي،وهوانتفاءأنيريداهللتعاىل " جم جم جم جم ىي  مي جم)"مليردحلكمةيعلمها

الذين على احلجة إقامة من املقصود حصل بينات بآيات رسوله أرسل ملا ألنه مقرتحهم، إجابة
لزا فلوشاء قادر.كفروا، بالدليل،دهممناآلياتألنه مناجلوابإثباتللرد الطريقة ففيهذه

أيولكنأكثراملعانديننهراجعإىلاملدلولااللتزامي،فإ"ُّ َّ ٍّ ٌّ"وهبذايظهرموقعاالستدراكيفقوله:
دقاليعلمونأنذلكلوشاءاهلللفعله،وحيسبونأنعدماإلجابةإىلمقرتحهميدلعلىعدمص

وذلكمنظلمةعقوهلم،فلقدجاءهممناآلياتمافيهمزدجر.الرسول
 الردغرياملعىنالذيأفاده فيهعلىأنعدمإجابتهمفيه.....فيكوناملعىنالذيأفادههذا نبهوا

(2).(فيهعلىسوءنظرهميفاستدالهلمفائدةهلموهواستبقاؤهم،وهذانبهوا
ااختيارأوأناآليةالقاهرةأواًلملغيةللتكليفوليسفيه،لشبهةيفردا)منهجعقلي(وهو

وتدبر تأمل عن القاهرة،قناعة اآلية ألن ملطلبهم جيبهم مل هبم ورمحة مبقصدهم اهلل ولعلم وثانيًا
)منهجمعريف(.توجباالستئصاليفحالمليؤمنواواهلليعلمبعدمإمياهنم

ملاأنيفتنزيلهاقلعاألساسالتكليف،إناقرتاحهاجهل،أي:" ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي  مي جم جم)"
جريافإنمنلوازمجحداآليةامللجئةاهلالك،أواستئصاالهلمبالكلية،املبينعلىقاعدةاالختيار.

(3)علىسنتهتعاىليفاألممالسالفة.(

                                                 

(.7/324)،1،طتفسير المنار ،رضا(1)
(.7/211)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)
(.4/351)،1ط،لمحاسن التأوي، القامسي(3)
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متهليدفعهمإىلالتفكريفوجاءالردبإجيازبالغيلهأثرهيفقرعالقلوببأهناقدرةاهللوحك
سيؤولإليهمصريهملوأجاهبمإىلمطلبهمرغمقدرتهعلىذلكفيهامنالرمحةمباهذهاحلكمةوما
اجلليل"جم)")منهجعاطفي(. االسِم أنإظهاَر للتفخيموالتهويلكما لرتبية"ىي  مي جم جم"تنوينها

البا الُقدرة فيهمناإلشعاربِعّلة معما تعاىَلعلىاملهابِة قدرتِِه واالقتصاريفاجلوابعلىبياِن هرِة
تنزيِلهامعأهناليستيفحيزاإلنكارلإليذانبأنعدمتنزيلهتعاىلإياهامعقدرتهعليهحلكمة بالغة

أيليسوامنأهلالعلم{ُّ َّ ٍّ ٌّجيبمعرفتهاوهمعنهاغافلونكماينىبءعنهاالستدراُكبقولهتعاىل}
آيةولكنَأْكثـََرُهْماَليـَْعَلُموَن........وامل عىنأنَّهتعاىلقادٌرعلىأنينزلآيًةمنذلكأوآيًةأيَّ

(1)ويتخذونعدمتنزيلهاذريعًةإىلالتكذيب(
ماونفىالعلمعنأكثرهمألهنمما مفقهوا واملعارفمابنيأيديهممنآيةفيها نالعلوم

)منهجعلمي(.رملافيهمندالئلوإشاراتوهودعوةللنظ،ليسيفغريه
والتأّمل للنظر معرضة آيات يف اإِلْنَذاَر جعل إمنا سبحانه أنه يـَْعَلُموَن اَل َأْكثـََرُهْم )َولِكنَّ

(2)ليهتديقومويضّلآخرون.(

.يءقالواماأنزلاهللعلىبشرمنش:الشبهة الثانية
لقرآنوأنهأظهرمنأيآيةمعجزةجرتعلىيدرسول؛ملاقامتاحلجةعلىاملشركنييفنزولا

هومعروفبالتواترمناتوغلوايفاملكابرةواجلحودفقالواماأنزلاهللعلىبشرمنشيءوأنكروام
فذكراهلليفكتابهمقولتهموردعليها.،خبالرسل
 جم جم  جم جم جم ِّ َُّّ ٍّ ٌّ جم جم  جمجم ىي مي جم جم جم جم جم جم جم جم  منىن جم جم جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قالتعاىل

 ىن جم جم جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم يت ىت نت  جم جم رت يب ىب نب جمجم رب جمجم

 جم جم جم جم جم جم جم  مس جمجم )جم مخ جم مح  جم مج جم مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين

َّ جم جم جم جم  جم جم جم
(1)
(2)ارمحتهوحكمتهلذلكقالواماقالوه.أهنمماقدروااهللحققدرهوالعرفوفقدمالسبب؛

                                                 

(.3/131)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(1)
 .(2/461)، 1ط،الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعاليب(2)
.93-92-91آية،سورةاألنعام(1)
القا(2) أقوالاختلفاملفسرونمن املشركونعلى أم اليهود ئل الطبييفتف، سريهمجعها الطبي، جامع البيان في تأويل ،

(.11/521)،1ط،القرآن
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الرسل" جم يل ىل مل خل)" بعثة واللطفهبمحنيأنكروا علىعباده يفالرمحة حقمعرفته عرفوه وما
أوماعرفوهحقمعرفتهيف"  جم جم جم جم جمٱ"وذلكمنأعظمرمحتهوأجّلنعمتهوالوحىإليهم،

نيجسرواعلىتلكاملقالةالعظيمةمنإنكاروملخيافوهحسخطهعلىالكافرينوشّدةبطشههبم،
(3)النبّوة.(

ماكانواينكروهنافهممعرتفونبهوبقدرتهولكنمحلهمهمنفيالرسالةأنكرواهللصفات وهممبحاولت
محةبعبادهبإنزالمااجلحودوإنكارالرسالةإىلنفيصفاتاهللمنالقدرةعلىإنزالاآلياتومنالر

ابتدأاآليةبالتنويهإىلقدراهللالذيانتقصوهبنفيهمالرسالةوهو،مفيههدايته )منهجفطري(هلذا
 جم جم جم":أهنمملاقالوا)واهللأعلم،مناالعرتافبقدرةاخلالقسبحانهيذكرهممبااستقريففطرهم

اهلل " من جم جم جم يهالصالح،فلمإىلأنهاليقيماحلجةعلىعباده،واليأمرهممباهلمفنسبوا
(4).(وهحقعظمتهوالعرفوهحقمعرفتهيعظم

يعرفونهومشهورعندهموهو أمراهللرسولهأنيلجمهمباستفهامينقضويردمقولتهممبا
أنزلفإنكنتمتقرونبكتابموسىفقدبطلتمقولتكمبأناهللما)منهجعقلي(كتابموسى

الكتابعلىحممدوهوبشروبشركذلكأنزلهذافكماأنزلعلىموسىوه،يءعلىبشرمنش
دليلعلىأنالنقضيقدحيفأيضاً.) نقضقوهلمويفاآلية وذلكأنه الكالم "جم جم جم":صحة

هلذا" جم جم جم جم":بقوله مفيدة حجة كانت ملا الكالم فساد على دليال النقض يكن مل فلو
(1)اْلَمْطُلوِب(

ع الرد قبل موسى كتاب وصف يفوشرعيف زيادة اجلواب يسمع أن وقبل االستفهام لى
الميكنهم مما والنور مناهلداية فيه بنيالعربمبا بتواتركتابموسىوشهرته إفحامهموتبكيتهم

فعلوهبكتاهبم،إنكارههوأيضاً منإنكاررسالة)منهجمعريف(وفضحهموذمهممبا حىتيتمكنوا
أرادوا.فيهوصجبعلهقراطيسخيفونماحممد امنتبهعليهفهويبدونما ممنعلموذكرهممبا

)منهجعاطفي(.همؤمامليعلموههموالآبا
                                                 

(.2/44)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري(3)
(.7/37)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(4)
(.4/581)، د.ط، البحر المحيط في التفسير ،ابنحيان(1)
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بأن،يسعهماإلنكاراسألبنفسهألنهالمثأمرهبالردعلىم )أمرهبأنجييبعنهمإشعارًا
 رت يب ىب نب"واب.هنماليقدرونعلىاجلأوتنبيهًاعلىأهنمهبتواحبيثه،اجلوابمتعنيالميكنغري

وهومنمناهجالقوةيفاخلصومةواجلدال(2)"يفأباطيلهمفالعليكبعدالتبليغوإلزاماحلجة.(جم
فإناحلجةقد،ثقةمباعندهمناحلقمثاألمربرتكهميفخوضهمإنمليستجيبواهلذاالبيانوالبهان

وقعتعليهموعلىغريهم.
يقدرونعلىأنينكرواذلكفإنالعقلالسليموالطبعاملستقيمأيأنزلهاهللفإهنمال"جم رب)"

يشهدبأنالكتاباملوصوفاملؤيدقولصاحبهباملعجزاتالباهرةاليكونإالمناهللسبحانه....
فسواءأقراخلصمبهواملقصودأنهبلغتهذهالداللةإىلحيثجيبعلىكلعاقلأنيعرتفهبا،

(3).(أومليقرفالغرضحاصل
وبعدأنتعرىالباطلوكشففسادالشبهةوبطالهنابإنكارالرسالةشرعبتجليةاحلقبوصف

أخرى.)" أليشبهة مناهللسدًا رسالة الكتابأنه كانمنيت ىت نتهذا الوصفأنه هذا "وفائدة
ااملمكنأنيظنأنحممداخمصوصمناهللبعلومكثريةيتمكنبسببهامنتركيبالقرآنعلىهذ

فنفىذلكالوهموبنيأناهللهوالذيتوىلإنزالهبالوحيعلىلسانجبيلالنسقمنالفصاحة،
)(1)

فكل،وأعجزالعلماءببحرعلومه،أعجزالعربعلىفصاحتهموبالغتهم،إعجازبالغي
تزيدالشبه وتزيداحلجةقوةووضوحاًعبارةيفاآليةحتتملوجوهًا وأعجز،أعجزبألفاظه،ةدحضًا

معاين،برتاكيبه حيتمل أخرى.،فالتقدمي حيتمل على)والتأخري أنزل الذي الكتاب هذا أن أخب
 جم"َوِقيَل:"جم جم جم":كارإمناوقععلىاإلنزالفقالواالرسولمبارككثريالنفعوالفائدة،وملاكاناإلن

ماأنزلاهللتعاىلفهومبارككانتقدميوصفهباإلنزالآكدمنوصفهبكونهمباركاوألن"جم جم جم
.(2)(قطعافصارتالصفةبكونهمباركا،كأهناصفةمؤكدةإذتضمنهاماقبلها

                                                 

(.2/172)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(2)
(.3/121)،1ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابوري(3)
(.3/121)،1ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،لنيسابوريا(1)
(.4/583)،د.ط،البحر المحيط في التفسير،ابنحيان(2)
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ال قاهر معجز بأنه ووضوحًا بيانًا احملجة تزيد فيه صفة كلعدليقارع.كل إىل )يدعو
ومنكر؛وإحسان، هذا،وينهىعنكلفاحشة دعا الكتبدعتاخللقإىلما ملوكذلكسائر

،(3)واللَّهأعلم.((،جم جم جم جم)لذلكقال:بلكانتموافقةبعضهالبعض؛خيالفبعضهمبعضا،
وهذهاستمالةألهلالكتابأنهموافقملايفكتبهمومصدقملاجاءتبهليؤمنواويسلموامبابشرت

واهللأعلم.،وهوهذاالنيبوهذاالديناجلديدبهكتبهم

مبايفلفظاإلنذارمنمعاينالرسالة)منهجمعريف(؛لاألرضمجيعاًوأكدأنهرسالةوأنهأله
ومايفلفظأمالقرىمنإشارة،اطفي()منهجعواكتفىباإلنذارألناملقصودباآليةختويفاملشركني

منهاأهنامنشأالدينوالشرعومنها)وأُمَّاْلُقرىمكةمسيتبذلكلوجوهأربعة،ألهلاألرضمجيعاً.
ومنهاماحلقعنالشرعمنويأناألرضمنهادحيةومنهاأهناوسطاألرضوكالنقطةللقرى،مار

َوَمْنَحْوهَلاوتقديراآليةلتنذرأهلأمالقرى،أهناقبلةكلقريةفهيهلذاكلهأموسائرالقرىبنات،
اإلنذارألهنممن(4)يريدأهلسائراألرض( منهذا ىفبنّيأهنمأهلالقرواستثىناملؤمننيباآلخرة

فتأملهمباآليات)منهجعاطفي(وهذاالوصفهلمترغيبًايفسلوكمسلكهم،يؤمنونهبذاالكتاب
بالعلم(جم جم جم))قوله:فيهاوجوهًامنها:(1)وذكراملاتريدين،ذااإلمياوتدبرهممبصريهمساقهمهل

فالجيوزأنيؤمنوامبايؤيدهعثوتأكيده،ألنالقرآنجاءيفتأييدحججالبواحلججآمنوابالقرآن؛
(2)القرآنواليؤمنوابالقرآن.(

دإىلالناستلقاهاوبعدهذااإليضاحوهذهاحلججوالباهنيعلىأنالقرآنهورسالةحمم
)منهجعاطفي(.توعدمنكّذببعدذلكبالعذاب،وحياًعنربه

                                                 

(.4/171)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(3)
(.2/322) ،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،عطيهابن(4)
)حملةبسمرقند(مننسبتهإىلماتريدمنأئمةعلماءالكالم.أبومنصوراملاتريدي:د،حممدبنحممدبنحممواملاتريدي:(1)

املعتزلة،التوحيدكتبه: القرامطة،أوهام على السنة،الرد أهل بسمرقند،تأويالت الزركلي333،مات ،15ط،األعالم ،ه.
(7/19.) 

(.4/172)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
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هذهألفاظعامةفكلمنواقع"جت هب مب خب  حب جب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم)"
"َوَمْنَأْظَلُم"شيئاممايدخلحتتهذهاأللفاظفهوداخليفالظلمالذيقدعظمهاهللتعاىلبقوله:

(3)أيالأحدأظلم(

والكذب؛ اللَّه على يفاالفرتاء الرسالة له عمن نايفالرسالة أن داللة كمدعي)يفاآلية
وكذلكمنادعىأنهينزلمثلالرسالةسواء،كالمهامفرتعلىاللَّهكذبا؛الرسالةلنفسهوليستله

فهويفاالفرتاءعلىاللَّهكالذيادعىأنهينزلمثلأومنادعىأنهملينزلاللَّهشيًئا،ماأنزلاللَّه،
إقامةاحلجةفعلىذلكيكوننايفالشيءومثبتهيفماأنزلاللَّهالنايفواملدعييفذلكسواءشرعا؛

(4)واللَّهأعلم.(والدليلسواء،








 .حول القرآن الكريم ات الفاسدةمعتقدالإبطال  المبحث الثاني:

األكثرتعرضًاللتشكيكوإثارةللشبهاتوالنقداخلاطىءكرميوهوأصلالعقيدةاإلسالمية؛القرآنال
علىإنكارأنهمنعنداهلل. لقضيةووهذهالشبهاتتدوريفغالبها سورةاألنعامخاللمعاجلتها

بعضهاوسكتتعنبعضلوضوحالدليلوردتعلى،تعرضتألقوالالكفارحولالقرآنالعقيدة
ةوحىتماسيحتجونوالقرآنمبجملهردعلىكلماطعنفيهوكلماسيطعنفيهمنالعصورالالحق

هلايثبتمصداقيته.وردعليهامبناهجوحججعقليةأقلفهموتدبر،بهيومالقيامة

واحلججوالباهني فهوبذاتهمعجزةعقليةخالدةمعمانقلهمنالدالئلاملعرفيةعناهلل
والُشبهحسبترتيبهايفالسورةبدأتبقوهلمأنهأساطرياألولني.،علىمصداقيته

                                                 

(.2/322) ،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(3)
(.4/173)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(4)
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قالواإنهأساطرياألولني.:الشبهة األولى

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل جمجم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

َّ جم جم جم جم مي  خي جيحي جم مه جم هن من خن حن جن
(1)

يقولونذلكالكتاب،:واألسطورةأحاديثاألّولني،قيل:)أيماهذاإالأساطرياألولني،
يعرفونأنهحق،تعنًتامنهم؛ عنإتيانمثله،وأنهليسبكالمالبشر؛ألهنمكانوا ولوألهنمعجزوا

(،جم جم جم جم)حيثقيلهلم:كانهومفرتىعلىماقالوالقدرواهمعلىأنيأتوابشيءمثله،
(2)وأنهمساوي.(فعلموابعجزهمعنإتيانمثلهأنهليسمنكالمالبشر،

واملاعجزواعناإلتيانمبثلهقالواإنهأساطرياألولنيأييشبهقصصوحكاياتاألولنيليثبت
يفذلكإظهارلعجزهموضعفهمفماوجدوامايطعنوافيهغريقوهلمهذا.و،أنهليسمبعجز

أ) قوهلماعلم منذكر القوم كانمقصود القرآنمعجزاالقدحيف" خن حن جن  مم خم"نه كون
الكالمفكأهنمقالوا: لألولني،منجنسسائراحلكاياتاملكتوبة،إنهذا وإذاوالقصصاملذكورة

باملشتملةعلىحكاياتاألولنيوأقاصيصاألقدمنيمليكنمعجزاكانهذامنجنستلكالكت
للع قال:خارقا بأن عنه القاضي وأجاب يفبادة. كان لو يقال أن يلزم مدفوعألنه السؤال هذا

(1)(مقدوركممعارضتهلوجبأنتأتوابتلكاملعارضةوحيثمليقدرواعليهاظهرأهنامعجزة.
جداهل نتيجة القولكان احملاجةفهذا عن اهللوحنيعجزوا لرسول أساطريم قالوا واجملادلة

قائله،األولني عنعجز ينبئ قول جاءوك" مل خل حل جل)"فهو أهنم إىل اآليات تكذيبهم بلغ أي
" خن حن جن  مم خم حم جم هل"واجلملةإذاوجوابههووحىتهياليتتقعبعدهااجلملالعملهلا،جيادلونك،

(2)خرافاتاألولنيغايةالتكذيب(فإنجعلأصدقاحلديث

                                                 

.26-25آية،سورةاألنعام(1)
(.4/51)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
(.12/516)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(1)
(.2/158)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي(2)
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فكتابهو،بوصفحاهلموهويُغينعناجلوابواكتفى،والقرآنالكرميسكتعنالرد
فهم،يوضمينمنهمفهواعرتاففعللهكلالطاقاتوالُسبلللصدعنه!أساطرياألولنيُتشحذ

وينأونبأنفسهمعنهخمافةتأثريه.،ينهونالناسعنه
معمتانةمعاينةيعرفونأنالتدبرفيهيفيدمحالوةنظمهفوقنثرهموشعرهم،)وهملرؤيته

عنقراءتهواستماعه،أي:".مه جم هنلذلك"فيخافونتأثريهيفقلوباخلالئق.التطلععلىإعجازه.
يتباعدونعنهبأنفسهم،أي:"جي جم"فيفسدعليهمأغراضهمالفاسدة.لئاليدعوهمإىلالتدبرفيه،

نفورهمعنه،إظهاراً لنهيهمعنه.لغاية عنه،وتأكيدًا منمتمماتفإناجتنابالناهيعناملنهّي
خوفًامنقوةتأثريالتنزيلوللمؤمنني،النهي.....وملاأشعرذلكبكوهنميبغونالغوائللرسولاهلل

وإنالدائرةعليهم،ألناهللمتمنورهومظهردينهأتبعهبأنهالحيصلهلمهذااملطلوب،يفالقلوب،
(3)بتعريضهاألشدالعذابعاجالوآجالَوماَيْشُعُروَنأيبذلك.(" جم جم مي  خي"بقوله:

ر ضر وال ماضره أنه اهلل عند من وأنه بأساطري ليس وأنه إعجازه متام على سولهوتأكيدًا
لذيوعدهمبه.وكانهلماهلالكا،بلكانلهالظهوروالتمكني،مافعلوهمنالصدوالنأيعنه

قصرإضايفيفيدقلباعتقادهمألهنميظنونبالنهيوالنأيعنالقرآنأهنميضرون" جم جم مي  خي)"
 وبتضليلالنيبء الضالل على بدوامهم أنفسهم يهلكون إمنا وهم الناس، يتبعه وال يتبعوه لئال

إمناوأنماأرادوابهنكايتهالناس،فيحملونأوزارهموأوزارالناس،ويفهذهاجلملةتسليةللرسول
أنفسهم. به بنيالناسأنيضرون الشائع ألن الشديدة املضرة على ويطلق اهلالكاملوت. وأصل

ن عند القتلواملذلة من يفالدنيا يلقونه ما باهلالكهنا فاملراد الضر. ويفاملوتأشد اإلسالم صر
(1).(اآلخرةمنالعذاب

 علىبطالنقوهلموقدكشفالقرآنعنخبثتصرفهموهوكافياًوصفحاهلمكانردًا
فقدتظاهرواباالستماعإليه،ئاًمليكنيعلمعنهارسولاهللشيإعجازحبدذاتهبكشفنواياهماليت

أساطريليومهوا بأنه حكمهمعليه مثأطلقوا مثصدوا،أتباعهمأهنميبحثونعناحلقيقةمثجادلوا
بأ وابتعدوا إالبأنفسهم.الناسعنه أضروا أهنمما شعروا بالرسولوما اإلضرار بُغية )ونفينفسهم

                                                 

(.4/336)،1ط،محاسن التأويل، القامسي(3)
(.7/183)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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فإذاقلتاليشعرفقدنفيتعنهالعلمالنفيالعامالذيالشعورمذمةبالغةإذالبهائمتشعروحتس،
(2)يقتضيأنهاليعلموالاحملسوسات.(

فقدعمدإىلامل الشبهة مناهجالقرآناملستخدمةيفهذه نهجاملعريفيفوصفحاهلمأما
ويفسرد،وكشفنواياهماملضمرة،نصشبهتهملبيانتفاهتهاوسقوطهاوسردأقواهلماملعلنةوسرد

قولاخلصمأثناءاجملادلةدليلعلىثقةاجملادليفنفسهوقوةاحلقالذيمعه.
منسلوكمسلكهم واالغرتارحباهلمحىتالواملنهجالعاطفييفذكرعاقبةاهلالكللمنكرينحتذيرًا

ينالوانفسمصريهم.

فلوالمعرفتهماألكيدةبتأثريهذاالقرآنمابذلوا،لعقلييفذكرحماوالهتمللصدعنهواملنهجا
فاالهتماملشأنهدليلعلىاعرتافهمبإعجازه.،هذااجلهدمنأجلصرفالناسعنهكل

ىالنيببالقرآنوادعىالنبوةوجعلالقرآنفقدأت،وافرتاألدلةعلىأنالقرآنمعجزوقدت
فص أهل وهم مبثله اإلتيان عن العرب وحتدى صدقه على وبالغةداللة على،احة حرصهم ومع

إىلاحلرباليتهي،واهفمااستطاعوارغمكلمابذلوهتكذيبهوإبطالدع أشقفقاتلواحىتفعدلوا
وقَتلوا عجزهم،قُتلوا عن احلرب إىل عدوهلم لتعسرهفدل لألعسر فلجأوا باأليسر معارضته عن

 (1).عليهم
قالواإنأحكامالقرآنليستصاحلةللتطبيق؟:الشبهة الثانية

وحديثاً،كمإليهويطلبونحكمًامنالكهانفكانوايرفضونالتحا،وهيشبهةقدميةحديثة
أنالقرآنجاءإلصالحزمنوأوضاعمعينة لنزولههيتلكاألوضاعاملعاصقالوا بعدتقدم،رة أما
العلموتطورالعقلفلميعدالقرآنصاحلاًللتطبيق.

                                                 

(.2/281)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابنعطيه(2)
بتصرف.،33ص،1ط،  إثبات نبوة النبي ،اليزيدي(1)
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  حب جب جم جم جم جم جم جم جم  نيجم جم ري جم ين ىن جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱٱقالتعاىل:

(2)َّ مث هت مت حتخت جت هب خبمب

اجعلبينناوبينكَحَكماًإنشئت: أنمشركيقريشقالواللنيب(3))وسببنزولهذهاآلية
فنزلتعليه،ليخبناعنكمبايفكتاهبممنأمرك،نأحباراليهودوإنشئتمنأحبارالنصارىم

بالردعلىهذهالشبهةاليتتُثاريفكلعصرممنأرادواإقصاءهذاالقرآنعنالتحكيم(4)هذهاآلية.(
وقدمياً،والتطوروالتشريعوفصلالدينعناحلياةحبججقدمهذاالكتابوعدممواكبتهلعصرالعلم

،بغريهدىوالعلمفضلواوأضلوا،أرادواأنتبقىهلمالسلطةواحلاكميةويكونوامتبوعنيالتابعني
ليسيفغريهمنوحكمهقدفصليفكتابهما،عنطلبهمبأنهالحكمغرياهلل  جاوهبمالرسول

كتبأوتشاريعحتفظاحلقوقوحتكمبالعدل.

دقيفوأنهالصاوبالغةالعبارة،يفوضوحالداللة،ىماتبلغهالكتب:القرآنبلغأقصأن)
واليفأحكامهعلىماخيالفيفأخبارهعلىماخيالفالواقع،اليعثرأخباره،العادليفأحكامه،

(1).(تحديواالحتجاجعلىأحقيةالقرآناحلقفذلكضربمنال

اهلليعلمونبأنالقرآنحق.وأنأهلالكتابالذينتطلبونحكمهمدونحكم

)مثعضدالداللةعلىأّنالقرآنحقبعلمأهلالكتابأنهحقلتصديقهماعندهموموافقته
واليريبكجحودأكثرهموكفرهميفأّنأهلالكتابيعلمونأنهمنزلباحلق،"جم جم جم جمله...."

لكلأحد،"َفالَتُكوَننَّ"به.وجيوزأنيكون تعاضدتاألدلةعلىصحتهعلىمعىنخطابًا أنهإذا
(2)خطاباًألمته( اخلطابلرسولاهللوقيل:فماينبغيأنميرتىفيهأحد.وصدقه،

                                                 

.115-114ةآي،سورةاألنعام(2)
(وملأقففيمااطلعتعليهمنمراجعألسبابالنزوليفسببنزوللآليةغريماذكرهاملفسرونيفتفاسريهم.3)
(.2/161)،د.ط،النكت والعيون،دياملاور(4)
(.8/21)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(1)
(.2/55)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري(2)
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البشريةلسعادهتايلزمفيهمنكلماواستخدماملنهجاملعريفمرةأخرىيفوصفالقرآنوما
يةالتارخييةوالتشريعيةوصالحيتهوهوإشارةإلعجازهمنكلمناحيهاخلبيةوالقصص،وتكاملحياهتا

لكلعصروزمان.
وعداًل،" جم)" مبعىناستمرتوصحتيفاألزلصدقًا املوضع منيفهذا وليسبتمام

(3)نقص....ِصْدقاًفيماتضمنهمنخبَوَعْداًلفيماتضمنهمنحكم(
يلخالفًالكتبمنأرادواتبدوأكدعلىمغايرتهأليكتاببأنعلومهوأحكامهالتناقضفيهاوال

)منهجعقلي(.التحاكمإليهموإىلكتبهمفهوبذلكأوىلبالرجوعإليهوحتكيمهيفكلشؤوناحلياة
بأنيظهرأنفيهيانمباينقضهويبطلهأويعارضه،انتفاءاإلتفمعىنانتفاءاملبدللكلماته:)

ليسبتمام. ما فليسفإنجاءأحدمبا وزورا هومكابرةيفصورةذلكبنقض.ينقضهكذبا وإمنا
وانتفاءتغيريمااءمايبطلمعانيهوحقائقحكمته،وانتفبالنسبةإىلألفاظالقرآنونظمه،النقض،

به. وحكم شرعه كناية األخري االنتفاء املسلمون.وهذا خيالفه أن عن النهي يكونعن وبذلك
(4).(عماليفحقيقتهوجمازهوكنايتهالتبديلمست

ومجعكل،جاءبهالقرآنمناخلبواألحكاموهذهاآليةمجعتمنالدالئلعلىصدقما
ومليستطعأحديفأيعصرعلىالطعنيف،العظامتناوهلاالعلماءباستفاضةلفظيفاآليةاملعاين

صحتهارغماحملاوالتاجلادةواملستمرة.
اأْلَوَّلُحت جت هب")قـَْولُُه: ُوُجوٌه واملعىنأنهؤالءالكفاريلقونالشبهاتيفكوهنادالةعلى :...."َوِفيِه

الدالئلاليتالتقبل يفهذه الصالةوالسالمإالأنتلكالشبهاتالتأثريهلا صدقحممدعليه
التبديلالبتةألنتلكالداللةظاهرةباقيةجليةقويةالتزولبسببترهاتالكفاروشبهاتأولئك

والوجهالثالث:أن....هالثاين:أنيكوناملرادأهناتبقىمصونةعنالتحريفوالتغيريوالوجاجلهال.
والوجهالرابع:أنيكوناملرادأنأحكاماهللتعاىلالتقبل.....يكوناملرادأهنامصونةعنالتناقض

(1)(التبديلوالزوالألهناأزليةواألزيلاليزول

                                                 

(.2/337)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابنعطيه(3)
(.8/21)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(4)
(.13/126)،3ط،التفسير الكبير ،يالراز(1)
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باالتبا أوىل الصفات هبذه من،عوهو اخلصائص هذه كل له األزل كتابمنذ يوجد وال
احلفظودقةاخلبوتكاملاألوامروالنواهيوعدمالتبديلوالتغيري.

ألنهمنعندهحقالميكنتبديلهمبايناقضه،ألنةعلىوجوباتباعدالالتالقرآن،ودلتاآلي)
(2)(كلهاحكيمالخيفىعليهشيمناألمور

،فيهمايصلحلكلعصروكلزمان،وكانالنيبحممدخامتالرسل،خالدةلذلككانمعجزة
التغيريوالالتبديل نقلووحي،اليطاله رغمأهنا عقلية معكلعصر،معجزة تتجدد والمعجزة
زمنرسوهلا دائمالفعلوالبهنة،تنتهيبانتهاء وإمنا،ألنتأثريها فهيالتدهشالعقلوالتذهله

وترشده ويتدبر.تنضجه ويتفكر بنيليتعقل مجع بأنه املتحدي")ومتيز "الرسالة"وبني"اإلعجاز
عقيدهتاوشريعتهاوقيمهاعلىالنحوالذيميزهاعنمعجزاتاألنبياءالسابقنيفكاناإلعجازيف

(3)الشكلواملضمونمجيعاً.(

ال املنهجالعاطفومليستخدمالقرآنالكرمييفهذه وذلكلذكراحلكم،يشبهةوالردعليها
يناسبهااملنهجلذلكال،طفبلحيكمهااحلقوالعدلواحلزمواحلاكميةالتقومعلىالعواوالتحاكم
واهللأعلم.-العاطفي

لِن ا:الشبهة الثالثة ِن ِمن ق ب  ل ىَٰ ط آئِف ت ي  ُب ع  ِكت َٰ آ أُنِزل  ٱل  ....أن ت قُولُٓوْا إِنَّم 

وجاءفيهمناحلججوالباهنيوالبيانمايقطعالعذر،إىلقيامالساعةقرآنالكرميحجةجاءهذاال
بعدمالعلمأواإلميانحىتيومالقيامةوحنيالوقوفبنييدياهلل.

جب حب  خب مب هب جت حت خت مت هت  جم جم جمجمجم جم جمني   جم جمري  جمُّٱٱٱ:قالتعاىل

 جم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جم جم  جمجممس  جم جم جممخ  جممح  جممج جممث

َّجل حل خل مل هل جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم
(1)

قبلأنيقع ماسيعتذرونبه ببياناحملجة.،فذكر اآليات)فقطععليهماحلجة هبذه واملراد
يومالقيامةانالتوراةواإلجن أنزالعلىيلإثباتاحلجةعليهمبإنزالالقرآنعلىحممدكياليقولوا

                                                 

(.7/71)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(2)
.37ص،1ط،محمد المصطفى المعصوم بشر يوحى إليه،عمارة(3)
 .157-156-155آية،سورةاألنعام(1)
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حت خت مت هت ":القرآنعليهموقولهعذرهمبإنزالطائفتنيمنقبلناوكناغافلنيعمافيهمافقطعاهلل

"جممس  جم جم جممخ  جممح  جممج "أيالنعلمماهيألنكتاهبمماكانبلغتناومعىن"مث
 جم جم":ذاوقالمفسرلألوليفأنمعناهلئاليقولواوحيتجوابذلكمثبنيتعاىلقطعاحتجاجهمهب

واهلدىواحدفماالفائدةفإنقيل:البينةنوماجاءبهالرسولوهدىورمحة.وهوالقرآ"جم جم جم
قلنا:القرآنبينةفيمايعلممسعاوهوهدىفيمايعلممسعاوعقالفلمااختلفتالفائدةيفالتكرير؟

(2)(أيإنهنعمةيفالدين."جم"صحهذاالعطفوقدبيناأنمعىن
تهمأنهمليكنهلمكتابوأنالكتبالسابقةملتكنبلغ:األول،وذكرشقنيهلذهالشبهة

ئرالعرببأهنممليكن)معىنهذهاآليةإزالةاحلجةعنأيديقريشوساومليتمكنوامندراستها.
وهذاالقرآنيامعشرالعربأنزلحجةعليكملئالتقولواإمناأنزلتالتوراةفكأنهقال:هلمكتاب،

(1)معرجلمنكم(فهذاكتاببلسانكمووحننملنعرفذلك،واإلجنيلبغريلسانناعلىغرينا،
فأبطلعذرهم،أهدىمناألمماليتكانهلاكتبأنهلوكانهلمكتابلكانوا:والشقالثاين

قناعوالتأثرييفاألفهاموالقلوب.التدرجيفالتعليللهأثرهيفاإلوهذابإنزالالقرآنعليهمبلغتهم.
قبلنابلساهنمولغتهمفلمنعرفماأنزلناعليكمالقرآنلئالتقولواإنالكتابأنزلعلىمن )

وقدكان"،جممس  جم جم جممخ  جممح  جممج ."عذراألنفسكمفيهوغفلناعندراسته،فتجعلونه
لكناخريامنهم،قالاهللمجاعةمنالكفارقالواذلكلوأناأنزلعليناماأنزلعلىاليهودوالنصارى

(2)(انورمحةونعمةملناتبعهوهدىبيحجةواضحةبلغةتعرفوهنا،"،جم جم جم جم جم"تعاىل:
يفاتباع وملا فيهمنأسبابالسعادة باتباعالقرآنملا باألمر القضية عرضهذه منوبدأ ه

ةومدخللدحضحججهمبإنزالهوسقوطمعذرهتمئوهذهالبدايةهتي،رمحةومايفخمالفتهمنشقاء
الشتمالهعلىأسباباهلدايةالدائمةوعمومهودميومته.

وجهني:"جم)" حتتمل والزيادة.أحدمها:والبكة النماء على أبًدا يكون خري لكل اسم
اتبعواي:أ(.جمني  )وقولهواللَّهأعلم.والمؤنة،اسملكلمنفعةالتبعةعليهفيها،والثاين:

                                                 

(.14/187)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(2)
(.2/366) ،1ط،العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ،ابنعطيه(1)
(.2/173)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي(2)
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خمالفتهأي:(جم)إشاراته، يهنواهمناتبعأوامرهوإشاراتهواتقىلكيترمحوا،أي:(؛جم جم)اتقوا
(3)وحمارمهُرِحَم.(

الوصف هذا من معريف(والغرض والفضائل)منهج والباهني احلجج من القرآن حواه ملا
اهلدىوالرمحة؛ للبشرية حيقق مما والشرائع واآلدابواألحكام هو واالعتذار)منهجإمنا التعلل قطع

)منهج،الصفةهوبلغتهمالذيأنزلهبذهبلهوهبذهالصفةيبعثعلىالعزةبأنالكتاب،عقلي(
يتفاضلونعليهمبأهنمأهلعاطفي( وهومايدفععنهمالشعوربالنقصأمامأهلالكتبمباكانوا

علممباعندهممنكتباهلل.
اليهود) من جماوريهم عن احنطاطهم يف عليهم املالم يتوجه ما عند صدوره متوقعا فكان

عنلسريوكمالالتدين،لفضائلوحسناوالنصارىمنحيثاستكمالا وعندسؤاهلميفاآلخرة
اتباعضالهلم،وعندمايشاهدونماينالهأهلاملللالصاحلةمنالنعيمورفعالدرجاتيفثواباهلل

(1).(نبأهنمحرموااإلرشاديفالدنيافيتطلعونإىلحظمنذلكويتعللو
 وصرف باحلق كذب ملن والوعيد التهديد بأسلوب الرد عنهوختم الضالل،الناس بني فجمع

الصدوفألنههوناشئعنعلقاجلزاءعلى"جل حل خل مل هل جم جم جم  جم جمواإلضالل)"
.(2)(وسوءالعذابشديدهالتكذيب،

يشملعذابالدارينلسوءفعلهمبعدماجاءهممنحججوبيان."جل حل"ولفظ
رالشكحىتالهمىفأسمايوجببقاءيوهوعقوبةالتكذيبمعجلة،ممؤجلة،)عقوبةكّلجر

(3)ء.(ييستقرقلبهمعلىش
 
 
 
 

                                                 

(.4/321)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)
(.8/181)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
(.4/697)، ـد.ط،البحر المحيط في التفسير،ابنحيان(2)
.512،ص3ط،لطائف اإلشارات،القشريي(3)
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 حول الرسول محمد  ات الفاسدةمعتقدالإبطال  المبحث الثالث:

واإلميانبه،رابطةبنياهللوعبادهفهو،يةاألوىليفحياةاألمةاملسلمةميثلالقيمةاملعنوالنيبحممد
أصلمنأصولالدين.

حىتالتكادتقرأسورةمن،نالهأحدمنالعاملنيميذكراًماالقرآنالكريف وقدذكرهاهلل
إالوجدتله القصار أو الطوال وخمتلفةسوره متعددة بصور الرسول،ذكرًا حتدثعنطبيعة

وأهدافه وتطلعاته مشاعره يفالبالغومبزة وأسلوبه ومنهجه مهمته ومبينة النبوية وحقيقته البشرية
أثناءقيامهباإلوحفظاهلل ،واإلعالمحبقائقدينه  بالغعناهلللهومالقنهمنحججيقذفهبا

حىتأقوالخصومهوطعنهيفصدقنبوتهذُكرتيفالقرآنالكرمي.

ٱٱأناهللجعليفالقرآنالكرميالدليلعلىنبوتهوالبهانعلىرسالتهفقال:وقدذكرالنيب

َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جم ٱُّ
ٱ.(1)

مبيناً ونورًا برهانًا حممد،فسماه نبوة دالئلعلى أنيفالقرآن معناه علىوهذا احلجة هبا تقوم
،ودعوتهوذكرالقرآنالكرمييفخمتلفالسوراملكيةواملدنيةكثريمماأُثريحولالرسول.(2)الناس

وردعليهامبناهجهاملختلفة.

                                                 

.174آية،سورةالنساء(1)

.67بتصرفص،3ط،نبوة محمد من الشك إلى اليقين،السامرائي(2)  
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فالطعنذهالُشبهحولالرسولطعنًايفصدقنبوته؛ويفالسورةحملالدراسةذُكرتبعضه
وحبكمأنالسورةمكيةوتعاجلقضيةالعقيدةنلحظيفمصداقيةالنيبهوطعنيفصحةهذاالدين.

أنالسورةتعرضتللشبهاليتتتعلقبصدقنبوتهوصدقمايأيتبهومصدره.
ترتيبهايفالسورةمعالردعليهاوقدعرضتالسورةثالثشبهحولالرسولسيكونتناوهلاحسب

حيثوردالرد.




؟اًمِلَملَْيكنالرسولَمَلك:الشبهة األولى

.(1)َّ جم  جم جم جم جم يل ىل مل خل جمجم جم جم جم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
نواآليةترشدإىلمذهبدحضالشبهةوتفنيدهامبايزيلأيأثرهلاخالفًاملنيذهبإىلأ

وهيمنشبهاملعاندينلرسولاهللوللنبوةعامة.،تركهاأوىل
واعلمأنهتعاىلأجابعنهذهالشبهةمنوجهني:أمااألول:فقوله)قالالرازييفتفسرياآلية:

سنةاهللجاريةو،...أنإنزالامللكعلىالبشرآية ...ومعىنالقضاءاإلمتامواإللزام.(ولوأنزلناملكالقضياألمر)
أنزلاهللتعاىلامللكإليهملئالبأنعن ما جاءهمعذاباالستئصال،فههنا إنمليؤمنوا الباهرة دظهوراآلية

العذابوالوجهالثاين:أهنمإذاشاهدواامللكزهقتأرواحهممنهو لمايشهدون،وتقريره:أنيستحقواهذا
أوعلىاآلدمي األصلية علىصورته أنيراه رأىامللكفإما فإنكاناألولمليبقاآلدميإذا البشر. صورة

اليتفاوتاحلالفيهسواءكانهووإنكانالثاينفحينئذيكوناملرئيشخصاعلىصورةالبشر،وذلك....حيا،
.والوجهالثالث:أنإنزالامللكآيةباهرةجاريةجمرىاإلجلاء،وإزالةاالختيار،وذلك....يفنفسهملكاأوبشرا.

نهيقويالشبهاتمنأنإنزالامللكوإنكانيدفعالشبهاتاملذكورةإالأالوجهالرابع:ةالتكليف.خملبصح
وذلكألنأيمعجزةظهرتعليهقالواهذافعلكفعلتهباختياركوقدرتك،ولوحصللنامثلماوجهآخر،

الامللكوإنكانيدفعالشبهةمنحصللكمنالقدرةوالقوةوالعلملفعلنامثلمافعلتهأنت،فعلمناأنإنز
واحلكمةأيجلعلناهيفصورةالبشر.(:جم يل ىل مل خل (....وقولهالوجوهاملذكورةلكنهيقويالشبهةمنهذهالوجوه.

أنطاعاتاملالئكةشراليطيقرؤيةامللك،وثالثها:أنالبوثانيها:أحدها:أناجلنسإىلاجلنسأميل.فيهأمور:
أنالنبوةفضلمناهللفيختصورابعها:نطاعةالبشر،ورمبااليعذروهنميفاإلقدامعلىاملعاصي.قويةفيستحقرو
(2)(.سواءكانملكاأوبشرامنعباده،هبامنيشاء

                                                 

 .9-8آية،سورةاألألنعام(1)
(.12/487)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(2)
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 جم جم جم)العاطفييفالتلويحباألخذبالعذابيفقوله،يفردالشبهةعدةمناهجواستخدم

فسادهيفاجلزءالثاينمنالردمنعدمإمكانيةإرسالملكليعودواعنمقرتحهمالذيظهر(جم جم
 بني االتصال لصعوبة توضيحهعاملللبشر سبق كما متباينني يريد،ني كان ملن عقلي منهج وهو

ال يكون أن بطلبه حقًا التعجيزاحلقيقة طلبجملرد وليس ملك القرآن،رسول كشفهم قد وهؤالء
 ُّٱٱقالتعاىل:،هنملنيؤمنواولوأنزلنامالئكةليسإاللتعجيزالنيبوأالكرميمبنهجهاملعريفبأنطلبهم

َّ جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل
(3)

ٱ

[.....ولوأنناأنزلنا8]األنعام:(جم جم  جم جم(هذاجوابلقوله"جم جم يل ىل مل)"جاءيفتفسرياآلية:
بأنكرس حىتيشهدوا سألوا كما املالئكة اهللَوَحَشْرناإليهم بأنكرسول اْلَمْوتى اهللوََكلََّمُهُم ول

قـُُباًل......ويقالقباًل: ومنقرأأيأصنافًامناآلدمينيومناملالئكةومنالوحش.َعَلْيِهْمُكلََّشْيء 
بالكسرمعناه: عليهمكلشيءمعاينةفعاينوه.قـُُباًل إعالمللنيب(جم ىن من)وحشرنا بأهنموهذا

 (1)(يؤمنونال
منيشهدلكبأنكرسولمنعنداهلل؟:الشبهة الثانية

 جم جم ُِّّ َّ ٍّ ٌّجم جم  جم جم ىي مي جم جمجم جم جم جم جم  جم ىن من جمجم جم جم جمجم جم جمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قالتعاىل

 َّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم يت نتىت  جم جم رت يب ىب نب جم جم  رب جم جم جم جم جم

(2)
 

قالوا:قالا)جاءيفسببنزولاآلية: إنرؤساءمكة نرىأحدالكليب: حممدما يصدقكمبايا
واأنليسلكعندهمذكروالصفة،ولقدسألناعنكاليهودوالنصارىفزعمتقولمنأمرالرسالة،

(3).(فأنزلاهللتعاىلهذهاآليةزعم،فأرنامنيشهدلكأنكرسولكمات
والثاينرد،مبنيشهدعلىصدقرسولاهللتعلقاألولي،والردعلىهذهالشبهةهلاشقني

علىزعماليهودوالنصارىبأنهالذكروالصفةلهيفكتبهم.

                                                 

.111،آيةسورةاألنعام(3)
(.1/475)،د.ط،بحر العلوم ،السمرقندي(1)
.21-21-19آية،ورةاألنعامس(2)
.214ص،2ط،أسباب النزول،الواحدي(3)
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 جم)ريفبأنهاهللفبدأمبنهجمع،يفالردعلىهذهالشبهةكسابقتهاوتعددتاملناهجومتازجت

لهليشهدعلىأنهمنرسوفهواملعجزةاليتأيداهللهبا،)منهجعقلي(دههبذاالقرآنأنأيّب،(جم جم
اهلل يك،عند كان ليولو مبعجزةؤذبعلىاهللماكان ومل،يده معجز أنه سبقاحلديثعلى وقد

يستطعأحدعلىاإلتيانمبثلهوالجبزءمنهولوآية.

قلياحممدأيشيءأكبشهادةمناهللحىتيعرتفوابالنبوة،فإنأكباألشياءشهادةهو)
القرآنوهذااهللسبحانهوتعا بذلكفقلإناهللشهيديلبالنبوةألنهأوحىإيلهذا اعرتفوا ىلفإذا

القرآنمعجز،ألنكمأنتمالفصحاءوالبلغاءوقدعجزمتعنمعارضتهفإذاكانمعجزا،كانإظهار
اهللإياهعلىوفقدعوايشهادةمناهللعلىكوينصادقايفدعواي.واحلاصل:أهنمطلبواشاهدا
مقبولالقوليشهدعلىنبوتهفبنيتعاىلأنأكباألشياءشهادةهواهلل،مثبنيأنهشهدلهبالنبوة

(1).(فهذاتقريرواضح"جم جم جم جم جم  جم ىن من"وهواملرادمنقوله

كتابيعرفونهكمايعرفونأعلنأنأهلالأنالرسول،والشقالثاينمنالردعلىالشبهة
 َّجم جم جم جم جم يت نتىت  جم جم رت يب ىب نبٱُّقالتعاىل،أبناءهم

وهذايعينأنصفتهموجودةيفكتبهم،(2)
)والشكأنالعاقلاليسعىإىلتكذيبنفسهفيقولهلمإنامسيوصفيتموجودان)منهجمعريف(

كألنمعىنذل،عندكميفكتبكموأنتمتعرفونينكماتعرفونأبناءكموليسيفكتبهمشيءمنهذا
وأنأيمطلععلىالكتبسيكذبهويقولهذههيكتبنافأين،إىلإظهاركذبهأنهيسعىبنفسه

املنهج،)عقلي(وهومنهج(3)صفتكاليتتدعي؟( من)العاطفي(ويظهر واخلسارة بالعاقبة بالتلويح
.وراءعدمتصديقهممبحمد

فونذلكخيولكنمبرورالزمنبدأوا،مذكورًاصراحةيفكتبأهلالكتابوكاناسمحممد
لهامساً )قدرأيتأنامننسخالزبورمافيهتصريحبنبوةحممدبامسهقالابنتيمية:،حىتمليبقوا

                                                 

(.12/497)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(1)
21آية،سورةاألنعام(2)
.191ص،3ط،نبوة محمد من الشك إلى اليقين ،السامرائي(3)
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با أخرى نسخة أرَورأيت فلم منلزبور النسخ بعض فيها يكون أن ميتنع فال وحينئذ فيها ذلك
(4)ليسيفأخرى(.صفاتالنيبما

عارفالقرآنمنغريه.أنهتعلمماأتىبهمنم:الشبهة الثالثة

،وهذهالشبهةقدأورداهللالردعليهاقبلعرضهاوهذامناإلعجازالبالغياملشهوديفالقرآنالكرمي
َّ  جم جم جم جم جم يت  ىت نت ُّٱٱ:قالتعاىل

(5)

ملارأوامايفالقرآنالكرميمنالعبوالعظاتواألخبارواألوامروالنواهيوالعلومماعجزتعنه
والردمنهوفيه،هودراسةوتأملوليسمنعنداهللاهتموهأنمايأيتبهإمنا،(يت  ىت)ولهالبشروهوق

بأنهذهعلومعجزعنهاالبشرواليوجدألحدهباعلمفقدصرفتوأحكمتمبايعجزعنمثله
البشرفكيفيُقالبأنهدارسهاعلىبشر؟!

هلؤ السورة هذه يف واحلجج والعب اآليات صرفنا واألنداد،)كما اآلهلة برهبم العادلني الء
"إمناتعلمتماتأتيناكياليقولوالرسولناالذيأرسلناهإليهم:كذلكنصرفهلماآلياتيفغريها،

الكتاب"، أهل من علينا تتلوه إياه،به تكذيبهم عن والزور،فينزجروا اإلفك عليه "جم"وتقوُّهلم
هلمفيتبعوهويقبلوه،احلقإ" جم جم"بتصريفنااآلياتاحلقَّ، هلمَعُمواعنهذاتبنيَّ وليسواكمنإذابـُنيِّ

(1)وازدادوامنالفهمبهبعًدا.(فلميعقلوه،

فبيانيًافرقوابنيالالمنييف،هالبيانواإلعجازواحلججالكثريويفاآليةعلىقصرهامنوجو
الفرقبينهماأّناألولجمازوالثانيةقلت:نُبَـيـَِّنُه؟َولِ)أىفرقبنيالالمنييفلِيَـُقوُلوا،الفعلنيبقوهلم

دارست،حقيقة، القولوذلكأناآلياتصرفتللتبينيوملتصرفليقولوا ولكنألنهحصلهذا
(2)ليقولواكماقيللنبينه(وقيل:شبهبهفسيقمساقه.بتصريفاآلياتكماحصلالتبيني،

                                                 

 (.2/27)،2ط،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،ابنتيمية(4)
.115آية،نعامسورةاأل(5)
(.12/31)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(1)
(.2/55)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزخمشري(2)
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القراءةيفلفظ،الوجوهاإلعجازيةيفاآليةأيضاًومن فقدمشلمعاين(جم)اختالفأوجه
اهلل لرسول املختلفة العرب واهتامات املختلفة اللغوية حممد):الكلمة يا قبل من درست قد

وتعلمت،وليسهذابوحيمنزلكمازعمتوقدقالوامثلهذاإفكاوزوراوزعمواأنهتعلممنغالم
قيلإن أوليقولوا:دارستالعلماء...هكانخيتلفإليهكثريا.روميكانيصنعالسيوفيفمكة

قدرثت أساطريقدمية العقائدوحميتمبعىنأهنا أودرستهذه عنهم، تلقيته مبا وذاكرهتموجئتنا
)دارست(....وخلقت، عمرو وأبو كثري ابن وقرأ للمخاطب، ماضيا فعال )درست( اجلمهور قرأ

وجماهد،وقرأابنعامرويعقوب)درست(بفتحالسنيوسكونللمشاركةوهيمرويةعنابنعباس
الزبريواحلسن. وابن عنأيبوابنمسعود وهىمروية القراءاتالثالث...التاء حكاية(1)وحكمة

(2).(زالقرآنالعجيبيفالكلموالرسمأقوالثالثفئاتمناملشركني،وهومنإجيا

جاءخببمامليعهدوهمنقبلفظنواأنهمنعلوماعرتافمنهمبأنهذاالرسول(جم)وقوهلم
غريهمواحلقأنهمنلدنعليمحكيم.

فيقولوا:) والتعليم بالدراسة اقتبسته فيحسبونك الساطع التصريف هذا مثل اآليات نصرف أي
منالعاملالذيدرسالعلم أنيصدر منشأنه تبيينا نصرفاآلياتونبينها أنا واملعىن: درست.

املشركوندرستهذاوتلقيتهمنالعلماءوالكتب،إلعراضهمعنالنظرالصحيحاملوصلإىلفيقول
(3)(أنصدورمثلهذاالتبينيمنرجليعلمونهأميااليكونإالمنقبلوحيمناهلل

وهواملعىنالذيختمتبهاآليةوالذيألجلهصرفتاآلياتفهوعلموبيانمليسبقهإليه
أَ قَاَل:أحد)اْعَلْم تـََعاىَل اآلي" يت  ىت نت"نَُّه الذيألجلهصرفهذه الوجه اتوهوأمران:مثذكر

أماهذاالوجهالثاينفالإشكالفيهألنهتعاىل"جم جم جم":والثاين:قوله"جم جم":أحدمهاقولهتعاىل
(4).(نيظهرمنهالبيانوالفهموالعلمبنيأناحلكمةيفهذاالتصريفأ

                                                 

 .334،ص1ط،ابنغلبون،التذكرة في القراءات الثمانانظركتاب(1)

(.7/549)،د.ط،تفسير المنار،رضا(2)
(.7/422)،د.ط،رالتحرير والتنوي ،ابنعاشور(3)
(.13/117)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(4)
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ب ينتفع يعلمونفلن تفاعمبايفهذاللرتغيبباالن)منهجعاطفي(تصريفاآلياتإالقوم
اآليات من علمي(،الكتاب منو)منهج مبافيه إعجازهم قبليف من به له علم ال مما ،العلوم

األمييفاستو)منهجعقلي( الرسول يكونهذا أن أربعنيسنةدقدحالة مكثفيهم وقد رسه
قال من وال هو ال كتبهم؛ماذكر من درس بأنه شيئاً.وا العلم هذا وجوهمن من اآلية مايف مع

كماذُكر.اإلعجازاملختلفةبالغةورمساً

التدرج السورةويالحظ يف الثالث الُشبه عرض ال،يف ملوضوع ثالثتها مناسبتها سورةمع
وعندما؟اًيكنملكمِلَملَْ،اًنرفضهملفكرةأنيكونالرسلبشرفالشبهةاألوىلحتدثتعالرئيس

وعندماأفحمواقالوامنيشهدبأنكمندونالبشررسولاهلل؟؛اًأفحمواباستحالةأنيكونملك
يتهباليستمنقالوافهذهالعلوماليتتأبشهادةاهللأواًلوإشهادأهلالكتاببوصفهوإنأنكروه؛

نواليؤمنوا.وهكذاديدنأهلالكفرولوجئتهمبكلآيةماكا،عنداهلل

فدالئلصدقالنبوةيفالسورة:،وعليه

املبادئالساميةاليتيدعوإليهااإلسالموالعلوماملعارفاليتجاءهبادليلواضحعلىصحة .1
. نبوةحممد

وهواملعجزاخلارقفداللتهيفعينهوال،هونفسهالوحياملعجزةاليتأيدهاهللهباهيالقرآنو .2
 .يفتقرإىلدليل

ا .3 أن اهلل رسول الكتابأعلن أهل عند مكتوبة وصفته شهد،مسه وقد أحد يعارضه ومل
 املنصفنيمنهمبذلك.
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.حول الجن والمالئكة ات الفاسدةمعتقدالإبطال  المبحث الرابع:

يهمكانالعربيثبتوناجلنوينسبونإل)والتنويرعقائدالعربحولاجلنشرحابنعاشوريفالتحرير
املعاذاتوالرقىويستجلبون ويتخذونهلا يتقوناجلنوينتسبونإليها فألجلذلككانوا تصرفات،
رضاهابالقرابنيوتركتسميةاهللعلىبعضالذبائح.وكانوايعتقدونأنالكاهنتأتيهاجلنباخلبمن

التصرفاتومجعوابينهاالسماء،وأنالشاعرلهشيطانيوحيإليهالشعر،مثإذأخذوايفتعليلهذه
باهللتعاىلفلذلكقالوا: للجنصلة لذلكبأن اهللتعاىلتعللوا املالئكةوبنيمعتقدهميفألوهية

منعبادهتمبناتاهللمنأمهاتسرواتاجلن،َ ومنأجلذلكجعلكثريمنقبائلالعربشيئا
وللجن. قرللمالئكة بناتاهللهم املالئكة أن وبنووالذينزعموا وخزاعة سلمة وبنو يشوجهينة

(1)(مليح.

املعتقداتللتأكيدعلىوحدانيةاهللبالرد املعريفلتصحيحهذه فجاءالقرآنالكرميمبنهجه
قال،قهوليسهلمصلةوالنسبمعاهللعلىمازعموهحولهذهاملخلوقاتوأهنمجمردخلقمنخل

 جي جم مه جمهن من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل جلحل جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم ُّٱٱ:تعاىل

 َّ حي
(2)

 

وكانت)وهذهاآليةمشريةإىلالعادلنيباهللوالقائلنيإناجلنتعلمالغيبالعابدينللجن،
«خرقواالبنني»أماالذينطوائفمنالعربتفعلذلكوتستجريجبناألوديةيفأسفارهاوحنوهذا،

والنصارى عزير يفذكر املسيح،فاليهود للمالئكةيفذكر قالوا البناتفالعربالذين ذاكرو وأما
نص"جم جم"فكأنالضمرييفَجَعُلواوَخَرُقواجلميعالكفارإذفعلبعضهمهذا،....وقولهبناتاهلل،

                                                 

(.7/415)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
111-111آية،سورةاألنعام(2)
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أيتنزهعنوصفهمالفاسداملستحيل"جم"علىقبحتقحمهماجملهلةوافرتائهمالباطلعلىعمى،
(3)عاىل(عليهتباركوت

وذلكمن"وخلقهم"وأحلقهابالرديفكلمةواحدة)منهجمعريف(وعرضشبهةشراكةاجلن
فأبطلالشبهةبكلمة.،إعجازالقرآنالبالغي

"خلقهم"وعلىمنيعودالضمرييف،ومنهمالشركاء،(1)وعلىاختالفالعلماءفيمننزلتاآلية
هوهوؤأيكيفشركا)منهجعقلي(القائلنيههاجلميعفإناآليةردوبيانلفسادالشبهةبكلوجو

خالقهم؟
وتقريرهإبليسشريكاهللتعاىليفملكه،إشارةإىلالدليلالقاطعالدالعلىفسادكون"جم)"

معرتفونبأنإبليسليسبقدميبللناعناجملوسأناألكثرينمنهممنوجهني:األول:أنانق
هوحمدث. فنقول: ثبتهذا ذاكإالاهللسبحانهإذا وما خالقوموجد، إنكلحمدثفله

وتعاىلفهؤالءاجملوسيلزمهمالقطعبأنخالقإبليسهواهللتعاىل،وملاكانإبليسأصالجلميع
فحينئذقدسلمواسسلمواأنخالقههواهللتعاىل،واجملواسدوالقبائح،الشرورواآلفاتواملف

وإذاكانكذلكامتنععليهمأنوأصلالشروروالقبائحواملفاسد،هأنإلهالعاملهواخلالقملا
إ من بد ال للخريات،يقولوا فاعال أحدمها يكون هبذاهلني ألن للشرور فاعال يكون والثاين

إشارة"جم"لذيهوالشراألعظمفقولهتعاىل:الطريقثبتأنإلهاخلريهوبعينهاخلالقهلذاا
قهلؤالءالشياطنيعلىمذهباجملوس،وإذاكانخالقاهلمفقداعرتفواإىلأنتعاىلهواخلال

اتمنإله،بكونإلهاخلريفاعالألعظمالشرور،وإذااعرتفوابذلكوسقطقوهلم:البدللخري
أنماسوىالواحد"...جم"يفاستنباطاحلجةمنقوله:ثاين:والوجهالوللشرورمنإلهآخر.
(2).(موصوفنيباحلدوث،فيلزمالقطعبأنإبليسومجيعجنودهيكونوناألحداحلقفهوحمدث

وعرض،هسبحانهوأناملالئكةبناتاهللمثعرضاجلزءاآلخرمنالشبهةوهينسبةالولدل
كماالًيفاإلجيازواإلعجاز.،"جم"الكذببكلمةواحدةأيضاًالشبهةبوصفهاأهنامنتهىاجلهلو

تدبرفهاهنايظهرالتقييدبنفيالوالرويةوالإنعام،تقديرفيهوالنظام،كذبالذيالواخلرقال)
منغريأنيعلمواحقيقةماقالوهمنخطأقاليفالكشاف:(جم جم):والنظر،ويؤيدهقولهتعاىل

(جم)وصواب،ولكنرميابقولعنعمىوجهالةمنغريفكرورويةانتهى.وهوبيانوتوكيدملعىن

                                                 

(.2/329)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(3)
وبعضهمقالهمالزنادقةالقائلني،خالقالشرواهللخالقاخلريبعضهمعلىأناآليةردعلىاجملوسالقائلنيبأنإبليس(1)

إهلني بوجود املقصودونبالشركاء، عناألعنيوأهنم الستتارهم جنًا العربكانتتسمياملالئكة قالأن وبعضهم وقدمجع،
(.541-7/538)،1،طالمنار تفسير ،رضا،كماذكرتاريخعبادةاجلنيفاملللالوثنية،أقواهلمصاحباملناريفتفسريه

(.13/89)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(2)



 

  158  

 
 

وهوبيانمعىنالشيءمبايدلعلىتزييفه،وتنكريالعلمهنايفريمنأدقبالغةالتنزيل،االتعبفهذ
فالخرقهمهذاعنكلمايسمىعلما،"للداللةعلىانسالخهؤالءاملشركنييفي"بغريحيزالنف

كانهمنالفسادوالبعدوالعلىعلممبمايقولونوالعلىدليليثبته،همعلىعلممبعىن


(1)(إلزراءمبقاماأللوهيةوالربوبيةوالمبكانهمنالشناعةوامنالعقل،
)منهجمنوجوهأربعةأماشبهةاختاذالبننيوالبناتمناملالئكةفالردعليهايفاآليةالثانية

،يءأنهخالقكلش،ثالثها،أنهليسلهصاحبة،ثانيها،واتواألرضاأنهمبدعالسم،أوهلا:عقلي(
(2))َوَهِذِهاآْليَُةَرد َعَلىاْلُكفَّاِرِبِقَياِساْلَغاِئِبَعَلىالشَّاِهِد(عليم.شيءأنهبكل،بعهارا

واتواألرضون،اأنهمنمبدعاتهالسم)األول()ويفاآليةاستداللعلىنفيالولدمنوجوه:
مدهتافهوأوىلبأنيتعاىلوهيمعأهنامنجنسمايوصفبالوالدةمبأةعنهاالستمرارهاوطول

أناملعقولمنالولدمايتولدمنذكر)والثاين(أوأنولدالشيءنظريهوالنظريلهفالولد.عنها،
أنالولدكفؤالوالدوالكفؤله)والثالث(وأنثىمتجانسنيواهللسبحانهوتعاىلمنزهعناجملانسة.

يكلوجهني: فال خملوقه عداه ما كل أن بكلافئه.األول عامل لذاته وتعاىل سبحانه أنه والثاين
(3)املعلوماتوالكذلكغريهباإلمجاع.(

ماوبذلكيصححاالعتقادالفاسدحولاجلنواملالئكةبوضعهميفمواضعهمالصحيحةك
خاضعنيملشيئتهوقدرتهسبحانه.،وأهنمخلقمنخلقاهلل،وضعهمالقرآنالكرمي








                                                 

(.7/539)،د.ط،تفسير المنار،رضا(1)
(.4/481)،د.ط،البحر المحيط في التفسير،ابنحيان(2)
(.2/176)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(3)
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 .حول البعث ات الفاسدةمعتقدالإبطال  مس:المبحث الخا

وسلكتيفالردعليها،واحدةبسردقوهلميفهذهالشبهةعرضتالسورةقضيةإنكارالبعثيفآية
وذلكداللةعلىأمهيةقضيةالبعث.،ثرتخاللالسورةمنأوهلاآلخرهاأساليبمتعددةتنا

َّ جم  جم ىي مي جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل
(1)

بلكذلكممن،وداهللكاملالحدةوالدهرينيفقطبهةملتكنصادرةممنينكروجوهذهالش
وهوناتجعناختالليف،علىإعادهتم يؤمنبوجودهولكنهينكراملعادلعدمإمياهنمبقدرةاهلل

ألهنمقاسواقدرةاهللعلىقدرهتمظنًامنهمأنقدرة،دراكهملقدرةاخلالقوعظيمحكمتهعقلهموإ
عقلهمفالشواهدعلىالقدرةاآلهليةمنحوهلمكثرية،اهللتشبهقدرهتموهوقياسباطل لوأعملوا

يفذلك ممنماتعادإىل،وتفكروا أحدًا املألوفةمنأهنممليروا علىمشاهداهتماليومية وقياسًا
احلياةالدنيا.

يكتفواباإلخبارعناحملصورفيقولواهنانافيةومل"وإن" ...ومعىناآليةإنكاراحلشرواملعادَ)
أيالحياةإالهذهاحلياةالدنيافقطوهيضمرياحلياةالدنياحىتأتوابالنفيواحلصر،هيحياتنا

ملادلالكالمعلىنفيالبعث"جم  جم ىي،....."وفسرهاخلببعدهوالتقديرومااحلياةإالحياتناالدنيا
بالنف صرحوا مناحلصر تضمنه البعثباملنطوق،ياحملمبا ذلكبالباءضالدالعلىعدم وأكدوا

العربومنالداخلةيفاخلبعلىسبيلاملبالغةيفاإلنكاروهذايدلعلىأنهذهاآليةيفمشركي
(2).(وافقهميفإنكارالبعث

                                                 

.29آية،سورةاألنعام(1)
(.4/481)، ـد.ط،حر المحيط في التفسيرالب،ابنحيان(2)
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قوسا،أساليبخمتلفةمبناهجهاملتنوعةوقداستخدمالقرآنالكرمييفردهعلىهذهالشبهة
ىإثباتويفالفصلالسابقمنأدلةإثباتالبعثوأقوالاملفسرينيفداللتهاعل،احلججوالباهني

جنملهارداًعلىالشبهةباألدلةالتالية:،البعثمايغينعنتفصيلها

)منهجعقلي(فإنالذيخيلقاألعظمقادرعلىأنخيلقاألقلعظمةالتذكريبقدرةاهلل: .1
َّ حم جم هل خلمل حل جل  جمجم جم جم جم جم جم جمجم جم جمجم  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

(1)
هائفالقادرعلىإنشا،ويفأحواهلامنالعدمإىلاحلياةيفخلقالنفسالدعوةإىلالتأمل: .2

 َّ َّ  ٍّ ٌّ جمجم جم جم ميىي جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱٱ:قالتعاىل،)منهجعقلي(هتاقادرعلىإعادابتداءً

(2) 
املوتوقّرباملثلمبشاهدات الذييشبه كالنوم يفنفسه اليومية )منهجعقلي(اإلنسان

 َّ جم جم جم جم جم  جم جم جم منىن جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱفقال:
(3) 

وأنماحلهبمإمنا،افعليهموذلكمعلومهلموليسخبالتفكريفمصرياألممالسابقة: .3
  مح جم مججم مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱٱقالتعاىل:،)منهجعقليوعاطفي(انبسببكفرهمك

 َّ جم  جم جم جم جم مس جم جم جم مخ جم
(4) 

 َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي ُّٱٱوقالتعاىل:
(5) 

فقارعهمالقرآنبأسلوهبمنفسهفدعاهم،حجتهمأنالبعثخمالفللعقللعقل:احملاجةبا .4
ألوىللنشأةاواحتجبا،يالسليمرداًعلىقياسهمالفاسدبالقياسالعقل،حتكيمالعقلإىل

  منهن خن حن جن مم خم حم جم هل  خلمل حل جل جم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،)منهجعقليومعريف(

َّ  جم مي خي حي جي جم مه جم
 جم جم جم جم ٱُّٱ:قالتعاىل،عاهمللنظريفاآلفاقويفأنفسهم.كماد(6)

                                                 

.73،آيةسورةاألنعام(1)
.2آية،سورةاألنعام(2)
.61ةآي،سورةاألنعام(3)
.118آية،سورةاألنعام(4)
.11آية،سورةاألنعام(5)
.94آية،سورةاألنعام(6)
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 جب  جم جم جم جم جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم

 َّ جم جم جم  مس جم جم جممخ جم مح جم مج جم هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب
(1) 

)منهجعاطفيومنهجذابهبملبيانقدرةاخلالقعليهموعلىإنزالالعالتهديدبالعذاب: .5
َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱٱ:قالتعاىل،القوة(

 جم  رب جم جم جم جم جم ُّٱٱٱ:وقالتعاىل(2)

َّجم جم رت يب ىب نب جم
َّ جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جمجم ىي مي جم ُّٱٱٱوقالتعاىل:(3)

(4) 

)منهجمعريف،اهللبنفسهومباشاءمنخملوقاتهفتارةيقسمالقسمبوقوعالعذاب: .6
 جم جم جم جم جمجم جم جم  جم يت ىت نت جمجم رت يب ىب  نبجم جم ربجم جم جم جم جم جم ُّٱٱٱوعاطفي(قالتعاىل:

 َّ  جم جم
نكريناملوتارة(6)َّ جم جم رت ىبيب نب  جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل،وقوعهيقسمرسلهعلىوتارة(5)
 جمجم  جم جم جم جمِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم ُّٱٱ:قالتعاىل،وقوعهعندمايقفونبنييدياهلليقسمونعلىأنفسهم

َّ  جم جم رت يب ىب نب جمجم رب جم
(7). 

 جم جمجم جم جم جم يت ىت ُّٱٱقالتعاىل،)منهجعاطفي(ثومدحاملؤمننيبه:ذماملكذبنيبالبع .7

َّ ين ىن جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم
  جم جم جم جم يت ىت نت ُّٱٱ:وقالتعاىل،(1)

 َّ جم جم جم جم جم
َّ خب حب جب جم جم جم  جم جم جم جم ني جم جم ُّٱ:وقالتعاىل(2)

ويفمدحاملؤمنني،(3)
َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم مس جم جم ٱُّٱٱقال:

 جم  جمجم جم جم جم جم ٱُّٱ:وقالتعاىل(4)

 َّ جم جم جم
(5). 

                                                 

.99،98آية،سورةاألنعام(1)
.5آية،سورةاألنعام(2)
.47ةآي،سورةاألنعام(3)
.133آية،سورةاألنعام(4)
.12منآية،سورةاألنعام(5)
.134منآية،سورةاألنعام(6)
.31يةمنآ،سورةاألنعام(7)
.31منآية،سورةاألنعام(1)
.113آية،سورةاألنعام(2)
.151منآية،سورةاألنعام(3)
.151منآية،سورةاألنعام(4)
.92منآية،سورةاألنعام(5)
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البدمعريف()منهجعلميوفمنقدرعلىإخراجكائنحيمنمجادميتإحياءاملوات: .8
والذينيزعمونأنالطبيعةأوجدهتم؛،)منهجعقلي(دةاألجسادكمابدأهاقادرعلىإعا

فإنكاناملاءماالذيمينعالطبيعةأنتعيدتشكيلخلقهمجمدداًكماأحدثتهمأولمرة؟
ايحيي لتنبتفما مناملواتيملانعمنأنحييالبذرة منقبلأوىلومنكانحي،غريها ًا

َّ جم جم جمجم جم جمىن من جم  جم جم جم جم جم جمجم جم يل ىل مل ٱُّٱ:قالتعاىل،باإلحياءمنغريه
(6)

النباتاألخضرحيًّا،)إناحلبوالنوىاليتذكرميت،:قالاملاتريدي مثفيخرجمنهما
إنالذيقدرعلىيقول:وفيهداللةالبعثبعداملوت؛مييتذلكوخيرجمنهحبًّاونوى.

وليسفيهامنأثرذلكاحليشيءضراحليمنحبةميتةأونواةميتة،إخراجالنباتاألخ
  جم جم جم ُّٱٱٱ:وله.وق(7)وإنمليبقمنأثراحلياةشيء(لقادرأنيبعثهموحيييهمبعداملوت،

 جممخ جم مح جم مج جم هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم جم جم جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم

 َّجم جم جم  مس جم جم
(8) 

نبعدعلىوحدانيتهعاىلبانتقاهلامنحالإىلحالوتغريهاووجودهابعدأنملتك)فنبهاهللت
قدرته، بعدوكمال النبات إلجياد البعث، جواز على ودل عاملا. قادرا صانعا هلا وأن

 (1).(اجلفافَ
احلقوذلكبالتذكرييفالدعوةإىل)املنهجالعاطفي(وقدأشارالرازيإىلوجوباستخدام

النوعاخلامس)وذلكيدلعلىأصالةهذااملنهجوعظيمأثره،اخلالقبنعم اعلمأنهذا
اهللتعاىلوعلمهوحكمت علىكمالقدرة إىلمنالدالئلالدالة إحسانه ووجوه هورمحته

كاملة،خلقه. وإحسانات بالغة، نعم أيضا فهي دالئل أهنا كما الدالئل هذه أن واعلم
بعضالوجوه،وكانإنعاماوإحسانامنسائرالوجوه.كانتأثريهوالكالمإذاكاندليالمن

يظهرأناملشتغل بدعوةاخللقإىلطريقاحلقالينبغيأنيفالقلبعظيما،وعندهذا
 (2).(يعدلعنهذهالطريقة
                                                 

.95منآية،سورةاألنعام(6)
(.4/181)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(7)
.99منآية،سورةاألنعام(8)
(.7/51)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(1)
(.13/82)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(2)
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)منهجمعريف(يصفالقرآنالكرميحالمنكريالبعثيومالقيامةحاهلميفاآلخرة: .9
وحتركالفطرةالختيارطفي()منهجعازمشاعرالرهبةوالرغبةيفالنفوسبأساليببيانيةهت

 جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم ٱُّٱٱقالتعاىل:)منهجفطري(.وهيطبيعةإنسانية،األسلم

َّ جم جم جم جم
(3) 

 جم جم ني جم جم ري جم ىنين جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱوقالتعاىل:

َّ حب جب جم  جم جمجم جم
(4) 

 

 

 

 

 

 .حول الحالل والحرام ات الفاسدةمعتقدالإبطال  المبحث السادس:

ويفأثناءحديثالسورةعن،وإقامةاحلجةعليهلباطلوتفنيده،منأساليبالقرآنالكرميمواجهةا
 اليت اإلميانية عنهااملسائل احلديث السابقة؛سبق الفصول إىليف االلتفات على حريصة كانت

.وكاشفةفاضحةومناقشةموجهة،ومبطلةناقضة،يةمهّددة،متحدّاملشركني:

خاضعغريوحتليلحترميمنذلكيرافقوماآهلتهم،إىلالتقربيفاجلاهلينيلطرقفتعرضت
 واحلام.والوصيلةوالسائبةالبحريةيفحاهلمهوكمادين،والعقلملنطق

وإميانللعقيدةتثبيتمنالرئيسالسورةوموضوعوالتحليلالتحرميموضوعبنيوالرابط
حقاًأيضوحدهفلهامللكهذالهكماأنه،كونللوخلقهوملكهوجلعزاهللوجودوأمههابالغيب
 .والتحليلوالتحرميالتشريع

قضيةاأللوهية-وربطهابقضيةالعقيدةكلها-وهياملناسبةاليتتتمثلفيهاقضيةحقالتشريع)
كذلكيدلذلكاحلشدعلى،ومسألةإسالمأوجاهلية،إميانأوكفربوديةوجعلهامسألةوالع

أيمدىاألمهيةاليتينوطهاهذاالدينبتخليصمظهراحلياةكلهمنظاللحاكميةالبشريف
وربطأيشأنمنهذهالشؤونباألصل-كبأمصغر،جلأمحقر-شأنمنشؤونالبشر

                                                 

.27منآية،سورةاألنعام(3)
.128آية،سورةاألنعام(4)
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،ليتتتمثلفيهاألوهيتهيفاألرضكميةاهللاملطلقةاالكبريالذييتمثلفيههذاالدينوهوحا
الكونكلهبالشريك. تتمثلألوهيتهيفالكونكلهبتصريفأمرهذا إنسياقالسورةكما

والنذورمنهاومناألوالدتعقيبات،اجلاهليةيفشأناألنعاموالثماريعقبعلىتلكالشعائر
مدمنوعة. لتصوير مباشر الشعائرىالسخفبعضها للربطبني،والتناقضيفهذه وبعضها

التحرمي حلق البشر الكبىمزاولة العقيدة اتباعأ،والتحليلوقضية هوولبيانأن اهللفيها مر
(1)لذيخيرجمناليتبعهعنهذاالدين.(ا،صراطهاملستقيم

وتقيماهتم،شركنيوتصوراهتموتبطلشبهوجاءيفالسورةمخسوعشرونآيةتفندمزاعمامل
عليهم، وأحكامهماحلجة وعباداهتم وممارساهتم عقائدهم من مضحكة سخيفة مناذج وتعرض

)إذاسّركأنتعلمجهلالعرب،قال:وتشريعاهتم.وقدروىالبخارييفصحيحهعنابنعباس
 جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم ":وهوقولهتعاىلفاقرأمافوقالثالثنيومائةمنسورةاألنعام.

ويفاملقابلجاءتآياتبّينتاحلاللواحلراميفخطابللمؤمننيعلىشريعة(2)" جم جم جم جم جم  جمجم
مثجزاءالفريقني.،عقائداملشركنيمناهللبعدإبطال

بتف التقسيمسيكونمجعوعرضاآلياتابتداًء عليهاوعلىهذا املشركنيوالرد  ،نيدعقائد
 مخجممح جم مج  جممث هت مت خت حت جت هب  خبمب حب جب جم جم جم جم  جمجم جم ني جم جم ري جم  ين ىن جم جم جم جم جمُّٱٱقالتعاىل:

 جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل   جمجم جم جم جمجم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم  جم جم مس جم جم  جم

 جم  جم جم جم جم جم جم يت ىت  نت جمجم رت ىبيب نب جم جم  رب جم جمجم جم جم جم جم  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جمجم  جم ىي مي جمجم جم جم جم جم  جم

َّجم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم
(1)

يفاحلرث أقواهلم وفّند بغريحق وحتليلهموحترميهم تشريعهم اآلياتاخلمسذكر يفهذه
آلهلتهم وتقرهبم أوالدهمواألنعام وقتل اهلل،بالنذور على االفرتاء هلذا باخلسران عليهم حكم مث

وبالضاللوعدماهلدايةفيماشرعواألنفسهموألزموهابغريهدىمناهلل.
 جم  جم مخ)مثتصرفهميفذرياهتم(جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن جم جم جم جم جمٱ)رفهميفنتاجأمواهلموبدأبتص

(من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  )مثتصرفهمبأصولأمواهلممنزروعوأنعام(جم  جم جم مس جم
وهذابيانملعتقداهتم:

                                                 

(.2/1118)،17ط،في ظالل القرآن،قطب(1)
(.4/184)،بابجهلالعرب،كتاباملناقب،1ط،البخاريصحيح،البخاري(2)
.136،137،138،139،141آية،سورةاألنعام(1)
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 همويزعمونئكاوقسملشر،قسمهللمناحلرثواألنعامقسمني:كانوايقسمونمارزقهماهلل
 .مماشرعهاهللأنه
مما:هحقاعليهميفأمواهلملألصناموأوهلاماجعلوابتداءبيانتشريعاهتمالباطلة،وهذا)

أوبتعينيمنلىأنفسهمبااللتزاممثلالنذور،وإمناكانوايوجبوهناعيشبهالصدقاتالواجبة،
،همئلقسمةفماكانهلليذهبلشركامثكانواجيورونيفهذها،(1)(الذينيشرعونهلم

(، خب حب جب جم جم جم جم){أسندالطبيعنابنعباس،همفاليصلإىلاهللئماكانلشركاو
وسهًماآلهلتهم.جعلوامنهاهللَسْهًما،كانواإذاأدخلواالطعامفجعلوهُحَزًما،قال:اآلية،

ردُّوهإىلالذيجعلوهجعلوههلل،وكانإذاهبتالريحمنحنوالذيجعلوهآلهلتهمإىلالذي
أقرُّوهومليردُّوه.وإذاهبتالريحمنحنوالذيجعلوههللإىلالذيجعلوهآلهلتهم،آلهلتهم.

ويفاآليةمعالتعريفمبعتقدهمتسفيهاًوتعجيباًمنسخف،(2)} (مح جم مج)فذلكقوله:
معليهيفالقسمةمعأنهرازقهمهذهفعلهمبقسمةمارزقهماهللبينهوبنيأوثاهنموتفضيله

وإعظامهمبصنيعهمالذييصنعونويبنيعنجوهرهمبإيثارهماألصنام،)سفههمالنعم
وأنمععلمهمأناللَّههوالذيذرأذلكوأنشأههلم،والتفضيليفالقسمةوالتجزئة،إياها،

نذلكشيًئا.وذلكمنهمسفهاألصناماليتأشركوهايفأمواهلموعبادهتمهللالميلكونم
 (3)حيثأشركوايفأمواهلموعبادهتممعاللَّهأحًدااليستحقبذلكشيًئا(وجور؛

 كانوايقتلونأوالدهمسفهاًبغريعلمبتشريعمنجاهليتهموسدنةأوثاهنمبوأدالبنات
ليخلطواعين:ي"جمكوهمبذلك"ليهليعين:" جملذكورقرباناًلآلهلة.)"وتقدميالنذوربذبحا

لوشاءيعين:"جم جم جم جم جم"مثقال:دينإبراهيموإمساعيل.وليشبهواَعَلْيِهْمِدينَـُهْميعين:
دعهمومايكذبونبأنيعين:"جم جم جم "منذلكمنعاضطراروقهروأهلكهماهللملنعهم

تركهمأنتفاأناهللمعقدرتهعليهمقدتركهمإىلوقتقدرهم،ومعناه:اهللأمرهمبذلك،

                                                 

(.8/94)،د.ط،والتنويرالتحرير ،ابنعاشور(1)
(.13899)رقم،(12/131)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(2)
(.4/266)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)
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معناهدعهمفإّنهلمموعداًبنييدياهللويقال:أيضاًإىلالوقتالذيتؤمربقتاهلم.
 (4)فيحاسبهموجيازيهمهبا.(

 وحيرمواركوببعضاألنعام،واألنعامالُتطعمبشرعمناهللكانوايزعمونأنبعضالزروع
يعنونالرجالدون" جم جم  جم جم جم جموأنعاماليذكروناسماهللعليهاافرتاءعليه.)"،كذلك
محىظهرهفاليركبوالحيملعليهقالوا:يعيناحلاميإذاركبولدولده."من جم جم"النساء

َهاواليفقالجماهد:" جم جم  جم جم ىن" كانتهلممنأنعامهمطائفةالَيْذُكُروَناْسَماللَِّهَعَليـْ
 (1)نتجواوالأنباعواوالأنمحلوا.(شيءمنشأهناالأنركبواوالأنحلبواوالأن

 وإنكانميتةجعلوها،همئاملذكورهموحيرموهناعلىنساكانواحيلونبعضمايفبطوناألنع
جعلوههواللنب،قالابنعباس:هذانوعآخرمنجهلهم.شركةبنيالذكورواإلناث.)

اتمنهاشيمثإنملذكورنا.إهناقالوا:األجنة،وقيل:حالالللذكوروحراماعلىاإلناث.
 (2)(للمبالغةيفاخللوص" جم"واهلاءيفأكلهالرجالوالنساء.

جهاملعريفيفحكاهالقرآنالكرميمبنه،ملاكانتعليهالعربيفجاهليتهاوهوسردتارخيي
للباطلوجتليةللحقالذي،احلقائقوالغيبيات تعرية تشريعاهتموإبطاهلا تسفيه بعدالغرضمنه قرره

واملقصودمنحكايةأمثالهذهاملذاهبالفاسدةأنيعرفالناسقلةعقول)ذلكمبناهجخمتلفة.
لتحقريهميفأعنيالعقالءوأ املذاهبوأنيصريذلكسببا ناليلتفتإىلكالمهمالقائلنيهبذه

 (3).(أحدالبتة
وقدذكرالرازيأوجه،سرانىمناعتنقهذهالعقائدباخلوجاءيفاآليةاخلامسةاحلكمعل

اخلسارةيفهذهاآلية:
أنهتعاىلذكرفيماتقدمقتلهمأوالدهموحترميهممارزقهماهلل.مثإنهتعاىلمجعهذيناألمرينيفهذه)

احلكموهواخلسرانوالسفاهةوعدمالعلموحترميمارزقهماهللواالفرتاء لزمهمعلىهذا اآليةوبنيما
الضاللوعدماالهتداءفهذهأمورسبعةوكلواحدمنهاسببتاميفحصولالذم.أمااألول:علىاهللو

وهواخلسرانوذلكألنالولدنعمةعظيمةمناهللعلىالعبدفإذاسعىيفإبطالهفقدخسرخسرانا
                                                 

(.1/486)،د.ط،بحر العلوم،السمرقندي(4)
(.4/196)،1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،الثعليب(1)
(.7/95)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(2)
(.13/158)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(3)
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أماالذمعظيماالسيماويستحقعلىذلكاإلبطالالذمالعظيميفالدنياوالعقابالعظيميفاآلخرة.
وأما أشدمنه. ذم وليسيفالدنيا منأنيأكلطعامه فألنالناسيقولونقتلولدهخوفا يفالدنيا
العقابيفاآلخرةفألنقرابةالوالدةأعظمموجباتاحملبةفمعحصوهلاإذاأقدمعلىإحلاقأعظماملضار

.والنوعالثاين:السفاهةوهيعبارةبهكانذلكأعظمأنواعالذنوبفكانموجباألعظمأنواعالعقاب
عناخلفةاملذمومةوذلكألنقتلالولدإمنايكونللخوفمنالفقروالفقروإنكانضرراإالأنالقتل
أعظممنهضرراوأيضافهذاالقتلناجزوذلكالفقروموهومفالتزامأعظماملضارعلىسبيلالقطعحذرا

والنوعالثالث:قوله:بغريعلمفاملقصودأنهذهالسفاهةإمنا.منضررقليلموهومالشكأنهسفاهة
والنوعالرابع:حترميماأحلاهللهلمتولدتمنعدمالعلموالشكأناجلهلأعظماملنكراتوالقبائح.

منأعظمأنواعاحلماقةألنهمينعنفسهتلكاملنافعوالطيباتويستوجببسببذلكاملنع وهوأيضا
عالعذابوالعقاب.أعظمأنوا

والنوعاخلامس:االفرتاءعلىاهللومعلومأناجلراءةعلىاهللواالفرتاءعليهأعظمالذنوبوأكبالكبائر.
والنوعالسابع:أهنمماكانوامهتدينوالنوعالسادس:الضاللعنالرشديفمصاحلالدينومنافعالدنيا.

إالأنيعودإىلاالهتداءفبنيتعاىلأهنمقدضلواوملحيصلوالفائدةفيهأنهقديضلاإلنسانعناحلق
هلماالهتداءقطفثبتأنهتعاىلذماملوصوفنيبقتلاألوالدوحترميماأحلهاهللتعاىلهلمهبذهالصفات

(1).(السبعةاملوجبةألعظمأنواعالذموذلكهنايةاملبالغة

السرد هذا معريف(ويف )منهج حلقيقة القرآنالوكشف نزول وقت يف الديين وهذا،ضع
املعتقدات هذه وتناقض سخف مدى يظهر عقلي(الكشف أدهم.))منهج لو خبسراهنم أخب

وحجرواعلىأنفسهمقتلواأوالدهمسفهاخوفاإلمالق،البناتوحترميهمالبحريةوغريهابعقوهلم،ف
(2)(.يفأمواهلموملخيشوااإلمالق،فأبانذلكعنتناقضرأيهم

  جم ىي مي)"ويظهراملنهجالعاطفييفالتلويحبعاقبةاستمرارهمعلىهذااالفرتاءيفاالعتقاد

(3)(وقدأهبماجلزاءللتهويللتذهبالنفوسكلمذهبممكنيفأنواعاجلزاءعلىاإلمث".جم

رضوهوأسلوبمنأساليبالقرآنيفع،لتفصيليملعتقداهتمتعريةللباطلويفهذاالعرضا
وليكوناملؤمنونعلىدراية،حلقيقةويكوناتباعاحلقعنيقنيالقضيةإلبطاهلاوتعريتهاحىتتتضحا

ويفاآليةدليلعلىأنالعاملينبغيلهأنيتعلمقولمنخالفهوإنمليأخذبه،فيسهلعليهمالرد.)
موأصحابهقولمنخالفهألناهللتعاىلأعلمالنيبويعلمكيفيردعليه،ففسادقول،حىتيعر

(4).(ليعرفوافسادقوهلمزماهنم،أهلمن
                                                 

(.13/161)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(1)
(.7/96)،2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)
(.8/119)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(3)
(.7/96)،2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(4)
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وخاللهذاالعرضكانالتأكيدعلىزيفوبطالنأقواهلموذلكبتكراركلمةاالفرتاءوالزعم
والزعميفكثريكالمالعربأقرب)مثاعرتضهمأثناءالقولبأنذلكزعموتقول،يففواصلاآليات
(1)ق(إىلغرياليقنيواحل

(2)معناهخيتلقونمنالكذبيفتشرعهمبذلكواعتقادهمأهنامباحاتهلم.("جم)"

التكرارعلىأنهافرتاءحىتاليلتبسالقولويظن ولتبقى،البعضأنعرضأقواهلمإقرارهلموهذا
كلعصر.) يف تتكرر ذاهتا فاجلاهلية الردود هذه سخافةخالدة من سبحانه اهلل أخب الذي فهذا

.فكانمنالظاهرلناأنمنيتهحىتالالعربوجهلهاأمرأذهبهاإلسالم،وأبطلهاهللببعثهالرسول
كفر ذكر كما بشرحه، وأورده بنصه تباركوتعاىلذكره ربنا أن إال يذكر، حىتال وننساه يظهر،

فذبأنالكفرأنقضاءهقدسبق،وحكمهقدن-واهللأعلم-الكافرينبه.وكانتاحلكمةيفذلك
(3)(والتخليطالينقطعانإىليومالقيامة.

،عقليةتظهربطالنوزيفماهمعليهوبعدهذاالعرضوالتفصيلللشبهةجاءالردمبحاجة
تقومعلىسندمنعقلأونقلأوحسيفأربعآيات.وأنعقائدهمالفاسدةال

 جم جم مخ جممح جم مججم  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن ُّٱٱقالتعاىل:

  جم جم جم ىن من جم جم جم  جمجم جم جم جم جم يل ملىل خل  جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم  مس جم

 جم جم جم جم جم جم جم جم  جم ىتيت نت جم جم رت يب ىب  نبجم جم رب جم جم جم جم جم  جم جم ُِّّ َّ ٍّ ٌّ جم جم  جم جم ىي مي جم جم جمجم جم

َّ جم جم جم جم جم جم جمجم  جم
(4)

أناهلل بتقرير العقلية بأنواعهامنأوبدأتاحملاجة الزروعوالثمار هذه منرزق،نشأ وهو
هاوتقريراحملرممناملباحوإنكانكذلكفلهوحدهحقالتصرففي،بادبأنواعاألنعاملالنتفاعهباالع

بتقرير،منها الفاسدة املشركني عقائد بإبطال أنفسهمأمرين:وقام على ماحرموه وإبطال،إباحة
إالماكتباهلليءعليهميفزروعهموأنعامهمألحدشمبتقريرأنهليسماحجروهخلدمةسدنةأوثاهن

                                                 

(.2/348)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(1)
(.2/351)،املصدرالسابق(2)
(.7/91)،2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(3)
.144-143-142-141آية،سورةاألنعام(4)
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بعدأنآذناهللتعاىلعبادهبأنههوالذي)قالصاحباملنار:،عليهممنحقالزكاةيفاألموال
أقواهتم، والنباتالذييستغلونمنه يفاألرضمنالشجر هلمما هلمأنشأ كله أباحه بأنه آذهنم

ألنالتحرميحقللرباخلالقللعبادولألقواتمجيعا،؛غريهأنحيرمشيئامنهعليهمفليسألحد
فمنانتحلهلنفسهفقدجعلنفسهشريكالهتعاىل،ومنأذعنلتحرميغرياهللوأطاعهفيهفقدأشركه

(1)(معهسبحانهوتعاىل

إ لتأكيد جاء متواليتني آيتني يف املعىن الوتكرر من الصنفني واألنعامباحة وذلك،زورع
وهني،بعبارتني أمر منهما كل يف والثمار،اجتمع الزروع يف  جم مججم  مث هت مت خت حت جت هب مب)األوىل

(2)(مح احلصادفأباح قبل أمثرت إذا الثمار األكل،أكل يف اإلسراف عن إرشاد)وهنى هني وهو
األكل يف تسرفوا ال أي: محله.....وإصالح، املرء اعتاده إذا حتصيلواإلسراف يف التوسع على

وقيلعطففريتكبلذلكمذماتكثرية،وينتقلمنملذةإىلملذةفاليقفعندحد.املرغوبات،
علىوآتواحقهأيوالتسرفوافيمابقيبعدإتيانحقهفتنفقواأكثرمماجيب،وهذااليكونإاليف

(3)(نالسرفاإلنفاقواألكلوحنوه،فأمابذلهيفاخلريونفعالناسفليسم

فهذهاجلملةمعرتضةكمايفسابقتها،(4)(جم جم جم جم جم  جم جم جم)والعبارةالثانيةيفاألنعام
إلبطالماحرموهعلىأنفسهمفاألمرباألك(خت حت جت هب مب) وهوأمرمستعمليفالنهيعن،لهنا

لتزينيالشيطان. األنعاموغريهامنهذه"جم  جم جم جم)"ضدهوهوعدماألكلمماأباحهاهللاتباعًا
أنواعاالنتفاعمنها بسائر اهللعليكموالبغريذلك"جم جم جم جم"وانتفعوا ملحيرمه منبتحرميما

فأىنلغريهأنحيرموقدأباحهالكموهوربكم،نههواملنشئواملالكهلاحقيقة،فهوسبحاإغوائه،
(1)(بدكمبهتعبداوالهوبربلكمفيتعماليسلهخلقاوإنشاءوالملكا،عليكم

                                                 

(.8/118)،1،طتفسير المنار،رضا(1)
.141منآية،سورةاألنعام(2)
(.8/123)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(3)
.142منآية،سورةاألنعام(4)
(.8/123)،1،طتفسير المنار ،رضا(1)
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محلتمناملعاينواألسال رغمإجيازها الفصحاءواآلية عنه هومناإلعجازو،يبمايعجز
فتقدمياجملرورعلىاملفعولالذيهو)جاءيفالتحريروالتنويربعضاًمنوجوهها:،البالغييفالقرآن

لقصداالهتمامبأمراألنعام،ألهناأوىلبالتقدمييفترتيباملتعلقات،أوتقدميالصفةعلىاملوصوف،
لألصنام، املقصوداألصليمنسياقالكالم،وهوإبطالحترميبعضها،وإبطالجعلنصيبمنها

بذلكأثراواضحاوأمااحلملوالفرشفذلكامتنانأدمجيفاملقصودتوفريالألغراض،وألنلالمتنان
(2)(بذللنعمةيفإبطالحترميبعضهاالذيهوتضييقيفاملنةون

ُمنش بأن التقرير هذا سواهئوبعد دون وحده التشريع حق له من هو النعم معريف(هذه )منهج
وماتضمنهمنأمربإباحةماحرمواعلىأنفسهممعالنهيعمايهلكهممناإلسرافواتباعخطوات

خيلوليهمنتشريعبدأمبخاطبةالعقلواملنطقيفشرحسفهوتفاهةماهمع)منهجعاطفي(الشيطان
وأصنافها،)منهجعقلي(منمنطقأوعقل األنعام بشرحماخلقمنهذه أواًل هذا)فبدأ وفائدة

اآْليََة."جم جم جم  جم جم":ثتوطئةلالستداللاآليتيفقولهالتفصيلالتوصللذكرأقسامالذكورواإلنا
فإ لألنواعاملتقاربة، يذبح،وسلكيفالتفصيلطريقالتوزيعمتييزا وكالمها متقاربان، نالضأنواملعز

واإلبل متقاربة، أيضا.واإلبلوالبقر تذبحوتنحر والبقر يفاجلاهلية...تنحر، قدحرموا كانوا وملا
بعضالغنم،ومنهامايسمىبالوصيلةكماتقدم،وبعضاإلبلكالبحريةوالوصيلةأيضا،وملحيرموا

ناس منالبقر، والشيئا إذبعضاملعز لتحكمهم قبلاالستداللمتهيدا التقسيم بأنيؤتىهبذا
حرموابعضأفرادمنأنواع،وملحيرموابعضامنأنواعأخرى،وأسبابالتحرمياملزعومةتتأتىيفكل
نوعفهذاإبطالإمجايلملاشرعوهوأنهليسمنديناهللولوكانمنعندغرياهلللوجدوافيهاختالفا

(3).(يفعلماملناظرةوالبحثبالتحكماالستدالليسمىوهذاكثريا.
اجملادلة يف قرآين أسلوب اإلقناعب(1)وهو على،قصد حماورةجيب يف عليه احلرص الدعاة

يتفقعامل مبا هلمومتهيداًءليهالطرفانقبلالبدلحدينوغريهمبأنتبدأ بإبطالمعتقدهماستدراجًا

                                                 

(.8/125)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)
(.8/129)املصدرالسابق،(3)
،وهوشدةاخلصومة،للدُديفاخلصومةوالقدرةعليهااواجلدل:،ناقشهوخاصمهدلهجمادلةوجدااًل:يقالجااجملادلةلغة:(1)

والمعجم  ،(11/115)،)جدل(مادة،لسان العرب ،ابنمنظور،املناظرةواملخاصمةواجملادلة:جة.مقابلةاحلجةباحلواجلدل:
.145ص،الكليات ،الكفوي،خصمهعنفسادقولهحبجةأوشبهةعبارةعندفعاملرءواصطالحاً:(1/111) الوسيط
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ذكراملنةوالتمهيدللحجة،غريأسلوبالكالم،فابتدئخبطابوبعدأنمت)إلظهارخطأاعتقادهم
ابتدعواحترميهمن الرسول بأنجيادلاملشركنيويظهرافرتاءهمعلىاهللفيمازعموهمنحترميما

فهذاالكالمردعلىاآليات."جم جم جم  جم جم"أنواعوأصنافاألنعامعلىمنعينوهمنالناسبقوله:
(2)(اآلية."ىت نت جم جم رت يب ىب"َوقـَْولِِه:"جم ىي مي جم جم":الماشرعوهبقرينةقولهإلبطاملشركني،

بقوله: يفاآليتنيهوللتعجيزوإجلاماخلصمباحلجةألناجلواب" جم جم جم  جم جم"واالستفهامهنا
)قلياحممدهلؤالءالذينحّرمواماحرموامناحلرث،نأيوجهسُيظهربطالنماهمعليهعليهم

فإهنمإنادعواذلكوأقّروابهآلذكرينحرمربكمأيهاالكذبةعلىاهللمنالضأنواملعز؟،...ألنعاموا
أوجبواحترميكلذكرينمن"حيرمالذكرينمنذلك"ألهنمإذاقالوا:كذبواأنفسهموأبانواجهلهم.

وظهورها.ويفذلكفساولدالضأنواملعز، ددعواهموتكذيبوهميستمتعونبلحومالذكرانمنها
األنثيني"فإهنمإنقالوا:(جم جم)قوهلم حترميحلومكلأنثىمنولدالضأنواملعز"حرمربنا أوجبوا

وظهورها. أنفسهم هلم،على تكذيب أيًضا ذلك ذلك....ويف بعض بلحوم يستمتعون كانوا ،إذ
ويفذلك"جم جم"قال:فلذلكيعينأرحامأنثىالضأنوأنثىاملعز،،....(جم جم رب جم جم)وظهوره

ألهنمبُطوُلقوهلموبيانكذهبم،"حرمعلينامااشتملتعليهأرحاماألنثيني"أيًضالوأقرُّوابهفقالوا:
كانوايقّرونبإقرارهمبذلكأّناهللحّرمعليهمذكورالضأنواملعزوإناثهاأنيأكلواحلومهاأويركبوا

(3)رهاوإناثها.(وقدكانوايستمتعونببعضذكوظهورها،
وكرراالستفهاميفاآليتنيبنفسالصيغةللمبالغةيفالتبكيتواإللزامعلىذاتاحلجةيف

أناهلللوحرمأكلبعض)مجيعأصنافاألنعاموأنالتحرميوالتحليليفشرعاهللمنوطةباحلكمة
ألنرمالبعضاآلخر.كلبعضاإلناثحلالذكورمنأحدالنوعنيحلرمالبعضاآلخر،ولوحرمأ

اهللأنتكونمطردةيف بالنوعوالصفة،شأنأحكام املتحدة يفبطوناألشياء بعضما ولوحرم
األنواع متاثل مع بعض على بعضها حيرم مل وإذ الرجال، على ذلك حلرم النساء على األنعام

طةباحلكمة،فدلعلىأنماألنأحكاماهللمنوهملحيرمالبعضاملزعومحترميه،واألحوال.أنتجأن

                                                 

(.8/131)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)
(.12/185)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(3)
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وهنضتهافرتاءعلىاهلل.كانحترميهمماحرمونتلقاءأنفسهمحتكماواعتباطا،حرموهإمناحرموهم
(1)(امللجئةهلماحلجةعليهم،

القرآنالكرميلدعاةهذهاألمةيفجمادلةاخلصوموذلكيفقوله ويظهرأدبآخرللمجادلةسنها
للحجة َّ جم ىي مي جم جم ُّٱٱتعاىلختامًا

قبولاحلقو،العلممناحرتاماآلخرواالستماعملاعندهمن(2)
إذاتبنيأنهاحلقفإنهيقبلولوكانعلىلساناخلصم.وإنكانمناخلصم،

أيبعلمإنكانعندكم،منأينهذاالتحرميالذيافتعلتموه؟والعلمعندهم،ألهنمال"جم جم)"
(3)(يقرءونالكتب.
بالتنبيهإىلطرقاحلججالعقليةوالرد،القرآنالقرآينهووجهمنوجوهاإلعجازيفواجلدل

(4).سهلةموجزةاأللفاظوأدلةبينة،علىأهلالباطلبباهنيقوية،
علىالتعجيزوالتحديبإتياهنم وهذهاخلامتةوشبيهتهايفاآليةالتاليةتكريرلإلفحامتأكيدًا

ليسلكمأي:بتحرميها،أي:"ىت نت جم جم رت يب ىب)"منعقلأوحسأوعلممباجُيّوزهلمالتشريع
علمألنالعلومثالثة:والاستدالل؛والرسول،المنجهةالكتاب،شهداءعلىحترميماحترمون:

فيخبأنهوعلمالسمعواخلب؛وعلماملشاهدةوالعيانوهوعلماحلس،استداللوهوعلمالعقل،
والعلمحترميماحرمتم.فالعقليدلعلىأماعلماالستدالل:العلومشيء.ليسهلممنهذه

ألهنمكانوااليؤمنونوالعلممنجهةالسمعواخلب؛ألنكمملتشاهدوااللَّهحرمذلك.مشاهدة؛
فبهتواأووجدنايفالكتبُحْرمتها،أخبناالرسلبتحرميذلك،والصدقواالرسلفيقولون:بالكتب،

(1)يفذلكوضجروا.(

                                                 

(.8/132)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(1)
.143منآية،سورةاألنعام(2)
(.7/115)،2ط،الجامع ألحكام القرآن،القرطيب(3)
وفيهاإثباتالقولبأنيناظرهمويبنّيفسادقوهلم. ألناهللتعاىلأمرالنيبّإثباتاملناظرةيفالعلم،"ففيهذهاآليةدليل(4)

والقياس، به،بالنظر القول النصبطل عليه ورد القياسإذا أن دليل اهللتعاىلأمرهموفيها النقضألن عليه ورد ويروىإذا
وأمرهمبأنيثبتواوجهاحلرمةإنكانسبباحلرمةاألنوثةوالذكورةأواشتمالالرحم."وأمرهمبطردعّلتهم،باملقايسةالصحيحة،

(.1/491)،د.ط،بحر العلوم،السمرقندي
(.4/292)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(1)
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عليهمبذلكبطلتدعوىالت قامتاحلجة علموالهديوإذا ،شريعيفحقمنليسله
هعلىاهللهوأظلمالظلميفحقهوحقمنعملبتشريعه.ؤويكونتشريعهوافرتا

بعدماهلدايةملنهميفمعزلعن)منهجعاطفي(وختمبالتهديدوالوعيدبأسلوبالتوكيد
أيالأحدأظلمممنافرتىعلىاهللكذبافنسب"جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم)"ماهلدىبفعله

الكذبيفحقنفسهوضالهلاحىتقصد فلميقتصرعلىافرتاء اهللتعاىل، ملحيرمه إليهحترميما
منعمل ووزر وزرها الناسفعليه إضالل هبا وغايته الشنعاء السنة هذه فسن بذلكضاللغريه

نفىهدايةمنوجدمنهالظلموكانمنفيهاألظلميةأوىلبأناليهديهوهذا"جم جم جم جم جم جم"هبا.
(2).(الشرععموميفالظاهر،وقدتبنيختصيصهمنمايقتضيه

التفصيلي البيان هذا الرد(3)وبعد وبعد واألنعام الزروع يف والتحرمي التحليل يف ملعتقدهم
جاءالقولاحلقممنخلق،اشرعوهبغريهدىوالعلمموسخفمباحلججامللجمةيفشأناألنعا

ٱٱٱقالتعاىل:،(4)ألناألصلاإلباحةإالماذكرهيفاآلياتالتاليةهذهاألنعاممباهوحمرممنها؛

  جم مخ جم مح جم مج جم هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جمُّٱ

َّ مس جم جم
(1)

يؤسسق البيان اوهبذا واحلراماعدة ت،)منهجمعريف(حلالل كل إىلويهدر يستند شريعال
.برهانمناهلل

                                                 

(.4/673) ،د.ط،البحر المحيط في التفسير ،ابنحيان(2)
وأكثرمايكوناإلمجاليفقضايا،آنالكرمييفعرضالشبهةالتفصيليفمواضعواإلمجاليفمواضعأخرىمنأساليبالقر(3)

ولعلذلكألنمنأمورالعقيدةمااليستطيعالعقلإدراكهفالحاجةلتفصيلهبليكونالرد،العقيدةوالتفصيليفقضاياالتشريع
للحكمةخبالفالتشريعفهومنوطباحلكمةوامل،جممالً فوجببيانمواضعالنقصيفتشريعالبشروخمالفتها خبالف،صلحة

تشريعاخلبريمبنخلقشرّعمافيهقوامالدنياوالدين.
اْلِكَتاِبَماذُِكَرُهَنا(4) هِبَِذِهاألشياءبلاحملرمبَِنصِّ َحرََّمِتالسَُّنُةَأْشَياَءجيَُِبَوَقدْ،َوَأْكثـَُراْلُعَلَماِءَعَلىَأنَّالتَّْحرمَِياَلخَيَْتصُّ

،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه،(2/166)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي،اْلَقْوُلهِبَا
(.7/117)،2ط،لجامع ألحكام القرآنا،القرطيب،(2/356) ،1ط
.145آية،سورةاألنعام(1)
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م(2)فاآلية األطعمةحددت من اهلل رمحة،احرم االضطرار حال بعباده(3)وإباحتها اهلل من
)منهجعاطفي(.وخوفاًعليهممناهلالك

املطعوماتأتبعهبالبياناعلمأنهتعاىلملابنيفسادطريقةأهلاجلاهليةفيماحيلوحيرممن)
املسألةالثانية:ملابنياهلل :....ويفاآليةمسائل" ين ىن جم جم  جم جم جم"الصحيحيفهذاالبابفقال:

أيعلىآكل"جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جم":تعاىلأنالتحرميوالتحليلاليثبتإالبالوحيقال
وحيرممناملأكوالت.مثذكرأموراأربعة:أوهلا:يأكلهوذكرهذاليظهرأناملرادمنههوبيانماحيل

يأهلبهلغرياهللامليتةوثانيها:الدماملسفوحوثالثها:حلماخلنزيرفإنهرجسورابعها:الفسقوهوالذ
(4)(إالهذهاألربعةمبالغةيفبيانأنهالحيرمإالهذهاألربعة" جم ين ىن جم جم  جم جم جم":فقولهتعاىل

رمةيفاألصليفلماحرمعلىاليهودمناألنعامأيضًاباإلضافةإىلهذهاحملمثشرعبتفصي
  جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،يفاألصلوُحرمتعليهمببغيهمكانتحالالًصنافوهيأ،اآليةالسابقة

 جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  مم خم حم هلجم مل خل جلحل جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جمجم جم جم

 َّ جم
(5)

وهذ احملرمات واألنعامهي:ه الطيور من ظفر ذي البقر،كل من أجزاء بعض وشحوم
ملناسبتني،(1)والغنم املوضع هذا يف اليهود على ماحرم اليهود:(2)وذكر ملعتقدات فضح األوىل

فضحاملش وملناسبة،همأناهللحرمهذائركنييفادعاوافرتاءاهتميفموضوعالتحرميوالتحليلكما
مننفسجنسهااًوأحلأصنافاًنقديقولأناهللحرمعلىاليهودأيضاًأصنافعلىميردأخرىه

                                                 

وهوإحدىغاياتالوحياألساسية.،بأنالوحيهومصدرالتشريع،56اآليةصسبقاحلديثعن(2)
(3) رمحةوإن االضطرار حال الرخصة كانت الرمحةفإن، عني هو بالتحرمي التشريع ماح، وهالكفالشارع فساد مافيه إال رم

". مخ جم مح جم"لذلكجاءتالرخصةمقيدةبقوله،لإلنسان
(.13/168)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(4)
.147-146آية،سورةاألنعام(5)
والعملباملنسوخحرام،ألنتلكشريعةقدنسخت،)قيلفيهأقاويلخمتلفة.......لكنليسلناإىلمعرفةذلكحاجة؛(1)

عليناأننعرف: َا ومبكانرميعليهم؟ملكانذلكالتحفإذامليكنعليناالعملبذلكفليسلناإىلمعرفةذلكحاجة...،وإمنَّ
(.4/313)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،حترميهذهاألشياءعليهم؟املاتريدي

َاَيْسَتِنُدلِْلَوحْذكربنحيانيفتفسريهمناسبةأخرىلآليةمباقبلها(2) أَنَّالتَّْحرمَِيِإمنَّ َ َلَهاأَنَُّهَلمَّابـَنيَّ هلَِيِّ)مناسبةهذهِلَماقـَبـْ ِياإْلِ
َاُهَورَاجَِأْخبَـَرأَنَُّهَحرََّمَعَلىبـَْعِضاأْلَُمِمالسَّاِبَقِةَأْشَياَء، ٌعَكَماَحرََّمَعَلىأَْهِلَهِذِهاْلِملَِّةَأْشَياَءممَّاذََكَرَهايفاآْليَِةقـَْبُلفَالتَّْحِرمُيِإمنَّ

(.4/676)، د.ط،البحر المحيط في التفسير،بنحيان،ايِعَها.(ِإىَلاللَِّهتـََعاىَليِفاأْلَُمِممجَِ
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يفذلك؟ احلكمة فأين التماثليفاحلكم دينرغم على قياس له املشركني تشريع يكون وبذلك
،حرموهألنإسرائيلحرمهعلىنفسههمبأهنمئوبنيادعا مساويوهمأهلكتابففضحهماهلل

 حم"ذلكالتحرميعاقبناهمبشركهموظلمهميعين:"هل مل خلكانحترميهعليهمعقوبةلبغيهم.)"وإمنا
األصل،خم يف حالاًل كانت األشياء هذه أن مبعصيتهم،" اليهود على كانواوحرمناها اليهود ألن

(3)أنهذهاألشياءكانتحراماًيفاألصل.(يقولون:

ذم ذلك الاًفكان استحقوا وأهنم هلم بظلمهم بالتحرمي عليهم علىئوافرتاتضييق وتعنتهم هم
قحممدوأنربههومنأخبهويفهذاالكشفدليلعلىصد،همعلىاهللئوكشفالفرتا،أنبياءهم

ونبوتهبذلك حُمَمَّد رسالة إثبات دليل بينهم،)وفيه فيما األشياء هذه حيرمون كانوا والألهنم
أنماحرم مثأخبهمالنيبحرمعليهمكانبظلمكانمنهموبغي،وإنماإهنمظلمة،يقولون:

فدلوبهعرفذلك؛دلأنهإمناأخببذلكعناللَّه،عليهممنالطيباتإمناحرمبظلمهموبغيهم؛
(4)واللَّهأعلم.(أنهآيةمنآياتنبوته

شرط (مل خل))قـَْولُُهتـََعاىَل:مثلقنهاجلوابيفحالأنكرواماأخبهمبهوكذبوهفيماجاءبه:
دههلميفاآلخرةأيمنسعةرمحتهحلمعنكمفلميعاقبكميفالدنيا.مثأع (جم جم جم يل ىل)واجلواب

رمنيإذاأرادحلولهيفوقيل:املعىنواليردبأسهعنالقوماجمل(جم جم جم جم  جم جم):منالعذابفقال
(1).(الدنيا

وترهيب ترغيب اآلية من،ويف حسهوهو اإلنسان يف خياطب الذي العاطفي القرآن هج
ميهلكمعلىالتكذيبفال"جم جم جم يل ىل)"ويرهبهمنشدةبأسه،ُيطِمعهيفرمحةربهويرغبهفيهال

وفيهترغيبهلمومعرمحتهفهوذوبأسشديد.أي:"جم جم جم جم  جم جم"تغرتوابإمهالهفإنهاليهمل
 (2)وترهيبمناملخالفة.(يفاتباعرضوانه،وذلكيفابتغاءرمحةاهللالواسعة،

                                                 

(.1/492)،د.ط،بحر العلوم،السمرقندي(3)
(.4/314)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(4)
(.7/128)،2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(1)
(.4/517)،1ط،محاسن التأويل،القامسي(2)
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باطلهمودحضوالبهانباحلجةاحلقوضوحوبعد،اجلدالوهذااخلصومةهذهوبعد
اخلصومةمنعليهجبلوامبافعلهمسوءمنهباصلوننيتجديدةشبهةهلمابتدعوا،همئوافرتا

اليتهياإلهلية(3)املشيئةبأنعموافزوشرعاًعقالًفعلهمببطالناحلجةأجلمتهمأنبعدواللجاج
 جم  جمجم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جمجم جم جم ىي مي جم جم جم جم جم جم  جم جم ىن ُّٱٱ:قالتعاىل،اإلميانوعدمالشركإىلساقتهم

 َّ جم يت ىت نت جم  جم رت يب نبىب جم جم رب جم جم
(4)  

بقوله الشبهة عرض مبايف)سيقول(ابتدأ لعلمه وقوعها قبل الشبهة عن أخب اهلل أن على داللة
أخب كما ذلك بعد وقوعها مث يقولونه،نفوسهم سوف مبا اإلخبار على)وفائدة النفس توطني

(5)وإعداداحلجةقبلأواهنا(اجلواب،ومكافحتهمبالرّد،

وهومنهجقرآينيفاجلدل،فذكرالشبهةوردعليها،فهيمناإلخباربالغيبقبلوقوعه
قدالجيدونهليوفرعلىاملتصارعنيجهدالبحثعنسؤالواحلواراملباشربطرحالشبهةمعأجوبتها

أوجواباًرمبايواجهونصعوبةيفالعثورعليه.،جاهزاًيفأفكارهم

من مصريمنكذبوا بتقرير مبنهجنيمتالزمنيعقليوعاطفيوبدأ الشبهة هلذه الرد وذكر
أنهلوناهللرضيهلمالشركوقبلهمكيفأذاقهماهللالعذابوهوبرهانفعليعلىنقضكالمهمأ

هلملعاقبهمعليه مليرضهممنقبلهموعاق،مليرضه وكذلكحاهلمفساقهلمالدليلأنه بهمعليه
عقلي( ليعتبوا،)منهج وعبة موعظة فيه السابقة األمم مصري املصريوذكر نفس )منهجوحيذروا

صحةقوهلمإذثبتبطالنهفعلياً.مثعادللمنهجالعلميوطالبهمبدليلعلميعلى،عاطفي(

علىعلميبدليلاملشركنييطالبأن رسولهاهللأمرالبهانهبذاالتذكريهذاوبعد)
تعتمدونعليهوحتتجونبه (نب جم جم رب جم جم جم):فقالزعمهم تقولونعلمما أيهلعندكممبا

لنبحثمعكمفيه،ونعرضهعلىماجئناكمبهمناآليا لنا كيةعنوقائعتالعقليةواحملفتخرجوه
واالستفهامهناللتعجيزالقسطليظهرالراجحمناملرجوح؟وننصببينهماامليزاناألمماليتقبلكم،

                                                 

ملذاهبهميفأناآليةدليلعلىإنكارتعلقاملشيئةمباقبحمناملعاصيوالكفر(3) مجعهاصاحب،تعددتأقوالالعلماءبناءًا
(.8/157)،1،طتفسير المنار ،املناروأظهرضعفبعضهاوردعليها.رضا

.148آية،سورةاألنعام(4)
(.4/517)،1ط،محاسن التأويل،القامسي(5)
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لستمعلىشيءماأي(جم يت ىت نت جم  جم رت يب):ولذلكقفىعليهبيانحقيقةحاهلمفقال؛والتوبيخ
العلم، عليهمن أنتم ما على بقائكم يف تتبعون ما إالبل به وعمل الدين يف وقول عقيدة من

(1)(الظن

إقامةعلىقادراهللأناحلجةإقامةعنعجزواإنهلمب)قل(اهلللرسولاألمرتواىلمث
 َّ جم جم جم جم  جمجم جم جم جم ُّٱٱٱتعاىل:قال،أقامهاوقد،البالغةاحلجة

(2).

هدايتكممجيعافـَلَ" جم جم جم"إذاظهرأنالحجةلكم)،عاجزونذلكعنشكالوهم ْوشاَء
إىلسلوك البعضالصارفنياختيارهم هداية ولكنشاء عليها واحلمل هلا بالتوفيق َأمْجَِعنَي هَلَداُكْم

(3)(طريقاحلقوضاللآخرينصرفوهإىلخالفذلك.
علىَمْناحتجهباعليهمنأهناتبلغمرادهيفثبوهتا"،جم)ويعينبـ"ووصفحجةاهللبالبالغة

وجوهًاحتتملهااحلجةوذكراملاتريدي،(1)وَقْطِعُعْذرِهإذاانتهتإليهفيماُجِعلتحجةفيه.(قه،خل
أوالرسلمبايأتونبهمنأخبارعناهللفهمحجة.إماالقرآنالكرميفهومعجزةوحجة.البالغة:

يفحترمي(جم جم جم)بـَْعُضُهْم:)وقَاَل:مثقالاليتتشهدبوحدانيةاهللفهيحجةبالغة.اخلالئقوإما
وحتليلها، حجة،األشياء حترميهم يف هلم أشياء حيرمون الذين هلَُؤاَلِء هبوىليس ذلك حيرمون إمنا

(2)واللَّهأعلم.(أنفسهم،
املشركنيوعلى،اليهودعلىرد،املذاهبوأهلاملللأهلعلىردافيهإجيازهاعلىواآلية

ورد،اهللمشيئةخيالفونهلمبدعوهتماألنبياءوأنالطريقهذاهلماختاراهللأنحجتهمبطالنبعد
قال،األعمالبقبيحاهللمشيئةتعلقانفوأواختيارلهليسالعبدأنيرونالذيناملذاهبأهلعلى

للمعتزلة)تفسريهيفاأللوسي وإذاتدبرتاآليةوجدتصدرهادافعًابصدوراجلبيةوعجزهامعجزًا
وقدرةعلىوجهيقطعحجتهوعذرهيفاملخالفةوالعصيان.والثاينإذ األولمثبتأنللعبداختيارًا

                                                 

(.8/155)،1،طتفسير المنار ،ضار(1)
.149آية،سورةاألنعام(2)
(.4/295)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ،األلوسي(3)
(.12/212)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(1)
(.4/318)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
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وبذلكتقوماحلجةمثبتنفوذمشيئةاهللتعاىليفالعبدوأنمجيعأفعالهعلىوفقاملشيئةاإلهلية،
(3)البالغةألهلالسنةعلىاملعتزلةواحلمدهللربالعاملني.(

أنإلثباتاإلميانعلىمحلهمعلىعاجزاهللألنشركهمعلىأهنمممقصدهكانوإن
عليهمالردالتاليةاآليةتولتفقد،الدينهذاوبصحةألنبياءادعوةيبطلواوبذلكبإلهليسالعاجز

،مبشيئتههوإمناأيضاًشركهمألن،اإلميانعلىمحلهمعلىقادرلشركاعلىمحلهمعلىالقادربأن
إضالهلم.يفةحكموله
 (4)﴾جم جم جم جم جمجم  ني جم جم ريجم ين ىن جم جم ُّٱٱتعاىل:قال

وإمناأنتبشريونذير،واهللتعاىلهواحلفيظوالوكيلعليهم،وهومع"جم جم جم جم جمجم  ني جم جم")
لكان ذلك فعل لو إذ له، والطاعة اإلميان على بقدرته جيبهم وال استعدادهم، يسلبهم ذلكال

هلممنجنسالب ولعإخراجا إىلجنسآخر، والتقديرشر "جم  ني جم جم":ليفاجلملتنياحتباكا،
أنتعماهلملتحاسبهموجتازيهمعليها،حتفظعليهمأ وما والوكيالتتوىلأمورهموتتصرففيها،

وحكمنا،وال ذكرمنالوصفنيبأمرنا أيليسلكما عليهمبوكيلوالحفيظمبلكوالسيادة.
منتقريرويفهذهاآليةوأمثاهلا .....وهلبعضامللوكبالقهرأوالرتاضي.ذلكبالفعلكمايكونحن

(1)(ماالنظريلهيفقانونوالكتاب.حريةالدينواالعتقاد،

والتحليلالتحرمييفاهللعلىهمئافرتارديفالبالغةباحلجججلامواإلاإلفحامهذاكلوبعد
(جم جم)هلمعلمالأهنمجهتنيمنعجزهمثبتنأبعدقوهلمعلىبشهوديأتواأنطالبهم

هانالبعنعجزهمعلىالتأكيدمفادهتكراروهو(ىت نت جم جم رت يب ىب)ذلكاهللحترميوماشهدوا
علىشهودهلمليسأنهوهو(عقلي)منهجأخرىبوجهةفحاججهم،السابقنيالوجهنييفالفعلي
  ين ىن جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱتعاىل:قال،غريهمهلموماشهدبأنفسهمماشهدواأي،قوهلم

 َّ خب حب جب جم جم جم  جم جم جم جم ني جم جم ريجم
(2).

                                                 

(.4/295)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني،األلوسي(3)
.117آية،سورةاألنعام(4)
 (.7/552)،1،طتفسير المنار،رضا(1)

.151آية،سورةاألنعام(2)
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األشياءحترميهممنتقدمماإىلراجعهذاهذا،حرماهللأنيشهدون،الذينبشهدائكمائتواأي:)
(3)(معهمَأنتأمرهمبه،فإنشهدوا،وهمكاذبون،فالتشهدأناهلل ودعواهمأنفسهمعلى

كذبواالذينأهواءاتباعبعدمعاطفي()منهجللمؤمننيوالتوجيهاهلللرسولاخلطابو
تلكمنهموقعتإنأنهتعاىلبنيمثكاذبنيكوهنمعلىتنبيهامعهمتشهدفالشهدوافإنقال:مث)

باآلخرةونيؤمنالبأهنمذلكتقبيحيفزادمثأهواءهميتبعالأننبيهفأمراهلوىاتباعفعنالشهادة
(4).(شركاءلهفيجعلونبرهبميعدلونبأهنمتقبيحهميفوزادوالنشورالبعثينكرونممنوكانوا

اتباعيفوملا،(5)الظنعلىقائمألنههمئأهواباعاتبعدمالسابقةاآليةيفلرسوله  اهللوأمرُ
الضاللهووذلك،احلقهوكانولواهلوىماخيالفلبكللتكذيبمدعاةمناهلوى

 جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جمجم مس جم جم جم مخ جم مح جم  مج  ُّٱٱتعاىل:قال،واإلضالل

 َّ  جم جم جم
(1)

 

وتثبيتللمؤمننيأهنم،وهنيعنالركونإليهمواألخذبآرائهم)منهجمعريف(وهذهاآليةخب
للضالِّني،علىاحلق وعيٌد للمهتدي)منهجعاطفي(ويفضْمنه جم جم جم  جم")نووعٌد أيليسوا"

أييقدرونوحيزرونوهذا"جم جم جم جم."علموالفيماشرعوهإىلحكماهللراجعنييفعقائدهمإىل
(2)(باعهمالظنوخترصهمبأمرالذبائحتأكيدملاقبله.ومناملفسرينمنخصهذهالطاعةوات

منحيرمومباهلمحيلمبااملؤمننيلعباده  اهللخطاببدايةيفجاءتاآلياتوهذه
القرآنولكنالذبائحيفوالتحرميالتحليليفالكفارأثارهاجديدةشبهةعلىرداًوذلك،الذبائح

                                                 

(.2/171)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي(3)
(.13/177)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(4)
لنفاةالقياسيفإثارةالشبهةحولذماهللالكفاريفكثريمنآياتالقرآنبسببكوهنممتبعنيللظن؛(5) وكانذلكممسكًا

القياسبأنيكونمصدرتشريع وهيشبهةقدميةحديثةتُثاريفكلزمنللطعنيفمصادرالتشريعوالتشكيكيف،صالحية
(.13/127)،3ط،التفسير الكبير ،ليهاالرازييفتفسريهونقلهاعنهالعلماءواملفسرون.الرازيذكرالشبهوالردع،أصولالدين

.117-116آية،سورةاألنعام(1)
(.4/629)، د.ط،البحر المحيط في التفسير،ابنحيان(2)
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،(3)هلااجلوابوأوردعنهاسكتبلالسابقةالشبهيفكمامقولتهميذكرملمناهجهبتنوعالكرمي
أعلم.واهلل،التعريضبطريقعليهمالردفكاناملشركنيشبهةإلبطالللمؤمننياخلطابألن
 ىي مي  جم جم جم جمجم جم جم جم ىن من جم جم  جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱٱٱتعاىل:قال

 جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىت نت جم جم رت يب ىب نب جم جم  رب جم جم جم جمجم جم جم ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جمجم

 َّ  جم
(4) 

باألمرفابتدأ،أنيلتفتإىلكلماتاجلهالفعندظهوراحلجةوتبنياحملجةالينبغيللعاقل
مسببعن" جل"مثقال:)فقالعليهاوالردالشبهةتفسريهيف(1)النيسابوريوذكر،مباشرة والفاء

يقولونللمسلمني:إنكاراتباعاملضلنيالذينحيلوناحلراموحيّرموناحلالل، إنكموذلكأهنمكانوا
فقالاهللسبحانهللمسلمني:اهللأحقأنتأكلوامماقتلتمأنتم.تزعمونأنكمتعبدوناهللفماقتله

قوله:" جم هل مل خل حل جل"إنكنتمحمقنيباإلميان فأكثروهواملذكىببسماهلل....أما َلُكْم َفصََّل َوَقْد
[إىلآخر3ائدة:]املُحرَِّمْتَعَلْيُكُماْلَمْيَتةُاملرادبهمافصليفأولاملائدةمنقوله:املفسرينقالوا:

واعرتضعليهبأنسورةاألنعاممكيةواملائدةمنآخرمانزلباملدينةواآليةتقتضيأنيكوناآلية،
 ىن جم جم  جم جم جم"املرادقولهتعاىلبعدهذهاآلية:املفصلمقدماعلىهذااجململبلاألوىلأنيقال:

(2)(رغريضائر.فإنهذاالقدرمنالتأخ[إىلآخرها.145"]األنعام:جم ين

أنكرمث،(جم هل مل خل حل جل)املباحيفووّسعففّصلمتعددةأساليباخلطابيفواستخدم
 جم رت)احلراميفخصصمث،(جم جم جم ِّ)النهييفأمجلمث(جم جم جم جم جم يل ىل مل خل)املباحيفالتضييق

                                                 

قال:"اهللقتلها"،قالوا:قالاملشركون:ياحممدأخبناعنالشاةإذاماتتمنقتلها،)جاءيفسببنزولاآلية:(3)
أن هذهفتزعم تعاىل اهلل فأنزل حرام، اهلل قتله وما حالل، والصقر الكالب قتل وما حالل، وأصحابك أنت قتلت ما

.223ص،2ط،أسباب النزول،(الواحدياآلية.
.121-121-119-118آية،سورةاألنعام(4)
أصلهوموطنأهلهوعشريته،النيسابورياملعروفبنظاماألعرجالقمينظامالدينحسنبنحممدبنحسنيالنيسابوري:(1)

بديارنيسابورمدينةقم. التاسعةعليقربمن،وكانمنشأهوموطنه وكانمنكباءاحلفاظواملفسرينومنعلماءرأساملائة
العسقالندرجةجاللا لدينالدواينوابنحجر ابناحلمنمؤلف، اإلمام اجباتهشرحشافية غرائبالقرآنورغائبالفرقان،

.(2/216)،15،للزركلي،طاألعالم،وريويعرفبتفسريالنيساب
(.3/152)،1ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابوري(2)
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 جم  جم جم جم جم)ونتائجهاوأسباهباالشبهةمصدرقررمث،(جم جم)التحرميعللمث،(جم جم يت  ىت نت جم

 (جم جم جم جم جمجم

إنكاٌرألْنيكوَنهلُمشيٌءيدعوهمإىلاالجتنابعنأكلما{جم جم جم جم جم يل ىل مل خل})
تعاىل} وقوله والسوائِبوحنوِها اهللتعاىلمنالبحائر اسُم عليه {...اخلمجلٌةىن من جم جم  جم جمذُكر

لإلنكار....أي: مؤكدٌة لُكميفَأنالحاليٌة حاصل  سبب  ذكراسماهللعليهتَْأكُوأيُّ ممَّا أو،ُلوْا
حيِمُلكمعلىأنالتأكلواومينُعكممنأكلهواحلاُلأنهقدفصللكم غرض  بقوله{ىن من جم}وأيُّ

(1)("..اخلفبقيماعداذلكعلىاحِللّ جم ين ىن جم جم  جم جم جم "تعاىل
أي)امليتةأكلوازجبقوهلمبطالنعلىتأكيدمعريف()منهجاإلنكارياالستفهامويف

فأنبأهماهللبإبطالقياساملشركنياملموهبأنامليتةأوىلباألكلمماقتلهالذابحبيده،فأبدىاهللللناس
راسماهللعليها،وهوفارقالفرقبنيامليتةواملذكى،بأناملذكىذكراسماهللعليه،وامليتةاليذك

(2)(.مؤثر

وعداهللهؤالءبتوفيهإعالمللرسولتذييل"َّ ٍّ ٌّ جم جم)"اطفي(:)منهجعوذييلاآليةبالوعيد
وأنهاليفلتهم،ألنكونهالضالنياملضلني، إياهمبالعقوبة فاإلخباربعلماهللهبمكنايةعنأخذه

وذكراملعتدين،عقبذكرالضالني،قرينة...وهووعيدهلمأيضا،اهبمالحيتاجإىلاإلخباربه.عامل
(3).(هنماملرادعلىأ

النه وغريهاوأمجل الذبائح ليشمل اإلمث عن ال،ي جوامع من اجلملة واألصكوهذه ولِلم
اآلثاميفةالكلي التعريضمناآلياتتذييليفالعاطفياملنهجويظهر،والباطنةالظاهرةحترمي

اآلياتمناجملموعةهذهيفتذييلخرآو(.ىب نب جم جم  رب جم جم جم)اإلمثيكسبونملنوالوعيدباملعتدين
أنباإلخباراملعريفاملنهجثانيةيظهر،الشركيفالوقوعمنللمؤمننيذيرحتمنالعاطفيمبنهجها

                                                 

(.3/179)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،عودأبوالس(1)
(.8/34)ط،،د.التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)
(.8/36)املصدرالسابق،(3)
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ضرورةأنمنتركطاعة"  جم جم"يفاستحاللاحلرام" جم جم)"بهشركاهلللغريالتشريعيفالطاعة
 (4)فقدأشركهبهتعاىلبلآثرهعليهسبحانه.(اهللتعاىلإىلطاعةغريهواستحلاحلرامواتبعهيفدينه

الشركذلكمنوحتصيناًللحجةوإقامةللمنهجوتثبيتاًاألطعمةمناحملرماتبيانوبعد
يفكاملةالسماويةالشرائععليهااتفقتاليتالعشرالوصاياجاءتالرتهاتمنوختليصاً

 جم جم  جم جم جم جم مسجم جم جممخ  جم مح جم مججم مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱتعاىل:قال،عموماًللمحرماتبيانمعقوليتها

 جم  جمجم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل حلخل جل جم  جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم

 جم جم جمجم يت ىت نت  جم جم رت ىبيب نب جم جم رب  جم جم جم جم جم جم جمِّ ُّ  َّ ٌٍّّ جم جم جم جم ىي مي جمجم  جم جم جم جم جمجم ىن من

َّ جم  جم جم
(1)

،واليهودللمشركنياملختلفةعقائداليفرامواحلاحلاللتفصيلعقبالوصاياهذهوجاءت
من)األطعمةيفعليهموحرمحللمباللمؤمننيالتوجيهوبعد املستفادة تلكالداللة وذلكإلبراز

واحدواضححاسم: يفتقرير وصوغها صفةالسياقكله يفتقرير كعقيدته الدينشريعته إنهذا
اإلسالم. صفة أو الشرك إن عبل من الداللةشريعته هذه يف .قيدته هي.. شريعته إن بل

.إذهيالرتمجةالواقعيةهلا..كماتتجلىهذهاحلقيقةاألساسيةمنخاللالنصوصالقرآنية،.عقيدته.
الدين«الدين»وعرضهايفاملنهجالقرآين..وهذههياحلقيقةاليتُزحزحمفهوم يفنفوسأهلهذا

خاللقرونطويلة، مطردة زحزحة بأكثرعنها اخلبيثة..حىتانتهىاألمر بشىتاألساليباجلهنمية
أنتصبحقضيةاحلاكميةيف-ودعكمنأعدائهواملستهرتينالذينالحيفلونه-املتحمسنيهلذاالدين

(2)(نفوسهمقضيةمنفصلةعنقضيةالعقيدة!

الدينقضيةهوالتشريعأنعلىداللةأمهيتهاعلىالوصاياهبذهالتشريعياجلانبوارتباط
إنه،العقيدةعنتتحدثسورةيفألنعاماقضيةذكرأسبابمنماذُكريؤكدوهذااألساسية
يفبتحرميهابتدأماأولوهو،شركفهوخرآلتشريعقبولوأي،وحدههللنيكوأنجيب،التشريع
العشر.الوصايا

                                                 

 (.4/262)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني،األلوسي(4)

.153-152-151آية،سورةاألنعام(1)
(.3/1216)،17ط،في ظالل القرآن،قطب(2)
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( يف املتعاطفة اجلمل هذه تضمنتها اليت األحكام انقسمت املفتتحةوقد الثالث اآليات
األول:أحكامهباإصالحاحلالةاالجتماعيةالعامةبنيإىلثالثةأقسام:"جم مث هت مت خت حت  جت"بقوله:

بعضهممعبعضوهوالثاين:مابهحفظنظامتعاملالناس"مخ  جم مح جم":تتحبقولهالناسوهومااف
اهلدىوهواتباعطريقاإلسالموالتحرزالثالث:أصلكليجامعجلميع"يل ىل مل خل":املفتتحبقوله

من نهذهوقدذيلكلقسمم".ىب نب جم جم رب"اخلروجعنهإىلسبلالضاللوهواملفتتحبقوله:
(1).(ثالثمرات"جم جم جم":األقسامبالوصايةبهبقوله

الشبهكانتوإن،وتوضيحوإرشادتوجيهمقاماملقامألنالوصاياهذهيفاحملرماتوذكر
وأكثرأهمهومباالسؤالعنباجلوابوذلكالتوضيحيفقرآينمنهجولكنه،واألطعمةاألنعامحول
وذكرتفيماحرماهللعليهمأشياءليستمنقبيلاللحومإشارة)السؤال.منمقصدهممننفعاً

فإىلأناالهتمامباحملرماتالفواحشأوىلمنالعكوفعلىدراسةأحكاماألطعمة،تعريضابصر
(2)(.كيةنفوسهموكفاملفاسدعنالناساملشركنيمهتهمإىلبياناألطعمةوتضييعهمتز

،الوصاياهذهيفوالتدبرالتفكرإىلتدعوالتيبتذي(جم جم جم)بقولهالثالثاآلياتوختم
يالعملبالتطبيقو،والعاطفيوالعقلياملعريف،الثالثةالقرآنمبناهجالوصاياههذعناإلخباروجاء
ذكر)النجاح.سبلوكافةالصالحفنونكلمجعتأهناذلكالبشرية،سعادةتكملالوصاياهلذه

واتعظوا،(،جم)ويفاآليةاألخرية:(،خم)ويفاآليةاألوىل:(،جم) تفكروا عقلوا مايصلحإذا وعرفوا
اليصلحمث اليصلح.وما احملرماتوما وعظكأي:(،جم)أواتقوا وزتتعظونمبا به جركمعنه،م

(3)(وتتقونحمارمكم.،وتعقلونمهالككم

،الوصاياآياتبهذيلتمبالدنيويةااملصاحلمنومافيهماوالنهياألمرفوائدإىلاإلشارةوبعد
اآلخرة.يفمنهماكلعلىاجلزاءيبنيأنكلهذلكبعدناسب

َّىن جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جمُّٱٱ:تعاىلقال
(1) 

                                                 

(.8/156)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(1)
(.8/157)املصدرالسابق،(2)
(.4/318)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)
.161آية،سورةاألنعام(1)
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وعدلهباجلزاءعن،ضاعفةاحلسناتالعاطفيللقرآنيفبيانكرماهللوفضلهيفموهواملنهج
وتأنفممنيظلمهاوجيحدعملها.،العاطفةتركنملنيرمحهاويكرمهاوالفطرةو،السيئات

بأنجيازياحملسنوالفريقاإلساءة،الفريقاإلحسان،واليظلماهللالفريقني،يقول:(،ىن جم جم))
ألنهجلثناؤهحكيٌمولكنهجيازيكالالفريقنيمناجلزاءماهوله،واملسيءباإلحسان،باإلساءة

فيه، يضعه أن يستحق الذي موضعه يف إال شيًئا يضع منال يستحّق مبا إال أحًدا جيازي وال
(2)اجلزاء.(

وخالصةالقول:
 إثباتالعقيدةهوالرابطبنيقضيةالتحرميوالتحليلوموضوعالسورةالرئيسوهوقضية

وأنهذاالدينشريعتهكعقيدتهليسألحدقولإالاهللوحده.،احلاكميةاملطلقةهللوحده
 هو،ثوتشريعاهتمحولاحلاللواحلرامالغرضمنعرضعقائداملشركنييفاألنعامواحلر

وذلكمنخاللعرضأقواهلموالرد،سخفمعتقداهتموتناقضتشريعاهتمفضحهموكشف
 تعريةللباطلليظهراحلقجلياً.عليهاباحلججالعقليةوالدالالتالتارخيية؛

 السردالتارخييملاكانتعليهالعربيفجاهليتهاواليهوديفحترميماملحيرمهاهلليفآيات
هوداللةواضحةعلىصدقنبوةحممد،قائقوتعريهاحبججعقليةوبراهنيتعرضهذهاحل

ذلك.وأنربهأخبهب 
 :املنهجاملعريفيفحكايةاستخدميفإبطالتشريعاهتمحولاحلاللواحلرامثالثمناهج

واملنهجالعقلييفالكشفعنتناقض،وسخفاملعتقدوحقيقةتشريعاهتمالوضعالديين
واملنهجالعاطفييفالتلويحبسوءالعاقبةلو،عتقداتباحلججوالباهنيامللجمةهذهامل

 ىهذااالفرتاء.استمرواعل
 حىتتتضحاحلقيقةالشبهةوهنالعرضالتفصيليللشبهةوالردعليهاأسلوبقرآينإلظهار

معالتأكيد،ذهالردودخالدةولتبقىه،الردمبنهجالقرآنقنوايقنيويتليكونأهلاحلقعلى

                                                 

(.12/275)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(2)
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هوضهاخاللعرضالشبهةعلىفسادهاوبطالهناعلماًوعقالًحىتاليظنأحدأنعر
 وذلكبتكرارعباراتالزعمواالفرتاءواملطالبةمبصدرمايشرعونه.،إقرارهلا

 احلوارريواستخدامهألرقىمعاي،بقصداإلقناعيفالردعلىالشبهةيظهراجلدلالقرآين،
،هلمومتهيداًإلظهارخطأمعتقدهممنها:بدأاحلوارمبايتفقعليهالطرفاناستدراجاً

واحرتاماآلخرواالستماعملا،لتعجيزيالذيحياصراخلصمويلجمهفهاماواستخداماالست
 )املناظرةيفالعلم(.عندهمنالعلموقبولاحلقوإنكانمناخلصم

 وتارةيذكرها،رةجُيملهااتارةيُفّصلالقضيةوتف،طرقعرضالُشبهيفالقرآنالكرميتنوع
وهوإعداد،نيفاإلخبارعماسيقعازالقرآوهومنإعجبصيغةاملستقبلأيقبلوقوعها؛

 للحجةقبلأواهناوالتوطنيعلىالرد.
 لالتارخيييظهرواضحاًيفالردأصالةمنهجالقرآنالكرمييفاالستداللالعلميواالستدال،

 جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ)ويفذكرمصائراألممالسابقة(نب جم جم رب جم جم جم)وذلكمبطالبتهمبصدرمايشرعونه

وردكلقول(جم جم جم جم جم  جم جم جم جم)واملطالبةبشهودهمأهلللشهادةيفهذاالعلم(  جم
 (.جم يت ىت نت جم  جم رت يب)مبينعلىالظن

 فوّسعيفاملباح،يزيلالتشابهواالختالطهتدينمبامنهجالقرآناملعريفيفتبينيالشرائعللم،
معالتعليل،لىأحدبسعيلتوخصصيفاحلرامحىتال،وأمجليفالنهيليشملكلإمث

 مثحّذرمنمصادرالشبهةوأسباهباونتائجها.،وإظهاراحلكمة
 وذلكباجلوابعنالسؤالأوالردعلىالشبهةمباهو،هجقرآينفريدمناخلبريمبنخلقمن

 أهموأكثرنفعاًمنمقصدها.
 وكافةسبلجناحفقدمجعتكلفنونالصالح،ياالقرآنالكرميلسعادةالبشريةمشولوصا

 وسالمةاجملتمعات.
 ريكالنفوسللعململاالتأكيدعلىاجلزاءوالثوابوالعقابعلىاألعماللهأكباألثريفحت

وهومنهجعاطفيارتكزعليهالقرآنالكرميخاللالتذييليفأغلبآيات،فيهصالحها
 الجحودوالظلم.،بهللتأكيدعلىأنلكلعملجزاءعرضالشُ
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 كشفجهاالتاملشركنيوضاللتهملتجليةاحلقإمنايكونبالرسالةالقائمةعلىكتاباهلل
فالنجاةمنالسفه،ناجلاهليةيفصورهاكافةنبراثفهيضرورةللخروجم،وسنةنبيه

 األخالقيوالسخفالعقديالتكونإالبالتوحيداخلالصهلل.























 

 م عن الحقسبب إعراضه المبحث السابع:
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إالأنهناكمنُيصرعلىرغممامتتفصيلهوتفنيدهمنتقريراحلقوإثباتهوكشفللباطلوتفاهته؛
سببهذااإلعراضتثبيتاً فكشفاهلل،كانتدالئلاحلقوبراهينهواضحةكفرهوإعراضهمهما

وكشفملايفنفوسهم،ىتيكونواعلىدرايةتامةخبصمهموح،هلاحلقوحصانةلروحهماملعنويةأل
ألنهعلممبايفالصدوروهومنالغيبالذياليعلمه،هانمنرهبموليسجمردختمنيوظنعلىبر
.إالاهلل

علىإمياهنمفجاءويشغلبالهحرصًامنهوقدظلإعراضهمعناحلقحيزنرسولاهلل
يدعوإىلاهللعلىبصريةوالينشغلالقرآنالكرميمبنهجهاملعريفليكشفلهعنحقيقةإعراضهمل

بالنتائجفهدايتهمعلىاهللوماعليهإالالبالغ.

سيكونتناوهلاحبسبترتيبها،ورةاألنعاميفستعشرةآيةوجاءذكرسببإعراضهميفس
يفالسورة.

 (1)َّ جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم يت ىت  نت جم جم رت يب ُّٱٱ:قالتعاىل

فهمقدأعرضواأواًلمثأنكرواوهودرجةأعلى،كرميةعنمراحلاإلعراضاآلياتالكشفت
يفاإلعراضمثجتاوزوااإلعراضوالتكذيبباالستهزاءوهوأقصىدرجاتالتطرفيفاإلعراض.

وبراهينهوهوذموالنصخيبمبنهجالقرآناملعريفعنإعراضهمدوننظرمنهميفدالئلاحلق
". جم جم جم جم"ومايشريإليهأسلوباحلصريفاآليةوه،هلمعلىمسلكهم

نيكونهؤالءالكفارمعرضنيعنتأملالدالئل،غريملتفتنيإليهاوهذهاآليةتدلعلى)ب
(2)(أنالتقليدباطل.والتأمليفالدالئلواجب.ولوالذلكملاذماهللاملعرضنيعنالدالئل.

بأسلوبالتهديدبأخطارهذااإلعراض" جم جم جم جم جم جم جم"ويظهراملنهجالعاطفييففاصلةاآلية
ممالهأكباألثريفالنفوسوالعقولللتفكروالتأملمباينتظرهامن،ومافيهمنسوءالعاقبةواملنقلب

فسيأتيكاخلب،)مصري. تشاء اصنعما تقول: والوعيدكما التهديدوالزجر اجلملة وتضمنتهذه
                                                 

.4،5آية،سورةاألنعام(1)
(.12/483)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(2)
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القصوىيفإنكاروعلقالتهديدباالستهز إذهوالغاية إيامها، اءدوناإلعراضوالتكذيبلتضمنه
(1)(احلق.

اإلعراضوأنهالتعنت وبعدأنبنّيمراتباإلعراضكشفيفالنصالتايلعنحقيقةهذا
وهوخطوةثانيةمنخطواتالتدرجيفعرضاحلقائقوهو،وعدمالرغبةيفالتعرفعلىاحلقفقط

،داركهمأثرهيفالوصولباملعلومةبصورةأكثرعمقاًلقلبوفهماملستمعنيباختالفممنهجقرآينله
)منهجمعريف(.بأسلوبالسردالتقريري

َّ جم جم جم جم جم جم جم مس  جم جم جم مخ جم مح جم مج ُّٱٱٱ:قالتعاىل
(2) 

بأهنمكذبوابكلماجاءهممنآيةتبعذلكإخبارفيهمبالغةمضمنهأنه )ملاأخبعنهم
"جم مخ"أيكالمامكتوبا" جم مح"مبرأىمنهم" جم"واملعىنَلوْجاءهمأشنعمماجاءلكذبواأيضا،لو

وتابعوا"جم جم...."أييفصحيفة، فيه وتقليبهلريتفعكلارتيابلعاندوا يفميزه يريدأهنمبالغوا
.(3)كفرهموقالواهذاسحرمبني(

أس يتناول حبيث وشاماًل عميقًا اإلخبار ودواففجاء اإلعراض باإلضافةباب ومالبساته عه
استعدادهملقبولالتفاصيله؛ برهانهوذلكحنيكشفعنعدم وظهور كانوضوحه ،حلقمهما

يفأدلةاحلقالذيجاءهموإمناكانعننقصيفاالستجابةللحقوعدمتوجه وليسذلكنقصًا
لطلبهواالستماعإليهبعنايةوتفكري.

تعنت بشدة إنهمأهنماليؤمنونوإنجئتبكلآية؛)وخيبه قدأتاهممناآلياتما إذ
وشدةمكابرهتم،ومليتأملوافيهالتعنتهم،لكنهمأعرضواعنها،تأملواومليتعنتوالدلتهمعلىذلك،

(4)واللَّهأعلم.(
فاحلجة،للتلقينظرإىلاستعدادهمالنفسيواآليةتوجهاملهتمنيبالدعوةإىلمراعاةحالاملدعوينبال

مهماكانتواضحةوالشبهةداحضةفإنذلكاليستلزماإلميانإالحبقمنكانمستعدًالهوزالت
موانعالكبوالعنادعنه.

                                                 

(.4/437)،د.ط،تفسيرالبحر المحيط في ال ،ابنحيان(1)
.7آية،سورةاألنعام(2)
(.2/296)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(3)
(.4/25)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(4)
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ويفمواضعأخرىمنالقرآنأشار،عيفيهخماطبةكلصنفمبايناسبهوهومنهجقرآينيرا
َّ جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱإىلمنهجاإلعراضعمنأعرضعنقبولاحلق

وأكدعلىمألنذلكهومبلغهممنالعل(1)
أيدي وضع لو حىت اإلعراض على لرفضوهاإصرارهم وتيقنوها احلقيقة على من،هم أكثر واشرتاك

بأيديهم،وذكراللمسومليذكراملعاينةأي:"،جم جم)"حاسةأدعىإلدراكاحلقيقة. عاينوهومسوه
 جم مس"فإنالسحرجيريعلىاملرئيوالجيريعلىامللموس،ة،أبلغيفإيقاعالعلمبالرؤيألناللمس

(2).(عمعهمشيءملاسبقفيهممنعلميمعناه:أنهالينف،"جم جم جم جم جم جم

أخرىمن فئة احلقفكشفعن اإلعراضعن النصالثالثيفسياقكشفحقيقة أما
إلعراضعناحلقوعدمقبولهمناملعرضنيجتتمعمعكفارقريشاملخاطبنييفالنصينيالسابقنييفا

رهفقدنشأبنيأهلمكةوهميعلمونعصمتهمنذصغ،رغممعرفتهمالكاملةبهوبصدقهرسولاهلل
سلمنربهمعماأتىبهفماأتىبهيدلداللةصادقةعلىأنهمر،يدعوإالخلريعناخلطأوهوال

يعرفونآبن،منمعجزات اءهمفوصفهجاءيفكتبهممباالجمالوكذلكأهلالكتابيعرفونهكما
جلحودهورغمذلكأنكروه.

  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم يت نتىت  جم جم رت يب ىب نب ُّٱٱ:قالتعاىل

َّ
(3). 

وبنيأسباباإلعراضومناشئه،يفاإلعراضعنرسولاهللفبنياشرتاكهممعكفارقريش
فهمال،فهممتشاهبونعلىاختالفمللهم،دادهمللحقوأخالقهمواختالفاستعمنطباعالبشر

)منهجمعريف(.يقرونواليعرتفون

منعلماءاليهودكعلةإنكارمنأنكرهامناملشركنيبعدعلةإنكارمنأنكرنبوةحممد)
ظهورآياهتاوأنكرماهوأعظممنهاوأظهروهووحدانيةاهللتعاىل،وهيأهنمخسرواأنفسهمفهم

لعلمهمبأنهذا ....يؤثرونماهلممناجلاهواملكانةوالرياسةيفقومهمعلىاإلميانبالرسولالنيب
اإلميانيسلبهمتلكالرياسةوجيعلهممساوينلسائراملسلمنييفمجيعاألحكام،وكذلككانبعض

                                                 

 .29منآية،سورةالنجم(1)
(.2/111)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي(2)
.21-21آية،سورةاألنعام(3)



 

  191  

 
 

)ليتيمأيبطالب( انهؤالءالذينفخسر....رؤساءقريشيعزعليهأنيؤمنفيكونمرءوساوتابعا
اآليةألنفسهمهومنقبيلضعفاإلرادةالمننوعفقدالعلمواملعرفةألناهلل نزلتفيهمهذه

(1).(تعاىلأخبأهنمعلىمعرفةصحيحةيفهذاالباب

)منهجوحكمعليهمباخلسرانإلنكارهموعدمإمياهنموهووعيدللمنكرينواجلاحدينمنهم
عاطفي(

(2)لتضييعهممابهيكتسباإِلميان.("جم جم جم"أَْهِلالكتابواملشركني.ِمنْ" جم جم يت)"

املالئكةبناتكقوهلم:" جم جم جم جم جم  جم جم"مثفصلأسبابهذااخلسرانيفاآليةاألخرى)
وإمناكأنكذبوابالقرآنواملعجزاتومسوهاسحراً."َأْوَكذََّببِآياتِِه"وهؤالءشفعاؤناعنداهلل.اهلل،
وهمقدمجعوابنياألمرينتنبيهاًعلىأنكاًلمنهماوحدهبالغغايةاإِلفراطيفالظلمعلى)أو(ذكر

(3)فضالًعمنالأحدأظلممنه.("  جم جم جم جم""ِإنَُّه"الضمريللشأن.النفس.

متنافيني: أمرين بني مجعوا اهلل،فهم على االفرتاء وهو الباطل إثبات وهووجحد احلق
فآىنهلمأنيفلحواوهمهبذاالظلم؟،ببآياتاهللالتكذي

اآلخ" جم جم جم جم)" ويف الدنيا يف مبطالبهم يظفرون ال احلرمانأي يف يبقون بل رة
(4).(واخلذالن

النصالتايليفسياقاإلخبارعنأسباباإل أهنمليسوا،عراضعناحلقفجاءحبقيقةجديدةأما
بلليطعنوافيه.نهممنيستمعولكنليسليهتدوابه؛مجيعاًمعرضونعنمساعاحلقبلم

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل جمجم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

َّجم جم جم جم مي  خي جيحي جم مه جم هن من خن حن جن
(1) 

                                                 

(.287-7/286)،1،طتفسير المنار،رضا(1)
(.2/157)،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي(2)
(.2/157)املصدرالسابق،(3)
(.12/511)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(4)
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لسوءمقصدهممناالستماعكانجزاؤهماحلرمانمناالنتفاعبهورؤيةمافيهمناحلق.
بلمهمايرواإشارةإىلأنهالخيتصماذكرمنهمبالقرآنلرؤيتهمقصورافيه،"جم جم جم  جم جم جم جم)"

لفرطعنادهم،وحيملوهاعلىالسحر.مناآلياتواحلججممايدلعلىصدقالرسولاليؤمنواهبا،
(2)فالفهمعندهموالإنصاف.(واستحكامالتقليدفيهم،

وأسبابإعراضهمعناحلقوالردعليهم.يف()منهجمعروفندأقواهلمكشفاًملقاصدهم
أيآنإالأساطرياألولنيمناألمم،ماهذاالقراءفقههم:فصرارهمعلىكفرهموانتأييقولونإل)

يعينأهنماليعقلونممايفالقرآنمنأنباءالغيبيفقصصاألمممعرسلهمقصصهموخرافاهتم،
ريها،فالعلمفيهاوالفائدةمنها،ورمباجعلواالقرآنإالأهناحكاياتوخرافاتتسطروتكتبكغ

كلهمنهذاالقبيلقياساملامليسمعواعلىمامسعوا،أولغريالقصصعلىالقصص.وهكذاشأن
لفظياالمنينظرإىلالشيءنظراسطحياالليستنبطمنهعلماوالبرهانا،ومنيسمعالكالمجرسا

(3)(.يتدبرهواليفقهأسراره
بلعملواعلىصدالناس،ساطرياألولنيوباإلعراضعناحلقومليكتفوامبجردالقولبأنهأ

بني وأضلوقبيحني:عناالستماعإىلاحلقفجمعوا الوعيد،االنأيوالنهيفضلوا )منهجفجاءهم
عاطفي(بأنوبالذلكليسإالعليهم.

بتعريضهاألشدالعذابوأفظِعه{جم جمنأي}أيمايهلكونمبافعلوامنالنهيوال{ مي  خي)}
تعاىل} وقوله الضاللواإلضالل عذاُب وهو وآجاًل علىجم جمعاجاًل اإلهالَك أييقُصرون ...}

أنفسهمواحلاُلأهنممايشُعرونأيالبإهالكهمأنفَسهموالباقتصارذلكعليهامنغريأنُيِضروا
(1)(واملؤمنني بذلكشيئاًمنالقرآنوالرسول

فقدهلكمجيعالذينأصرواعلىعداوةالرسول)ويفاآليةإعجازوإخباربغيبحدثبعدذلك
هذااهلالكالدنيويهالكويليغريهامنالغزوات،مثيفوبعضهميفبدر،بعضهمبالنقماخلاصة،

(2).(يشملهاوهويفهالكالدنياأظهرولفظاآليةاآلخرة،
                                                                                                                                                         

.26-25آية،سورةاألنعام(1)
(.4/336)د.ط،،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)
(.7/291)،1،طتفسير المنار،رضا(3)
(.3/122)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبوالسعود(1)
(.7/292)،1،طتفسير المنار ،رضا(2)
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شدألزراملؤمننيليستمروايفنشردعوةاهللوحصانةهلممناهلدمويفإيضاحهذهاحلقائق
معنوياً هلزمهم ضدهم بشناهلجماتاملغرضة نفسيًا منقبلأعدائهموحماربتهم ملعنوياهتم املتعمد

 (3)َّ جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جمجم ىي مي جم ُّٱٱٱ:عننبيهونفسياًفيصابواباهلمواحلزنكماأخبتعاىل

املسلمنيبوصفمايصيبالرسول القرآنالكرميمبشاعر منمشاعراحلزنمن واهتمام
زمجرّاءافرتاءاتاألعداءوإساءاهتمدليلعلىأمهيةاجلانبالعاطفييفمواجهةاخلصوموالوقوفحب

خصومهم من النفسية احلرب أتباع،أمام ملعنويات ورفع لرسوله تسلية العاطفي املنهج هبذا هوهو
يكشفهلمعنالسبباحلقيقيإلعراضهموهواجلحود.

)علىجهةاإلخبارعنهمأهنماليكذبونوأهنميعلمونصدقهونبوتهولكنهمجيحدونعنادا
(4)حقيقتهيفكالمالعرباإلنكاربعدمعرفةوهوضداإلقرار.(منهموظلما....."وجَيَْحُدوَن"
 َّجم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱقالتعاىل،مواضعأخرىمنالقرآنءبيانهيفواجلحودسببهالكبكماجا

(5)
 

وهذاالبيانهوخطوةأخرىمنخطواتالتدرجيفاإلخبارعنأسبابإعراضهموذلكبعد
الكتاببيانمراحلاإلعراضمثبيانحقيقةاإلعراضمثبيانأصنافاملعرضنيمنكفارقريشوأهل

الطعن هبدف بعضهم ا،واستماع هذه اإلعراضجاءت لعلة وحتديد للداء تشخيص وهي خلطوة
فمعرفة،تفاقهمعمايعلمونهمنأنفسهمالومواجهةللمعرضنيمبايفنفوسهموذلكأشدوقعاًعليهم

فهمأوىلباحلزنمنأهلاحلق،جيعلهميفقلقواضطرابنفسيدائماحلقمعاإلصرارعلىإنكاره
ويتبعو احلق على أهنم يعلمون فطري(وهوهنالذين والراحة)منهج للسالمة النفوس ميل خياطب

.النفسية
التدرجيفاإلخبارعنسببإعراضهمعناحلقذكرأساليبهميفاجلدالبالباطل واستكمااًلهلذا

أتباعهمبأهنميريدوناحلقيقةوهميفحقيقةاألمريبحثونعنمدخل والبحثعناآلياتليومهوا
فهميعرضونويصدون.،لصرفالناسعنهايفهذهاحلقائقللطعن

                                                 

.33آية،سورةاألنعام(3)
(.2/286)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(4)
.14منآية،ةالنملسور(5)
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ميتعريةهلموجاءردالقرآنالكر،لالتصديقهبابلتعنتًاوعناداًفيطالبونباآلياتليسألج
حىتاليصرفأهلاحلقجهودهمإلقناعهموقدعلمواأهنمالفائدةترجى،وكشفخلباياأنفسهم

ألسبابصرفتهمعنقبولاحلق.منهموذلكبكشفأساليبهموإصرارهمعلىباطلهم
َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي  مي جم جم جمجم جم جم جم جم ىن من ُّٱٱ:قالتعاىل

(1) 

)َّ جم ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ جم جمجم جم ىي مي جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل
2)

 

 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل جم جم جمجم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  خي حي جي جم مه جم
(3)

 خم حم جم هل مل خل حل جل  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ
(4) 

فتارةيذكرالشبهةمثيرد،لكرمييفطريقةالعرضواالستداللويظهرتنوعأساليبالقرآنا
َّىي  مي جم جم جمجم جم جم جم جم ىن من ُّٱٱٱ:مكقولهتعاىلوذلكبعرضأقواهلمأواًلمثالردعليه،عليها

وقوله(1)
َّجم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:تعاىل

  جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:وقال(2)

َّجم جم جم جم
(3) 

فبعدأنعرضقوهلمأجلمهمبالكشفعنإعراضهموأنطلبهملآلياتليسإالتعنتًافقد
)منهجمعريف(.،كذلكعندسؤاهلملآليةلنيؤمنواو،يؤمنوااآلياتدونسؤالمنهموملجاءهتم

 "جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من"،"هل مل خل  حل جل جم جم "

                                                 

.37آية،سورةاألنعام(1)
.46ةآي،سورةاألنعام(2)
.111-111-119آية،سورةاألنعام(3)
.124آية،سورةاألنعام(4)
.37منآية،سورةاألنعام(1)
.119منآية،سورةاألنعام(2)
.124منآية،سورةاألنعام(3)
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وليسذلكومىتشاؤواكفروا.مىتشاؤواآمنوا،والكفَربأيديهم،)حيسبونأناإلميانإليهم،
فوفقته،ذلكبيدي،كذلك، له خذلتهعنالرشدواليكفرإالمناليؤمنمنهمإالمنهديته

 (4)فأضللته.(

ٱٱ:كقولهتعاىل،أواًلوبعداستقامتهيوردالقضيةوتارةيذكرالدليل  مي جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم ُّٱٱ

َّ جم ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ جم جمجم جم ىي
(5) 

بأنهلوذهببسمعكموأبصاركموختمعلىقل وبكمهلهناكإلهفهناعرضالدليلأواًل
ضهمرغمهذهاحلقيقةاليتيقرونهبا.مثكشفإعرا،غريهيأتيكمبه

انظركيفنتابعيقول:"،َّ ٍّ ٌّ جم"تعليمنبيَّهاحلجةعلىاملشركنيبه،)وهذامناهللتعاىلذكره،
مثهممعمتابعتنايقول:"،جم ِّ ُّ"ليعتبواويذكروافينيبوا،ونضربهلماألمثالوالعب،عليهماحلجج،
(1)عناالدّكارواالعتباريـُْعرضون.(بالعب،وتنبيهناإياهمعليهماحلجج،

أقواهلمومعاجل بنياملنهجنيالعقليوالعاطفييفرد االزدواجية شبههوتظهر فخاطبهم،مة
وأنهوباملنهجالعاطفي،زالاآلياتوالتصرفبقلوبالعبادباحلججالعقليةيفإثباتالقدرةعلىإن

وااآلياتصيانةوكشفللمؤمننيعنعدمإمياهنمحىتلورأ،ععنهمنزولاآلياتإالرمحةهبممامن
وتوجيههملإلعراضعنهم.،لروحهماملعنوية

)َهُؤاَلِءقوممهتهمالعنادواملكابرةوإالقدكانأنزلعليهآياتعقلياتومسعياتوحسيات،
وأمااآلية...(ىي مي جم  جم جم جم جم جم جم جم ىن من جم  جم  ٱٱ)فهيماذكر:فأمااآلياتالعقليات:

منغريأنكانلهاختالفإىلمنفهيماأنباهمعنأشياءكانتغائبةعنهم،اآلياتالسمعيات:
عنها. وينبئه بلنبقليلمنقصعة،واآلياتاحلسيات:يعلمها كثرية َسقىأقواًما قطعهيما وما

                                                 

(.12/47)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(4)
.46آية،سورةاألنعام(5)
(.11/365)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(1)
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واحدة،....، بليلة شهرين ذكرها.مسرية يكثر مما األشياء عاندوا،لوغريذلكمن وكانتكنهم
(2)مهتهمالعناد.(

وقديقولقائلمِلَمْلجيبهماهلللسؤاهلمبإنزالاآلياتمعقدرتهعلىذلك؟

إعناتاً)و سألوها آية اقرتحوا جيابوا،إمنا إنزاهلافلم على تعاىل اهلل قدرة إليها،مع أجاهبم لو ألنه
وألهنمما(3)لرسولبإظهاراآلياتعنتبليغالرسالة.(حىتينقطعا،قرتحواغريهاإىلماالهنايةلهال

 جم جم جمجم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱأرادوااإلميانيومًاولورأواكلآيةبلهوالتعنت.

 جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  خي حي جي جم مه جم هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

َّ جم
(4) 

اإلخبارعنحقيقةإعراضهمعناحلقبالوعيدوالتهديدباملصريالذيوختمهذاالتدرجيف
  حب جب جم جم جم جم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل،ظرهمجراءإعراضهموصدهمعناحلقينت

 (1) َّ جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جمجم جم مخ جم مح  جم مج جم مث هت مت خت جتحت هب مب خب

 خم حم جم هل مل خل حل جل  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ
(2) 

ياحممد،"،جم"معلَِّمهماهوصانعهبؤالءاملتمردينعليه:،)يقولتعاىلذكرهلنبيهحممد
(3)ذلةوهوان(يعين:(،جل)الذيناكتسبوااإلمثبشركهمباهللوعبادهتمغريه

اتاهللوبرسولهاستكباراًعناالنقيادلهبالذلجازاهممنجنسصنيعهميفالدنيامنتكذيبهمبآي
  يعينحممدا" جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم"أياهلوان" جم جم "تثابون" جم  مس)"واهلوانيفاآلخرة

(4)تتعظمون.("جم"والقرآن

                                                 

(.4/78)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(2)
(.2/111)،د.ط،النكت والعيون ،املاوردي(3)
.111-111-119آية،سورةاألنعام(4)
.93يةمنآ،سورةاألنعام(1)
.124آية،سورةاألنعام(2)
(.12/97)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(3)
(.4/171)،1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،الثعليب(4)
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بالدنيا باحلق اإلقرار عن لتعاليهم والذل باهلوان العذاب نوع ختصيص على التأكيد وجاء
فجمعهلمبنياإليالمواإلهانة.(5)"جل"وهنابلفظ"جم جم"اآليةاألخرىهناكبلفظفكرراملعىنيف

أوال) فقوبلوا والكرامة للعز طبا وتكبوا الرسول اتباع عن متردوا ألهنم العذاب على الصغار وقدم
اإلهانة املعصية عن نشأ الثوابعليها مث التعظيم عنها ينشأ كانتالطاعة وملا والذل، مثباهلوان

 .(6)(.العقابعليها

واستكباراًوذلككانجزاءمطالبتهمباآل تعنتًا وللضغطعلىصاحبالرسالةوكسب،يةتلواآلية
أنفسهمأنمطالبتهمباآل فماذا،ياتهيمماطلةعناالعرتافباحلقالوقتوهميعلمونيفقرارة

 ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي  مي جم جم جم جم جم جم جم جم منىن جم جم  جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل،ينتظرهؤالء

َّ جم جم  جم جم جمِّ
(1) 

أعلم-)هذا واملتمردين،-واللَّه منهم املعاندين يف اآلية تكون أن العناديشبه مهتهم الذين
حريًصاعلىإمياهنموكانرسولاللَّهمنأُولَِئَكالكفرة، خرجعلىإياسرسولاللَّهوالتعنت،

علىأنفسهمحىت تذهبحسراتعليهم؛مشفًقا علىكادتنفسه علىإمياهنموإشفاقًا حرًصا
(2)والينفعهماإلميانيفذلكالوقت.(أنفسهم.........يؤمنونعندمعاينتهمالعذاب،

واملنهجالعاطفي،إمياهنمبإخبارهبأهنملنيؤمنوامن وهبذااملنهجاملعريفيفتأييسالرسول
،اإلخبارعنسبباإلعراضعناحلقخيتتمآياتدبسوءماينتظرهم؛يفالتلويحبالعذابوالتهدي

بلهيذاتاألسباباليتينكربسببهاامللحدونوغريهماالعرتاف،وهوالخيتصبزمننزولالوحي
بوجوداهللوبشرعاهلل.

وخالصةالقول:
 :القصدمنإخبارالقرآنالكرميعنأسباباإلعراضعناحلق

                                                 

م مقاييس  ،القزويين،(1/485)،1ط،المفردات في غريب القرآن،الراغباألصفهاىن،الصغارمبعىنالذلواحلقارة(5)
 (.3/291)،)صغر(مادة،1ط،اللغة

(.4/638)،د.ط،البحر المحيط في التفسير ،ابنحيان(6)
.158آية،سورةاألنعام(1)
(.4/326)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
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وحىتيكونواعلىدرايةتامة،احلقوحصانةلروحهماملعنويةهلتثبيتاًأل .1
خبصمهم.

،هانمناهللوليسجمردختمنيوظنوكشفملايفنفوساملعرضنيعلىبر .2
مبنهجألنهعلممبايفالصدوروهومنالغيبالذياليعلمهإالاهلل

 القرآناملعريف.
لكشفعنحقيقةعمايصيبهمنإعراضهمبا تسليةلرسولاهلل .3

إعراضهمليدعوإىلاهللعلىبصريةوالينشغلبالنتائجفهدايتهمعلىاهلل
 وماعليهإالالبالغ.

 منهجقرآينلهأثرهيفوصولالتدرجيفاإلخبارعنحقيقةاإلعراضومراتبهوأسبابهووسائله؛
وهوحصانةاملؤمننياملعلومةبوضوحلقلبوفهماملستمعمماحيققاألثراملرجومناإلخبار

وليعلمواأنعدمإمياهنمليسلضعفيفاألدلة،أثربكيدأعدائهموصدهمعندينهممنالت
 ولكنلعدماستجابتهملقبولاحلق.

 استخدامالقرآنالكرميللمنهجالعاطفيمعمنهجاملعرفةواملنهجالعقلييفآياتاإلخبار
ألثريفالنفوسوالعقولللتفكروالتأملمباعنأسباباإلعراضعناحلقممالهأكبا

 ينتظرهامنمصري.
 واحلجةمهماكانت،وعدمالرغبةيفالتعرفعلىاحلقحقيقةهذااإلعراضهوالتعنتفقط

واضحةوالشبهةداحضةفإنذلكاليستلزماإلميانإالحبقمنكانمستعداًلهوزالتموانع
 الكبوالعنادعنه.

 أهنموبني،تامةهبموبأساليبهمواحلذرمنهمعرضنيليكوناملؤمنونعلىمعرفةبنيأصنافامل
 )منهجمعريف(.فهماليقرونواليعرتفون،متشاهبونعلىاختالفمللهم

 وضرورةحتصنيأهلاحلق،قحلربالنفسيةضداملعرضنيعناحلأمهيةاجلانبالعاطفييفا
رضةضدهمأعدائهموحماربتهمنفسياًبشناهلجماتاملغمناهلدماملتعمدملعنوياهتممنقبل

وهومنهجقرآينبالغاألثريفالدعماملعنوي.،هلزمهممعنوياًونفسياً
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 ذكرأساليبهميفاجلدالبالباطلوالبحثعناآلياتليومهواأتباعهمبأهنميريدوناحلقيقة
فهم،ئقلصرفالناسعنهايفهذهاحلقاوهميفحقيقةاألمريبحثونعنمدخلللطعن

 يعرضونويصدون.
 اليبمتنوعةيفالعرضبأس،ميتعريةهلموكشفخلباياأنفسهمجاءردالقرآنالكر

باملنهجالعقليوالعاطفيواملعريف.،واالستدالل
 العذابوالذلواهلوانهواملصريالذيينتظراملعرضنيعناحلقجراءتعنتهمواستكبارهمعن

 .قبولاحلق

 

 

 

















 الباب الثاني
 ()منهج القرآن الكريم في إثبات وجود اهلل 

 ()األدلة الكونية على وجود اهلل  الفصل األول:
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 )حديث اهلل عن نفسه( الفصل الثاني:
 )سنة اهلل في االجتماع اإلنساني( الفصل الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 الفصل األول

 ()األدلة الكونية على وجود اهلل 
 مدخل وخمسة مباحث:

 خلق السموات واألرض. المبحث األول:
 ويشتمل على:

 .خلق السموات.0
 .خلق األرض.6

 .خلق الكواكب والنجوم.4
 خلق اإلنسان. المبحث الثاني:
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 ويشتمل على:
 .خلقه.0
 .حفظه.6
 .رعايته.4
 .هدايته.3

 المبحث الثالث: اإلحياء واإلماتة.
 عبادة.المبحث الرابع: الخلق عنوان ال

 

 

 
مدخل:

سبقاحلديثيفالباباألولعنمبادرةالقرآنالكرمييفتوضيحاحلقائقالغامضةاحمليطةباإلنسان
له منالضاللوإكرامًا له صيانة نفسه منتلقاء وخيوضفيها للعقلالبشرييستنتجها ومليرتكها

باهلداية.

ولباعتبارهاجزءمنهايفالباباألوأنهذهاألمورالتعدوتسعةأمورأساسيةمتتوضيح
الغيبية مشاهدحمسوسميكن،مناألمور منها البابباعتبارجزء يفهذا توضيحه والباقيسيتم

وهذهاألمورهي:،وجزءمنهاغييب،إدراكهبالعقلواحلواس

الكونمنمساواتوأرض .1 وجنومالوقوفعلىحقيقةالعاملالظاهراحمليطباإلنسانيفهذا
 وغريها.

 الوقوفعلىحقيقةاإلنسانوأصلخلقتهوطبيعتهووظيفته. .2

بأسل توضيح أحسن األمور هذه الكرمي القرآن أوضح البشروقد أفهام من قريب وب
على،إلنسانكعاملاجلنوغريهابايطوقدمتحبثقضاياأركاناإلميانوالعاملاخلفياحمل،ومداركهم
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الميكنللعقلالبشريإدراكهاوحدهبلالبدلهمنوحييرشدهويدلهأهنامنأمورالغيباليت
محايةلهمنالضالل.

وكانتوظيفةالعقليفهذهاألمورالغيبيةأنينظريفأدلتهاليستوثقمنصحةنسبتهاإىل
مالعقلفلماثبتذلكباألدلةالنقليةوالعقليةفعليهأنيستوعبوحياهللإليهويستخد،اهللتعاىل

فالوحياليلغيالعقلبل،فيهمنإشاراتوجيتهديفالتطبيقالذيوهبهاهللإياهيففهموتدبرما
لمتدلعلىيرشده.وقدظهرمنخاللاآلياتمايفهذهاألمورالغيبيةمنلطفوقدرةوحكمةوع

هابقادرئجودهاوخفالأخرياًعلىارتباطووكلمبحثمنهذهالغيبياتيد،اخلالقسبحانهوتعاىل
أعطاهامامييزهامنخفاءأوقدرةأومعرفةأوسلطة.

ورغمأنالعاملالظاهراحمليطباإلنسانمنمساواتوأرضوغريهامناملخلوقاتشاهدةعلى
ودلعلىمافيهامنأسرار،ميبادربتقريرهامبنهجهاملعريفإالأنالقرآنالكرأنهلاخالقمدبرهلا؛

ىلالتفكروالبحثمبنهجهالعلمي.تدعوإ

الكونيةكشواهدودالئليفإثبات الظواهر سبقتوضيحهيفالباباألولمناستخدامهذه وكما
علىاخل البعبعضالغيبياتمبنهجعقليكالقادر على قادر ابتداء وغريهاوإثباتث،لق ،القيامة

اخلالقمباتضمنتهمنأدلةوبراهنيتواجهستكونهذهالدالئلذاهتايفهذاالبابدالئلعلىوجود
مبناهجوأساليبختاطبالعقلوالوجدان،واإلحياءوحركةالتدبريواهليمنةالنفسالبشريةحبركةاخللق

مبايوقظالفطرةاليتتدركدوناحلاجةإىلإقامةأدلة ألن،أوطلببراهنيعلىأنهلاخالقاًمعًا
وجدهاسبحانه.وجودهابعدعدمهادليلعلىم

ويدلكن اخلالق وجود ينكر من وحديثًا قدميًا وجد فقد هذا وعتواًمع مكابرة لإلحلاد عو
لبسواعلىالناسدينهممبايشيعونهمنُشبهحولخالقهموأصلوجودهمومصريهملذلكف،وعلواً

ال برهباكانت صحيحة ملعرفة حباجة  ،بشرية حىت وأفعاله وصفاته بأمسائه إىلمعرفة كنفهتطمئن
والقرآنالكرميمبنهجهاملعريفأفاضإفاضةشاملةكاملةيفالتعريف،وتعبدهعلىعلموحبويقني
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اللهباهلل يتحدثعناهللمبثلهذه ينزلكتابمنالسماء من)فلم الدقة منالصدقوهذه جة
(1)اليتسادتبينهم(فهوخيلعالناسخلعاًعنالتقاليداليتألفوهاويصدّعالغفالت،الوعي

سةفيماميكنأنتصلومعرفةاهللواالستداللعليهيكونإماباألدلةالكونيةاملشاهدةاحملسو
النقليةفيماال،إليهحواسنا منغيباهللوذاتهميكنأنتصلإليهوكذلكيعرفباألدلة حواسنا

والعقلحمدودبني،جمالهومصدرهميانبالغيبإذلكلوالتعارضبنياستعمالاحلواسواإل،وصفته
هلذا،فهييفعاملالغيبأشداختالفاًالزمانواملكانبدليلاختالفعقولالناسيفعاملالشهادة

الغيبيا إلدراك وحيدًا العقل،تفالعقلاليصلحمصدرًا لقيمة ليستقلياًل األساس،وهذا إن بل
للغيبياتو بساألول اهلليدركبالعقل وجود اإلدر،هولةهو يعيناإلدراكولكنهذا ال للوجود اك

(2)ألنالعقلاحملدودالحييطباهللتعاىل.،للذات

أماالصورةاملباشرة،اهللبصورةمباشرةأوغريمباشرةوسورةاألنعامهييفاحلقيقةإخبارعن
مباشراًوجمموعاآلياتاليت)املنهجاملعريف(فهيمنخاللاحلديثاملباشرعناهلل تضمنتإخبارًا

،اليتتبلغمخسًاوستنيومائةآيةعناهللسبحانهوتعاىلاثنانوسبعونآيةمنجمموعآياتالسورة
. فالغرابةأنكانمطلعهاوختامهاإخباراًعناهلل،أيقرابةثلثالسورة

واحلقأن،ي()الذواسماملوصولاملفرد)وهو(بويكثرفيهاالتحدثعناهللبضمريالغائ
ضمريالغيبةجيعلاملستمعيفحالةحضوركأناهللخياطبهويضعيدهعلىمظاهرعظمتهفالميلك

إالاإلذعان.
 الصورة ومشهودهااملغريأما عنخملوقاتاهللغيبها فهيمنخاللحديثالسورة باشرة

لصاحلاحليا الكونالعريضوفهمنواميسالكونوتسخريها واألحياءممايؤلفهذا )منهجعلمي(ة
ونواميسهومنمثربطالقرآنبنيالفكروبنيآي وجعلمنالتاريخعبة،اتاهلليفالكونونظمه

عاطفي(للبشرية السابق)منهج واحلضارات األمم مصائر يف والنظر األرض يف بالسري ةوطالب
وفنائها البعدعنمنهجاهللضاراهتفأساسهالكاألمموفناءح،والتفكريفسببهالكها سببه ،ا

هابعدقوهتاومتكنها.ئمندالئلوجوداهللهالكهاوفناوهو
                                                 

.92،ص5،طنحو تفسير موضوعي لسور القرآن(الغزايل،1)
.128،ص1،طلعقلعالم الغيب بين الوحي وا (مراد،2)
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ففيربطالفكربالكونوخالقهوضعللعقليفمكانهالصحيحمنقوىالكونوضمانله
)منهجعقلي(.منالزللواالحنرافاليتتؤديإىلالدمارواهلالك

الكوني واالستداللعلىاهلل ةيفاآلفاقوالنفسوسائراملخلوقاتوالنظروالتأملبآياته
لذلكأشارإليهيفكثريمن،وهوأفضلطريقوأوضحه،أعظماألدلةعلىاخلالقوتوحيدهفيهامن

القرآن اخللق،آيات إىل باإلشارة اهلل عن ألقوامهم جوابًا السالم عليهم األنبياء رد كان وكذلك
.(1)يلملعرفةاهللتعاىلوالكونوالطبيعةفهمأقوىدل
اإلسالم: شيخ الدالئلقال يف وفروعه الدين أصول يف جاءت الكرمي القرآن طريقة )إن

لعلمهباالعلميفالقرآنبنفسآياتهاليتيستلزما أنإثباتاخلالقواملسائلبأكملاملناهجمنها:
(2)كمااستلزمالعلمبالشعاعالعلمبالشمس.(،بهسبحانهوتعاىل

مبعىنأنوجودهابعدعدمهادليلعلىأهنا واالستداللبنفسهذهاآلياتعلىاخلالق
وخالقها موجدها على دليل وذلك على،خملوقة القائم خالقها إىل وحاجتها افتقارها كذلك

وخالقها موجدها على دليل اإلسالم:،أمورها شيخ نقوقال يعرف)ولسنا تعاىل اهلل إن ل
)(1)بلاملخلوقاتكلهاتعرفباهللتعاىلولكنمعرفتهتزيدبالنظريفخملوقاته،تباملخلوقا

ويتأملهذهوتنوعتأساليباالستداللباآلياتالكونية: تأيتاآلياتختاطبالعقللينظر فتارة
ويتوصلإىلاإلميان. ليستخلصالنتيجة اآلياتوإنكانتختاطباإلنساناآلياتالكونية فهذه

ل اهلل لربوبية املطلوب اإلثبات إىل هبا يتوصل ألنه إثبات نصوص تعتب فهي عقله وهويعمل
َّ  جم جم مس جم جم جم ُّٱٱ)منهجعلمي(.

(2) 

الربوبيةهلليفأسلوبواضحيدل بقضايا وتارةتأيتاآلياتبعرضاآلياتالكونيةوربطها
 (3) َّ جم جم يل ىل مل خل ُّٱعلىوجوداخلالق

                                                 

طه.ٱَّ جم جم جم جم جم جم  جم جم جم مي خي حي جي جم مه ُّٱٱ(قالتعاىل:1)
(.2/89،)2،طالفتاوى مجموع،ابنتيمية(2)
 (.2/2،)2،طالفتاوى مجموع،ابنتيمية(1)

 .65(سورةاألنعام،منآية2)

.1(سورةاألنعام،منآية3)
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 جم جم ُّٱ.قةوترتيبوإحكامهذهاآلياتالكونيةتدلعلىوجوداهللتعاىلوتارةتأيتمبينةد

(4)َّجل
تدبري على يقوم ملن الكونية املخلوقات هذه مجيع افتقار إىل باإلشارة اآليات تأيت وتارة

َّجم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱشؤوهناومجيعأمورها
وهيداللةعلىوجوداخلالقسبحانه.(5)

تأيتاآلياتلل علوتارة اآلياتالكونية هذه معاًربطبنيداللة واأللوهية ،ىتوحيدالربوبية
َّجم  جم جم جم جمجم جم جم جم ىليل مل خل ُّٱٱفاخللقعنوانالعبادة.

(6). 
وهذااملنهجيفاالستداللهوماستكونعليهمباحثالفصلاألولمناألدلةالكونيةعلى

مثالفصلالثالثيف،ملنهجاملعريفوالفطريالثاينبامثحديثاهللعننفسهيفالفصل.وجوداهلل
،أعدائهومنخالفوامنهجهوطريقتهوبني،هسنةاهلليفاالجتماعاإلنساينبنيأوليائهومناتبعواهدي

 علىهؤالء اخلالقومايفالقدرة علىوجود منداللة والعبة،وهؤالء السننمنالعظة ومايفهذه
مبناهجعقليةوعاطفية.

تكونمعرفةاهللاحلقبصفتهاحلقةسبحانهوتعاىلمعرفةحمضةتقومعلىأسسثابتةوبذلك
قوامهاماأخباهللبهعننفسهأوأخببهرسولهدونحتريفأوتعطيلأومتثيلفيسلماجملتمعمن

.االحنرافوالضالليفأخطرقضايااالعتقادوهومعرفةاهلل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .111(سورةاألنعام،منآية4)

 .17منآية(سورةاألنعام،5)

 .112(سورةاألنعام،منآية6)
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 وات واألرضاخلق السم ألول:المبحث ا

شاملجلميعخملوقاتاهلليعرضالقرآنالكرميدليلاخللقواإلبداعبأساليب معالتاكيد،متعددة
 .(1)َّ حي جي جم مه جمهن من خن ُّٱ:قالتعاىل،نهخالقهامجيعهاعظيمهاوحقريهاعلىأ

اخلل خلقالسم،قواإلبداعيفأضخمجمايلالوجودوجتلتآية وأعظم،رضواتواألاومها
ويظهريفذلكمظاهرقدرةاهللوعظيمحكمتهوواسعرمحته.،ينشأعنخلقهمامنالظلمةوالنورما

تعاىل َّىن من جم جم جم جمجم  جم جم جم جم يل ىل مل خلُّٱ:قال
املخلوقات،(2) أكبهذه بذكر وهذا،فبدأ

تفصيلها:

 وات:ا.خلق السم0

                                                 

 .111(سورةاألنعام،منآية1)

 .1(سورةاألنعام،آية2)
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وقدوصفها،صنعهاىوجودخالقهاومبدعآيةمنآياتاهللالكبىاملعروضةلألنظارشاهدةعل
صنعها بدقة الكرمي أسرار(3)القرآن من فيها ملا وارتفاعها،ولفت العظيم اتساعها عن وحتدث

والكواكب،(4)الكبري النجوم من مافيها،(5)ومازينتبه وعظمة علىعظمتها إىلارتفاعها وأشار
منهسبحانهعلىعبادهو(7)،بلهيكذلكبإمساكاهللهلا،(6)دونأعمدة ولوشاءهوعظيممنٍّ

عليهم وقواننيالكون!،أطبقها اجلاذبية بأهنا يتجرأونعليه قواننيالكونولكنمنوهم إهنا نعم
دفة؟!اصهلهياملسّنهاوجعلهاقواننيالتتبدل؟

لىهيمنعجائبخملوقاتاهللولذلكعندماساقاألدلةعلىضعفاإلنسانوقدرةاهللع
 خلقه أن إىل نظره لفت الءشيإعادته السماوات خلق أمام يذكر وأسراراًال وحجمًا دقة عظيم

 َّ  جم جمجم جم يت ىت نت ُّٱٱ:قالتعاىل،فعلىماذاتتكب؟!،وعجائب
(1). 

وهللأنيقسممبا(2)وإمامقسمًاهبا،إماإخبارًاخبلقها،دسورةيفالقرآنختلومنذكرهالذلكالجت
وإما،اًلبدقةصنعهاعلىحكمةالقديروإمااستدال،بعظمةخلقهاعلىاملعاداستدالاًلوإما،شاء

داعياًللنظريفدالئلها.

،فظاجلمعإالموضعنيبلفظاملفردويفسورةاألنعامجاءذكرالسماواتيفعشرآياتبل
وم وفاطرها ومبدعهوجاءتمجيعهايفموضعاالستداللعلىألوهيةوربوبيةخالقها ولعل،االكها

،للعقيدةوإبطالللعقائدالفاسدةذلكلهارتباطمبوضوعالسورةمنحشداألدلةعلىاخلالقوتثبيت
منفجاءتبسياقآخرمعمافيه،ذينذكرتفيهبلفظاإلفرادلعنيالإالإحدىاملوضواهللأعلم.

                                                 

.6سورةق،آية َّ جم جم جم جم  جم جم يت ىت نت جم جم رت ُّٱٱ(قالتعاىل:3)
.27،28سورةالنازعات،آيةَّ جم جم جم جم  جم جمجم جم يت ىت نت ُّٱٱ(قالتعاىل:4)
 .5ك،منآيةسورةامللَّ جم جم  جم جم جم ُّٱ(قالتعاىل:5)

 .2سورةالرعد،منآيةَّ مي  جم جم جم جم جم ُّٱٱ(قالتعاىل:6)
 .41سورةفاطر،منآيةَّ جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱ(قالتعاىل:7)

.27(سورةالنازعات،آية1)
ٱ،15،16التكويرَّ جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱ(أكثرماأقسماهللمبخلوقاتههيالسماءومافيهامنكواكبوجنوم،2)

،وغريها.1،2،3الطارقٱَّ جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ،1البوجٱَّ جم جم جمٱُّ
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وإنكانتالقصة،إبراهيملقومهراخاللقصةحماجةذكنيوموضع،اإلعجازالعلميسيأيتتفصيله
مسوقةيفنفسموضوعالسورةسيأيتتفصيلهايفموضعها.

َّىن من جم جم جم جمجم  جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قالتعاىل
(3).

 َّ نب جم جم  رب جم جم جم جم جم جم جم ِّ ُّٱٱ:وقالتعاىل
(4). 

َّ  جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم  جم يت ىت نت جمجم رت يب ىب  نبجم جم ربجم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل
(5).

  جب جم جمجم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم ين ىن ُّٱٱ:وقالتعاىل

 

َّ جم مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب
(1). 

َّ  حم جم هل خلمل حل جل  جمجم جم جم جم جم جم جمجم جم جمجم  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم ُّٱٱوقالتعاىل:
(2). 

 (3) َّجي حي جممه  جمجلحل خل مل هل جم  حم خم مم جنحن خن من هن جم جمُّٱٱ:وقالتعاىل

السماواتوهيافتتاحيةالسو لعبادهليحمدوهوخصأولآيةذكرتفيها رةابتدأتباحلمدتعليمًا
إنزالاملطروإنباتالسماواتواألرضألهنماأعظمخملوقاتهممايرىالبشروفيهمامنافعالبشرمن

واملقصودمناآليةهوالداللةعلىالصانع.،النباتوغريه

تستوجباحلمد)خلقالسما وهيمنأوائل،تظلوالسماء،ناألرضتقلأل،واتواألرضنَِعٌم
عندمحدهولذلكاستحمدخبلقه،نعمهعلىخلقه إىلنفسه وأضافخلقها قعلىأنمستح،ا

واألرض السماوات خالق هو السماوات،احلمد خبلق النفراده منفردًا احلمد باستحقاق ليكون
(4)واألرض.(

                                                 

.1(سورةاألنعام،آية3)
.3(سورةاألنعام،آية4)
.12(سورةاألنعام،آية5)
.14(سورةاألنعام،آية1)
.73(سورةاألنعام،آية2)
.111(سورةاألنعام،آية3)
(.2/92،د.ط،)النكت والعيون ،املاوردي(4)
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علىههبادليلؤداللخلقوابت(5)وأضافالسماوات،اءاستحقاقاهللللحمدألنهخالقفج
يةواآلمثذكرمايرتتبعليهاوعلىاألرضمنتعاقبالليلوالنهار.،عظمتهاوداللتهاعلىخالقها

ردتعلىثالثحنل ،علىإجيازها ردًا اهللأوهلا املنكرينلوجود ع،علىامللحدة ردًا لىووسطها
.خرهارداًعلىمشركيالعربآو،اجملوسالقائلنيبوجودخالقني

فأنزلاهللتعاىلوالشيطانخالقالظلمة،،اهللخالقالنورقالوا:.(1))هذهاآليةنزلتيفشأناجملوس
لقوهلم، عليهم،إكذابًا وهوالذىخلقأناهللواحدالشريكله،يعين:"جم  جم جم"فقال:وردًا

(2)وهوالذيخلقالظلماتوالنور(السماواتواالرض،

التدرجيفاإلخ األ،آلياتاليتذكرتالسماواتواألرضبارمنترتيباويظهر وىلفاآلية
فهوإلهمنفيها،)منهجمعريف(ذكرتأنهخالقها أنهخالقها مبا رتبعليها ويفاآليةاليتتليها

 جم يل ىل مل خل)هذاواللَّهأعلمصلةقوله:"جم جم جم جم جم ِّوتدرجيفاإلخبار.)")منهجفطريوعقلي(

كانإلهمنيفالسماواتوإلهمنيفاألرضملقهماملَيْشرَْكُهأحديفخلقهما،فإذاكانخال(جم
أحديفألوهيته، تدبري،أي:(جم جم جم جم جم ِّ)وحيتملقوله:واليفربوبيته.َيْشرَْكُه يفإىلاللَّه ما

األرض، يف وما إليه؛السماوات كله؛وحفظهما ذلك خبلق املتفرد هو ذلكألنه حفظ فإليه
(3)وتدبريه.(

 اهلل وألوهية ربوبية على السماوات خبلق االستدالل منهج يظهر دونوهنا للعبادة واستحقاقه
علىخلقه،)منهجفطري(.ألناخللقمااليقدرعليهأحدغريه،الشركاء وآثار)أنهأرادأنيَُدلَّ

الذيلههذه"أي:جم ِّ"ْولِِه:فجمعهذهكلهايفقَـوحنوهذهالصفات،واستيالئه،قدرته،وإحاطته،

                                                 

التفسير  ،الرازيلرازيمسائلحولتقدميالسماواتعلىاألرض،وحولمجعالسماواتوإفراداألرضيفتفسريه،(ذكرا5)
 ،البيضاوي(.وذكرالبيضاويالفرقبنيخلقوجعل،وذكرأقوالحولمجعالظلماتوإفرادالنور،12/477،)3،طالكبير

(.2/153،)1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل
أقففيمااطلعتعليهمنمراجعأسبابالنزول،سببلنزولاآليةغريماذكرهاملفسرونيفكتبهم.(ومل1)
(.1/433،د.ط،)بحر العلوم(السمرقندي،2)
(.4/15،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)
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احمليطيفالسماواتويفاحمليي،الرازق،وهواللَّهاخلَاِلُق،كأنهقال:كلهايفالسماواتويفاألرض،
(4)األرض(

السؤال بصيغة واألرض السماوات يف من له بأن تليها اليت اآلية يف املعىن هذا أكد مث
احلجة وإقامة التبكيت ألجل )أنواجلواب اهلل حممدا الساطعةأمر احلجة هبذه بقطعهم

ليعتقدهذااملعتقدالذيبينهوبينهممثوالبهانالقطعيالذيالمدافعةفيهعندهموالعندأحد،
والوجهيفاحملاّجة"جم جم جم جم جم"وجاءذلكبلفظاستفهاموتقريريفقوله:يرتكباحتجاجهعليه،

خصمه، اإلنسان سأل الإذا فيه،بأمر اخلصم إىليدافعه مبادرة إليه التقرير بعد يسبقه أن
ياأيهاالكافرونالعادلونبرهبمِلَمْنمايفالسَّماواِتَواأْلَْرِض؟قالهلم:احلجة......فكأنالنيب

(1)أيالمدافعةيفهذاعندكموالعندأحد(لِلَِّه،مثسبقهمفقال:
ثبتملكالعامل،واألرضوملكمنفيهاعلىالقيامةماواتوهنامنهجاالستداللخبلقالس فإذا

)منهجثبتأنهقادرعلىاإلعادةوالنشرواحلشرومنفيهاهللإماباعرتافهمأوبإقامةاحلجةعليهم؛
"عقلي(. االستدالل،" جم جم جم جم جم)مُجَْلُة االستداللتضمناستفهاماتكريريفمقام فإنهذا

(2).(لذلكملتعطفاجلملةانالتكرير،يرمنمقتضيتقريريا،والتقر

عاد سابق غري من مبتدأها بأنه واألرض السماوات بذكر االستدالل دليل،ةوكرر وذلك
بقوله سبحانه إليه باإلضافة خملوقاته من غريها عن اختصها هو(.جم ني جم)عظمتها كان )َوَلمَّا

َوَلمَّاَكاَنَواِجبًالةهواملبديءحلصولمجيعاملنافع.كانالحمااملبديءتعاىلوتقدسلكلماسواه،
فاطر تعاىل أنه صحة بالبهان فـَثََبَت آَخَر ِبَشْيء  ااِلْنِتَفاِع َعِن َوُمتَـَعالًِيا َغِنيًّا حَمَالََة اَل َكاَن ِلَذاتِِه

اختاذغريهولياألنماوإذاثبتهذاامتنعيفالعقلوصحةأنهيطعمواليطعم،السماواتَواأْلَْرِض،
اجلوادواحلقسبحاويفمجيعماحتتيده.سواهحمتاجيفذاتهويفمجيعصفاته نههوالغينلذاته

(3)(وتركالغيناجلواد،والذهابإىلالفقرياحملتاجممنوععنهيفصريحالعقل.لذاته،

                                                 

(.2/445،)1،طالجواهر الحسان في تفسير القرآن، لثعاليب(ا4)
(.2/271)، 1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ابنعطيه،1)
(.7/151،د.ط،)التحرير والتنوير (ابنعاشور،2)
 (.12/493،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(3)
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عناالنتفاعفاستدلبأنفاطرالسماواتبعظمتهاوم حكمةيفاختاذغريهفال،بغريهنافعهامستغن 
فدلتعظمةالسماواتواألرضعلىاستغناءفاطرهاعناخللقفهوأحقبأنيستغين،ويلمندونه

لسواه. يلجأوا وال غريه عن بالنعماخللق تذكري عاطفي(وفيه اهلل)منهج وجود على  واستدالل
إليه. قبله)باالفتقار قوله " جم جم ربجم جم جم جم جم جم "وليسيغينعنه [ألنذلك12]األنعام:

 (4)(استداللعليهمبالعبوديةهللوهذااستداللباالفتقارإىلاهلليفأسباببقائهمإىلأجل.
ذكرمبتدأوجودالعاملواخرتاعهلهباحلقأيوهذااخللقالعظيمماكانعبثاًبلكانباحلق.)

باطالوالعبثابلصدراعنحكمةوصوابمباهوحقالعبثفيهوالهوباطلأيملخيلقهما
وليستدلهبماعلىوجودالصانعإذهذهاملخلوقاتالعظيمةالظاهرعليهامساتاحلدوثالبدهلا

(1)(منحمدثواحدعاملقادرمريدسبحانهجلوعال
 تنوعاأللفاظيفداللة لفظ"،السماواتواألرضعلىوجودخالقهاويظهر جاء  يلفمرة

قال"جم "ومرة" ثالثة خلقهاجم"ومرة عظمة على داللة واألرض للسماوات أضافها وكلها "
فاستشهدهبادوناملخلوقاتعلىبديعصنعهوأناملبتدىءهلامبتدئجلميعالنعموأنمبدعهاهبذا

سياقالردعلىوجاءذلكيف،فوهدونأنيقارنفعلهبفعلغريهاإلتقانقادرعلىأنيبدعمامليأل
وإذاألرضمنغريسابقةمادةوالمدة،واتواابأنهتعاىلخلقالسم)سبحانه.،مننسبلهالولد
واتواألرضإبداعافلولزممنجمردكونهمبدعااوجبأنيكونإحداثهللسمكاناألمركذلك
علومواتواألرضكونهوالداهلما.وماكونهوالدالهلزممنكونهمبدعاللسم إلحداثعيسى

لعيسى هواَلأنذلكباطلباالتفاق،فثبتأنجمردكونهمبدعا له،فهذا يقتضيكونهوالدا
(2)("جل جم جم":املرادمنقوله
:(3)إعجاز علمي

َّ ٌّ جم  جم جم جم ىي مي جم جمجم جم  جم جم جم جم ىن من جم جم  جم جم جمجم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:
(4)

                                                 

 (.7/158،د.ط،)التحرير والتنوير(ابنعاشور،4)

(.4/556د.ط،)،البحر المحيط في التفسير ،بنحيانا(1)
 (.13/93،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(2)

(اإلعجازالعلمي:هوإخبارالقرآنالكرميأوالسنةالنبويةحبقيقةأثبتهاالعلمالتجرييبوثبتعدمإمكانيةإدراكهابالوسائل3)
.23،ص3،طتاريخه وضوابطه اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة.املصلح،البشريةيفزمنالنيب
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ةتؤكدوجودالضغطاجلوىالذىاكتشفهأحدالعلماءالطليانيرىالعلماحلديثيفهذهاآليةحقيقةعلمي)
سممكعبمن76فقدقاسهذاالضغطوقدرهمبايساوىوزناملسمىتورشيلىيفمنصفالقرنالسابععشر،

وأنوقداجتهدبعدذلكعلماءالطبيعةيفدراسةالغالفاجلويوغازاتهوارتفاعهومقداروزنهوختلخله،الزئبق،
الضغطعلىجسمه،اال ارتفعاالنسانبالصعودعلىنسانعلىسطحاالرضيتحملقدرامعينامنهذا فإذا

جبلأوركوبالطائرةفإنهذاالقدرمنالضغطيقلتدرجياحبسبمقداراالرتفاعويؤثرذلكيفتنفسهويشعر
وصلإىلارتفاع ةيفالتنفسوضيقيفقدمفوقسطحالبحرحيسبصعوبةشديد12111بضعفحىتإذا

عليه، متعذرا الكالم جيعلجمرد اهللالذىالصدر القرآنكالم هذا علىأن ذلكبرهان بعد السرفهل يعلم
(5)(.وأخفى؟

 .خلق األرض:6
يف إىل،خلقالسماواتكانتاألرضتشاركهاماذُكر الدعوة أو اإلخبار يفاالستداللأو سواء

سلإلنسانفهيخلقعظيممنخملوقاتاهللوأقربحمسو،يفأسرارهابالفكروالعقلالنظروالتأمل
على،تدلعلىاخلالقسبحانه لدلته فيها النظر أمعن لو بشكلمستمر عينه أمام وهيمتكررة

خالقه.
خالقها إىل به ماهتدي اهلل أودعها بآيات ُخصت ومدها،(1)وقد لإلنسان بسطها كيف

وينتفعمنخرياهت باجلبالحىتالمتيدبه،(2)اليعيشعليها فيها،(3)وكيفأرساها وكيفأنبتله
وليسلإلنسان(4)أنواعًاخمتلفةمنالثمارشكاًلولونًاوطعمًاوهيبأرضواحدةوتسقىمباءواحد

يفذلكسوىأنيراقبهاوينتفعهبا.
رةاهللوعظيمىقدويفسورةاألنعامجاءتاآلياتمعماسبقتوضيحهيفخلقالسماواتتدلعل

نبتهلموأجرىعليهمنعمهظاهرةوباطنةفأ،إذجعلهذاالكونمهيئاًلعباده،حكمتهوواسعرمحته
وبنّيهلميفذلكعمومقدرتهيفإحياءاألرضباملطروإنباتاألنواع،يفهذهاألرضكلالثمرات

دعوةللنظروالتأمليفبديعالصنعوهي،لناتجعنمصدرواحدوطبيعةواحدةاملتغايرةمنالنباتا
شارإليهايفخلقالسموداللتهعلىموجدهمبناهجاالستدال

ُ
،وهوخطابللفطرةالبشرية،واتالامل

إدر يسهل مبنهج اخلالق وجود إىل تشري الدالئل البيئاتفهذه كل يف املخاطبني لكل فهو،اكه
                                                                                                                                                         

.125ورةاألنعام،اآلية(س4)
.347،ص2،يفموسوعةاإلعجازالعلمييفالقرآنالكرميوالسنةاملطهرة،طالضغط الجوي (5)
.21الذاريات،آيةٱٱَّ جم  ين ىن جم ُّٱٱ:(قالتعاىل1)
.53طه،آية  َّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي مي  جم جم جم جم جم جم جم جم ىن من ُّٱٱ:(قالتعاىل2)

.11لقمان،منآيةَّ مث  هت مت خت حت جت هب  ُّٱٱ:(قالتعاىل3)
.4الرعد،آية ﴾  جم مج جم مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن ُّٱٱ:(قالتعاىل4)
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لبحوثومنمناملشتغلبا،والصحراءاملدينةمنأهل،عنأمورحيتاجهاويشاهدهااجلميعيتحدث
ليعيشمنوالك،نزولهعلىاألرضلتخرجبهالزروعفالكليرىاملطرو،هومشتغلبزراعةاألرض

وغريهامناملنافعاليتالتنفكحياةاإلنسانعلىوجهاألرضمنحاجته،هذهالثمارويقتاتهبا
هلا.

 جم جم جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل،وذلكيفآيتنييفالسورة

َّجم جم جم  مس جم جم جممخ جم مح جم مج جم هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم
(1)

عليهأكثراملفسرينأناملقصو دبالسماءهناومليتمذكرهذهاآليةيفاحلديثعنالسماواتملا
فهناكأرضال،وليسهواملنبتانسببًالإلنباتأيأناملاءك،سببيةلل"به"والباءيف،السحاب

ليدفعأيقولأنغرياهللقادرعلىهذاالعمل.،تنبتولوسقيتمباء
علىماأخبأنهبهخيرجنباتكلشيء،)يذكرهمعظيمماجعلهلميفاملاءمناملنافع،

لونزلمنالسماءماءمليُنبت؛وبهحياةكلشيء، يندلأنهمثمناألوقاتما بتبتدبريإمنا
(2)الباملاء.("غري"

ليشريإىلأهناكلهانابتةمنماءالسماء(جم ين ىن جم جم)واستخدملفظالعموميفالنباتأوالً
وتنبيهللناس،قوهودليلعلىعظيمقدرةاخلالقالذيهوواحدرغمأهناخمتلفةيفالصفاتواملذا

يهايرشدإىلعجائبخلقهاوأنالميكنأنتكونليلتفتواإىلهذهالدقائقاليتقليلمنالتأملف
.(3)مثفّصلهذهاألنواعالصدفةمنأوجدهاوالاملاءمنبتها.

لووخيبعنلطفهوصنعهمباخيرجمناحلبمرتاكًبابعضهعلىبعض،" جم جم جم ني جم  جم ري)" ما
وفيهداللةوصنعا.لكتدبريايفذ(لغري)ليعلمواأناجتمعاخلالئقكلهممليقدرواعلىتركيبمثله؛

حنوأنأخرجمنوإنكانقدأنشأبعضهابأسباب؛أنهقدينشئاألشياءمنالشيءوالسبب،
وملتكنمنذلكالنباتاألخضرحبوبًا،ومليكنيفاحلبنباتمثأخرج،احلبةوالنواةنباتاأخضر،

األشيااحلبوبيفالنبات؛ علىإنشاء قادر أنه والسبب.ليعلموا المنشيء نقضقولء وفيه
                                                 

.99(سورةاألنعام،آية1)
(.4/186،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(2)
،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ىسائرالفواكهوجوه،النيسابوري،(ذكراملفسرونيفتقدميالزرععلىالشجروالنخلعل3)

(.3/129،)1ط



 

  213  

 
 

ألنهالحيتملأنيكونعشرةآالفنواةأوحبةالدهريةيفكوناألشياءيفشيءواحدكماهي؛
(1)أوتكونالشجرةمعطوهلاوغلظهاوعظمهايفنواةأوحبة.(يفنواةواحدةأويفحّبةواحدة،

والتعجيزعنخلقمثلهواملّنة،والرتكيبهوالعبةبعجيبالصنعواملقصودمنهذااإلخبار
وكمالقدرتهتعاىل.،علىاخللقهبذهالنعموسعةرمحته

كيفخُيرجهضئياًلال" جم مح جم مج جم)" أخرجمثرَه إذا واستبصار  اعتبار  إليهنظَر أيانظروا
به.." يُنتفُع كيفيص"مخ يكاد ويكونشيريأيوإىلحالنضجه الالئقبه جامعاًإىلكماله ئًا

أيآلياتعظيمةدالًةعلىوجود"جم جم جمإشارٌةإىلماأُمربالنظرإليه..."" مس جم جمملناِفَعمجّة ..."
ح فإن ووحدته احلكيم واحد ثدوالقادر أصل من املتشعبة واألنواع املختلفة األجناِس هاتيك

وانتقاهَلامنحالإىلحالعلىمنطبديعحياريففهمهاأللبابال يكاديكونإالبإحداثصانع 
يعلمتفاصيَلهاويرّجحماتقتضيهحكمُتهمنالوجوهاملمكنةعلىغريهواليَعُوقهعنذلكضديناويه

(2)أونديفاويه(

ونبهعلىحالنيويفحتديدأماكنالنظرإشاراتعلميةلعجائبهذااخللقوتبدلأحواله.)
نتهاءوهووقتنضجهأيكيفخيرجهضئيالضعيفااليكاداالبتداءوهووقتابتداءاإلمثارواال

ينتفعبهوكيفيعودنضيجامشتمالعلىمنافع؟ونبهعلىهاتنياحلالتنيوإنكانبينهماأحوال
(3)(يقعهبااالعتبارواالستبصارألهنماأغربيفالوقوعوأظهريفاالستدالل

ويتأم ويتوصلإىل)منهجعلمي(جةلليستخلصالنتيوهومنهجاالستداللخبطابالعقللينظر
)منهجمعريف(.فهيدالئلإثباتعلىوجوداخلالق،اإلميان

وعلمهمأسبابايتخذونهبا)أنانظرواإىلمثرهإذاأمثروينعهأنهجعلمايطيبمنهللبشر،
وغريه، والطبخ النضج حنو من ذلك من خالطيبات هو كما احليوان من لغريهم منوجعل ارج

                                                 

(.4/187،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(1)
(.3/167،د.ط،)الكريم د العقل السليم إلى مزايا الكتابإرشا ،أبوالسعود(2)
(.4/611)،د.ط،البحر المحيط في التفسير،بنحيانا(3)



 

  214  

 
 

وأنالبشرهمليعلمواأنغريهممناحليوانوالدوابإمناجعلهمملنافعالبشرمسخرينهلم،األرض؛
(1)ولهاملنةوالفضل.(وباهللاحلولوالقوة،املقصودونيفخلقاألشياءكلها،

وملاجاءتاآليةالثانيةيفمعرضماحرمواعلىأنفسهممنالزروعواألنعاممنغريهدىوال
استدالاًلعلىحقهيفالتحرميوالتحليلوحدهدون،)منهجمعريف(هلائذكرأنهاملنششرعمناهلل

)منهجعقلي(.سواه
 جم جم مخ جممح جم مججم  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن ُّٱٱوقالتعاىل:

َّٱٱجم
(2) 

اىلماامنتبهعليهممنالرزقيذكرتع)،ي()منهجعاطففاالستداللهنايفسياقاالمتنان
فذكرنوعيالرزقالنبايتواحليواينفبدأ واختالفا تعاىلافرتاءمنهمعليه بغريإذنه فيه الذيتصرفوا
من أشياء حرموا قد كانوا إىلاحليواينإذ منه واستطرد هلذا، املشبهة يفاآلية به بدأ بالنبايتكما

(3)(النوعني
)أنشأجناتوبساتنيمنهخالقهذهاألشياءوأنهجعلهاأرزاقًاهلمفدهلمعلىوحدانيتهوأن

ألنهينبتهاوخيرجهامناألرضيفحلظةماعرفأنمنشئهامالكحكيممدبر؛،تأملفيهاوتفكر
تقديرها: على اخلالئق اجتمع ثبت؟لو قدر وأي خرج؟ كم خرج؟ كيف علىأن قدروا ما

وأنماأنشأوضعكلشيءموضعه،اوحمدثهامالكحكيم،ذلك......فدلذلككلهأنمنشئه
ليسألحددونهفلهاحلكموالتدبرييفاحللواحلرمةوالقسمة،أنشأحلكمةوتدبريملينشئهاعبثًا؛
(4)حكموالتدبرييفالتحرميوالتحليل(

وبدأ)اينايفاالمتنانوأكدعلىأناالستدالليفهذهاآليةعلىاخلالقباالمتنانواالعتباروإبطالم
(1)(بذكرنعمةاألكلقبلاألمربإيتاءاحلقليبنيأناالبتداءبالنعمةكانمنفضلهقبلالتكليف.

                                                 

(.4/189،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(1)
 .141(سورةاألنعام،آية2)

(.4/666)، د.ط،البحر المحيط في التفسير ،بنحيانا(3)
(.4/273،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(4)
(.7/99،)2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(1)
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التقدميوالتأخري مسألةيفالتشابهبنياآليتنيوأوجه الرازييفتفسريه املتقدمة)وذكر فاآلية
منأعنابوالزيتونوالرمانويفهذهاآليةاليتحننيفذكرتعاىلفيهامخسةأنواعوهي:الزرعوالنخلوجنات

تفسريهاذكرهذهاخلمسةبأعياهنالكنعلىخالفذلكالرتتيبألنهذكرالعنبمثالنخلمثالزرعمثالزيتونمث
َرُمَتشابِه ":الرمانوذكريفاآليةاملتقدمة  مج جم":اآليةاملتقدمةمثذكريف:"حب  جب جم":ويفهذهاآلية"ُمْشَتِبهاًَوَغيـْ

 هب مب"فأمرتعاىلهناكبالنظريفأحواهلاواالستداللهباعلىوجودالصانعاحلكيموذكريفهذهاآلية:"مخ جم مح جم
فأذنيفاالنتفاعهباوأمربصرفجزءمنهاإىلالفقراءفالذيحصلبهاالمتيازبنياآليتنيأن"جم  مث هت مت خت حت جت

لىالصانعاحلكيموهاهناأذنيفاالنتفاعهباوذلكتنبيهعلىأناألمرباالستداللهناكأمرباالستداللهباع
أبدية هباعلىالصانعاحلكيممقدمعلىاإلذنيفاالنتفاعهباألناحلاصلمناالستداللهباسعادةروحانية

السببقدماهللتعاىلواحلاصلمناالنتفاعهبذهسعادةجسمانيةسريعةاالنقضاءواألولأوىلبالتقدميف لهذا
 (6).(اللهباعلىاإلذنباالنتفاعهبااألمرباالستد

:إعجاز علمي
 جم مج جم هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم جم جم جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

َّ جم جم جم  مس جم جم جممخ جم مح
(3) 

أنهيقومبدورخضراءعبارةعنصبغةأواليخضور:)الكلوروفيل يكسبالنباتاتاللوناألخضركما
علىاألرض.كلمةكلوروفيلمشتقةمنكلماتيونانيةاحلياةاليتتشكلأساسالتمثيلالضوئيأساسييفعملية

أمهيةالكلوروفيلالتكمنفقطيفإعطاءاللون"ورقة".واليتتعينو"فيلون"يتتعينأخضر،وهي"كلوروس"وال
أيضاجندأنالكلوروفيل للنبتةإمنا الرتكيبالضوئي.كلمةاألخضر يفعملية هامًا إنمعىن: "ِمْنه"يلعبدورا

وهوالصبغةنـََبات" فََأْخَرْجَنابِهِ" تهوجزءمنأجزاءالنباَخِضرًا""هناهوالتبعيضأيأنهذااخَلِضر"منه"
وتكملاآليةبذكر "تاخلضراءجزءمنأجزاءاخلليةالنباتية"البالستيدا املوجودةيف اخلضراءاملعروفةبالكلوروفيل

وختتم"منه"أيمنهذااخلِضر،النباتاتأمساءبقيةالنباتاتكالنخلوالزيتونوالرمان...وتذكرأنمكوناتهذه
يؤمنون"، دالئلاإلميانواإلبداع"لقوم منمعجزاتاهللفيها ومعجزة آية العملية أنيفهذه تذكر بأن اآلية

(4)(. دعهذاالكتابيفدقّةمعناهالعلميواللغويفسبحاناهللالذيأب


 .خلق الكواكب والنجوم:4

الشمسوالقمر عظيمةتدلعلىآيات،وماينتجعنهمامنالليلوالنهارالكواكبوالنجومومنها
الصنعواإلتقان،خالقعظيم تدلعلىكمالعظمته،أجرامعظيمة ذاتمنافعلألرضوسكاهنا

طانه.وقدرتهوعظيمسل

                                                 

(.13/162،)3،طالتفسير الكبير،الرازي(2)
.99(سورةاألنعام،آية3)
 .259،ص2،طموسوعةاإلعجازالعلمييفالقرآنالكرميوالسنةاملطهرةيفاليخضور في القرآن الكريم(الزنداين،4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B6%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%AA%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%AB%C3%99%C5%A0%C3%99%E2%80%9E_%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%B6%C3%99%CB%86%C3%98%C2%A6%C3%99%C5%A0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AD%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A9
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والنبات واحليوان لإلنسان وفوائدها منافعها وعدد خالقها بأنه لإلخبار كتابه يف ذكرها
الش بضياووصف ومنازلهئمس بنوره والقمر الشهور،ها معرفة يف فوائد من املنازل هلذه وما

منتعاقبالليلوالنهار.،(1)واألعوام كليففلكوبالشمستعرفالفصولواأليام (2)وضبطهما
.(3)يتخبطانواليستبقانيسبحونال

بالليل ليسكن اعتدال على حياته لتقوم لإلنسان واحلكمة املصلحة كله ذلك يف وراعى
وليعلمالسننيواحلسابولتتنوعاحملاصيلوالثماربتقلبالفصولواأليام.(4)وينشطبالنهار

أوبعدتأوتأخرتعمافهيآياتكونيةعظيمةتشهدخلالقهاومدبرهاومتقنهافلوقربت
فهيرمحةومصلحةللعبادتصلحهباحياهتم.،هيعليهبقليللفسدتحياةالناس

باإلضافةإىلثالثآياتذكرتيفسياققصة،هايفسورةاألنعاميفأربعآياتوجاءذكر
إبراهيمسُتذكريفموضعها.

السورةحنيقررخ يفافتتاحية األوىللذكرها اواتواألرضوجعلالظلماتلقالسموكانتاآلية
وكلكفرظلمات.،ارويقاسعليهاكلإميانفهونوروهيعلىظاهرهاالليلوالنه،والنور

َّ جم  جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:
(1)

فهواستداللهبذهالظاهرةعلىخالقهالعظمتهاولكثرةمنافعهاللخلقاستحقاحلمدعلى
)منهجمعريف(. بأمجعه.)إجيادها الذييستحقاحلمد اهللتعاىلهو بأن تصريح األلفهذا ألن

نعام،حاطةواإلفهوتعاىللهاألوصافالسنيةوالعلموالقدرةواإلوالالميفاحلَْْمُدالستغراقاجلنس،

                                                 

 .5ونس،آيةيَّ جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم جم جمجم  جم مس جم جم جم مخ جم مح  جم مج جم مث ُّٱٱ:(قالتعاىل1)
.33األنبياء،آية َّ جم جم جم جم جمجم  جم جم جم جم جم مس ُّٱٱ:(قالتعاىل2)
.39،41،يس،آيةَّ جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱ:(قالتعاىل3)
.11،11،12،13النبأ،آيةٱٱَّجم جم رت يب ىب نب جم  جم رب جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ(قالتعاىل:4)
.1آية(سورةاألنعام،من1)
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وملاوردفهوأهلللمحامدعلىضروهباولهاحلمدالذييستغرقالشكراملختصبأنهعلىالنعم،
.(2)وهياخللق(بارتبعهذكربعضأوصافهاملوجبةللحمد،هذااإلخ

السماواتواألرضلتساويالبشرمجيعاًيفإدراكهما.معوخصتالليلوالنهاربالذكر

،تقريرأنهخالقهاقررأنهمالكهابعد،اإلخبارعنخلقالسماواتواألرضوكماتدرجيف
َّجم جم جم جمجم جم جم جم جم جم ُّٱ:قالتعاىل،وكذلكهنايفالليلوالنهار

(3)
منذكراخلاصبعدالعاملتقريرعمومامللكهللتعاىلبأنملكهمشلالظاهراتواخلفيات،) فهذا

منداللةعلىسعة النظرالعقلييفاملوجوداتاخلفيةومايفإخفائها استدعاءليوجهوا ففيهذا
ألنشأناملالكأنيعلممملوكاته.علم،.والكالممتهيدلسعةال...القدرةوتصرفاتاحلكمةاإلهلية.

النهارعليهلقصدزيادةوعطف....وختصيصالليلبالذكرألنالساكنيفذلكالوقتيزدادخفاء،
ألنالليلملاكانمظنةاالختفاءفيهقديظنأنالعامليقصداالطالععلىالساكناتفيهالشمول،

 إىل يقصد وال الساكناتبأمهية على النهار،االطالع اإلحاطةيف متام لتحقيق النهار فذكر
(4)(باملعلومات.

وذلك ومالكها خالقها أنه مبا واستحقاقه ألوهيته على الكونية اآليات هبذه استدل مث
فبهاقوامحياهتم.،)منهجعاطفي(للخلقوحاجتهمإليهاباالمتنانواالعتبارمبنافعها

َّ جم ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ جم جم جم جم ىي  مي جم ُّٱٱقالتعاىل:
(5)

ألنالظلمةعدموالنورالقدرةوأدخليفاملنةبالنعمة،فلقالليلعنالصبحأبدعيفمظهر)
القدرة واإلجيادهومظهر تسلطعلىموجودوهو،وجود. إالإذا للقدرة واليكونالعدمومظهرا

حبياهتمواكتساهبم. علىالناسلينتفعوا أيضا وفلقاإلصباحنعمة واملعىنأناهللفلق .....اإلعدام،
اإلصباحبقدرتهنعمةمنهعلىاملوجوداتوملجيعلالنورمستمرايفاألفقفجعلهعارضاجمزءاأوقاتا

(1)(لتعودالظلمةإىلاألفقرمحةمنهباملوجوداتليسكنوابعدالنصبوالعملفيستجمواراحتهم.

                                                 

(.2/265)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ابنعطيه،2)
.13(سورةاألنعام،آية3)
(.7/155،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(4)
.96(سورةاألنعام،آية5)
(.7/391،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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ريمبظهرالقدرةوالعلملذلكجعلوتعدادمنافعهذهالظواهرالكونيةمنةعلىالناسوتذك
واألعوام األيام حساب يف كالقمر الشمس)الشمس حركات اهلل جبعل للناس ذلك استقام وإمنا

وهذاحبسبمايظهرمنأعظمدالئلعلماهللوقدرته،وذلكعلىنظامواحدالخيتلف،والقمر
(2).(لعبةبهأعظميعلكانتاللناسمنهولواطلعواعلىأسرارذلكالنظامالبد

وبالنعمةاحلاصلةمنويفاآليةاليتتليهاتذكريبوحدانيةاهللاملتمثلةيفعظيمخلقهللنجوم
 َّ يت ىت نت جم جم يبرت ىب نب جم جم  رب جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،نظامسريها

(3)
اخلباالستدال)فجعلهااهللهدايةللناسيفظلماتالبوالبحر لواملقصوداألولمنهذا

ألنطريقتعريفاملسندواملسندإليه،فلذلكصيغبصيغةالقصربلىوحدانيةاهللتعاىلباإلهلية،ع
كونخلقالنجوممناهللوكوهناممايهتدىهباالينكرهاملخاطبونولكنهمملجيرواعلىمايقتضيه

(4).(بالعبادةمنإفراده
وهوأنهتعاىلخلقهذهالنجومملنافع)النجوموذكرالرازييفتفسريهوجوهاًأخرىلالنتفاعب

وجوه: من وهي يفالعباد واملسالك الطرق إىل هبا اخللق لتهتدي خلقها تعاىل أنه األول: الوجه
ظلماتالبوالبحرحيثاليرونمشساوالقمراألنعندذلكيهتدونهباإىلاملسالكوالطرقاليت

ةالشمسعلىمعرفةأوقاتوهوأنالناسيستدلونبأحوالحركالوجهالثاين:يريدوناملرورفيها.
اكبيفالليايلويستدلونبأحوالالكوارعلىالقبلة،وإمنايستدلونحبركةالشمسيفالنهالصالة،

(1).(علىمعرفةالقبلة
كذلكيستدلبهعلىاخلالق،بهيفالظلماتوهذهالنجوموهذااخللقالعظيمكمايستدل

)منهجعلمي(إشاراتقرآنيةللنظرمبايفالنجوموعاملالكواكبمنأسرار(يت ىت نت جم جم)هويفقول
 أسرار احلديثالكثريمن العلم أظهر البشروقد على خافيًا الذيكان وللرازييفذلك،الكون

فنبهعلىسبيلاإلمجالعلىأنيفوجودكل)استداللعلىاإلميانبالغيبمندالالتالنجوم
دمنهاحكمةعاليةومنفعةشريفة،وليسكلماالحييطعقلنابهعلىالتفصيلوجبنفيهفمنواح

                                                 

 (.7/392(املصدرالسابق،)2)

 .97م،آية(سورةاألنعا3)

 (.7/393(املصدرالسابق،)4)

(.13/79،)3ط،التفسير الكبير،الرازي(1)
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أرادأنيقدرحكمةاهللتعاىليفملكهوملكوتهمبكيالخيالهومقياسقياسهفقدضلضالالمبينا،
ول:املرادأناألوفيهوجوه:"يت ىت نت جم جم":مثإنهتعاىلملاذكراالستداللبأحوالهذهالنجوم.قال

عل هبا يستدل أن ميكن كما النجوم والبحر،هذه الب ظلمات يف الطرقات أنى ميكن فكذلك
فسبحانذوامللكوت.(2).(وكمالقدرتهوعلمهلصانعاحلكيم،يستدلهباعلىمعرفةا













 خلق اإلنسان المبحث الثاني:

وكمال،وعلىعمومقدرتهوعلمه،القسبحانهتالدالةعلىوجوداخلخلقاإلنسانمنأعظماآليا
نظراستبصاروتفكرليدرك(1)وقددعاالقرآنالكرمياإلنسانللنظريفأصلخلقته،رمحتهوإحسانه

ووضحلهأصلخلقتهمبنهجهاملعريففأىنلهأنيعرف،جيبصنعاخلالقيفأقربحمسوسلهع
أب وتكرمي خلقه أصل عن له اهلل تعريف آدم؟لوال خلقتهوحيه أصل يف شك لديه يبقى ال ،ىت

واليريبهقولالقائلنيبأنأصلهحيواينمثتطور.

                                                 

 (.13/81(املصدرالسابق،)2)

.5الطارق،آيةٱَّ جم جم جم جم ُّٱٱ(قالتعاىل:1)
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حىتأصبحبشرًامبنهجهالعلميالذيأثبتالعلم(2)وقدذكرلهأطوارخلقهومراحلتكوينه
هنيبشراًفلوتأملاإلنسانكيفأصبحهذااملاءاملاحلديثمطابقةمراحلاجلننيملاذكرهالقرآن.

ألقاهيفرحماملرأةمنماء دونأنيكونلهيٌديفذلكسوىما وإدراكًا وبصرًا ميلكمسعًا سويًا
لوتأملذلك،(3)مهنيليكتملدونأنيكونألحدمهاتدخليفتكوينهوتصويرهيفأحسنصورة

،وبادرهبالنعمواهلداية،حىتاكتملوحفظهضعيفًاحىتاشتدرعاهاًبعنيالبصريةلعرفأنلهخالق
وسخرلهاألرضمبافيهاملصاحله.

واستدال للعقيدة منتقرير اشتملتعليه مبا األنعام اخلالقسبحانهوسورة التعلىوجود
،لهيفاألرضمننعملقوامحياتهبتوضيحأصلخلقاإلنسانورعايتهلهوحفظهوماسخرتبادر

ليكونعلىبصريةويقنيبأنلهخالقيرعاه،عادةيفالدارينباباهلدايةوالسوماسخرلهمنأس
فيطمئنقلبهويعبدهعلىعلموحبويقني.

وذلكيدلعلىأمهيةولكثرةاآلياتاليتاهتمتخبلقاإلنسانورعايتهوهدايتهيفالسورة؛
 يف اإلنسان يتفكر أن شاهد أقرب ألنه اخلالق على االستدالل يف باإلنسان ،(4)نفسهمايتعلق

حولخلقهوحفظهورعايتهوهدايته.،سيكونتناولاآلياتموضوعياً
 .خلقه:0

،مامنالظلمةوالنورافتتحاهللالسورةبتقريرخلقهألعظماملخلوقاتالسماواتواألرضومايصاحبه
حىت،ةصحيحةبأصلنشأتهوحقيقةوجودهذلكبتقريرأصلخلقاإلنسانليكونعلىمعرفمثتال

،بلهومنخلقاهلل،الصدفةوأصلاإلنسانإىلاحليوانيضلويشقىمبنرجعبأصلاحلياةإىلال
وهذاهوأصلاإلنسانكماأخبناالقرآنالكرميمبنهجه،(1)خلقهبيدهمنطنيونفخفيهمنروحه

املعريف.

                                                 

ملؤمنون، اَّ جم مج جم مث هتمت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم جم جم جم جم جم  ني جم جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱ:(قالتعاىل2)
.12،13،14آية
.6آلعمران،آيةَّ جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱ:(قالتعاىل3)
.21الذاريات،آية َّ جم  ين ىن جم ُّٱٱ(قالتعاىل:4)
.28،29احلجر،آية َّجم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم مس جم جم ُّٱٱ:(قالتعاىل1)
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َّ َّ  ٍّ ٌّ جمجم جم جم ميىي جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل
(2)

البشرراجعافكانكللالناسوهوالبشراألولمنطني،خلقأصأنه"جم جم جم"ومعىن)
ْنَسان:" جم جم جم جم جم جم"وقاليفموضعآخر". جم جم جم"فلذلكقالإىلاخللقمنالطني، ]اإْلِ

(3).(البشرأياإلنساناملتناسلمنأصل [2

مل وصل وكيف اخللقة ألصل تارخيي بتتبع األمر توضيح يف اوزاد هذا عليه هو جملتمعا
 َّ جم جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل،بأنأصلالبشرنفسواحدة،اإلنساين

(4)

أنشأالناسوخلقهموهو،فالبدهلذااخللقالعظيممنخالقوهومناالستداللعلىاخلالق
)منهجمعريف(.وتعريفكيفنشأهذاالعددالعظيم)منهجعقلي(احلقيقبعبادهتم

وهواالستداللبأحوالاإلنسانلوجوداإللهوكمالقدرتهوعلمه،وعرابعمندالئهذان)
وهينفسواحدة.وحواءخملوقةمنضلعمنفنقولالشبهةيفأنالنفسالواحدةهيآدم

(1).(ركلالناسمننفسواحدةوهيآدمأضالعه.فصا
لنفسواحدةيكونفحني،ي()منهجعاطفوهينعمةمننعماهللعلىالعباد يكونأصلالكثرة

ويفإنشاءمجيعالبشرمننفسواحدةآياتبيناتعلىقدرةاهللوعلمه)الرتاحموالتعاطفأكب
التعارف وجوب ومن نعمته، شكر من جيب ما إىل إرشاد به التذكري ويف ووحدانيته، وحكمته

للتعاديوالتقاتلبنيالبشر،وعدمجعلتفرقهمإىلشعوبووالتآلفوالتعاون .مث(2)(قبائلمدعاة
واالستتفرع االستقرار البشر دليلعلى)منهجعلمي(.(3)داعيعنإنشاء النشأة ويفتفصيلأصل

)منهجعقلي(.اخلالقلوفقهاملتأملهذهالعب
                                                 

.2(سورةاألنعام،آية2)
(.7/131،د.ط،)تنويرالتحرير وال،ابنعاشور(3)
 .98(سورةاألنعام،آية4)

 (.13/81،)3ط،التفسير الكبير،الرازي(1)

(.533-7/532،)1،طتفسير المنار (رضا،2)
،1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(تعددتأقوالالعلماءحولمعىناملستقرواملستودعمجعهاالطبييفتفسريه،3)
(12/562-563-564.)
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ونظائرِها"جم جم جم)" اآلية هذه من البشِر خلِق لتفاصيل الدقائِق"جم جم"املبينَة غوامَض
النظريفلطائفصنعاهللباستعم وتدقيِق يففهمهالالِفطنة حتاُر مما بينآدَم يفأطوارختليِق

يفإيثاِريفقهونعلىيعلمونكماورديفشأنالنجوم( (4)األلباُبوهوالسرُّ

 وتسلسلها البشرية تاريخ لتفسري استكمااًل التالية اآلية استخالفوجاءت لكيفية وشرح
 (5) َّ جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جمجم ىي مي جم ُّٱ:التعاىلق،بعضهابعضاً

باإلمهال العباد على االمتنان سياق يف اآلية كانت العقوبةوإن تعجيل )منهجوعدم
)منهجإالأناإلخباريفيدالعلمبأصلهذاالتجمعاإلنساينوكيفوصلإىلماوصلإليه،عاطفي(
معريف(.

"جم"ب"جم"ووصف ....اإلنشاءيصفكيفيةاالستخالف.استخالفاكماأنشأكم،فإن)
املغايرة، على اهللتعاىلأنللداللة قدرة علىعظيم وذلكتنبيه العرب، قبائل من ليسوا أيقوم

وهذاكنايةعنتباعدالعصور،وتسلسلهنميفاللغةوالعوائدواملواطن،ينشيءأقوامامنأقواماخيالفو
فشتانبنيأحوالقومروعالحيدثإاليفأزمنةبعيدة،نياألصولوالفاملنشآتألناالختالفب

(1).(وبنيذلكقرونخمتلفةمتباعدةنوحوبنيأحوالالعرباملخاطبني،

املعىنمناالستخالفجياًلبعدجيليفآيةتدلعلىكمالقدرتهسبحا نهمثأكدهذا
،قادرعلىمجعكمللحساباًستخلفبعضيوأنالقادرعلىأنجيعلبعضكم،وتعاىلعلىالبشر

)منهجعقلي(.فاستّدلهباأيضاًعلىالبعث

 َّ جم جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جم مي خي حي جي  جم مه جم ُّٱٱقالتعاىل:
(2) 

 يكون أن وهو اإلنسان خلق غاية عن إخبار ذاته يف األرضوهو يف اهلل )منهجخليفة
بعد؟فيأتيهاجلواب:فماذا،خلقتينكأنيقولقائل:،معريف(

                                                 

(.3/166،د.ط،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(4)
.133(سورةاألنعام،آية5)
(.8/87،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
.165(سورةاألنعام،آية2)
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يفمكانأوعملأوملك) كانقبله وهومنخيلفأحدا ويف-واخلالئفمجعخليفة
وجهان: مجلة،اخلطاب للبشر أنه بالتبعواملعىن:)أحدمها( األرض يف خلفاءه جعلهم تعاىل أنه

آدم سننه ...ألبيهم جعل أخرى.أو وختلفها أمة تذهب أن اخلطا)ثانيهما(فيهم لألمةأن ب
(3)(وأنهجعلهمخلفاءملنسبقهممناألمميفامللكواستعماراألرضاحملمدية،

لقرآنجتماعيةدليلعلىأنامعاإلنساينأومايعرفبالسنناالوهذااالستقراءالتارخييللتج
قدذُكرتوأنالعلوماليتتدرسحديثًاعلىأهنامنفنونالعلوماحلديثة،الكرميرائديفشىتالعلوم

فهوحبقحبرمنالعلومالينفد.،لقرآنالكرميفهومنبعهاومؤسسهايفا





 .حفظه:6

وكممن،ضراروإاللكانأدىنشيءيضرهبممنمنةاهللعلىعبادهولطفههبمأنحفظهممناأل
إالحبفظاهللله.،ناإلنساناليعلمسببجناتهمنهاأحداثدفعتع

ذك األنعام سورة ويف اهلل للحفظةر معريف(إرساله وقدرته،)منهج اهلل وجود دالئل من وهي
قال،لعنهويدفععنكالضرروأنتمنشغ،)منهجعاطفي(نحيفظكدونأنتشعرولطفهورمحتهأ

 َّرب جم جم جم  جم جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جمجم جم جم ىيُّٱٱتعاىل:
(1)

املعقباتيفقولهتعاىلمنسورةوقيل:إناحلفظةمناملالئكةغريالكاتبنيلألعمال،وهم)
قيل:إهنممالئكةحيفظونهمناجلنوالشياطني،وقيل:،11(جم جم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم ):الرعد

.(2)(منكلضرريكونعرضةلهمليكنمقدراأنيصيبه،فإذاجاءالقدرختلواعنه

                                                 

 (.8/221،)1،طتفسير المنار(رضا،3)

.61(سورةاألنعام،آية1)
(.7/411،)1،طنارتفسير الم(رضا،2)
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حفظةوليسحافظاًفيكونللنفس،انبأسلحةخفيةحتميهمناألضراروقدجهزاهللاإلنس
بوسائل فقطفهيجمهزة منالكائناتواحدًا من،رئيةاملغريحتميها فاجللدحيمياجلسموسوائله

اجلفافوخالياهتفرزمادةعرقيةتقتلاألجساماليتحتاولاخرتاقهلداخلاجلسم.

ووجودها األتربة من حلمايتها برموش مزودة تغطالعني وجفون حيميها جتويف ،يهاداخل
الفمومافيهمنلعاب،مماحياولالتسللللجسمعنطريقهاألنفومافيهمنشعرياتوإفرازاتتقاو

ولتسهيلم الطعام مع الداخلة الضارة األجسام يسبباالختناقلقتل أن دون الطعام املعدة،رور
بق مما اجلسم ختلص مواد من وماتفرز طعامهواألمعاء يف عالقة غريبة أجسام من أمثلة،ي وهي

لإلمجالالاحلصر.

وأهممنذلكأنجهزاهللاإلنسانباحلواسوبالعقلالذيبهيتجنباألخطارويتكيفبه
معبيئتهوحيمينفسهبوسائلاهتدىهلامباأمدهاهللبهمنعقلوحكمة.

رارأقامعليهأنهواهباإلنسانهلذهالنعموحاميهمناألضمبنهجمعريف(  (لذلكفبعدأنقرراهلل
فمنحيميكمنهإنأرادأنيسلبكإياها؟،أنهمنخلقهالهونافعههباعلىياًلاحلجةتأكيدًاوتدل

)منهجعقلي(.

 َّ جم ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ جم جمجم جم ىي مي جم جم  جم جم جم جم جم جم ىن من جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل
(1)

قهمنتقليبفةخالفهينعموهبهااهلللإلنسانليتمتعهباويستخدمهافيمايصلبهإىلمعر
والفكر والسمع ،للنظر واحملافظة بيئته التكيفمع يف هلا استخدامه األخطارمع من حياته على

)منهجعاطفي(.هاحقرعايتهافقدعرضنفسهللوعيدبالسلبفإنمليرع،احمليطةبه
وأبصار) بانتزاعمسعهم التهديد فيه اختري والتخويف، التهديد جمرى جار وسلبوالكالم هم

وهذاتذكري،....اإلدراكمنقلوهبمألهنممليشكروانعمةهذهاملواهببلعدموااالنتفاعهبا
بأنيعبدون.وتصريف كانغريهجديرا هلمبأناهللهوخالقأمساعهموأبصارهموألباهبمفما

وأخ حبججمنمشاهداتيفالسماواتواألرض، تأيتمرة بأن رىاآلياتاختالفأنواعها
اهلل، أنشأها اليت اخلالية األمم أحوال من حبجج ومرة الناس، نفوس يف دالئل من حبجج

األساليبمتفاوتةيفاالقرتابفهيمتحدةيفالغايةخمتلفةفاآلياتهناهيدالئلالوحدانية،
منجهيتاملقدمات يفتركيبدالئلها خمتلفة وهيأيضا وخاصها، عامها تناولاألفهام من

                                                 

.46(سورةاألنعام،آية1)
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حبيثتستوعباإلحاطةالعق والتذكري، ومنجهيتالرتغيبوالرتهيبومنالتنبيه وغريها، لية
(2).(باألفهامعلىاختالفمداركالعقول

 .رعايته:4

تأملاإلنسانيفالعاملمنحولهسيجدأناهللقدسخرهألجله عايتهفقدخلقهوتكفلبر،(3)إذا
ونخلقلتحقيقمصاحله.وكلمايفالك،منذكانجنيناًيفبطنأمه

وسورةاألنعامأسهبتيفتعدادنعماهللعلىاإلنسانولفتتالنظرإىلوجوهرعايةاهلللهيف
شىتشؤونحياتهسيتمعرضهاحسبترتيبهااملوضوعييفالسورة:

فابتدأالسورةبأعظمالنعمعلىاإلنسانمنمساءتظلوأرضتقلوماينتجعنهمامنتعاقب
والنهاروماسخرهلهيفعاملالفلكوالسماوات.الليل

َّجم  جم جم جم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقالتعاىل:
(1)

 

َّ  يت ىت نت جم جم يبرت ىب نب جم جم  رب جم جم جم جم جم جم جم ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ جم جم جم جم ىي  مي جم ُّٱٱ:وقال
(2). 

الجيفاملتأمليفهذهاملخلوقات عاملخملوقخلالقحكيمدمايكفيهمناألدلةعلىأنهذا
ونظمهفأتقنتنظيمه.،ّدرهذاالعاملفأحسنتقديرهق،قديرعليم

عليهاقوامحياةفهذهالشمساليتتشرقوتغربيفالسماءكليوموماتضمنتهمنمصاحل
ليمالقديرهلالتعطلأمرفلوالتسخريالع،تبعليهمنتعاقبالليلوالنهارومايرت،الناسوأحواهلم

كيفيتصرفالناسويسعون،العامل مليكنهناكضياءإذ إذا وطلبأرزاقهم لكسبمعاشهم
وكيفيكونهلمقراروهدوءيسرتحيونفيهويستعيدونالقوةألبداهنمإذامليكنهناك،يبصرونفيه

فهذهاملخلوقاتوهذهالظواهرالكونيةهيمننعماهللولطفهوعنايتهبالبشر،(3)ليليسكنونفيه
                                                 

 (.236-7/235،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)

.21لقمان،منآيةَّجم جم ىن من  جم جم جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ(قالتعاىل:3)
.1(سورةاألنعام،منآية1)
.97،96(سورةاألنعام،آية،2)
 يب ىب نب جم جم رب جمجم  جم جم جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ جم جم جم جم ىي مي جم جم  جم جم جم جمجم جم ىن من جم جم  جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:(قالتعاىل3)

.71،72،73القصص،آيةَّ  جم جم جم جم يت ىت نت جم  جم رت
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)جعلاللَّهبنيعلىالدوامواالستمراريفدقةمتناهيةونظامعجيب.بأنجعلالليلوالنهارمتعاق
وجعلهماآيتنيمنآياتربوبيتهووحدانيتهوالنهارمعاًشاهلميعيشونفيه،الليلسكًناوراحةللخلق،

وجمرىواحدويكونونحتتسلطاهنماوجيريانعلىسننواحد؛يغلباناخلالئقويقهراهنم،مسخرين،
خالًقاعليما،دلأنهل فدلومليتسق،ولوكاناجيريانبطباعهمالكانخيتلفجرياهنما،مامدبرا
أناتساقهما وكذلكالشمسوالقمرجعلهمامسخرين؛فيهماتدبريا(لغري)وجرياهنماجمرىواحًدا

احًداومسلًكاوجيريانجمرىولنضجاألنزالوينعهاوملعرفةعدداألياموالشهوروالسنني،ملنافعاخللق؛
(1)واحًداغريخمتلفدّلذلكأهنماكانامبدبرعليمحكيم.(

هذهفالقادرعلىخلق)منهجمعريف(بقدرةاهللوعظمتهاًوهذهاآلياتكماأنفيهاتعريف
اتساقأمورالكونعلىفيهاأيضًاإشارةلتدبريهوحكمهوعلمهيف،اآلياتبعظمتهااليعجزهشيء

فيؤدوا)منهجعاطفي(فيهاتذكريبنعماهللعلىخلقهوإحسانهإليهمورعايتههلمكما،نسقواحد
وبالنعمةاحلاصلةوبعظيمخلقةالنجوم،وهذاتذكريبوحدانيةاهلل،"جم  رب جم جم جم جم جم)"شكرنعمه.

(2)(للناسيفظلماتالبوالبحريهتدونهبا.مننظامسريهاإذكانتهداية
الومليكتفِ الدليلمبهبذا وإقامة مبا،نهجمعريفباالمتنانعلىالعبادتقرير عليهم احلجة أقام بل

رغم،)منهجفطري(الغريهينجيهممنهايعرفونهمنأنفسهمإذاضلوايفظلماتالبوالبحرأن
ماسخرهلممنآياترعاهموحفظهمهباولكنأمراهللفوقكلإرادةوحىتيقررأهناجمردأسباب

)منهجهملهوحدهؤفيكونامتناهنموألتجا،لكناملنجياحلقيقيليسسوىاهللهدايةوالنجاةولل
عقلي(.

 َّ جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
(3) 

أإالبأنهالملجواخللقةاألصليةيفهذهاحلالة،)فبنيتعاىلأنهإذاشهدتالفطرةالسليمة،
ولكنهوجبأنيبقىهذااإلخالصعندكلاألحوالواألوقات.والتعويلإالعلىفضلاهلل،اهلل،

                                                 

(.4/182،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(1)
 (.7/392،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)

.63،64ة(سورةاألنعام،آي3)
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ويقدمعلىحييلتلكالسالمةإىلاألسباب،فإناإلنسانبعدالفوزبالسالمةوالنجاة.ليسكذلك،
(4)الشرك.(

لهبأسبابالسماء رعايتهيفاألرض،هذهرعايته له،أما رضسبلالعيشيفاألفقدهيأ
هواتوأنزللهاملاءمنالسماءليحيورزقهمنطيباهتاوأنبتلهالنبا،واختارلهالبيئةاليتتالئمه

الكائناتمنه والزروع،(1)وباقي اجلنات له فيكون،فتنبت يتعبد فال وحده خالقه بيد اًأحدرزقه
سواه.

َّ جم جم  جم جم جم ني جم جم ري جم ين ىن ُّٱٱ:قالتعاىل
(2)

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم جم جم جم جم جم ني جم  جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ جم جم جم  مس جم جم جممخ جم مح جم مج جم هتمث
(3)

 جم جم مخ جممح جم مججم  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن ُّٱٱ:وقالتعاىل

َّ  جم
(4)

فإنكانهواملنعمفأيعقليفاختاذأنيُطَعم؛والحيتاج)منهجمعريف(فابتدأبإثباتأنهمنيُطِعم
)منهجعقلي(.اًغريهولي

فيجبوالجيوزعليهاالنتفاع.أي:املنافعكلهامنعنده،أي:يرزقواليرزق،أي:"   "جم جم  جم جم")
عناهمباملرادبالطعمالرزق،قيل:وكفايتهاحلوائجبالطلبعوض.اختاذهولّياليعبدشكراعلىإنعامه،

(5)وهوكلماينتفعبه(اللغوّي.

بعباده ولطفه برعايته تذكري النعم تعداد عاطفي(ويف تكفل)منهج بل مهاًل يرتكهم فلم
برزقهممنخرياتالسماءواألرضوليطمئنواأنهرازقهمفليسوامضطرينلغريه.

                                                 

 (.4/388،)1ط،محاسن التأويل، القامسي(4)

.31آيةاألنبياء،منٱَّ جم جم نيجم جم ري جم ين  ىن ُّٱٱ:(قالتعاىل1)

.14(سورةاألنعام،منآية2)
 .99(سورةاألنعام،آية3)

.141(سورةاألنعام،آية4)
(.4/325،)1ط،محاسن التأويل، القامسي(5)
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وخيرجناملاء،عظيممنتهمباينزلمنالسماءميذكرهم"جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم)"
شيء؛ كل نبات النعبه من ذكرهم والنجوم؛كما الشمس من هلم جعل مبا يفم هبا ليهتدوا

وماجعلهلموالنهارللمعاشوالتقلب،وماجعلالليلللسكونوالراحة،الظلماتواشتباهالطريق،
والقمر، الشمس وينعمن والزروع األنزال نضج من املنافع من فيهما هلم عددوجعل ومعرفة هما

لئاليرجعواوغريذلكمنالنعماليتأنعمهاعليهم؛السننيواحلسابواآلجالاليتجيعلونللعقود،
(1)واليتخذواإهلًاسواه(شكرهذهالنعمإىلغريه،

بيوتًاومنونفمنجلودهايتخذ،مدورعايتههلمأنسخرهلماألنعاومننعماهللعلىالعبا
ويفسورة،(2)ايفالركوبومحلاألثقالوزينةوهنويستخدم،ومنحلمهاولبنهاغذاءً،الباساًأصوافه

والتعريض االمتنان سياق يف احليوانية املنافع ذكر النباتية باملنافع االمتنان بعد ذكرها جاء األنعام
بسفهمنحرموامارزقهماهللافرتاًءعلىاهلل.

 َّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل
(3)

تقدميالصفةعلىاملوصوف،لقصداالهتمامبأمراألنعام،ألهنااملقصوداألصليمنسياقالكالم،)
وهوإبطالحترميبعضها،وإبطالجعلنصيبمنهالألصنام،وأمااحلملوالفرشفذلكامتنانأدمج

يهوتضييقيفإبطالحترميبعضهاالذبذلكأثراواضحايفاملقصودتوفريالألغراض،وألنلالمتنان
(4)(.يفاملنةونبذللنعمة

فقدخلقتواستزادةالقوة.حلفظالروح،منالثماروالزروعواألنعام،أي:وجاءاألمر"كلوا"
وسخرتألجلك.

منهسبحانهبعبادهوكماسخرلههذهالثمارواألنعامرمحة يهمبعضهافقدحرمعل،ورعايةولطفًا
فماحرماهللشيئاًإالوكانفيهمصلحةللعباد.،ولطفاًهبمأيضاًرمحة

                                                 

 (.4/186،)1ط،)تأويالت أهل السنة( يتفسير الماتريد ،املاتريدي(1)

 مي جم جمجم جم جم  جم جم جم ىن من جم جم جمجم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  مس جم جم جم مخ جم محجم  مج  ُّٱ(قالتعاىل:2)

.5،6،7،8النحل،آية َّ جم ىي
.142(سورةاألنعام،آية3)
 (.8/125،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(4)
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وقدذكرتالسورةماحرماهلليفاملطاعماستكماالوامتناناًلتسخريهاألرضلصاحلاإلنسان
 مخ جم مح جم مج جم هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

َّمس جم جم  جم
إال،منحترميماأحلهاهللبغريهدىنتاآليةيفسياقإبطالماشرعهالعربوإنكا (1)

أمور: عدة على داللة والتحليلأوهلا:أهنا التحرمي له وحده اهلل معريف(.أن مايفثانيها:)منهج
،رمحتهومغفرتهثالثها:منهجعلمي(.)فماحرمعليهمإالماخبث،التحرميمنوجوهالرعايةبالبشر

)منهجعاطفي(.وذلكبالرخصةيفإباحةاحلرامحالاالضطرار
تنبيهاعلىعلةالتحرميوأهنالدفعمفسدةحتصلمنأكلهذهاألشياء.وهي "مب خب")قـَْولُُه:

يتحولإليهجسماحليوانبعداملوتمنالتعفن،وألناملرضالذي فلما امليتة فأما بدنية. مفسدة
إىل ينتقل قد موته سبب يورثكان شربه وألن مضرة. أجزاء فيه فألن الدم وأما آكله.

تنبيهعلىأنحترميماأهل ........ضراوة. مجلة:أهللغرياهللبهصفةأوبيانالفسقا،ويفهذا
(2).(لغرياهللبهليسألنحلمهمضربلألنذلككفرباهلل

:إعجاز علمي
 مخ جم مح جم مج جم هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب جم جم جم جم جم  جم جم ني جم جم ري جم ين ىن جم جم  جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

َّمس جم جم  جم
(3) 

ضارومؤذوننتوهذهعلةذاتيةأىجنس،(مب خب)وهوالعليماخلبريأنالعلةىفحترميحلماخلنزيرهي)بنيربنا
لعلةالعارضة""واىفالتحرميليستعارضةأومكتسبة.وهذايبنيأنالعلةقائمةالتنفكعنحلماخلنزيرأبدا.

طيبة أعالفا ألنالغربيطعموناخلنازير حيدثىفبعضالبلداندونغريها القاذوراتوالقمامةوهذا كأكله
ليست أيضا أنالعلة العلةالعارضة.كما مكتسبةويربوهناىفحظائرنظيفةمغلقةومكيفةوهنالكتنتفىهذه

ببعضاألمراضالطفيل كإصابته ومنتزولبزوالسببها األمراضمكتسبة ألنكلهذه والفريوسية والبكتريية ية
املمكنالسيطرةعليهاإمابالعالجباملضاداتاحليويةضدمسبباتهذهاألمراضأوباستخداماللقاحاتوهى

املكتسبة. العلل هذه تنتفى وبذلك واسع نطاق على وتستخدم شائعة العلةاآلن أو العارضة العلة وبإنتفاء
وبذلكتبقىالعلةالذاتيةبةينتفىاحلكموهذاتكذيبلكتاباهللتعاىلالذىيتلىإىلأنتقومالساعة.املكتس

الشرعي احلكم بقاء ىف األصل هي يأكله ملن ومؤذيًا وضارًا جنسًا كونه ىف اخلنزير حلم عن تنفك ال   الىت
اللاألحباثالعلميةالعديدةوهذهبعضمنخوقدحتققتجناسةحلماخلنزيركماحتققالضررمنأكلحلمه

نتائجها.
.أناخلنزيرحيوانسبعىلهأنيابيأكلاجليفوالفئرانوهذاعكساألنعاممتامافهىبدونأنيابوالتتغذى1

  إالعلىالعشبوالكألفقط.
                                                 

.145آية(سورةاألنعام،1)
 (.8/139،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)

.145(سورةاألنعام،آية3)
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ليتنيجيعلهحيتفظىفبالزمااخلنزيروقلةوجودهىفالك  Xanthin oxidase &Uricase .أنعدموجودانزميى2
%فقطمنهذااحلمضوالباقىخيتزنىف2بكميةكبريةمنمحضالبوليكىفأنسجتهفاخلنزيريتخلصمن

جسدهوهذاعكساألنعامفهىتتخلصمنمحضالبوليكبكمياتكبريةعنطريقالبولوينقىالدممنه
 .وبالتاىلاللحمفيكونحلمهاطاهراطيبا

 رجس.هبأنالبوليكىفدموحلماخلنزيردليلعلىجناستهوهلذاوصفهربنا.أنكثرةوجودمحض3
 .أنكميةانزمياليوريكازىفكلىاألبقارحواىلستةأضعافاملوجودىفكلىاخلنازير.4
.أناخلنزيربطبعهاخلبيثيأكلروثهاملختلطببولهومابهأيضامنمحضالبوليكجيعلتراكمهذااحلمضىف5
حل بنيربنا يدلعلىجناسةحلمهكما اإلنسانوهذا تضربصحة بكمياتكبرية التحرميللحممه ىفعلة

اخلنزيروهىأنهرجس.
%دهونمشبعةواليستطيع38%منحلمهدهنياتوأنهذهالدهنياتمنها51.أناخلنزيرحيتوىعلى6

%17ونوهىسهلةاهلضمواألغنامحتتوىعلى%فقطمنالده6اإلنسانهضمهابينمااألبقارحتتوىعلى
 دهونأيضاسهلةاهلضموهذايدلأيضاعلىالضرراحملققمنتناولحلمخلنزير.

تفتقر7 أنواعمنالسرطاناتبينما .أناخلنزيرحيتوىعلىكمياتعاليةمنهرموناتالنمووهىتسببستة
وهذا باخلنزير اهلرموناتمقارنة إىلهذه علىاألنعام ذاتية وعلة اخلنزير تناولحلم من حمققا آخر ضررا أيضا

 التحرمي.
.أنحلماخلنزيرحيتوىعلىكمياتكبريةمنالكبيتعلىعكساألنعاموهذهعلةأخرىذاتيةلتحرميحلم8

 اخلنزير.
ميااجللدملنيأكله.أنحلماخلنزيرحيتوىعلىكمياتكبريةمناهلستامنيواإلميدازولاملسببللحساسيةواكز9

 بينماحلماألنعامالحتتوىعلىهذااهلرمون.
ىفالبقر،11 ما الكوليسرتولىفحلماخلنزيرمخسةعشرضعفًا احلقيقةأمهيةخطريةألنهذه.أننسبة وهلذه

ىفالشرايني،وهذهاملادةعندماتزيدعناملعدلالطبيعىترتسبالدهنياتتزيدمادةالكوليسرتولىفدماإلنسان،
حاالتالذحبة وهوالسببالرئيسىىفمعظموتسببتصلبالشراينيوارتفاعالضغط،والسيماشراينيالقلب،

القلبية".وهذهأضرارشديدةبصحةاإلنسان.كلهذهاألضرارموجودةىفحلمودهنودماخلنزيرجتعلاخلنزير
(1)(أيجنس.(مب خبىبينهربناعزوجلمنقوله)حمرمالذاتهوليسلعللعارضةأومكتسبةوهذاالذ

اهلل رعاية تقتصر فقطومل اجلسمية النواحي على كل،للبشر من العامة مصاحله رعى بل
مباشرعهوسنهمنأحكام،نواليةمنأنيعتديعليهااآلخرجوانبهااجلسميةواالجتماعيةوامل


اهلالكأواالعتداءعراضواألموالواألنفسمنحتفظاأل،(1)وتشريعاتوسّنهلاعقوباتوحدود

اآلخرين  واحد،من لنظام كله اجملتمع واألعراض.وبذلكينقاد األموال حىتحتفظاحلقوقوتصان
                                                 

.53-51،صمن أبحاث المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة بتركيا،مدبوىل(1)
للسرقة،قالتعاىل:1) ،وشرعالقصاص،قال38آيةاملائدة، َّ  جم جم جم ىيمي جم جم جم جم جم جم  جم جم ىن ُّٱٱ(شرعقطعاليدحدًا

،91املائدة،آية مل خل حل جل جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جمُّٱٱ،وحرماخلمر،قالتعاىل:179البقرة،آية َّمح جم مج جم  مث هت مت خت ُّٱٱتعاىل:
للزنا،قالتعاىل ال،وحرمالربا،ق2النور،آية َّ جم جم جم جم  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي مي جم جم  جم جم جمجم جم جم ىن من جم جم جم ُّٱ :وشرعحدًا

.وغريهاكثريمناحلدودوالتشريعات.275البقرة،منآيةَّجم جم ىي مي جمُّٱٱتعاىل:
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فيكوناهللوشرعهاحلكيمقدمشلهبرعايتهيفكلتفاصيل،مناًمطمئناًعلىمصاحلهنآإلنسافيعيشا
حياته.

التوجيهاترعايةمناهللملصاحلالبشربأكملاملناهجوأمشلهاويفسورةاألنعامجاءتهذه
ماليتكشفالقرآنالكرميسفههااهتريعشداللةعلىأنهذاليستشريعبشريوإالكانتجنحتت

أحكام منطقوتفاهة وال عقل حيكمها ال واليت مصلحة.،ها أو رمحة أي من أحيانًا فدقةوختلو
ودبهعلىاجملتمعالبشريمنصالحداللةعلىأنهناكخبريمباوحكمةهذهالتشريعاتوماتع

يصلحاعوجاجالبشرويقومهموحيققهلمالسعادةوالراحةواألمان.
وبنيماهومصلحةعامة،سورةبنيماهومصلحةوبناءللفردوتنوعتهذهالتوجيهاتيفال

وعاميفخمالفتهفسادللمجتمعوبنيماه،يفخمالفتههالكللنفسشخصيماهووبني،للمجتمع
األخالقوالت ملنظومة علىبعضوهدم شرفكلخمالفة،عامالتاليتيرتتببعضها يرتتبعليها

وقْسعلى،ناسببلقتلالنفساليتحرماهللوالز،فالرباسببالنتشارالسرقة،وفسادأكبمنها
وتكاملهذاالدينأكب،ولطفمناهللشرعاهللهورمحةفكلحترميوكلتشريعيف،ذلكالكثري

وماتشهدهاألنظمةالبشريةمنفسادأكبدليلعلى،ىأنهمنخالقحكيمخبريمبنخلقدليلعل
حيكمالعبادإالربالعباد.أنهال

َّ ىب نب جم جم  رب جم جم جم جمجم جم جم ِّ ُّٱٱ:قالتعاىل،نهيالعامعناإلمثظاهرهوباطنهوبدأبال
(2) 

امل صاحب قال حترميعننار يف الكلية واألصول الكلم جوامع من مجلة أهنا اآلية هذه
مايسّرمنهبالقلبأي:"جم"سيئاتاألعمالواألقوالالظاهرةعلىاجلوارحأي:"  " جم جم ِّ")(1).اآلثام

(2)ويسترتفيه(أومايعلنمنالذنوبومايسرمنها،والعزائمالباطلة.كالعقائدالفاسدة،
 جم جم مسجم جم جممخ  جم مح جم مججم مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱقالتعاىل:،اأمجلوشرعبذكرهذهاحملرماتممثفّصل

 جم جم جم جم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل حلخل جل جم  جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم

                                                 

.121(سورةاألنعام،آية2)
 (.7/19،)1،طتفسير المنار (رضا،1)

 (.4/477،)1ط،محاسن التأويل، القامسي(2)
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 يت ىت نت  جم جم رت ىبيب نب جم جم رب  جم جم جم جم جم جم جمِّ ُّ  َّ ٌٍّّ جم جم جم جم ىي مي جمجم  جم جم جم جم جمجم ىن من جم  جمجم جم

َّجم  جم جم جم جم جمجم
(3) 

بنييفهذهاآلياتأصولاحملرمات،ماحرمهعلىعبادهمنالطعامبعدأنبنيهلممجيع)
منأصولالفضائلوالب يقابلها وما يفاألعمالواألقوال، يفمبحث(4)(وجمامعها وسبقتفصيلها

احلاللواحلرام.


 .هدايته:3
وذلكمنكمال،يألهاحتياجاتهالروحيةأيضاًهفقدوكماهيأاهلللإلنسانكلاحتياجاتهاجلسدية؛

ةفاقتضاءالرمحةملاحتصلبهحيافلميهملعبادهبلعرفهمماينالونبهغايةكماهلم.،رمحتهبعباده
(5)هاملاحتصلبهحياةاألبدانواألشباح.ئالقلوبواألرواحأعظممناقتضا
  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىت  ُّٱٱٱ:قالتعاىل،فتعهدهمبإرسالالرسل

 (1) َّ جم جم جم جم جم
)أيليبشرواقوَمهمبالثوابعلىالطاعةوينذروهمبالعذابعلىاملعصيةأيلُيخبوهمباخلبالسار
واخلِبالضاّردنيوياكانأوأخرويامنغريأنيكونهلمدخٌلمايفوقوعاملخَببهأصالًوعليهيدور

(2)أناليكونبيانالشرائعواألحكاممنوظائفالرسالة(القصرواإللزم
 ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،الكتباملشتملةعلىاهلدىوالنوروأنزلإليهم

َّ جم جم جم  مس جم جم جممخ جم مح جم مج جم هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  جم جم جم جم جم جم جم ني جم  جم
(3)

)َّ جم جم جم  ني جم جم ري جم ُّٱٱ:وقالتعاىل
4)

 

                                                 

 .151،152،153(سورةاألنعام،آية3)

 (.8/161،)1،طتفسير المنار (رضا،4)

(.1/8،د.ط،)مدارج السالكين لقيم،(ابنا5)
.48،49(سورةاألنعام،آية1)
(.3/135،د.ط،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبوالسعود(2)
.99(سورةاألنعام،آية3)
.155(سورةاألنعام،آية4)
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للتعظيمأيو) فتنكريه القدر كتابعظيم الذييتلىعليكم القرآن لكل....هذا جامعا
أسباباهلدايةالثابتةالدائمةالناميةالزائدةعلىمايفكتابموسى،فاملباركمنالبكة،وهيالزيادة

هناكمعنهوحذر (جم جم جم  ني)،.....والنماءيفاخلري ما واتقوا هداكمإليه، ما كمإياهأيفاتبعوا
(5)(.لتكونرمحتهتعاىلمرجوةلكميفالدنياواآلخرة،فإنالكتابهدىورمحة

وحذرهممنالسبلاملضلةاملتفرقةاليتجتعلالعبدكاحلريانالذياستهوتهالشياطنيفأضلته
 جم  جم جم جم ني جم جم ري جم  ين ىن جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىلعنسبيلاهلدى.

َّ جم مث هت مت  حتخت جت هب مب خب حب جبجم جم جم
(6)

فنخصهبالعبادةدوناهلل،)أندعومندوناهللحجًراأوخشًبااليقدرعلىنفعناأوضرنا،
واملوت، واحلياة والنفع الضر بيده الذي عبادة تعقلون"وندع كنتم اخلري"إن بني فتميزون

إىلالكفروالشر؟"......" مناإلسالم له،فوف"،  ين ىن جم جم"ونرد يفذلكمثلقنا فيكونمثلنا
(1)يهوييفاألرضحريان.(الرجلالذياستتبعهالشيطان،

تتبنياحلقمنالباطلوالتغرتبعملاملبطلنيوهمُكثر.حىتحلججوالباهنيواألدلةكلهاوهذها
 َّ  ىت نت جم جم رت يب ٱُّٱ:قالتعاىل

(2)
 

وأمافائدةاجلمع"..."عليكشيءمنهاأيولتتبنيأيهاالرسولطريقاجملرمنيفالخيفى)
ينبغي وأنه موضحلسبيلاجملرمني، فهيأنتفصيلاآلياتهويفنفسه واخلطابفيها بنيالغيبة

منهابتأملهاوفهمهاواالعتبارهبا،فكممنآيةللمخاطببذلكأوالوبالذاتمثلغريهأنيستبينه
يغفلالناسعنها مناألحكاموكذلكنفصلاآلياتمل:أي"....."بينةيفنفسها ايفتفصيلها

ألنالشيءيعرف"..."،اجملرمنيوألجلأنتستبنيسبيلوبياناحلججواملواعظوالعب،واحلكم،
(3)(بضده

                                                 

 (.8/181،)1،طتفسير المنار(رضا،5)

.71(سورةاألنعام،آية6)
(.11/451،)1ط،جامع البيان في تأويل القرآن،يلطبا(1)
.55(سورةاألنعام،آية2)
 (.376-7/377،)1،طتفسير المنار (رضا،3)
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 ِّ ُّ َُّّٱٱ:قالتعاىل،ملستقيمالذيلواتبعهلفازوجناوكماحذرمنطرقالضاللأرشدهلصراطها

َّ جم جم جم  جم جم جمجم
(4)

َ  َّ جم  جم جم جم جم جمجم يت ىت نت  جم جم رت ىبيب نب جم جم رب ُّٱٱتعاىل:وقال
(5)

 

ألنغريهمناألدياناملختلفةوهنىعناتباعالسبل؛باتباعماذكرمنالصراطاملستقيم،)أمر
الوماذكرمنالصراطاملستقيمهودينحبجةوبرهان،واألهواءاملتشتتةالحجةعليهاوالبرهان،

(6)وإنكانيدعيكل ِمْنذلكأنالذيهوعليهديناللَّهوسبيله.(كغريهمناألديان،
المثبعدهذاالكشفعنسبيلاجملرمنيوتوّضيحوتفّصيلالصراطاملستقيمليكوناتباعهعلىبينة

بنّيماهيةهذاالصراطاملستقيم.،وألنهبكشفالباطليتجلىاحلق،تلتبسبشبهاجملحديناملضلني
َّهب  مب خب حب جبجم جم جم جم جم جم جم ني  جم جم ري جمُّٱٱ:قالتعاىل

(1) 

الصحيح. الطريق إىل ما)أرشده إىل أمجع الطرق بانسداد إال إليه اإلرشاد يكون وال
(2)سواه.(

علىالديناحلقواآليةترشدإىلأناهلدايةبيداهللفهوالذيعرّفه )قلألولئك،طريقاحلقودلّه
"موصلإىل جم جم ني"انصبيفاآلفاقواألنفِسمناآلياتالتكوينيةاملفرقنيأرشدينريببالوحيومب

لذلكأكدعلىهذااملعىنيفعدةآياتمنالسورةوبأساليبخمتلفة.،(3)احلق(
َّ جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل

(4) 

 بالقدر)وصف مشيئة،نفسه يف متقلبني مجيًعا ش،تهوجعلهم أنه لبعضهموأخب اء
أوشاءللكلالضاللإنهشاءللكلاهلدىلكنمليهتدوا،فمنقال:الضالل،ولبعضهماهلدى،

أنهوأصله:وشاءاهلدىملناهتدى.ألنهأخبأنهشاءالضاللملنضل،؛فهوخالفماذكره

                                                 

.126(سورةاألنعام،آية4)
.153(سورةاألنعام،آية5)
(.4/319،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(6)
.161(سورةاألنعام،آية1)
(.1/514)،3ط،لطائف اإلشارات،القشريي(2)
(.3/216،د.ط،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(3)
.39(سورةاألنعام،آية4)
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علممناملؤمنوكذلكإذاإذاعلممنالكافرأنهخيتارالكفرشاءأنيضلوخلقفعلالكفرمنه،
(5)شاءأنيهتديوخلقفعلاالهتداءمنه.(أنهخيتاراإلميانواالهتداء،

 (6)َّمث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب جم جم  جم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل

؛ألنهكهدىاحلواسوالعقلوالوجدانهوهدىاهللاخلاصالذيهووراءمجيعأنواعاهلدىالعام،)
احلقواخلريعلىالوجهالذييؤديإىلالسعادة،يقععلىدرجتني:عبارةعناإليصالبالفعلإىل

هدايةليسلصاحبهاسعييقععلىدرجتني:"خب حب جب جم جم  جم" ذلكيفتفسريسورةالفاحتة.وقوله:
وهدايةقدتنالبالكسبواالستعدادمعاللطفاإلهلي.....هلاوالهيمماينالبكسبهوهيالنبوة

(1).(رادوالتوفيقلنيلامل

خيت ملن يكون إمنا للهدى الكسيب النيل ويقبلهوهذا اهلدى خيتار،ار أنه اهلل علم من أما
  جم جم جم جم ىن من جم جم  جم جم جمجم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:،الضاللجيعلصدرهضيقاًعناهلدى

 َّ ٌّ جم  جم جم جم ىي مي جم جمجم جم
(2) 

(،جم جم جم)فيوفقهلهه،ءبهمنعندرب)فمنيرداهللأنيهديهلإلميانبهوبرسولهوماجا
عليه،يقول: وهوَّنه لذلك صدره له،فسح ومعونته،وسهَّله يفقلبه،بلطفه اإلسالم يستنري حىت

َيشغلهبكفره"....."ومنأراداهللإضاللهعنسبيلاهلدى،ويتسعلهصدرهبالقبولفيضيءله،
وهوالذيحرًجا.و"احلرج"أشدالضيق،الكفرعليه،وجيعلصدرهخبذالنهوغلبةوصدِّهعنسبيله،

لرْينواليدخلهنوراإلميان،وهوههناالصدرالذيالتصلإليهاملوعظة،منشدةضيقه،الينفذه
(3)الشركعليه.(

ق مجيعاًواهلل يوفقهم أن على فرتكهم،للهدىادر الكفر خيتارون أهنم منهم علم ولكن
واختيارهم.

                                                 

 (.4/81،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(5)

.88(سورةاألنعام،آية6)
 (.7/492،)1،طتفسير المنار(رضا،1)

.125(سورةاألنعام،آية2)
 (.112-12/98،)1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،لطبيا(3)
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 جي جم مه جم هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱٱ:قالتعاىل،جاءتعدةآياتيفالسورةاملعىنوهبذا

 َّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم مي حيخي
(4)



 َّ جم جم جم جم  جمجم جم جم جم ُّٱٱ:وقالتعاىل
(1) 

يهتديبالنظرفيهقومويضل)مليردأنجيمعهمعلىاهلدى، أرادأنينصبمناآلياتما وإمنا
(2)ولهذلككلهحبقملكه(لفطرةوهدىالسبيلوسبقترمحتهغضبه،إذخلقهمعلىاآخرون،

لهمبن اهللمنالبشر،يقتدييفطلباهلدىوبنّي فهدياألنبياءهوتطبيق،وهمصفوة
عمليهلدياهللوكالمه.

َّ  هل مل خل حل جل جمجم جم جم  جم جم جمجم جم جمجم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل
(3)

أي:"جم جم"تقيمإىلالصراطاملسنالَِّذيَنَهَدىاللَُّهأي:)أُولِئَكإشارةإىلاألنبياءاملذكوري
وتوحيده، باهلل اإلميان يف احلميدة،بطريقتهم املرضية،واألخالق الرفيعة،واألفعال والصفات

(4)اعمل.(

وذلكألنالدينال،دايةاهلللإلنسانويظهراستخدامالقرآنالكرميللمنهجاملعريفيفاإلخبارعنه
والطريقلتعريفالناسبدينهمإالعنطريقاهللأو،هللفهواملشرعواهلاديإىلاحلقنإالمنايكو

رسلهالكرام.

                                                 

 35(سورةاألنعام،آية4)

 .149(سورةاألنعام،آية1)

.(2/287)، 1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ابنعطيه،2)
 .91(سورةاألنعام،آية3)

 (.4/422،)1ط،ويلمحاسن التأ ،القامسي(4)
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ىئلعلأمااملنهجالعاطفيفيظهريفالتوبيخواإلنكارعلىمنأبصرهذهالشواهدوالدال
 رت يب ىب نبجم  جم رب جمجم جم جم جمجم جم ِّ ُّ َّ ٱُّٱ:قالتعاىل،ميوأعرضعنهاوجوداهللوداللتهعلىهديهمثع

 (5) َّ جم

اهلدىمنالضاللواحلقمنالباطل."جم جم ِّ ُّ َّ)" يعين"جم جم"يعيناحلججالبينةاليتيبصرونهبا
عنهافلميعرفهاومليصدقها."جم  جم رب"عرفهاوآمنهبافَِلنَـْفِسِهعملوحظهأصابوإياهابغىاخلري

رقيبأحصيإليكمأعمالكموإمناأنارسولأُبـَلُِّغُكْم"جم رت يب ىب"غريهضروإليهاأساءالإىلأفنفسه
وهواحلفيظعليكمالذيالخيفىعليهشيءمنأفعالكم( (1)رِساالِتَريبِّ

هللومناختارلنفسهطريقوأمااملنهجالعقليفيظهريفضرباملثلحلالمنتبعهدىا
يقيسنفسهنمقياسللسامعلتكو،الضالل أمممنيعيشيفالظلمات؟،هلأنامناألحياء،نيكلٌ

َّ مب خب حب جب جم  جم جمجم جم جم جم ني جم جم ري  جم ين ىن جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱ:قالتعاىل
(2)

ذكرمثاليدلعلىحالاملؤمناملهتديوعلىحالالكافرالضالفبنيأناملؤمناملهتدي)
نورايهتديبهيفمصاحلهوأنالكافرمبنزلةمنهومبنزلةمنكانميتافجعلحيابعدذلكوأعطي

(3).(لهمنهافيكونمتحرياعلىالدواميفظلماتمنغمسفيهاالخالص








                                                 

.114(سورةاألنعام،آية5)
(.4/177،)1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،الثعليب(1)
.122(سورةاألنعام،آية2)
 (.13/132،)3ط،التفسير الكبير،الرازي(3)
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 اإلحياء واإلماتة المبحث الثالث:

دالئلوجودوهيمن،بلهمعاجزونعنها،يشاركهفيهاأحدأنهحيييومييتمنأفعالاهللاليتال
ومليدّعأحدعبالتاريخأنهقادرعلىاإلحياءأواإلماتةإالماذُكرعنمنرود،ووحدانيتهاهللتعاىل

يفربه الذيحاجه بطالنوال،(1)إبراهيم بدليل واإلماتة اليعرفمعىناإلحياء ألنه بدعواه عبة
علىصدقنبوته؛ملاكانإحياءاملوتىمناآلياتالبيناتوحىتعيسى. دعواهملاناظرهإبراهيم

.(2)وأنهمليكنقادراًعلىذلكإالأنيشاءاهلل،كانيؤكدأنذلكإمناهوبإذناهلل

وهيسرمنأسرارالوجوداليتتنبهالقلبالغافللوتأمليفسروجودهبعدعدممثأصبح
يسريعلىاألرض منأحياها،(3)حيًا بعدمواتمنحوله تأملمشاهداإلحياء ؟وماسببها؟ولو

يديرهويرعاهحبكمتهورمحته.اًلعرفأنللوجودرب

القدرةاإلهليةيفمشهدإحياءالنباتمناحلبوالنوى ويفسورةاألنعامجاءتصويرهذه
امليتالذيالحياةفيهكأصغرمثللقدرةاهللعلىاإلحياءواإلماتة.

َّ جم جم جمجم جم جمىن من جم  جم جم جم جم جم جمجم جم يل ىل ملُّٱٱ:قالتعاىل
(4) 

 مل")والتعريفبأفعالهوقدرتهوحكمته.،خبارهوالداللةعلىوجودالصانعفالقصدمناإل
اُءتنبيه علىالعبةوالنظَِر،هذاابتد،"" جم جم يل ىل اللَّهفالُقاحلبِّ ويتصُلاملعىنمباقبلهألناملقصدأنَّ

                                                 

 َّجم جم جم جم جم جمجم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم يت ىتنت جم جم رت يب  ىب نب جم جم رب جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم ُّٱٱ(قالتعاىل:1)

 .258آية،البقرة

.49آلعمران،منآية ٱَّجم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم يت ىت  نت جم جم رت يب ىب نب جم جم رب جم ُّٱ(قالتعاىل:2)
.28البقرة،آيةَّ جم جم جم جم جم جم جم  جممس جم جم جم مخ جم ُّٱٱ:(قالتعاىل3)
 .95(سورةاألنعام،آية4)
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هذهإشارةإىلهذهاألصناُم،قالقتادةوغريه:والنوىال مجيعاحَلبِّ فعلاللَّهسبحانهيفأّنيُشقَّ
النوىعنمجيعاألشجارالكائَِنةِمنهنمجيعالنباِتالذييُكوُنمنه،ع (1)(ويُشقُّ

كذلكجعلهادلياًلعلىوأنهالقادرعلىخلقاحليمنامليت؛وكماأناآليةإخبارعنفعله
البع على قدرته بعد لألجساد احلياة ابتداء)حيتمل:ها.ئفناثوإعادة عن ليسبإخبار أنيكون

وخيرجخيبأنهيشقالنواةمعشدهتاوصالبتها،هوالشق،والفلق:ولكنإخبارعنلطفه.إنشاء،
مالواجتمعكلاخلالئقعلىإنفاذهوإخراجمثلهمنغريأذىيصيبذلكمنهانبًتاأخضرليًنا،
منقدرعلىهذالقادرعلىإعادةاخللقوبعثهمأي:وقدرته،خيبعنلطفهالنبتماقدرواعليه،
(2)كماقدرعلىهذا(وإنمليبقهلمأثر؛بعدإماتتهموإفنائهم،

لدال إضافة سبحانه الفعلدليلوحدانيته وانتظامهذا وجوده.ودقة أنذلكفعللة )وفيه
وفيهأنهعلىتدبريخرجرعنذلك.ألنهلوكانفعلعددلكانإذاأرادهذاشقهمنعاآلخواحد؛

(3)حيثاتفقذلكيفكلعامعلىقدرواحد.(الجزافًا؛
وحده للعبادة املستحق الرب هو األفعال هذه على هذهفالقادر كل عن فكيفيغفلون

؟!الدالالت
لةداللزيادةالتمييزوللتعريضبغباوةاملخاطبنياملشركنيلغفلتهمعنهذهال"جم"واإلشارةب)

أيذلكمالفاعلاألفعالالعظيمةمنالفلقوإخراجاحليمنامليتوامليتعلىأنهاملنفردباإلهلية،
املقصورعليهوصفاإلهليةظيمالدالعلىأنهاإللهالواحد،مناحليهوالذييعرفهاخللقبامسهالع

(4)".(جم جم":ولذلكعقببالتفريعبالفاءقولهفالتعدلوابهيفاإلهليةغريه،
 إعجاز علمي:

َّ جم جم جمجم جم جمىن من جم  جم جم جم جم جم جمجم جم يل ىل مل ُّٱٱ:قالتعاىل
(5) 

)فاآليةعلىإجيازهاتضمنتالعديدمناحلقائقالعلميةواللمحاتاإلعجازيةاليتمليسبقإليهاأحدقبلالقرآن
الكرمي:

                                                 

(.2/498،)1،طسان في تفسير القرآنالجواهر الح، الثعاليب(1)
(.4/181،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(2)
(.4/181(املصدرالسابق،)3)
 (.7/389،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(4)

 .95(سورةاألنعام،آية5)
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حبوب،الذرةمثل:)مثرةكاملة،فاحلبةنوى،واملعلومعلميًاأناحلبغريال.فاآليةقدفرقتبنياحلبوالنوى،1
النوىفهومنالبذوروهيجزءمنالثمرة، نوىالبلحوالنبقواخلوخوالعنبواحلنطةوالشعريأما ومنأمثلتها

وبذورالفولوالفاصولياوهذاالتفريقبنياحلبوالنوىمناإلعجازالعلميالنبايتيفالقرآنالكرميوالذيسبقبه
آنالتقسيماحلديثللبذوروالثمار.القر
.اإلعجازالثاينيفاآليةأهناربطتبنيعمليةانفالقاحلبوالنوىوإخراجاحليمنامليتوامليتمناحلي2

وهناتتجلىعظمةالقرآنالكرميوإعجازهفاملوادالغذائيةامليتةاملدخرةيفاحلبوبوالبذور)كربوهيدراتـدهنـ
معا ماء(بروتنيـ أمالحـ وتتحولإىلدنـ احلياة اجلننيتدبفيها تعبأغشية عندما ولكنها ميتة مواد كلها

ذلكماهللفمنيستطيعحتويلاملوادامليتةإىلموادحية؟ورويشهأحياءغريأموات،ستيوبالزمحيوخالياجذيرة
سبحانهوتعاىل.

أ.معجزةانفالقاحلبوالنوى:3 نالبذرةجنيينحيصغرييفحالةسكونأوكمونوأنمجيعاملعلومعلميًا
العلمياتاحليويةمنتنفسوتغذيةحتدثفهييفأقلدرجةنشاطحبيثيبقىاجلننيحيأطولفرتةممكنةيف

حدودالظروفالبيئيةاخلارجيةوالداخليةللبذرة.
حيثيتكونمنجذيرونمنهاالنباتالكبري،ويتكونهذااجلننيمننفساألعضاءاخلضريةاألساسيةاليتيتك

)الفلقات(.واألوراقاجلنينية)تصغريريشة(ورويشة)تصغريجذر(
حياً، يكون أن فالبد اجلنني هذا ينبت وخمتباهتاوحىت الدنيا أحباث كل تستطيع وال ينبت ال امليت فاجلنني

ومزارعهاأنحتييهأوتنبته.
مج وتتوفر تتهيأ أن الفيزيائيةفبعد التغريات من العديد والنوى احلب يف حتدث لإلنبات الالزمة الشروط يع

والكيميائيةواحليويةواليتنلخصهافيمايلي:
وهيحتدثيفاحلبوالنوىعندمالمستهاللماءسواءكانتاحلبةأوالبذرةحيةأو،التغرياتالفيزيائيةأواًل:
وتنتفخوتتمزقأغلفتهانتيجةللضغطعليها.املاء،حيثتتشرباحلبةأوالبذرةميتة،
احلية،ثانياً: والبذور احلبوب يف فقط حتدث وهي الكيميائية فيهاالتغريات األنزميات مكونات تنشط حيث

التنفذمنأغشيةاخلالياواليستطيعاجلننيوتتحولاملوادالغذائيةاملدخرةمنموادكبريةاحلجممعقدةالرتكيب،
تتحولإىلموادأبسطيفالرتكيبوأقليفاحلجميسهلعلىاجلننيامتصاصهاوعبورهاللداخلعبمتصاصها،ا

األغشيةوهناتتحللالروابطوتزدادالبذوريفاحلجم
املوادثالثاً: حساب على وحجمها ووزهنا عددها ويزداد وتنقسم اجلنينية اخلاليا تنشط حيث حيوية تغريات

وهناإخراجاحليوتتحولاملوادالغذائيةاملدخرةمنموادميتةإىلمكوناتللخاليااحلية،دخرةواملاء،الغذائيةامل
مثتظهرالرويشةأيضاًخارجاحلبةأوالبذرةوتتجهمنامليتمثيظهراجلذيرخارجاحلبةأوالبذرةإىلالرتبةواملاء،

اقواألزهاروالثمارواألشواكواملعاليقوباقيالزوائد.إىلأعلىغالباًوتعطىالساقالذيحيملاألور
جندهيتحولبقدرةاهللتعاىلإىلمادةلينةحلوةالطعمسهلةاالمتصاصوالتمثيلوبنظرةعلميةإىلالنوىالصلد،

اجلذيرالرقيق،والرويشالغذائيويشقاهللسبحانهوتعاىلاألغلفةاملتخشبةبلطفهورمحته، الناعمةفيخرجمنها ة
يفواجلذيرخيرتقأعىتأنواعالرتبة،وجندأنالرويشةتنحينحىتحتميقمتهاالناميةمناألحتكاكبالرتبةواهلالك،

.(ىن من جم  جم)هذااألثناءمتوتاآلالفمناخلالياباالحتكاكوالنموالسريعوهذامصداقاًلقولهتعاىل:
(99)دخرةيفاحلبةأوالبذرةولكنلطفاهللمصداقًالقولهتعاىليفاآليةويفهذهاألثناءتنفذاملوادالغذائيةامل

وبذلكيستطيعالنباتاستغاللثاينأكسيدالكربونوضوءالشمسواملاء)فأخرجنامنهخضراً(منسورةاألنعام
لىاألرض.واملعادنواألمالحلتكوناملوادالغذائيةالالزمةحلياتهوحياةمجيعالكائناتاحليةع

منيستطيعأنيشقهاعناجلذيروماذاحيدثلوأناهللسبحانهوتعاىلسلبصفةاحلياةمناحلبوالنوى؟
والرويشة؟

وهللوسلبهااهللسبحانهوتعاىلصفةتكويناخلضرأواليخضورمنيستطيعأنجيعلهاتستمريفاحلياةحىت
ياة؟تعطياالثمروالبذوروالغذاءالستمراراحل
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وعلوماإلنباتوالفيزياءوالكيماءالطبيعيةواحليوية،حىتيربطعاملًابعلماألجنةالنباتية،هلكانسيدناحممد
بنيفلقاحلبوالنوىوإخراجاحليمنامليتوامليتمناحلي؟

ال ولطائف الصنع بعجائب عليهم واالحتجاج املشركني على الرد معرض يف اإلعجاز هذا جاء تدبريلقد
(1)اإلهلي.(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (0)الخلق عنوان العبادة المبحث الرابع:

                                                 

 م.www.nazme.net//http،2117،والعطاموسىمقالللدكتورنظميخليلأب)إن اهلل فالق الحب والنوى(،(1)

http://www.nazme.net/http
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ومل،(3)وملخيلقهمسدى،يريدهاوحكمةيعلمها(2)إناهللخلقاملخلوقاتوأوجداملوجوداتلغاية
واحلسيةحولاإلنسانليدركأنهناكخاليرتكهممهاًل. احلججوالباهنيالعقلية قهلذهوقدأقام

منهذهالنعما،املخلوقاتقديرحكيمعظيم أهناملتوِجدلنفسهاشيئًا ليتوالبشرتدركبفطرهتا
وإمناهواهللالذيأنعمهباعليهم.،ينعمونهبا

تقلهم وأرض تظلهم مساء من خملوقاته بداللة اخلالق وجود على األدلة من بيانه وماسبق
ما وخلق أنفسهم حياهتوخلقهم استقامة معاشهمبه وصالح هذه،م جلميع املوجد أن هبا يقرر

فكانتالقدرةعلىاخللقعنوانالستحقاقالعبادة،واملستحقللعبادةوحدهدونسواهاملخلوقاته
.(4)ومليثبتألحدالقدرةعلىخلقولوذبابة

األنعامويفغريها غالبهاأناآلياتاليتتقررأناهللهواخلالقيف(5)لذلكجنديفسورة
أقام بعدما إلهباعتبارأنهاملستحقهلا مبناختذمعه أوتعريضًا باألمربالعبادة ملحقةأومسبوقة

احلججواألدلةعلىأنهوحدهاخلالقدونسواه.

 َّ جم جم جم جم ىن منجم  جم جم جم جمجم جم جم جم ىليل مل خل ُّٱٱقالتعاىل
(6)

دتهمفرعاعلىوصفهوقدجعلاألمربعبا"جم جم جم جم ىليل":همفرعةعلىقول"جم)"


بالربوبيةوالوحدانيةألنالربوبيةمقتضيةاستحقاقالعبادة،واالنفرادبالربوبيةيقتضيختصيصه
(1)(بالعبادة،وقدفهمهذاالتخصيصمنالتفريع.

                                                                                                                                                         

 (العبادة:يفاللغة:الطاعةمعاخلضوعوالتذللعلىوجهالتعظيم،ومنهطريقمعبدإذاكانمذلاًلبكثرةالوطء.ابنمنظور،1)
لشرعي:كماعرفهاابنتيمية:اسمجامعلكلماحيبهاهللويرضاه(.ويفاالصطالحا8/277،مادة)عبد(،)1،طلسان العرب

.4،ص1،طالعبوديةمناألقوالواألعمالالباطنةوالظاهرة.ابنتيمية،
.56الذاريات، َّ جم جم جم جم جم  جم  ُّٱٱ:(قالتعاىل2)
 .115املؤمنون،َّٱهت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ(قالتعاىل:3)

 .73احلج،منآيةٱَّجم جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱ:(قالتعاىل4)

.21البقرة،َّ جم جم ني جم جم  ري جم ين ىن جم جم ُّٱٱ(قالتعاىل:5)
.112(سورةاألنعام،آية6)
(.7/413،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(1)
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تمنومايرتتبعلىإثباتهذهالصفا،اإلخبارعنصفاتاهللويظهراستخداماملنهجاملعريفيف
)منهجعاطفي(.وماتضمنهاإلخبارمنحتذير،)منهجعقلي(بادةاستحقاقالع

اآليةتتضمنتقريراوحكماإخالصاأمرابالعبادةوإعالمابأنهحفيظرقيبعلىكلفعل"ىل مل خل)"
(2)وقولويفهذااإلعالمختويفوحتذير.(
التذييلمنترغيب تلكالصفاتمتويلأ" " جم جم جم جم ىن")وماتضمنه موركمأيوهومع

 (3)فكلوهاإليهوتوسلوابعبادتهإىلإجناحمآربكمورقيبعلىأعمالكمفيجازيكمعليها.(
،إخبارهعنصفاتاهللوالرتتيباللفظييفاآليةيدلعلىاستخدامالقرآنالكرميللمنهجالعقلييف

رتبتالنتائجالعقليةعل،فهوحجةعقليةوإنكانوحيونقل قالفاآليةعلىإجيازها ىمسبباهتا
كرهاهواهللتعاىل،مثقالأيالشيءاملوصوفبالصفاتاليتتقدمذ"ىل مل خل)"الرازييفتفسريه:

وهيأقسامبلغتيفووجوهاإلحسان،يعينالذييربيكموحيسنإليكمبأصنافالرتبية"ىل":بعده
ينأنكمملاعرفتموجوداإللهيع"جم جم جم جم"...مُثَّقَاَل:الكثرةإىلحيثيعجزالعقلعنضبطها،

عينإمناصحقولنا:ي"جم جم جممُثَّقَاَل:"احملسناملتفضلاملتكرمفاعلمواأنهالإلهسواهوالمعبودسواه.
سواه، إله هوال إال للعامل مدبر وال سواه، للخلق خالق ال مناسب.ألنه ترتيب الرتتيب فهذا

(4).(مفيد
بل،يفالصوموالصالةوأركاناإلسالموليستحمصورة،العبادادةاهللشاملةلكلأفعالوعب

.العبادةأوسعمنذلك
بإثب قلوهبم يف راسخًا يقينًا لتبقى الناس نفوس يف العقيدة قضية تعاجل وهي اتوالسورة

هيحقهللالوضحتأنكثريمنأعماهلماليتيتوجهونهبالغرياهلل،الربوبيةواأللوهيةهللوحده
فحاصرهمحبججه،طبونيتخذونأنداداًمندوناهللفحنينزلالقرآنكاناملخا،وزصرفهالغريهجي

هماليقدمونوبراهينهعلىضعفمايشركونمعاهللوعلىسفهوتفاهةمايقدمونهلؤالءالشركاءو
والضراً نفعًا ورازقهم،هلم خالقهم دليالً،واهللهو هلم والسننيقدموفلمجيدوا إليهه يركنون ،دًا

                                                 

.(2/329)، 1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزطيه،ابنع(2)
(.2/176،)1ط،التأويلنوار التنزيل وأسرار أ،البيضاوي(3)
 (.13/97،)3ط،التفسير الكبير ،الرازي(4)
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يقودهاجلهلوالعنادفعاقبتهعلى،بهرباًااهللوالرضستسالمألمرفلزمهماال والعبةمبنبقيبعيدًا
فلزمهمعبادةاهللعلىشرعمناهللوليسمنهوىأنفسهم.نفسهاليضرهذاالدينشيئاً.

رعهالدخليفتشريعهاوشاقتضتأنتكونبأمراهللوملاكانتالعبادةتعاماًلمعاهلل
ولكنهاليتصورأنحيسن،نوضعمنهجيضبطعالقتهمعالبشرفإناملرءقدحيس،حدألوسنها

وليسذلكإال،تلزممعرفةوخبةباجلانبنيألنوضعاملنهجيس، العبدوضعمنهجللعالقةمعاهلل
هللاخلبري.

وكلشؤوناحلياة.،لوبوالوسيلةةيشملاملنهجواألسوهذاالتوقيفيفالعباد
َّجم جم جم جم مس جمجم جم مخجممح جم  مج جم مث هت مت خت حتُّٱٱ:قالتعاىل

(1) 

وذكرالنسكوهيالذبائحملاذكرهمنذبحاملشركنيلغرياهللوزعمهمأناهللأمرهمبذلك.
"جم جم جمومجعبنيالصالةوالذبحكمايفقوله"وذحبى.وقيل:وعباديتوتقّرىبكله." هت مت خت حت)"

وماأموتعليهمناإلميانصاليتوحجىمنمناسكاحلجَوحَمْياَيَومَمايتوماآتيهيفحيايت،وقيل:
اْلعاَلِمنَيخالصةلوجههَوِبذِلَكمناإلخالص ألنإسالمكل"جم جم جم جم"والعملالصاحللِلَِّهَربِّ

(2)نىّبمتقّدمإلسالمأّمته.(
يدل"جم جم مخ"أكدهبقوله:)التشريعبلكلههللفالشريكيفالعبادةوالشريكيف وهذا

(3)(علىأنهاليكفييفالعباداتأنيؤتىهباكيفكانتبلجيبأنيؤتىهبامعمتاماإلخالص
العبادة بشأن التقرير احلجة)منهجمعريف(وبعدهذا وإقامة الربوبعدوضوحاألدلة بأنه

وحده بأسلوباال،املستحقللعبادة مندوناهللحبجةكرر أربابًا علىاختاذهم االستنكار ستفهام
 منطقية مبربوبيهعدم الرب عقلي(مساواة اإلوذي،)منهج من بالتحذير رغمل الشرك على صرار
)منهجعاطفي(.وضوحاألدلة

 (1)َّ من خن حن جن مم  خم حم جم هل خلمل حل جل جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

                                                 

.162،163(سورةاألنعام،آية1)
(.2/84،)3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الزخمشري،2)
 (.14/191،)3ط،التفسير الكبير،الرازي(3)

 .164(سورةاألنعام،آية1)
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معأنهؤالءالذيناختذوارباغرياهللتعاىلأقروابأناهللخالقتلكاألشياءوهل" جم جم جم جم جم)"
شريكا املخلوق وجعل للموىل شريكا العبد وجعل للرب شريكا املربوب جعل العقل يف يدخل
ودين فاسد قول تعاىل اهلل غري رب اختاذ أن الدليل هبذا ثبت كذلك األمر كان وملا للخالق؟

(2)(باطل.

















                                                 

 (.14/192،)3ط،التفسير الكبير ،الرازي(2)
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 الفصل الثاني:
 )حديث اهلل عن نفسه(.

 :ثمانية مباحثمدخل و 
 ﴾ ِّّٰ  ﴿ :المبحث األول
 ﴾ّّّّٰٰٰٰ﴿ :المبحث الثاني

 ﴾ٌٍّّّّٰٰ﴿ :المبحث الثالث
 ﴾ّٰرت ﴿ المبحث الرابع:

 ﴾ ممجن ﴿ المبحث الخامس:
  ﴾ ّّّٰٰٰ ﴿ :المبحث السادس
 ﴾مب خب جبحب﴿ :المبحث السابع
 ﴾ّّّٰٰٰ﴿ :المبحث الثامن



 
 

  مدخل:

بلألجلهذهالغايةأُرسلتالرسلوأُنزلتالكتب.،منأعظمالغايات تعريفالناسخبالقهم
علىعبادهأنعرفهمبنفسهوهداهمإليهحبديثهعننفسهيفكتابهوعلى وهيمنأعظمنعماهلل

.لسانرسوله
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،قنيوعلمتعبدهعلىيهوصفاتهحىتئمعرفةبأمسا،بدللنفسمنمعرفةصحيحةبرهباوال
ولنيكونهناكولتكونحصانةهلامنالزيغوالضاللوعبثالعابثني.،فعبادتهالتتأتىإالمبعرفته

َّجم جم جم جمىن ٱُّطريقهلذهاملعرفةأفضلمنتعريفاهللبنفسهقالتعاىل:
(1).

عالهالسبيلهوصفاتهوأفئفإنمعرفةأمسا،اهدالكونيةتدلعلىوجودخالقهاوكماأنالشو
إالعنطري علىلسانالرسلللوصولإليها اجلزئيةغيبالميكن،قاآلياتالنقلية فاهلليفهذه

لذلكالبدمنمعرفةاهللبصفتهاحلقةمعرفةحمضةتقوم،(3)والميكناإلحاطةبه،(2)إدراكهباحلواس
بدونحتريفأوتعطيلأو لهعلىأسسثابتةقوامهاماأخباهللبهعننفسهأوأخببهرسو

متثيل.

،سيتماحلديثعنهيفهذاالفصلمابصورةمباشرةوهي  وسورةاألنعامحتدثتعناهلل
وبصورةغريمباشرةوهيماسبقاحلديثعنهيفالفصلالسابقمنداللةخملوقاتهغيبهاومشهودها

علىخالقها.

ثاهللعنرتإليهاآلياتمنحديوسيكونعرضاآلياتبشكلموضوعيحبسبماأشا
هأوفعلمنأفعالهوصفاته.وقدتندرجأكثرمنصفةيفمبحثواحدئنفسهبذكراسممنأمسا

وقدُيشاربإشاراتهتعاىلوملتتكرركثرياًيفالسورة.ئساآلياتالدالةعلىاسممنأمسالتضمنهانف
ستفيضبشرحهايفالفصلالسابقعندافقد،فاتاليتسبقتناوهلاكصفةاخللقسريعةلبعضالص

وأهناصفةموجبةللعبادة.،اتواألرضوالكواكبوخلقاإلنساناحلديثعنخلقالسمو

حبكمأنهجزءغييبيفاإلخبارعناهللالفصلاملنهجاملعريفكمنهجرئيسويظهريفهذا
وميكنالقولبأنالفصولانهوتعاىل.ويفصددإثباتوتقريرهذهالصفاتواألفعالواألمساءلهسبح

وهذاالفصلإلثباتتوحيداألمساءوالصفات.،أثبتتتوحيداأللوهيةوالربوبيةالسابقةقد

                                                 

.87(سورةالنساء،منآية1)
.113آية،األنعامٌَّّجمجمجمجمميىيجمجمجمُّٱقالتعاىل:(2)  

.111منآية،طهَّجمجمجمجمٱُّاىل:قالتع(3)  
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﴾ ِّّٰ  ﴿:المبحث األول

َّنب جم جمرب   جم جم جم جم جم جم جمِّ ُّٱقالتعاىل:
(1). 

هوالذييوحد)،األرضعرتفلههبايفالسماواتواهللاملتصفهبذهالصفاتاملعروفةامل
.(2)ويقربوحدانيتهأهلالسمواتواألرض.(

                                                 

.3(سورةاألنعام،آية1)
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أمأنهاسممشتق؟،هلهواسمجامدالاشتقاقله،واختلفوايفأصلهذااالسم
واأللفوالالمالزمةلهاللتعريف،علمللذاتاملقدسةوهو،دغريمشتقاسمجامالقولاألول:

(4))اإلله(.تقمنأنهمشالقولالثاين:.(3)واللغريه
.(6))الذييأهلهكلشيءويعبدهكلخلق(وقيل:(5))علمعلىالربتباركوتعاىل(أمااملعىنالشرعي:

باشتقاقهأومجودهفإنهاليطلقإالعلىالذات فهوعلماليطلقإالعلىاهللسواءقلنا
لقعلىكلمايعبدحبقأوباطل.خبالفلفظإلهفقديط،جلامعةلصفاتاأللوهيةوالربوبيةالعظيمةا

 وهوأكثراألمساءترداداًيفالقرآنالكرميوالسنةاملشرفة.

املدبرلألمريف"جمِّ "وعببعضهمبأنقدرّوهواهللاملعبوديفالسماواتويفاألرض،)
يقال:،«جم جم جم جم» اسماهللتعاىلمناملعاينكما تضمنه مبا أمريوقالالزجاجيفمتعلقة

وهذاعنديأفضلاألقوالوأكثرهاإحرازاقالالقاضيأبوحممد:املؤمننياخلليفةيفاملشرقواملغرب.
كأنهوهواخلالقالرازق«جم جم جم جم»لفصاحةاللفظوجزالةاملعىن،....أيالذيلههذهكلها

.(7)(أقاملفظةاللَُّهمقامتلكالصفاتاملذكورة«جم جم جم جم»احمليياحمليط

وماجاءبعدإشارةأوضمريأوبعد،يفكثريمناآليات"اهلل"جاءاسمورةاألنعامويفس
بالقولللرسول إليهتنبيهجلملةمنالصفات،بالبحثهواملقصود فعلاألمر ألنيفاإلشارة

واهللأعلم.أيهواهللالغريه.،هامبايدلعليهالضمريمنالقصرواألفعالأرادأنيدلعلي

وجيوزأنيكوناملعىنوهواهللاملنفرد ،....واتويفاألرضاأيوهواهللاملعظمأواملعبوديفالسم)
ويفاألرضابالتدبرييفالسم يف ....وات اهلل وهو املعىن: ويكون خب بعد خبا يكون أن وجيوز

                                                                                                                                                         

(.1/434،د.ط،)بحر العلوم(السمرقندي،2)

.25،ص5طتفسير أسماء اهلل الحسنى،(الزجاج،3)
.24-23،ص2،طاهلل اشتقاق أسماء(الزجاجي،4)
(.1/122،)2،طفسير ابن كثيرت(ابنكثري،5)
(.1/122،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(6)
(.2/268،)1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(7)
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واتويفاألرضاسمواتوهواهلليفاألرض.وقيل:املعىنوهواهلليعلمسركموجهركميفالاالسم
(1)(فالخيفىعليهشي

أيضاً الضمري شاكلة اإلشاروعلى واالختصاصاسم التمييز من مباتفيده يف،ة جاء وقد
السورةيفأكثرمنموضعبتخصيصأفعالاأللوهيةوالربوبيةهللوحده.

َّجمجمجمجمجمجممنىنجمجمجمجمجمجمجمجمجمملىليلُّٱتعاىل:قال
(2) 

َّجمجمجمجممنىنجمجمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱوقالتعاىل:
(3)

ب) عن"خل"واإلشارة املخاطبنياملشركنيلغفلتهم وللتعريضبغباوة التمييز لزيادة
منالفلقوإخراج الفاعلاألفعالالعظيمة أيذلكم باإلهلية، املنفرد علىأنه الداللة هذه
اإلله أنه على الدال العظيم بامسه اخللق يعرفه الذي هو احلي من وامليت امليت من احلي

(4)(ورعليهوصفاإلهليةفالتعدلوابهيفاإلهليةغريهالواحد،املقص

فيكوناسماإلشارةبعدذكرصفاتاهللللتنبيهعلىأناملشارإليههواملوصوفبالصفاتالسابق
اإلخبارعنهاواحلقيقهبا.

)اهلل(بدأتبامسه،لةمناألفعالوالصفاتواألمساءويفحديثاهللعننفسهيفهذهاآلياتمج
ع للداللة التوكيد ودوامهبعد الوصف هذا ثبات اهلل)،لى صفات من وعن.(جمجمملىليللصفة

وملاكاناملقصود)استخدامالتوكيدبدلمنالضمريأواإلشارةاليتتفيداحلصريقولابنعاشور:
إىلاالكتفاءبداللةفلقاحلبوالنوىعلىقدرةاهللعلىإخراجاحليمنامليت،واالنتقالمنذلك

احلصرإذليساملقامداللتهعلىإخراجاحليمنامليتيفالبعث،مليؤتيفهذااخلبمبايقتضي
 (1).(مقامالقصر

                                                 

(.6/391،)2ط،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب(1)
.95(سورةاألنعام،آية2)
 .112(سورةاألنعام،آية3)
(.7/389،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(4)
 (.7/387،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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(.منىنجمجم جمجمجمجم)واملميت.ماتةفهواحملييمثاستخدامالفعليفتقريرصفةاإلحياءواإل
لقدرةعليهاسوىاهلل.وهيأفعالمليثبتألحداوصدورهذانالضدانيدالنعلىقدرةإهلية.

فعليةللداللةعلىأنهذاالفعليتجددويتكرريفكلآن،فهومراد"جمجمجمجم"وقدجيءجبملة:)
واالتفاق. املصادفة سبيل على وليس معلوم قوله: يف الدوام"منىنجمجم"وجيء على للداللة امسا

(2)(يتوالثبات،فحصلمبجموعذلكأنكالالفعلنيمتجددوثابت،أيكثريوذا
اجل لفظ إىل اإلشارة جاءت وحدهمث عليه الدال اهلل واسم هبذه،اللة املتصف هو أي

الصفاتوحده.
للمعىنوكلمنهماتشريإىلمجلة(جمجم) الصفاتواألفعالوقدتكررتيفاآليتنيتأكيدًا

بأنالقادرعلىهذهاألفعالهوالذيتعرفونهاهلل.،اليتذكرتقبلها
عظامآليةاألوىلمجعتهذهاآليةمجلةمناألوبنفسقوةا ،(مل)،مساءوالصفاتتدلعلىمعان 
(.جمجمجمجم)،(جمجمجم)،(جمجمجمجم )،(ىل)

األلوهيةفاس أمساء الربو،"إله"و"اهلل"تخدم أمساء استخدم من"ربكم"بيةكما واستخدم
وهييف،لعلىالربوبيةوهييفمضموهناتد"وكيل"واستخدممنأمساءالوالية"خالق"أمساءاخللق

وصفاتف أمساء يفأمساجمملها وصفاتهئدلتعلىتوحيده اآليةوبذلكتكونقدمج،ه عتهذه
)فاعبدوه(.وهيركائزالعبادةأكدهاباألمر،أصولالتوحيدكلها

لقفاآليةعلىإجيازهاأخبتأناهللهواإللهوالربواخلا،ويفذلكإخباروإيضاحالالتباسبعده
لكلشيءوالوكيلعلىكلشيء.

األصل:"الرب":ىنومع يف ا،الرتبية)الرب إنشاء حدوهو إىل فحااًل حااًل لشيء
املوجودات(،التمام مبصلحة املتكفل تعاىل هلل إال مطلقًا يقال مبحث(1)....وال يف بيانه وسيأيت

خاص.
واآلهلة:،واجلمعآهلة،هعندمتخذهدونهمعبوداًفهوإلوكلمااختذمن )اهلل"اإلله":أما

عليهالشيءيفالما،وأمساؤهمتتبعاعتقادهم،العتقادهمأنالعبادةحُتُقهلامسوابذلك،األصنام
(2)نفسه(

                                                 

 (.7/389(املصدرالسابق،)2)

.245،ص1ط،المفردات في غريب القرآن،األصفهاىن(1)
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وهوالذي،املنعوتبنعوتاجلالل،هواملستحقلصفاتالكمال"اإلله":)واملعىنالشرعي:
(3)وفوالرجاء(وتصمدإليهباحلبواخل،هالقلوبتأهل

كمالاملنزهةعنعلمللذاتاملقدسةاملتصفةجبميعصفاتال)اهلل()أنوالفرقبنياالمسني:
(4)هواملألوهاملعبودالذييأهلهكلشيء(و)اإلله(،مجيعصفاتالنقص
"اهلل"فلفظاجلاللة اخلالقاملعبوديفأيملة به أطلقفإناملراد اإذ"اإلله"أما،كانتإذا

احلقسبحانهوتعاىل.أمايفاإلسالمفقدخصباملعبود،غرياملسلمفقديرادبهغرياهللأطلقه
بنعمه يربيكم وهو الذيخلقكم املعبودحبق هو بذاته اهللالذيتعرفونه فاملعىنأنه وعليه

اشفهمحبقائقمثكمثتعّرفإليهمبصفاته،تعّرفإليهمبآياته،وحييطكمبرعايتهويتوىلشؤونكم.)
(5)ذاته.(

وجهني"اخلالق":معىن على العرب كالم يف أبدعه:)اخللق مثال على اإلنشاء ،أحدمها
(6)مبعىناملقدرلألشياءعلىمقتضىحكمتهووفقمشيئته(والتقدير:التقدير.واآلخر:


أمورهايفاألزلوقدر،يعاألشياءبعدأنملتكنموجودةالذيأوجدمج)"اخلالق"ومعناهالشرعي:

(1)بعدأنكانتمعدومة(
يليهدوينوتوكلبهأي:،وكلتأمريإىلفالنفعيلمنقولك:)"الوكيل":ومعىن جعلته

.(2)وينظرفيه(
.(3))املتويللتدبريخلقهبعلمهوكمالقدرتهومشولحكمته(ومعناهالشرعي:

                                                                                                                                                         

(.13/467،مادة)أله(،)1،طلسان العرب ،ابنمنظور(2)
(.2/831،)1،طشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلالقيم،(ابن3)
.76،ص1،طاألسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى(عبداجلبار،4)
(.1/493،)3ط،طائف اإلشاراتل ،القشريي(5)
(.11/85،مادة)خلق(،)1،طلسان العرب،ابنمنظور(6)
.284،ص1،طلثابتة في الكتاب والسنةأسماء اهلل الحسنى ا (الرضواين،1)
.136،ص2،طاشتقاق أسماء اهلل(الزجاجي،2)
.18،فصل)شرحأمساءاهللاحلسىن(،ص1،طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي(3)
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فكما،بنياخللقوالتدبري)للربطلوكيل""او"اخلالق"واحلكمةواهللأعلممناقرتاناالمسني
إليهيفحدوثهوإجيادهيءشوكل،يءأناهللخالقكلش ،يءفكذلكهومدبرلكلش،حمتاج

(4)ه(ئحمتاجإليهيفإمدادهوبقايءوكلش
"اهلل"هوحالاجتماعهمايف،إذااجتمعاأوافرتقا"اإلله"و""اهللويظهرالفرقبنياالمسني

كأنتقولزيدهواحلاكم(.،)اهللهواملعبودعىنمب،هواملعبودملذاتاهللو"إله"علاسم
وكذلكاإللهإذا،اهلليقصدبهأنهاإللهاملعبودفاسم،قافكلواحدمنهمايدلعلىاآلخروإذاافرت

انفرد.
ىرغمومنعجائبالقرآنالكرمياستخداماسماهلليفمواضعواستخدامإلهيفمواضعأخر

فماالفائدةمنذلك؟،أنهاملقصودوحدهسبحانهتشابهاملقصديفاملوضعنيوهو
َّجبحبجم جم جمجم جمجمجمنيجمجمريجمينُّٱٱتعاىل:هقول،منذلكيفسورةاألنعام

(5)
َّجمنيجمجمريجمىنينجمجمجم جمجمجمجمجمجمجم جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱٱتعاىل:وقال

(6)

َّجمٍَُِّّّّ ٌّجمجم جمجمميىيجمجمجمجمجمجمجمجممنىنجمجم ُّٱتعاىل:وقال
(1)

في عب األوىل اجلاللةفاآلية بلفظ والباليا"اهلل"ها الشدائد نزول عند إليه التجأوا حيث
علىوحلولاليأسمناألسباب، الفهمقدفطروا فعببلفظ،خيلصهممنالكربإالاهللأنه

"اهلل" اجلاللة هو عنه املستفهم اإلله أن أحد يفذهن يقع حالحىتال اهلل دون من مايعبدون
أمااإللهفيطلقعلىمعبودهمولو،قإالعلىذاتاهللكماسبقشرحهاليطل""اهللفاسم،الرخاء

كانباطالً.
األلوهية بلفظ فيها عب األخرية اجلاللة"إله"واآلية لفظ سياق"اهلل"بدل يف اآلية ألن

وهم،فيهاوالقادرعلىنزعهامىتشاءاملتصرف-تعاىل–احلديثعنخلقحواساإلنسانوأنه
فاسم،وهنممندوناهللخرممنيعبدآوبذلكالينصرفالذهنأنهإله،قرونأنالخالقإالاهللي

واهللأعلم.،اخلالقعندكلاألفهامهنايدلعلىذاتاهلل"إله"

                                                 

 .292،ص1،طاألسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى(عبداجلبار،4)

.41(سورةاألنعام،آية5)
.63،64آية،رةاألنعامسو(6)

.46(سورةاألنعام،آية1)
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مالينكرونأنأنهالإلهغرياهلليأتيهمبذلكألنهاخلالقللسمعواألبصاروالعقولفإهن)
 (2)(أيليسإلهغرياهلليأيتبذلك .....،األصنامالختلق

ويقررواهللحُيّدثعلىلسانرسوله،منالقضايااليتعاجلتهاالسورةوقضيةاآلهلةاملتعددة
 جمجم جمجم جمجم جمجممنىن جمجمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱتعاىل:قالأنه)إمناهوإلهواحد(.

َّجمربجمجمجمجمجمجمجمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجمميىي
(3) 

دالعلىإجيابالتوح) الكالم أوهلا:واعلمأنهذا أوجه: عنالشركمنثالثة يدوالباءة
تفيد"جمجمجمجمجم"أيالأشهدمباتذكرونهمنإثباتالشركاء.وثانيها:قوله"ٌٍَُّّّّ"قوله وكلمةإمنا

وفيهتصريحبالباءة"جمربجمجم"احلصر،ولفظالواحدصريحيفالتوحيدونفيالشركاء.وثالثها:قوله
اآليةعلىإجيابالتوحيدبأعظمطرقالبيانوأبلغوجوهالتأكيد.عنإثباتالشركاءفثبتداللةهذه

و بالشهادتني يأيت أن ابتداء أسلم ملن املستحب العلماء: دينقال سوى دين كل من يتبأ
(4)(.اإلسالم

ومجعهالتعمكل،ادةالكفرةبوجوداآلهلةمعاهللاألمرلرسولاهللوألمتهمعهبالتبيمنشه
.وناهللواإلعالنبالتوحيدهللماُعبدمند
والشهيديفاللغة:هواملبني.وإمنا)،(جمجمجمجمجمجم)،وهوالشهيد،يةاسممنأمساءاهللوذكريفاآل

يجعليهمباهللالواحدالقهارالذمسىالشاهدشاهدًاألنهيبنّيدعوىاملدعيبأمراهللنبيهبأنحيت
(1)(وخلقهمأطوارا.نور،وجعلالظلماتوالرض،واتواألاخلقالسم

،علهَشِهَدَيشَهُدشهوداوشهادةف،يغةمبالغةمناسمالفاعلالشاهد)صومعىن"الشهيد":
(2)والشهادةهياإلخبارمباشاهد(،دهواحلضورمعالرؤيةواملشاهدةوالشهو

                                                 

(.7/234،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)
.19(سورةاألنعام،آية3)
 (.12/499،)3ط،التفسير الكبير ،الرازي(4)

 (.1/439،د.ط،)بحر العلوم (السمرقندي،1)

 .132،ص2،طاشتقاق أسماء اهلل (الزجاجي،2)
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الشرعي: األشياء)املطلومعناه مجيع على األصوات؛،ع مجيع وجليهامسع بصروأ،خفيها
املوجودا وجليلهات؛مجيع وكبريها،دقيقها شيء،صغريها بكل علمه لعباده،وأحاط شهد الذي

 .(3)مباعملوه(علىعبادهو
تأكيدعلىأناهللأكب،يةوهيصفةمشتقةمناسمالشهيدوذكرالشهادةيفبدايةاآل

.شهادةوخريشهيديشهدبصدقماأرسلبهالنيب
بهعننفسهيفهذااملبحث: وخالصةماحدثاهلل

 .أنهاهلليفالسماواتويفاألرض 
 .أنهفالقاحلبوالنوى 
 .أنهخيرجاحليمنامليتوخمرجامليتمناحلي 
 .أنهالإلهإالهو 
 يءأنهخالقكلش. 
 وكيل.يءأنهعلىكلش 
 .أنهشهيدلعبادهوعلىعباده 


 

 (.ّّٰٰ ):المبحث الثاني

َّجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱقالتعاىل:
(1)

له شريك ال وحده هلل الكامل األمر،احلمد مبعىن خب وهو لربكمأأي احلمد خلصوا
وخالقكم.

                                                 

 .19،فصل)شرحأمساءاهللاحلسىن(،ص1،طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،السعدي(3)

 .45(سورةاألنعام،آية1)
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فهذهاجلملةبيانللحقالواقعمنكوناحلمدوالثناءعلىذلكمستحقاهللتعاىلوحده،)
قطعدابروإرشادلعبادهاملؤمنني،يذكرهممباجيبعليهممنمحدهعلىنصراملرسلنياملصلحني،و

(2)(الظاملنياملفسدين،ومحدهيفعاقبةكلأمر،وخامتةكلعمل

اختالفهذهالعواملللعاملنيب"جم"عننفسهبأنهاملستحقللحمدألنهفهناحيدثاهلل
إىلحضرة"جمجم")وقدأشارسبحانهوتعاىلبقولهفقدرىببنعمهوآالئهمجيعبريته.،وتنوعصفاهتا
هيمقامالعارفنيوهياسمللمرتبةاملقتضيةلألمساءاليتتطلباملوجوداتفدخلحتتهاالربوبيةاليت

األمساء هذه من واحد كل ألن ذلك أشبه وما وامللك واملريد والقيوم والبصري والسميع العليم
ذلك غري إىل مرادا واملريد مقدورا والقادر معلوما يقتضي فالعليم عليه يقع ما يطلب والصفات

(3)ألمساءاليتحتتاسمالربهياألمساءاملشرتكةبنياحلقواخللق(وا

األصل:"الرب":ىنومع يف ا،الرتبية)الرب إنشاء حدوهو إىل فحااًل حااًل لشيء
 (4)....واليقالمطلقاًإالهللتعاىلاملتكفلمبصلحةاملوجودات(،التمام

واملصلحأمرخلقهمبا،دهدالمثيليفسؤو،السيدالذيالشبهله)الرب:شرعي:واملعىنال
(5)واملالكالذيلهاخللقواألمر.(،هأسبغعليهممننعم

إذأنمنصفات،مساءاهللاحلسىنوصفاتهوأفعالهمناألمساءاليتتقرتنمعمعظمأ"الرب"واسم
وأمثلتهايفسورةاألنعاممتعددة:،لربكونهقادراًوخالقاًومصوراًا

َّجمجمجم جمجمجممنىن جمجمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱاىل:تعقال
(1)

َّجمميىيجمُّٱقالتعاىل:و
(2)

                                                 

 (.7/348،)1،طتفسير المنار(رضا،2)

 (.1/83)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني،األلوسي(3)

.245،ص1ط،المفردات في غريب القرآن،األصفهاىن(4)
(.1/142،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(5)
 .132،131(سورةاألنعام،منآية1)

 .133(سورةاألنعام،منآية2)
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َّجمجمجمجمجمجمجمُّوقولهتعاىل:
(3)

ومنأخص،وبيةالقائمةعلىاخللقوالتدبريفهذهاألمساءاليتاقرتنتهبامنمستلزماتالرب
واملغفرةصف والرمحة الرأفة الرب املخاطب،ات لضمري مضافة غالبًا تأيت "وربكم""وربك"لذلك
هالكهموعدمإوحلمهومغفرتههلمرغمعصياهنمله،ىللعبادهبإنعامهوإحسانهإليهمكريًامنهتعاتذ

إظهار"جمٱٱ"له:)وقووهوليسغافلعنهمبلحيصيعليهمأعماهلم،حىتينذرهمرغمغناهعنهم
رملايففخولفمقتضىالظاهوهوالغينذوالرمحة،ومقتضىالظاهرأنيقال:يفمقاماإلضمار،

املربوب، بصالح العناية على داللة من الرب مسرىاسم فتسري بنفسها مستقلة اجلملة ولتكون
).(4)األمثالواحلكم،وللتنويهبشأنالنيبء

من مجلة السابقة اآليات يف متعددةوذكر بأساليب والصفات وباخلب،األمساء بالتوكيد
يعرفوهويعبدوهبعلمويقنيهوأفعالهمععبادهحىتئهوأمساتقصدالتعريفباهللبصفاتوكلها،اإلنشائي

بعطاءأومنع.،أوضربنفع،فأفعالهكلهالطفورمحة،وحب

،وكلأحدحمتاجإليه،يء)هوالذيالحيتاجإىلأحديفش"الغين":ومعىناسماهلل
(5)وهذاهوالغىناملطلق(.


(1)وليسبهحاجةإىلأحد(.،اسواهحمتاجإليهالذيكلم،بذاته)الغينومعناهالشرعي:

صفةذاتهلل)فهو"ذورمحة"بعباده،مثأتبعهبصفةالرمحة ألنهتباركوتعاىلاليفتقرإىل اْلَغيِنُّ
أمجلفأردفاالستغناءبالتفضلوهذا"جمىي"مثتليتهذهالصفةبقولهشيءمنجهةمناجلهات،

بوبيةبالرمحةيفالسورة:ومنأمثلةاقرتانالر(2)(تناسق
ٍَّّ ٌّجمجمجم ميىيجمجمجمجمجمجمُّٱتعاىل:قال

(3)

                                                 

 .165(سورةاألنعام،منآية3)

 (.8/86،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(4)

 (.15/135،)1،طلسان العرب،ابنمنظور(5)

 (.2/787)،1ط،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،بنالقيم(ا1)

 (.2/347)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابنعطيه،(2)

.54منآيةسورةاألنعام،(3)
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َّجمجمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلُّٱوقالتعاىل:
(4)

وإماعةعقابهإمابأخذاتهيفالدنيا،وسر"جمجمجمجم")"سريعالعقاب"ومنصفاتهتعاىلأنه
ملاكانمتحققامضموناإلتيانوالوقوع،"جموحسنأنيوصفعقاباآلخرةب"بعقاباآلخرة،

(5)(آتحيكمعليهبالقربويوصفبهفكل
تعا منه لطفًا والرمحة العقابباملغفرة ملنأذنبليتوبوقرنسرعة وسيأيتشرح،ىلوترجية

صفةاملغفرةوالرمحةيفمبحثخاص.

وإذاافرتقاجتتمعمعانيهما.،افرتقتمعانيهما"اهلل"معاسملرب""اوإذااجتمعاسم
وتعظيموطاعةهواملستحقللعب)ف"اهلل" القلوبوتعبدهعنحمبة الذيتعظمه املألوه ادة

هاويقومعلىهدايتهائلقاملوجوداتوإنشافهوالقائمباخللقوالتدبرييتكفلخب"الرب"أماوتسليم.
(6)وإصالحهاوحفظها.(

فردوصفاتالفعلوالقدرةوالت)اهلل()صفاتاجلاللواجلمالأخصباسميقولابنالقيم:
واملنعبا والعطاء والنفع باسم،لضر أخص اخلليقة أمر وتدبري القوة وكمال باملشيئة ونفوذ

،وربكلشيءوخالقهوالقادرعليهفه،لهاجلمعاجلامعجلميعاملخلوقات"الرب"....واسمالرب
فاجتمعوا،األرضعبدلهيفقبضتهوحتتقهرهوكلمنيفالسماواتو،عنربوبيتهيءالخيرجش

.(1)بصفةالربوبيةوافرتقوابصفةاأللوهية(

س يف االمسان قولهواجتمع يف املعىن هبذا األنعام  جمجمجمجمجم جمجمجمجمجمجمُّٱتعاىل:ورة

.(2)َّجمجمجمجم

مشريابإضافةبالبيانلهوالعملبه،)أنيتبعماأوحيإليهمنربه،  وهوأمرلرسولاهلل
ضمريه،...، إىل الرب تاسم بكلمة األمر هذا األلوهية،وقرن لتوحيدوحيد لبيانوجوبمالزمته

                                                 

 .147منآيةسورةاألنعام،(4)

 (.2/371)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابنعطيه،(5)

 .78ص،1ط،األسماء الحسنى تصنيفاً ومعنىعبداجلبار،(6)

(.44-1/42،د.ط،)مدارج السالكين(ابنالقيم،1)
 .116(سورةاألنعام،آية2)
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أنزلمنالرزق،الربوبية، أناخلالقاملريبلألشباحمبا أنزلمنالوحي،فكما واحدالولألرواحمبا
(3)فالواجبأنيكوناإللهاملعبودواحداالشريكله(شريكلهيفاخللقواليفاهلداية،

بلفظ: اإلتيان اجلال"جم")ويف اسم للرسولدون تأنيس معه.لة ومجلة:وتلطف
(4)واملقصودمنهاإدماجالتذكريبالوحدانيةلزيادةتقررهاوإغاظةاملشركني.("معرتضة،جمجمجمجم"

َّجم جمجم جمىن من  جم جمجمجمجمجمجمجمجمخلملىليلٱُّتعاىل:تمعاأيضاًيفقولهواج
للتأكيد.(5)

وقدسبقبيانهيفاملبحثالسابق.،يةألنالربوبيةتستلزماأللوه،يةعلىوجوبمالزمةالربوبيةلأللوه

فهواملنعماملتفضلالذيبيدهالنفعوالضر،يةتستلزماالستسالمواخلضوعهللوصفةالربوب
 ىنينجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱقالتعاىل:ية.واهلدا

َّجمجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثجمجمجمجمجمجمجمنيجمجمريجم
(6)

ب) وحده العاملني لرب ونوجهها قلوبنا نسلم أن ألجل اهلدى هبذا واوأمرنا لدينهاإلذعان خلضوع
(1)إذاليستحقالعبادةمنالعبادإالرهبمالذيخلقهموغذاهمبنعمه(واإلخالصيفعبادته،

األمر تعليل إىل إشارة العلم امسه دون اخللق جلميع الربوبية بوصف تعاىل اهلل اسم ذكر )ويف
(2)وأحقيته.(

َّمحجممججمحتختمتهتمثٱُّٱقالتعاىل:،ولهتصرفوجوهالعبادة
(3).

اإلجياد عليهمنعمة ليسله ألنغريه منعباده للعبودية تشريإىلسبباستحقاقه الربوبية فصفة
والرعايةواهلداية.

                                                 

 (.7/552،)1،طتفسير المنار (رضا،3)

 (.7/424،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(4)

 .112(سورةاألنعام،آية5)

 .71ة(سورةاألنعام،آي6)

 (.7/442،)1،طتفسير المنار(رضا،1)

 (.7/314،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)

 .162(سورةاألنعام،آية3)
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)اآليةجامعةجلميعاألعمالالصاحلةاليتهيغرضاملؤمناملوحدمنحياتهوذخريتهملماته،
شركونيطلقوهنماعلىمليكناملعاملني""ربالوولفظاجلاللة"اهلل"جيعلهاخالصةهللربالعاملني.

(4)والمعبوداتغريهماملتخذةاليتأشركوهامعاخلالقسبحانهوتعاىل(معبوداهتم

يتص فكيف له مربوب ماسواه كل كان شوإن ويصرفله له شريكًا يكون أن منيءور
العبادة؟

َّجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱقال،تعاىل:
(5)

إلثباتأنهربهبطريقاالستدالللكونهوهوريب،ومليقل:وهوربكلشيء،:)وإمناقيل
وإلفادةأنأرباهبمغريحقيقةبالربوبيةألهنامربوبةأيضاهللإثباتحكمعاميشملاملقصوداخلاص،

(6)تعاىل.(
بهعننفسهيفهذااملبحث: وخالصةماحدثاهلل

 .احلمدهللربالعاملني 
 أنهالغين. 
 .أنهذوالرمحة 
 .أنهسريعالعقاب 
 .أنهالإلهإالهو 
 .أنهغفوررحيم 
 يءأنهربكلش. 
 .أنهمليكنمهلكالقرىبظلموأهلهاغافلون 
 .أنهليسبغافلعمايعملون 


 

                                                 

 (.8/215،)1،طتفسير المنار(رضا،4)

.164(سورةاألنعام،آية5)
 (.8/216،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(6)
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 (.ٌٍّّّّٰٰ): المبحث الثالث

(1)َّجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم جم ىتيت نتجم جمنبىبيبرتجمجمربجمجمجمجمجمجمُّٱٱتعاىل:قال

"إنرمحيتسبقتقضىاهللاخللقكتبيفكتابوهوعندهفوقالعرش)ملا: قالرسول
(2).(غضيب"

للكفارونفييأسهممنرمحةاهللاًيتضمنهذااإلخبارعناهللتعاىلبأنهكتبالرمحةتأنيس
تابوا وكرم،إذا فضل إجياب وأوجب قضى مبعىن وكرما"جمجم)"وكتب فضال وأوجب قضى  أي

اهناعبارةعنوجودهوتأكيدوحدوارتفاعالوسائطدونهوهذااستعطافوذكرالنفسه."جميبرت"

                                                 

.12(سورةاألنعام،آية1)
7422رقم(،9/125))وكانعرشهعلىاملاء(،باب،1ط،صحيح البخاري اري،البخ(2)
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منهتعاىلللمتولنيعنهإىلاإلقبالإليهوإخباربأنهرحيمبعبادهاليعجلعليهمبالعقوبةويقبلمنهم
(3)اإلنابةوالتوبة.(

منها:،وقالوايفمعىنهذهالرمحةأقوال

ونصباألدلةلكمعلىتوحيدهيتكمإىلمعرفته،أىأوجبهاعلىذاتهيفهدا"جمىبيبرت")
(4)(واتواألرضابهمنخلقالسممباأنتممقرون

رحيم،يقول:"،جمىبيبرت"وقوله:) بعباده ويقبلمنهماليعجلعليهمبالعقوبة،قضىأنه
(5)(وهذامناهللتعاىلذكرهاستعطافللمعرضنيعنهإىلاإلقبالإليهبالتوبة.اإلنابةوالتوبة.

محتهأنجيمعهمإىليومالقيامة،منرأي:أنجيمعهمإىليومالقيامة،"جمىبيبرت")وقيل:
عذابًا،ح للعدو جعل ثوابيث قائلون:،اًوللويل عند(جمىبيبرت)وقال يعذهبم أال حُمَمَّد ألمة

فالتأخريالذيواستأصلهمعندالتكذيب،كماعذبغريهممناألمم،واليستأصلهم،التكذيب،
(1)رهمإىليومالقيامةمنالرمحةاليتكتبعلىنفسه.(أخ

وقدبنيرسولاهللنسبةرمحةمجيع،قاتهوهيرمحةعامةتشملمجيعخملو،فصفةاهللالرمحة
ا»:)قَاَلَرُسوُلاللَّهِاخللقإىلرمحةاهللتعاىللبيانوتعظيمقدرها لِلَِّهمائةَرمْحًَةَواِحَدًةبـَنْيَ جلِْنِِّإنَّ

ْنِسَواْلبَـَهاِئِمَواهْلََواِم، َوَأخََّراللَُّهوهباتعطفاْلُوُحوُشَعَلىَأْواَلِدَها،َوهِبَايرتامحون،فَِبَهايـَتَـَعاطَُفوَن،َواإْلِ
(2)«(ِتْسًعاَوِتْسِعنَيَرمْحًَةيـَْرَحُمهِبَاِعَباَدَهيـَْوَماْلِقَياَمةِ

َّجمجمجمجمجمجم جم جمجمخلملىليلٱُّقالتعاىل:،العاصيواملطيع،ورمحتهتسعاملؤمنوالكافر
(3)

                                                 

 (.4/137)،1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن،الثعليب(3)

(.2/9،)3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري،(4)
 (.11/273،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(5)

 (.4/31،)1ط،)تأويالت أهل السنة( الماتريديتفسير ،املاتريدي(1)

.2752(،رقم4/2118،بابسعةرمحةاهلل،د.ط،)كتاب التوبة ،صحيحه(أخرجهمسلميف2)
 147(سورةاألنعام،آية3)
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أي:"جمجمجمجمجمجم"ميهلكمعلىالتكذيبفالتغرتوابإمهالهفإنهاليهمل"جم جمجمىليل)"
يفاتباعرضوانه،وذلكابتغاءرمحةاهللالواسعة،وفيهترغيبهلميفومعرمحتهفهوذوبأسشديد.

(4)وترهيبمناملخالفة.(

وجاءمعمولقل)تضمنتهمجلةالقولمنتراكيببالغيةسعمنبأسهمباوأشارأنرمحتهأو
بالرمحة تعاىل اهلل يف األبلغية فناسبت الفعلية، اجلملة من اإلخبار يف أبلغ ألهنا امسية مجلة األول
الواسعةوجاءتاجلملةالثانيةفعليةوملتأتامسيةفيكونالرتكيبوذوبأسلئاليتعادلاإلخبارعن

(5).(ابالرمحةواسعفالتعادللوصفنيوبا

،"جمىي"بقوله،وذلكبإضافتهاإليهسبحانه،وتكررتصفةالرمحةمضافةهلل

َّجمجمجمجمجمجمجمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجمميىيجمُّٱتعاىل:،قال
(1)

بأنه: ألنالغينوصفذايتهللالينتفع"جمىي")وعدلعنأنيوصفبوصفالرحيمإىلوصفه
ذلكالوصف، عليهم،واخلالئقإالبلوازم منغناه،هيجوده الينقصشيئا خبالفصفةألنه
اخلالئق، ينفع تعلقها فإن بكلمةالرمحة الوصف"ذو"ألن"و"ذفأوثرت إىل هبا يتوصل كلمة

فاليقالذوإنصافإالملنوهيتشعربقوةأووفرةماتضافإليه،باألجناس،ومعناهاصاحب،
(2)ملنعندهمالقليل(واليقالذومالكانقوياإلنصاف،

 ميىيجمجمجمجمجمجمُّٱٱقالتعاىل:،ولهرمحةخاصةبعبادهاملؤمنني

َّنبجمجمربجمجمجمجمجمجمجمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجم
(3)

وإنكانيعلممنركبمعصيةوهوجاهلبركوهبا،"يعين:جمجمجمَُِّّّ"التوبةيعين:"ٌٍّّجمجمجم)"
حنيمتجاوزللذنوبرحيمغفوريعين:"نبجمجم"العمل"رب"بعدالسوء "جمجمجمجم"أهنامعصية

                                                 

(.4/517،)1ط،محاسن التأويل، القامسي(4)
(.4/681د.ط،)،البحر المحيط في التفسير ،بنحيانا(5)
 .133ام،آية(سورةاألنع1)

 (.8/86،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(2)

 .54(سورةاألنعام،آية3)
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فكيفمنكانقصدهاخلريفهومعناه:منعملمنكمسوءاًمثتابيغفرله،ويقال:قبلالتوبة،
(4)أوىلبالرمحة.(

والفرقبنياالمسنيالكرمينييتعلقبداللتهما،شتقةمناسماهللالرمحنوالرحيموالرمحةصفةم
علىالرمحةاملطلقةوالرمحةاخلاصة.

،فعلهرحميرحمرمحة(5)فةمشبهةللموصوفبالرمحةالعامةالشاملة.ص"الرمحن":ومعىناسم
فهوراحمواملفعولمرحوم.

وهيفعيلمبعىنفاعل.،صيغةمبالغةمناسمالفاعلراحم:"الرحيم"ومعىناسم
ولذاوالرمحنّدلعلىصفةالرمحةالعامة؛،محةاخلاصةاليتيناهلااملؤمنونفالرحيمدلعلىصفةالر

(1)وهوأرحمالرامحني.يءنمعناهالكثرةفرمحتهوسعتكلشألُبينعلىوزنفعالن؛
اليتالواسعةالعظيمةامسانداالنعلىأنهتعاىلذوالرمحة)الرمحنالرحيم:واملعىنالشرعي:

،ورسلهفهؤالءهلمالرمحةاملطلقةكتبهاللمتقنياملتبعنيألنبيائه،وعمتكلحي،يءوسعتكلش
(2)ومنعداهمفلهمنصيبمنها(

ةاإلشارةإىلأنمغفر،ومنفوائدهذااالقرتان،يفالسورةمقرتناًبامسهالغفور""الرحيموجاءاسماهلل
 جبجم جمجمجمجم جمجمنيجم جمريجمىنينجمجمجمجمجمُّٱٱ:تعاىلقالاهلللعبدهأثرمنآثاررمحته.

(3)َّمسجمجمجم مخجم محجممججمحبخبمبهبجتحتختمتهتمث
َّجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجيحيخيميجممهجمُّٱوقال:

(4)
يقال:،سرتتهفقدغفرتهيءلشوك،وأصلالغفرالتغطيةوالسرتغفور":"الومعىناسماهلل

(5)والغفورعلىوزنفعولاليتتدلعلىالكثرةوالقوةيفالفعل.،غفراهللذنوبهأيسرتها
(6)الذييسرتالذنوببفضلهويتجاوزعنعبدهبعفوه."الغفور"واملعىنالشرعي:

                                                 

 (.1/451،د.ط،)بحر العلوم (السمرقندي،4)

.231،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة(الرضواين،5)
 .199،ص1،طاألسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى (عبداجلبار،1)

(.1/39،)1،طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ديالسع(2)
 .145(سورةاألنعام،آية3)

 .165(سورةاألنعام،آية4)

 .488-487،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة (الرضواين،5)
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حيثعلى"الرحيم")وملاكاندفعالشرمقدمًاعلىجلباخلريقدماسم"الغفور"لقيم:يقولابنا
الذنوب(7)وقع.( عن ختلية املغفرة أن والثواب،كما بالفضل حتلية على،والرمحة مقدمة والتخلية

التحلية.
بهعننفسهيفهذااملبحث:  وخالصةماحدثاهلل

 .أنهكتبعلىنفسهالرمحة 
 رمحةواسعة.أنهذو 
 .أنهرحيم 
 .أنهالغين 
 .أنهالغفور 
















                                                                                                                                                         

 .662،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة(الرضواين،6)

 (.1/81،د.ط،)بدائع الفوائدنالقيم،(اب7)
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 (ّٰرت ) :المبحث الرابع

َّجم جم جمنت ىت يت   جمجمنب ىب يب رت  جمُّٱٱقالتعاىل:
(1)

 

واحملاسبة"رت") الّرزقوالنصرة من اليتتكونبنياهللوبنيعبيده ألنواعالوالية لفظعام
"وقولهوامللكوغريذلك، (2)(ومعناهالذيليسبباطلوالجمازلَمْوالُهُم،نعت"احلَْقِّ

فعله،"مصدرعلىوزنَمفَعلوهو،أيالقرب،مشتقمنالويلاسممنأمساءاهللو"املوىل"
ووالية واحملب،واملعتقوالناصر،واملالكوالسيدواملنعم،واملوىلاسميطلقعلىالرب،ويليليوليًا

.(3)احلليفوالعقيدوالصهروالعبدواملنعمعليه"و،والتابعواجلاروابنالعم

قيل:.11حممد:"خي حي جي جم مه جم هن من خن حن جن"وقدقال:"جمرت "فكيفقال:فإنقيل:)
أنهقالهذاألهنمدخلوايفمجلةغريهممناملؤمننياملردودينفعمَّهماللفظ.أحدمها:عنهجوابان:

وهو،واهللاليكونناصرًاللكافرين،يدأخرىتارةوعنالسأناملوىلقديعببهعنالناصروالثاين:
(4)سيدالكافرينواملؤمنني.(

                                                 

.62آيةسورةاألنعام،(1)
 (.2/311)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابنعطيه،(2)

 .21ص،1ط،أسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنةالرضواين،(3)

(.2/124)د.ط،،النكت والعيون،املاوردي(4)
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:ومعناه،هاحلسىنسبحانهئوهومنأمسا(جمرت )فقال،"احلق"بامسه"املوىل"واقرتنامسه
ُعِبدحُيقحقاً:يءحقالشويقال:،نقيضالباطل)احلق: أيوجبجيبوجوباً...فاهللاحلقوما

(5)ونهباطل(.د

ألنهمستحقوالثاين:أناحلقهومنأمسائهتعاىل.أحدمها:هناحيتملثالثةأوجه:"جم)"
(6)حُلْكِمِهفيهمبالرد.(الردعليه.والثالث:

املتحققوجوده"جم"وهو،مناملوىل"رت"فهو،محلتمجلةمنأمساءاهللوصفاتهواآليةعلىإجيازها
وسيأيتبيانهيفمبحثخاص.حَلكم""امشتقةمناسماهللصفة"يت"ولههيته.ولأو

ويقضياعلمواأناحلكمهللتعاىليفخلقهمايشاء،كلمةالتنبيهومعناه:أال:"نت ىت يت)"
(1)(بينهميومالقيامةَوُهَوَأْسرَُعاحْلاِسِبنيَ

فإمناأماغريه:وواليشغلهشيء،)ألنهالحياسبعنحفظوالتفكر،وأنهأسرعاحلاسبني
(2)إذاليشغلهشيء.(فهوأسرعاحلاسبني؛حياسبعنحفظوتفكروعنشغل،

وقدنفىالواليةيومهاعناملؤمننيكمانفاهاعن،ويومالقيامةالموىلسواه،فهواملوىلحبق
فليسهلمأولياءيناصروهنموالشفعاءإالمنكاناهللوليهيفالدنيا.،الكافرين

َّجم جمجمجمجمجم جمجمجمجمجمجمجمجممسجمجمُّٱٱتعاىل:قال
(3)

َّجمجمجمجمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجمميىيجمجمجمجمجمجمجمجممنىنُّٱ:وقال
(4)

إخبارامناهللتعاىلعنصفةاحلاليومئذفهيعامةللمسلمنيوأهل"جمجمجمجم جمجمجم)"
(5)(الكتاب

                                                 

 .178ص،2ط،أسماء اهلل اشتقاقالزجاجي،(5)

 (.2/125)د.ط،،النكت والعيون،املاوردي(6)

 (.1/455،د.ط،)بحر العلوم(السمرقندي،1)

 (.4/119،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(2)

.51(سورةاألنعام،آية3)
.71(سورةاألنعام،منآية4)
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فالنتقولالعرب:ومعناه:،يفسورةاألنعاميفأكثرمنموضعفجاء"الويل"أمااسماهلل
،حأمرهبنفسهاليكلهإىلغريه(كأنهيليإصال،والقيمبشؤونه،هومتويلأمرهأيويلفالن:



(1)فالحيولبينهوبينه.،كأنهيوليهنصره،وفالنويلفالنأيناصره
املؤمننياليتتق)"الويل""املوىل":و"الويل"والفرقبني لعباده اخلاصة الوالية هبمذو العناية تضي

مبعىنسيدهمومالكهموأما"املوىل"فهوسبحانهذوالواليةالعامةللخلقأمجعني؛،ونصرهموتوفيقهم
(2)ومدبرهمواملتصرففيهممباشاء.(وخالقهم

َّجمنتىتيتجمجمنبىبيبرتجمُّٱقالتعاىل:
(3)

أياهللتعاىل"نتجميتأعدألولياءه"لعزةالدارربافاهللالسالمواجلنةدارهيعين:"نبىبجمٱ"ويقال:)
.(4)هووليهميفاآلخرةبالثوابمباكانُوايـَْعَمُلوَنيفالدنيا.(هميفالدنياويقال:حافظهموناصر

يدلعلىقربهسبحانهمنعبادهاملؤمنني،يدلعلىمجلةمنمعاينالرمحةيل""الوواسماهلل
ورعايتههلمورمحتههبم.

يدلعلىقرباهللمنهموالنرىيف"نتجم"َوقـَْولُُه:دلعلىقرهبممناهللتعاىلي"يبرت"فـََقْولُُه:)
فقوله: وأيضا الدرجة هذه من أعلى للعبد درجة إال"نتجم"العقل هلم ويل ال أي احلصر يفيد

احلفظ.....هو فيها ويدخل والدنيا الدين يف مصاحلهم جبميع متكفل تعاىل بأنه إخبار وهذا
(5).(والبلياتالاخلرياتودفعاآلفاتواحلراسةواملعونةوالنصرةوإيص

                                                                                                                                                         

 (.2/294،)1ط،تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ،ابنعطيه(5)

 .113،ص2،طاشتقاق أسماء اهلل (الزجاجي،1)

 .375-374،ص1،طاألسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى (عبداجلبار،2)

.127(سورةاألنعام،آية3)
 (.1/482،د.ط،)بحر العلوم(السمرقندي،4)

 (.13/147،)3ط،التفسير الكبير ،الرازي(5)
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اهلل فمعناه:واسم اآلية يف املذكور "السالم" والعيوبالباءة الشر من والنجاة ،واخلالص
(6)وعلىهذااملعىنتدورتصاريفها.



الشرعي: َسّلمعلىعبادهيفيل:وقالذيسلممنكلنقصوعيب.)"السالم"ومعناه
ُ
امل

.(1)املسلملعباده(وقيل:،بهقالاألكثرو،وقيلالذيَسِلَماخللقمنظلمه،اجلنة

عنكلعيبونقصف املنزه سبحانه الدينويللع،هو يوم املؤمننيوناصرهم لشؤوهنممتويل،باده
فسادهم ومصلح شفيعل،ورازقهم وال ويل دونه من هلم ،يس يورث البيان والثقةوهذا الطمأنينة

وذلكبتحقيقعبوديته.،لواليةاهللإلنسانللسعيإىلنيويدفعبا،بنصرتهوكفايته

َّجمهبجتحتختمتهتمث مب خب جبحبجمجم جمجمجمجمجمنيجمجمريجمىنينُّٱتعاىل:قال
(2)

وتكفله،اتواألرضوتسيريأمورمهاألجلهممنخلقالسماو،فهوويلعبادهبإحسانهإليهم
بإطعامهموهوكنايةعنالقيامجبميعشؤوهنم.

يرزق،"جمجمجم") وال يرزق به املقصود من اإلطعام وشهرتهوخص إليه احلاجة ملّس الرزق أنواع
(3)واختصاصهباإلنسان(

ومنهمبتدئهما.ويقال:واتواألرض.اخالقالسم)يعين:وفاِطِرالسَّماواِتَواأْلَْرِضصفةهلل
يُوَلُدَعَلىالِفْطَرةِ»: قولالنيبّ َمْوُلود  وهواإلقرارباهللحنيأخذعلىابتداءاخللقة.أي،(4)«ُكلُّ

أغرياهللفاطروإمناصارفاِطِركسراًألنهمنصفةاهللتعاىليعين:عليهمالعهديفأصالبآباءهم.
(5)واتواألرض.(االسم

                                                 

 (.2/133،د.ط،)بدائع الفوائديم،(ابنالق6)

(.5/247)،1ط،فتح القدير،الشوكاين(1)
 .14آيةسورةاألنعام،(2)

 (.2/273)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابنعطيه،(3)

صحيحه،وأخرجهمسلميف،(،1385)رقم(2/111)،باب ما يقال في أوالد المشركين ،صحيحهأخرجهالبخارييف(4)
(.4/2147)،باب معنى كل مولود يولد على الفطرة

 (.1/437)د.ط،،بحر العلومالسمرقندي،(5)
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لذلك،يرعاهمألجلمنفعتهم،بلهوغينعنهم،هوواليتهلعبادهالعنحاجةهلمورعايت
ينتفعبعضهممنبعض،منالسادات،والعبيد)املوايلمنالعبيد،حدهيطلقعليهاملوىلحبقوفهو

(1)واخللقفقراءإليه(،ألنهغينبذاته؛خلقاخللقالملنفعةنفسه فأمااللَّه

وخالصةحديثاهللعننفسهيفهذااملبحث:
 .أنهاملوىلحبق 
 .أنهاحلق 
 .أنهالويل 
 .أنهلهاحلكم 
 .أنهأسرعاحلاسبني 
 لقيامة.أنهالويلوالشفيعمندونهيوما 
 .أنهالسالم 
 .أنهفاطرالسماواتواألرض 
 .أنهيُطِعمواليُطَعم 















                                                 

 (.4/33،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(1)
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 ﴾ ممجن ﴿ :المبحث الخامس

َّمهجمممجنحنخنمنهنُّٱقالتعاىل:
(1)

قوةاملخلوقنيفاهللومهمابلغت،يفاألرضواليفالسماءيءيعجزهشفاهللقاهرللظاملنيال
يقهرهمباملوتوبالتدبريواليستطيعأحد،يُقهرفهوالذييَقهروال،ونواصيهمبيده،قاهرفوقهم
ردتدبريه.

(2)الغلبةواألخذمنفوق.""القهر:ومعىنالقاهر:
فهووخلقهإياهم،العايلعليهمبتذليلههلم،املذللهم،")واهللالغالبعباده،ومعناهالشرعي

وقهرهإياهمبقدرته،علىعباده،واهللاحلكيميفعلوهيقول:"،جمهن"وهمدونهفوقهمبقهرهإياهم،
واليقعالذيالخيفيعليهعواقباألموروبواديها،مبصاحلاألشياءومضارها،"،مه"ويفسائرتدبريه
(3)واليدخلحكمهدخل.(يفتدبريهخلل،

بقوله االستعالء صفة عن بالعلوية،"حنخن)"وأخب أشباهوالعظمة،إخبار عن وبالتعايل
(4)اخللق.(

)ويفالقهرمعىنزائدعلىالقدرةوهومنعغريهعنبلوغواسمحيملمعاينالقوةوالغلبةوه
(5)املراد(

يضعليدللأنهال،"اخلبري"و"احلكيم"اقرتنمعامسيهقد"القاهر"ولذلكجتدأناسماهلل
نعباده.وقهرهوغلبتهعنعلموخبةبشؤو،بللتدبريهحكمة،قهرهوغلبتهبطشاًبالعباد

                                                 

.18آيةسورةاألنعام،(1)
 (.5/121)،1ط،لسان العرب،ابنمنظور(2)

 (.11/288)،1ط،القرآنجامع البيان في تأويل  ،الطبي(3)

 (.4/38)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(4)

 (.4/139)،1ط،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،الثعليب(5)
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يفيد"جمىي"وقوله إشارةإىلكمالالعلم."مهجمهن"وقوله،إشارةإىلكمالالقدرة"جمجمجمىي")فـََقْولُهُ
يظهرأنهال احلصرومعناهأنهالموصوفبكمالالقدرةوكمالالعلمإالاحلقسبحانهوعندهذا

(1)(كاملإالهو،وكلمنسواهفهوناقص.

َّربجم جم جم جمجمجم جمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجمىيُّٱٱتعاىل:قال
(2)

 يقهر كاملوتفهو رده اليستطيعون مبا يرسل،عباده لعباده وغلبته قهره على أنه ويوضح
أحرص،فظةليسحلاجتهلذلكبلملنفعتهمعليهمح ويفحفظأعماهلمحتذيرهلموزجرليكونوا

علىذلكالعملإذاعرفأنهيعرضعليه.

ألنهاحيتاجأهلالتوحيديفالتوحيد؛يعم)فيهمج"جمجمجمىي"ويقولاملاتريدييفقولهتعاىل
مقهورون، وهم خللقه قاهر أنه بشيء،أخب املقهور القاهر يشبه أن البعيد املقهورومن يشبه أو

ألنهلوكانشيءمنذلكمليكنقاهرامنأويكوناملقهورشريكالقاهريفمعىن؛القاهربوجه،
بذاتهاخللقكلهكانتآثارالوجوهكلها،والكاناخللقمقهورًايفمجيعالوجوه، فإذاكاناللَّهقاهرًا

(3)دلعلىتعاليهعناألشباهواألضداد(وأعالمسلطانهفيهمبادية؛قهرهفيهمظاهرة،

وخالصةحديثاهللعننفسهيفهذااملبحث:

 .أنهالقاهرفوقعباده 
 فهوفوقعباده.،أثبتصفةاالستعالءلذاتهسبحانه 
 هاحلكيم.أن 
 .أنهاخلبري 
 .أنهقاهرعبادهباملوتوكلماالميكنهمرده 

 ﴾ ّّّٰٰٰ ﴿ المبحث السادس:

                                                 

 (.12/495،)3ط،التفسير الكبير ،الرازي(1)

.61(سورةاألنعام،آية2)
 (.4/115،)1ط،سنة()تأويالت أهل ال تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)



 

  273  

 
 

َّجمجممسجمجمجممخ جممح جممججمهتمث جبحبخبمبهبجتحتختمتجمجمجمجمجمُّٱقالتعاىل:
(1)

ٌٍََُّّّّّجم جمجمجمميىيجمجمجمجمجمجمجمجممنىنُّٱٱوقالتعاىل:
(2)

تعاىل) نوعآخرمندالئلالتوحيدوهوممزوجبنوعمنالتخويففبنيكونه اعلمأنهذا
(3)(قادراعلىإيصالالعذابإليهممنهذهالطرقاملختلفة

معىن يف الشاألول:وجهان:""القادروقالوا على القدرة قّدروالثاين:."يء"من
ُ
امل "مبعىن

(4)."يءللش

.(5)واليفوتهمطلوب.(يءعلىمايشاءاليعجزهش"القادر")اهلل: ومعناهالشرعي

أمر قّدر إن سبحانه موالقادر ردهاًا أحد يستطيع فال ضر أو خري صاحبفسبحا،ن نه
هيفخلقه.ئفهويقدراألمروقادرعلىإمضا،التقديروالقدرةاملطلقة

ٱَّ حم حلخلملهلجم جلجم جمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱقالتعاىل:
(6)

 جلجم"فالقادرعلىكشفهإالهومنمرضأوفقرأوغريذلكمنبالياه،"جمجمجمجمٱ)"

(7)دامتهأوإزالته.(إفكانقادراًعلى"حم خلملهلجم"منغىنأوصحة"حل

إالأنقدرتهوإنكانلغريهقدرة؛،انهوتعاىلالثابتةلهبشكلمطلقفصفةالقدرةمنصفاتهسبح
بني)فوقهمنهوأقدرمنهيءفكلخملوققادرعلىش،خبالفغريهيءنهمطلقةاليعجزهشسبحا

(1).(ندفعإالباهلل،واخلرياتالحيصلقليلهاوكثريهاإالباهللاهللتعاىلأناملضارقليلهاوكثريهاالي

                                                 

 .65آيةسورةاألنعام،(1)

 .37آيةسورةاألنعام،(2)

 (.13/21)،3ط،التفسير الكبير،الرازي(3)

.85ص،3ط،شأن الدعاء اخلطايب،(4)
.59ص،5ط،تفسير أسماء اهلل الحسنى الزجاج،(5)
.17آيةسورةاألنعام،(6)
(.2/11،)3ط،زيلالكشاف عن حقائق غوامض التنالزخمشري،(7)
 (.12/494)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(1)
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فاسم،)القدرةإذاوصفهبااإلنسانقدرةمنصيغاملبالغةملناتصفبال"القدير":ومعىن
له يتمكنمنفعلش،هليئة وصفهب،مايءهبا اهللتعاىلفهينفيالعجزعنهوإذا وحمالأن،ا

(2)ملطلقة.(يوصفغرياهللبالقدرةا
بقدرتهأوجداملوجوداتوبقدرتهدبرهاوبقدرتهسواها،كاملالقدرة،القديرومعناهالشرعي:

(3)وأحكمها...(
(4)أيعلىكلشيءجائزأنيوصفاهللتعاىلبالقدرةعليه(،عموم"حم حلخلملهلجم")
،رستيفاآلخخصوصيةليمشتقةمنصفةواحدةإالأنبعضهايشريإىل"القدير"و"والقادر"

هوالذيإنشاءفعلوإنفالقادر::يءلقدرتهسبحانهاليتاليعجزهاشتدلعلىالكمالاملطلق
شاءمليفعللعدممشيئتهلهاللعدمقدرتهعليه.

والبدمنوالقدير: يفاللوحاحملفوظفهوكائنالحمالة كتبه مما الفعاللكلمايشاء هو
(5)سبحانه.وقوعهيفوقتهالذيقدره

وخالصةحديثاهللعننفسهيفاملبحث:
 .أناهللقادر 
 قدير.يءأنهعلىكلش 
 .أنهالنافعالضاروحده 

 
 ﴾مب خب جبحب﴿ المبحث السابع:

َّختمتهتمث حت هبجت خبمب جبحب جمجمجمجمجمجمجمنيجمجمريجمىنينجمُّٱقالتعاىل:
(1)

                                                 

.511ص)قدر(،مادة،1ط،المفردات في غريب القرآن ،الراغباألصفهاىن(2)
 (.1/18)،1ط،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي،(3)

 .(2/275)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابنعطيه،(4)

بتصرف.،214ص،1ط،األسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى ،عبداجلبار(5)
 .57آيةسورةاألنعام،(1)
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،يضوهوالقا،"مبعىناحلاكموهو:"احلكم"منامسهوهيمشتقة احُلكمصفةثابتةهلل
(3)"احلاكماملتخصصباحلكمالذيالينقضحكمه."ومعناهالشرعي:(2)فهوفعيلمبعىنفاعل."

ق"جتحت)" ومليقل ...،والفصليكونيفالقضاء،"متهتمث":الأي:حيكمباحلقبدليلأنه
(4).(صدر،كأنهقال:يقضيالقضاءاحلقباحلقألناحلقصفةامل

يرجعالقضاءوالفصلهللوحدهوكال،"يقض"وقرأهابعضهمبالضاد وهومعىناحلكم،مها
يقضيوحيكمأي:إضمار،وقيلفيه)يقضيباحلق()أنهقرأوالتحاكمهللوحدهيفكلماخيتلففيه

)وحك احلق واحد؛،القاضنيأي:(ختمتهتمث جتحتمه والقضاء واللَّهوالفصل يفصل بالقضاء ألنه
(5)أعلم.(

قبعدوضوحالداللةوظهوروقدخيفىعليهاهذااحل،هاتوالقلوبمعرضةللشهواتوالشب
.صلنيوهوخريالفا"احلكم"عندهااهللهو،فيكونالضاللويظهراالختالف،البينة

ألنهاليقعيفحكمهوهوخريمنبنّيومّيزبنياحملقواملبطلوأعدهلم،أي:"،متهتمث)"
ألنهاليأخذالرشوةواليفقضائهجور،ةوالمناسبة،وقضائهَحْيفإىلأحدلوسيلةلهإليهواللقراب

(6)فهوأعدلاحلكاموخرُيالفاصلني.(يفاألحكامفيجور،

تأىباالنقيادحل وتظلم،والتقبلاحلقوتعاديأهله،كماهللإالأنبعضالنفوسلظلمهاوعنادها
بالنصرألولياف،وجتور اهللإما وتعجيلئتمضيسنة فهوسبحانهالعقوبةألهيفالدنيا "أسرععدائه

وإمابتأخريالعقوبةيفاآلخرةفوعدهمتحققالحمالةيوميرجعونإليه.،احلاسبني"

َّجمجمجمنتىتيتجمجمنبىبيبرتجمُّٱقالتعاىل:
(1)

                                                 

 (.12/141)،1ط،لسان العرب ،ابنمنظور(2)

 (.8/14)د.ط،،التحرير والتنوير،ابنعاشور(3)

(.2/129)،1ط،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي(4)
 (.4/98)،1ط،)تأويالت أهل السنة( ماتريديتفسير ال ،املاتريدي(5)

 (.11/398)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(6)

 .62(سورةاألنعام،آية1)
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أحدمها:فعنهجوابان:فقدجعللغريهاحلكم؟فإنقيل:يعينالقضاءبنيعباده.{نتىتيت)}
وحده. القيامة يوم يف احلكم له له.والثاين:أن احلكم فصار بأمره حيكم غريه تملوحيأن

ثانياً:{نتىتيتقوله:} خمتصاً.وجهًا احلكم هبذا فصار لنفسه حيكم أن له حيتمل{جمجمجم}أن
وعبعناحلكمباحلسابمنحتقيق،ةاحلكمبنيالعبادلتعجيلالفصليعينسرعأحدمها:وجهني:

(2)املستويفهبمامنقليلوكثري.(

رغمأنعقوهلموفطرهم،إالبعدبياناحلجةوإرسالالرسلرمحةاهللأناليعذبعبادهومن
.أيداعللتحاكملغريهاتمليبقفبعدنزولالقرآنباحلججوالدالئلالبين،هتديإليه

(3)﴾جمجمجمجمنيجمجمريجمىنينجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمٱ﴿تعاىل:،قال

أنزلاللَّه، مبيًنا،وقدأنزل)فيقولكيفأبتغيحكماغريما ُمَفصَّاًل فيهماحيلوماكتابًا
وكتاباهللفيهحكم،فالحكمإالهلل،(4)فالحاجةتقعإىلغرياللَّه.(ومايؤتىومايتقى،حيرم،
يعدلعنحكماهللحىتأعدلمعناههلجيوزألحدأنأحدمها:فيهوجهان:{جمجمجمجم )}اهلل.
إلهلجيوزألحدأنحيكممعوالثاين:عنه. أن،والفرقبنياحَلَكمواحلَاِكميه.اهللحىتأحتكم

منغريأهلهفـََيْحُكُمبغريواحلَاِكُمقديكون،احَلَكَمهوالذييكونأهاًلللُحْكمفالحَيُْكُمإالحبق
ص،حق من احَلَكم ذاتهفصار فعله،فات صفات من من،واحلَاِكم املدح يف أبلغ احَلَكم فكان

(1)احلَاِكم.(

وخالصةحديثاهللعننفسهيفهذااملبحث:
 .أناهللهواحلكم 
 .أنهيقصاحلق 
 .أنهخريالفاصلني 

                                                 

 (.2/125،د.ط،)النكت والعيون،املاوردي(2)

 .114(سورةاألنعام،آية3)

 (.4/225،)1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،املاتريدي(4)

 (.2/159،د.ط،)النكت والعيون ،املاوردي(1)
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 .أنهأسرعاحلاسبني 















 

﴾ّّّٰٰٰ﴿ المبحث الثامن:

إمنايكونتصرفههذاإناملتصرفبالفعلوالتدبرييفكلشئحىتدقائقاألشياءواألموروخفاياها؛
فهويعلمسرهموخبةفيمنخلق.،وحكمةيفتدبرياألمور،عزبعنهمثقالذرةعلمحميطاليعن

وجهرهم.

َّنبجمجمربجمجمجمجمجمجمجمِّٱُّٱقالتعاىل:
(1)

                                                 

 .3(سورةاألنعام،آية1)
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دواملراهرالستيعابنوعياألقوال.وذكراجل)وذكرالسرألنعلمالسردليلعمومالعلم،
(2)عيد.(االعتقاداتواألعمالمنخريوشرفهوتعريضبالوعدوالومجيع"نب"ب

الخيفىعليهدبيبمنلةيفالليلةاملظلمة.،لالكونبأكملهحبركاتهوسكناتهوعلمهمش
َّجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱٱقالتعاىل:

(3)

عليه النهار خفاء،...وعطف يزداد الوقت ذلك يف الساكن ألن بالذكر الليل )وختصيص
نأنالعامليقصداالطالععلىألنالليلملاكانمظنةاالختفاءفيهقديظلقصدزيادةالشمول،

واليقصدإىلاالطالععلىالساكناتيفالنهار، بأمهية لتحقيقمتامالساكناتفيه النهار فذكر
ألناملقصودمناإلخباربأناهلل"كالنتيجةللمقدمة،جمجمجم"اإلحاطةباملعلوماتوقدجاءقوله:

ملكاملتحركاتاملتصرفاتأقوىمنملكوإالفإنميلكالساكناتالتمهيدإلثباتعمومعلمه،
(4)عقبهذا.("جمجمجم"فظهرحسنوقعقوله:الساكناتاليتالتبديحراكا،

اهلل اسم كم"العليم"بامسه"السميع"واقرتن على بكلللداللة واإلحاطة العلم ال
وراءذلكوالعليميشريلتجاوزحدودامل،املسموعات باقرتانوهوسب،سموعاتفعلمهحييطمبا

وقدذكريفموضعآخريفالسورة:وتقدمامسهالسميععلىامسهالعليم.

َّجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثجمجمُّٱٱقالتعاىل:
(1)

املبالُغيفالعلِمبكّلمعلومفالخَيْفىعليهشيءٌ{مث}املبالُغيفمساعكلِّمسموع{متهت)}
(2)مناألقوالواألفعال(

امل"السميع":اهللومعىناسم مسعيسمعمسعاً،بالغةمنأبنية إدراك،فعله به يراد والسمع
(3)األصوات.

                                                 

 (.7/133،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)

 .13(سورةاألنعام،آية3)

 (.7/156(املصدرالسابق،)4)

 .115(سورةاألنعام،آية1)

(.3/116)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(2)
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والنجوىالشرعي:ومعناه السر يسمع واخلفوت،"الذي اجلهر عنده والنطق،سواء
(4)وقديكونالسماعمبعىنالقبولواإلجابة."،والسكوت

فعلهعلمعامل""الفاعلمناسمال،علىوزنفعيل،)صيغةمبالغة"العليم":اسماهللومعىن
يهخافيةيفاألرضواليفوالخيفىعل،مباكانوماهوكائنوماسيكونم""علي واهلل،يعلمعلماً

(5)أحاطعلمهجبميعاألشياءظاهرهاوباطنهادقيقهاوجليلها.(،السماء

يفموضعواحديفالسورة."العليم"بامسه"العزيز"وكذلكاقرتناسماهلل
َّجمٌٍَُِّّّّّجمجمجمجمىي ميجمٱُّٱقالتعاىل:

(6)

الغالبالقاهِرالذياليستعصيعليهشيٌءمناألشياءاليتمنمجلتهاتسيريمهاعلى{ِّ)}
املخصوص} واملصاحِل{جمالوجه املنافِع من التسيرِي ذلك يف ما مجلتها ِمْن اليت املعلوماِت جبميِع

.(7)املتعلقِةمبعاشاخللقوَمعاِدهم(

وعليها،وهذهأعظموأكب،ماسبقذكرأنهفالقاحلبوالنوىقاإلصباحكأنهفال ومنأفعاله
تسيريالشمسوالقمربقدرتهوغلبتهوعلمه.

ولكنهذه،هوالقويالغالبوالقاهرلكلشئ""العزيزأنومنفوائداالقرتانبنياالمسني:
ىعزةقوامهامشولالعلمنيدالعلفاجتماعاالمس،اتكونبعلماهللالشامللكلشئالعزةوالغلبةإمن

(1)"العليم".فهيعزة،وإحاطته

 جمجمجمٱُّٱقالتعاىل:وعلماهلليشملاجلزئياتوالكليات.

َّجممهجمجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجم
(2) 

                                                                                                                                                         

 .416،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة(الرضواين،3)

 .59،ص3،طشأن الدعاء(اخلطايب،4)

 .441،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة(الرضواين،5)

 .96(سورةاألنعام،آية6)

 (.3/165،د.ط،)لكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ا،أبوالسعود(7)

.349،ص2،طوهلل األسماء الحسنى فادعوه بها (اجلليل،1)
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والغيبهوكلماغابعن،علماهللواختصاصهبعلمالغيبياتوهوانتقالإىلسعة
".جم"وذكراختصاصهدونغريهبعلمالغيببقوله،اسوسكعاملاملالئكةواجلنوغريهاحمل

بقوله مفاحته."جم"وأشار لديه من سوى العلم هلذا الوصول إمكانية عدم )ومجلةإىل
عنده،"جم جمجمجم" ملعىن للجملةمبينة تأكيدا ومفيدة قبلها اليت للجملة بيان فهي

معر"جم جمجمجم"األوىل....ومعىن: والعلم به..... مستقال علما بكيفيةأي األشياء فة
(3)اليقني......(

هذه"جمجمجمجمجممثعطفعليهاعلمهباألمورالظاهرةللداللةعلىمشولعلمه)"
دوننفيعلمغريهوذلكعلماألمورالظاهرةاجلملةاليتدلتعلىإثباتعلمهللتعاىل،

ةتعميمإلفاد"جمجمجم"فعطفهذهاجلملةعلىمجلةاليتقديتوصلالناسإىلعلمبعضها،
للناس يظهر ال مبا علمه إفادة بعد الظهور يف املتفاوتة الظاهرة باألشياء تعاىل علمه

لقصدزيادةالتعميميفاجلزئيات"جمجمجمجمجم"عطفعلىمجلة:"جلحلجمجم".....ومجلة:
هوالدقيقة. العلممبا منأضعفاجلزئياتمؤذنبإحاطة معكوهنا باخلفايا العلم فإحاطة

(1)(أعظمأوىلبه.
اهلل اسم قوله،"العامل"مسها"العليم"ومبعىن يف السورة يف واحد موضع يف ذكره وجاء

َّجلحلخلملهلجمحمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱتعاىل:
(2) 

والعاملهو،والعلمنقيضاجلهل،فهوعامل،اسمفاعلمنعلميعلمعلماًعامل""الومعناه:
(3)ضواليفالسماء.الذيالخيفىعليهشئيفاألر،املتصفبالعلم

اهلل اسم بني امسهو"العامل"والفرق كان"العليم":بني مبا يكون.،العامل مبا وقالوالعليم
(4)الزجاج:"العليمفيهصفةزائدةعلىمايفالعامل."

                                                                                                                                                         

 .59(سورةاألنعام،آية2)

 (.7/272،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(3)

 (.273-7/272،د.ط،)التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)

 .73(سورةاألنعام،آية2)

،د.ط،مادة)علم(،د.ص.ة المعاصرةمعجم اللغة العربي (خمتارعمر،3)
 .111،ص5،طتفسير أسماء اهلل الحسنى(الزجاج،4)
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وأفعالهواآلية اهلل صفات من مجلة واألرض،ذكرت السماوات خلق كنو،من يقول أنه
وأنهعاملالغيبوالشهادة.،وأنلهامللك،فيكونوأنقولهاحلق

مشت لكصفة
ُ
مناسماهللوامل لكمعناه:و،"املِلك"قة

ُ
للموصوفبامل مشبهة فعله:،صفة

(5)املتصرفيفكلاألشياءبأمرهوهنيه.واملِلك:،فهومــــــَِلك،مَلَكمَيِلكُملكاً
(6)دونه.والشئإال،الذيالملكفوقه"امللك"الشرعي:ومعناه

يدالنعلىمتامالعلمومشولهعنحكمةوخبة.وختماآليةبامسنيمنأمساءه
اهلل اسم باحلكمةكيم":"احلومعىن للموصوف مشبهة حكماً،صفة حيكم حكم فعله

سديدةواحلكيممنالبشرمنتصد،فهوحكيم،وحكمة سليم.ورأي،رأعمالهوأقوالهعنرويّة
(7)ووضعالشئيفموضعه.،مروسدادهصواباألواحلكمة:

 عبثاًحكيم:الشرعي:ومعناه يفعلشيئًا ،ال لغريمعىنومصلحة الغايةوحكمة؛وال هي
(1)بلأفعالهسبحانهصادرةعنحكمةبالغةألجلهافعل.،املقصودةبالفعل

وزيادةومعىن"اخلبري": علم ،اخلبة من بالشئ بتفاصيواخلبري وأحاط الدقيقةَعِلَمُه وأملّ،له
(2)بكيفيةوصفهعلىاحلقيقة.

(3)املطلععلىحقيقته.،يءالعاملبكنهالش"اخلبري"الشرعي:ومعناه
اقرتان يف أنهتعقي"اخلبري"بامسه"احلكيم"والسر على والشهادة"عامل"بًا له،الغيب وأن

إالوأهناالتتعلقمبراد،اإلرادةالدالنيعلىكمال"جمحم")عقبباسمكمايقولابنالقيم:،امللك
ببواطنهااليتالتدركفهومتعلقوأنهكمايتعلقبظواهراملعلومات؛،حلكمةبالغةوعلىكمالالعلم

إىل،إالخببة احلكمة إىلالعلمفنسبة اخلبة كنسبة ظاهر،اإلرادة باطنة،فاملراد والعلم،واحلكمة

                                                 

 ،د.ط،مادة)ملك(،د.ص.معجم اللغة العربية المعاصرة (خمتارعمر،5)

 (.28/36،)1،طجامع البيان في تأويل القرآن ،الطبي(6)

 حكم(،د.ص.،د.ط،مادة)معجم اللغة العربية المعاصرة (خمتارعمر،7)

 (.3/1125)،1،طشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ابنالقيم،1)

 .353،ص1،طأسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة (الرضواين،2)

 .63،ص3،طشأن الدعاء (اخلطايب،3)
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باطنة،ظاهر اإلرا،واخلبة احلكمةفكمال وجه على واقعة تكون أن يكونوكمال،دة أن العلم
(4)واحلكمةباطناإلرادةوكماهلا.(،فاخلبةباطنالعلموكماله،كاشفاًعناخلبة

يفثالثمواضعيفالسورة:"العليم"معامسهكمااقرتناسماهلل"احلكيم"
 جمجمجمجمجم جمجمجمجمجمجمجمجمجمُّٱٱقالتعاىل:

َّجبحبجمجمجمجمجمجمجمنيجمجمريجمىنينجمجمجمجمجمجمجمجم
(5)

َّنتىتيتجمجمنبىبيبرت جم جمربجم جمجمجمجم جمجمٌٍَُِّّّّّجمُّٱتعاىل:قالو
(6)

َّجمجم جمىي ميجمجمجمجمجم جمجمجممنىنجمُّٱقالتعاىل:و
(7)

بأعمالعبادهمنخريأوشر،وسيجزيهم"يت"يفأفعالهوأقوالهوشرعه،"ىت"أي:"نتىتيت)"
عليها.(

ىمعلىحنوخاصحيققأمسإذهيإجراءالعل،احلكمةأخصمنالعلمبنياالمسني:والفرق
ملالهيف،وخلقوقّدر،وأنهأمروهنى،"احلكمةتتضمنكمالعلمهوخبته:يقولابنالقيم،الغايات

(1)اليتيستحقعليهاكمالاحلمد".ذلكمناحلكموالغاياتاحلميدة؛
ٌَّّجمجمجمجم ىي ميجمجمجمُّٱٱٱيفقولهتعاىل:،بامسه"اللطيف""اخلبري"اسماهللكمااقرتن

(2)
علىمجلة:معط"ٌّجمجم")ومجلة: أخرى.وفة األبصارفهيصفة أوهيتذييللالحرتاسالتدركه

(3)دفعالتوهمأنمنالتدركهاألبصاراليعلمأحوالمناليدركونه.(

فُلطفًامبعىنيلطُ)بالفتح(اسمفاعلإنكاناشتقاقهمنَلَطف"اللطيف":ومعىناسماهلل
(4)فهوصفةمشبهةمبعىندقوخف.)بالضم(َلُطفوإنكاناشتقاقهمن،رفقوأكرمواحتفى

                                                 

 (.1/79،د.ط،)بدائع الفوائد (ابنالقيم،4)

 .128آية(سورةاألنعام،5)

 .139(سورةاألنعام،آية6)

 .83(سورةاألنعام،آية7)

 (.461-3/459،د.ط،)مدارج السالكين (ابنالقيم،1)

 .113(سورةاألنعام،آية2)

 (.7/417،د.ط،)التحرير والتنوير ،ابنعاشور(3)

 (.7/415(املصدرالسابق،)4)
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ويسبب،هيفخفاءوسرتمنحيثاليعلموناحملسنإىلعباد)"اللطيف":ومعناهالشرعي:
(5)هلمأسبابمعيشتهممنحيثالحيتسبون.(

الذيلطفصنعه)اللطيف:":"اخلبريبامسه"اللطيف"قالابنالقيميففوائداقرتاناسماهلل
األفهام،متهوحك ببواطناألواخلبري:،ودقحىتعجزتعنه إىلاإلحاطة شياءالذيانتهىعلمه

بظواهرها أحاط كما وختفيه،وخفاياها الضمائر ماحتويه اخلبري اللطيف على خيفى فكيف
(6)الصدور؟(

،لمهجبميعاألشياءيفكلاألوقاتأحاطع،مشلكلشئيفالسماواتواألرضعلماهلل
وليسألحدأنحييطبعلمه.،غريمسبوقجبهلوالملحوقبنسيانهوعلم

 (1)َّجيحيجم مهجمحنخنمنهن جلحلخلملهلجمحمخمممجنجمجمُّٱٱقالتعاىل:

مقررةملضمونماقبلهامنمجلةمستأنفةأيضا،مبالغيفالعلمأزالوأبدا.أي:"جيحيجم مه)"
املعلوماتفلوكانلهبكلأنهسبحانهلذاتهعاملأي:ببطالنمقالتهمالشنعاء.الدالئلالقاطعة،

(2)وهولغريهتعاىلمنفيباإلمجاع.(ومنهاعمومالعلم،فالبدأنيتصفبصفاته،ولد،
وخالصةكالماهللعننفسهيفاملبحث:

 .أنهبكلشئعليم 
 .أنهعاملالغيبوالشهادة 
 .أنهعندهمفاتحالغيباليعلمهاإالهو 
 .أنهيعلمالسرواجلهر 
 .أنهمسيععليم 
 .أنهحكيمعليم 
 .أنهعزيزعليم 
 .أنهلطيفخبري 

                                                 

 .45-44،ص5،طتفسير أسماء اهلل الحسنى (الزجاج،5)

(.2/492،)1،طوالمعطلة الجهمية على الرد في المرسلة الصواعق ،القيمابن(6)
 .111(سورةاألنعام،آية1)

 (.4/451،)1ط،محاسن التأويل، القامسي(2)
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 .أنهلهامللك 
 .أنهيقولكنفيكون 
 .أنقولهاحلق 
 .أنهفالقاإلصباح 
 .أنهالمبدللكلماته 
 .أنهالتدركهاألبصاروهويدركاألبصار


 
 

 
 

 
 الفصل الثالث.

 )سنة اهلل في االجتماع اإلنساني.(
 مدخل وثالثة مباحث:

 سنة اهلل في أعدائه. المبحث األول:
 سنة اهلل في أوليائه. المبحث الثاني:

 حال األمة في المستقبل المبحث الثالث:
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 مدخل:
مباحتملهمنمعارفوعلوموأنباءعنأحداث(2)اهلليفاالجتماعاإلنساين(1)إناإلخبارعنسنن

بضياعجزءمنالتاريخاإلنساينوإمابضياعتارخييةوعقديةاليدريعلمالتاريخعنشأهناشيئًاإما
هوضرورةلتصحيحالكثريمناملفاهيمعنتاريخالبشريةحقائقهمبااختلطبهمنالزيفوالتحريف؛

فقدظنواأناإلنساناهتدىإىلالعقيدةبنفسهدونمعلموأنه(3)وبدايةمعارفهاوتعرفهاعلىاهلدى
ومليكنيعرف ناقصًا القرآنوكش؛(4)الكالمخلقخلقًا احلقائقالتارخييةفجاء ،فكثريمنهذه

عليهمنرغد،راألممالسابقةمنإخباربالغيبباإلضافةملايفذكرمصائ وملايفالنظرمباكانوا
فسنناهللمطردةمنوقوعبأسهباملكذبنيوحتقق،كنييفاألرضمنالعبةواالتعاظالعيشوالتم

نصرهللمؤمنني.

السماءوكثري يف حدث العقيدة تاريخ القرآن،من سريويه كما يرويه أن ألحد يكن فلم
كذلكفسرهاوفققواعدمنهجيةووفق؛(6)وكماأخبعنأحداثمليكنأحديعلمها،(5)الكرمي

                                                 

:السنةقالابنتيمية:ومعناهيفاالصطالح:،)سنن(مادة،لسان العرب،ابنمنظورالسريةحسنةكانتأوقبيحة.السنة:(1)
إناهللأخبأنسنتهلنتتبدلولنوقاليفموضعآخر:،هيالعادةاليتتتضمنأنيفعليفالثاينمثلمافعلبنظريهاألول

(.23-13/21)،2ط،مجموع الفتاوى ،ابنتيميةعادتهاليتيسويفيهابنيالشئونظريهاملاضي.وسنته:،تتحول
أي،ولكلجمتمعبناءاجتماعي،يةثقافيةواحدةويعيشونيفمنطقةجغرافيةمعينةهوجمموعةمنالناسيشرتكونيفخلف(2)

،2ط،الموسوعة العربية العالميةينظرتأثرعلىالوظيفةالعامةللمجتمع.،شبكةمنالعالقاتاملتبادلةبنياألفرادواجلماعات
(1/214.)
.123آية،طهٱٱَّ جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جممس  جم جم جمُّٱٱقالتعاىل:(3)
.31،33منآية،البقرةَّجم جم جم جم ُّٱٱٱوقال:ٱَّ جم ِّ ُّ َّ ُّٱٱٱقالتعاىل:(4)
.5آية،آلعمرانَّ جم يت ىت نت جم جم  رت يب ىب نب جم ُّٱٱقالتعاىل:(5)
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وهوهبذااملنهجالتحليليحيددالرتابطبني،هاكلماحتققتأسباهبابإذناهللسننمطردةتتحققآثار
وهذااملنهجهوالذيميلك،والنتائجوبنياملراحلواألطواراألحداثكماحيددالرتابطبنياملقدمات

 إعطاء األفق،التفسريالصحيحللتاريخاإلنساينوحده إىلهذا البشرية املنهجالقرآينينقل فجاء
جعليهاومعرفةمراحلهائويشرعهلمالنظريفأحداثالتاريخاإلنساينلبناءتصورللمقدماتوالنتا

إذكانقصارىمايروىمنالتاريخ،هشيئاًجديداًعلىالعقلالبشريفكانهذااملنهجبرمت،وأطوارها
جمردرواياتعناألحداثوالعاداتاليربطبينهامنهجحتليليحيددالرتابطبنياملقدماتوالنتائج.

االجتماعاإلنسايناالفصلعنسنناهلليفهذتقدأوردةوعلىأمهيةماذُكرإالأنالباحث
وهذهالسنن،استكماالًألهدافهذاالبحثمنمجعالدالئلعلىوجوداخلالق،أوهلمالسببني:

وقادرعلى،ضرغمبطشهمومتكنهميفاألرواطرادهادليلعلىوجودإلهقادرعلىإهالكالظاملني
نصراملؤمننيرغمضعفهموقلتهم.

أيد باملعجزاتاخلارقةإله عليهموأمهل،رسله قدرته رغم املؤمننيفنصر،املكذبنيلرسله
،فيهديهمسبلالرشاد،يؤيداجملاهدينيفسبيله،وسنةباقيةمنسنناهلل،حقيقةمنحقائقالوجود

ديهزموق،ةيريدهافتظهرباديالرأيهزميةوقديؤخرالنصرحلكم،دونصرهوتأييفهمستارلقوةاهلل
الباطليفمرحلةاحلق ويظهر القرآنو،يفمعركة يفمنطق علىكلها ختفىحكمتها للنصر صور
هممطالبو،البشر والنصربعد،نبالسريعلىهنجالقرآنوأوامرهواملؤمنونغريمطالبنيبنتائجإمنا

اىلوعادتهطريقبرهاين)االستداللبسنتهتعيقولابنتيمية:.(1)ذلكمنأمراهلليصنعفيهمايشاء
قدعلم،ومنيقولمبجرداملشيئة،باحلكمةمنيقول،اهرجلميعاخللقوهممتفقونعليهظ فإنه

سبحان والكواكبعادته والقمر الشمس طلوع يف من،ه وغريه اإلنسان خلق يف وعادته
وأ الصادقني األنبياء يف تعاىل سنته كذهبماملخلوقات.....كذلك وفيمن عليهمتباعهم كذب ،أو

وي ينصرهم احملمودةفأولئك العاقبة هلم وجيعل وي،عزهم يهلكهم العاقبةواآلخرون هلم وجيعل ذهلم
(2)كمافعلبقومنوحوبعادومثودوقوملوط(.،املذمومة

                                                                                                                                                         

.49منآية،هودَّني جم جمري   جمىن ين  جم جم جمجم جم جم جم جم  جم  ُّٱٱقالتعاىل:(6)
.112ص،د.ط،منهج القرآن في التربية ،شديد(1)
.247ص،د.ط،النبوات،ابنتيمية(2)
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فتلكالسنناليتحتكمالكونمبافيهومنفيهتُعدأبرزمظهرمنمظاهرالداللةعلىوجود
وارتباطعناهللتعاىلوتص احلياة اليتتنمعلىاتساقسننحركة البالغة باحلكمة اصررفهيفخلقه

ب يظهر ببعض.كما بعضها رسلهاالكون يد على جيريه مبا والسنن القوانني هذه منستثناءات
هلم وتصديقًا لتظهرمشيئتهوإرادتهأنهالفاعلاملختاروأناختيارهاليرضخألي،معجزاتتأييدًا

قيد.
أنيكونتطبيقًاملامتإثباتهفيماسبق،حتقيقهمنهذاالفصلةالباحثتقصدواهلدفالثاينالذي

ففيفهمسنناهلليفاالجتماعوأنيفاتباعهالنجاةوالفوز.،منفصولمنأنهدىاهللهواهلدى
اإلنسا جلبللسعادةاإلنساينوهيسننتشملحياة والدنيوية لألرضوإقامةوعمران،نالدينية

 أسباب وحتصيل لألممالدول بالنسبة واحلياة هلذه،االستمرار املعاكس السري من حتذر وباملقابل
وبيانللصراعبني،لأحوالالناسالواقعةواملتوقعةوبذلكيكونرصدلواقعإسالميمنخالالسنن.

همكمابنوهءاإلسالميفنفوسوهودعوةللتأسيبالسلفيفبنا،روفهومعاناتهاحلقوالباطلبكلظ
فطبيعةاملعركةواحدةوواقعاليوميشبهالواقعالذيواجهتهالسورةمنحيث،أولمرةوفيمنحوهلم

وسلوكاً ثابت،انتشارالفساداعتقادًا ةفأحداثالتاريختتكرروتتشابهإىلحدكبريألنوراءهاسننًا
كرميلهأنتكونالسننوالقواننياليتحتكمحركتهوتنظمولعلمنرمحةاهللباإلنسانوالت،حتركها

ت حياته الدقيقةمنهج التفاصيل دون عامة تكون،وجهات أوسعوبذلك واحلرية التفاعل مساحة
ومنمثيكونأهالًللمسؤليةوالتكليفوحتملتبعاتأعمالهيفالدنياواآلخرة.،مدى

البشري احلياة واقع طبيعة ارتباط االعتقاد؛واملالحظ بطبيعة بعدة الفصل هذا جاء لذلك
للواقع. وتصحيحًا بيانًا االعتقاد واألقوالتصحيح املواقف تشابه إىل الكرمي القرآن أشار وقد

 مي جم جم جم جم جم جم  جم جم ىن ُّٱٱقالتعاىل:،ألفكاروالتصوراتاليتتصدرعنهاواألعمالنتيجةلتشابها

َّجم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جمجم جم جم ىي
(1)

باحلسوالنظروالتجربةلالعقلإىلفهمسنناهللهوروسبي مثالربطبنيالفكروواقع،بطتفكريه
احلياة.

                                                 

.148آية،سورةاألنعام(1)
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املنهجوحذرالقرآنا وطالب،وجعلمنالتاريخعبةللبشرية،لكرميمناالحنرافعنهذا
واحلضاراتالسابق األمم يفمصائر وبالسرييفاألرضوالنظر يفسببهالكها والتفكر ،فنائهاة

.(2)فأساسهالكاألمموفنائهاكماسيظهرسببهالبعدعناملنهجالرباين
فضالًعنأنالنماذجاليتقدمهاالقرآنالكرمييفطريقاإلقناعهيمناذجبشريةتعيشعلى

تزويقوالليسفيها،(1)منخاللقصصصادقة،قعتأكلالطعامومتشييفاألسواقأرضالوا
كمايفقصةإبراهيممع،والتعينبالتفصيالتأواألمساءىلالغايةوتستهدفالعبةتقصدإ،حتريف

السورةقومهوأسلوبهيفاإلقناعبألوهيةربهوماصاحبتالقصةمنأحداثتتناسبمعموضوع
ومباحتويهالقصصمنأساليبتنفذإىلعواطفاإلنسانوكوامنهفتحدث،ومعاجلتهالقضيةالعقيدة

(2)راملطلوب.األث

مناهجليصلبالناسإىلاتباعاملنهجالرباينعنإميانواقتناع القرآنالكرميعدة واستخدم
واملنهجالعاطفي املنهجاملعريفيفاإلخبارعناألممالسابقة يفسردقصصاألنبياءمعفاستخدم

األممالظاملة.اتيفهالكواملنهجالعقلييفاستخالصالعبوترتيبالنتائجعلىاملسبب،أقوامهم
املناهجمنأساليبمتنوعةحتققالتأثرياملطلوبوهيختاطبيفاإلنسانعقلهوما تضمنتههذه

وختاطبقلبهبأسلويبالرتهيبوالرتغيبمنالتلويحمبصري،تسوقاملقدماتمثتنطقبالنتيجةعندما
واستكبواعنآياتاهللورسل وختاطب،روالتمكنيملنآمنواتبعالرسلصوالوعدبالن،همنكذبوا

اطفتهباألسلوبالقصصيوختاطبعفكرهيفدعوتهللنظروالتأمليفالتاريخواألممواحلضارات.
يرسنناهللوالختلومننظرةعلميةقائمةعلىتقدهتماموالذييشحناهلممواألذهان.املثريلال

يعاتدرستعلماالجتماعلماحلديثمنتفصيالتوتفرتوصلإليهالعوما،يفالكونواجملتمعات
والقدوةالعمليةبذكر،هاملنتدبروأقبلعليهامنذنزلأعطىالقرآنالكرميمفاتيحعلوم،اإلنساين

األنبياءوصبهميفدعوةأقوامهم.

                                                 

.167ص،د.ط،النبوات،ابنتيمية(2)
.13آية،الكهفٱَّهت مت خت حت جت ُّٱٱقالتعاىل:(1)
.87ص،2ط، َمعَلمة اإلسالم ،اجلندي(2)
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وغالبماحكاهالقرآنالكرميعناألممالسابقةمضمونهأنالتمكنييفاألرضورغدالعيش
كاالبتالءبالنعم،بتالءوهوأيضاًسنةمنسنناهللبلهونوعمناال  ليسدليالًعلىرضىاهلل

،والضعيفبالقويوبالعكس،الغينبالفقريوالفقريبالغينعض؛والنقموابتالءالناسبعضهمبب
ليظهرهماهللعلىحقيقتهم.

وجاءذكرسنةاالبتالءيفسورةاألنعاميفموضعني:
َّ جم ىن من جم جمجم جم جم  جم جم جم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱالتعاىل:ق

(1)
َّجم جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جم مي خي حي جي  جم مه جم ُّٱٱوقالتعاىل:

(2)
خمالفتهبينهمفيماقسمهلممناألرزاق)وإمنافتنةاهللتعاىلذكرهبعضخلقهببعض،قالالطبي:
فأحوجبعضهمإىلبعض،بعضاضعيفا،ويا،وبعضاقوفجعلبعضاغنياوبعضافقريا،واألخالق،

والفقر، بالغىن الناس اختبنا بذلك..... هلم منه والذل،اختبارا والضعف،والعز واهلدىوالقوة
 جم  جم جم جم"للذينهداهماهللووفقهم:كييقولمنأضلهاهللوأعماهعنسبيلاحلق،والضالل،

والرشد،"، أذالءباهلدى ضعفاء فقراء أقوياء؟"،جم جم"وهم أغنياء هبم،وحنن ومعاداةاستهزاء
إجابةهلؤالءاملشركنيالذينأنكرواأنيكوناهللهدىأهلاملسكنة"،جم ىن من جملإلسالموأهله...."

ممنأناأعلممبنكانمنخلقيشاكرانعميت،وتقريرهلم:،وخذهلمعنهوهمأغنياءلضعفللحق،وا
(3)هوهلاكافر.(

م،(4)بهةاملكذبنيللرسليفكلعصروهذهكانتش وأوالدًا نالرسلبأهنمأشدقوةوأكثرأموااًل
فكانعاقبةأمرهماخلسران.،وممناتبعهممناملؤمنني

شرعه أقاموا هم إن واالستخالفيفاألرض والتمكني بالنصر املؤمنني اهلل وعد وباملقابل
وصورهلمحاهلممستقباًللوخالفوااملنهجالرباين،ووضحهلمأخطارومآلخمالفتههجه.واتبعوامن

منفرقةواختالفوليحذرواماأصاباألممقبلهممنعذاباالستئصال.

                                                 

.53آية،سورةاألنعام(1)
 .165آية،سورةاألنعام(2)

(.11/389)،1ط،ن في تأويل القرآنجامع البيا ،الطبي(3)
.35آية،سبأَّ  ىن جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:(4)
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ألنالفريقنيجتريعليهما،بلتؤخذمناملؤمنوالكافر،وحدهموالعبةالتؤخذمنسرياملؤمنني
أنالسننوالقواننيالطبيعية.شأهناش،تساويوالحتايبهذهالسننأحداًسنناهللبال

ما منبيانلسنناهلليفأعدائهاملكذبنيلرسلهوبيان،ستكونعليهمباحثالفصلوهذا
احلق.أسبا على كبهم تكذبيهمب يف،ونتائج وسننه املهتدين أوليائه من مناذج تقدمي وباملقابل

الفةمنهجاهللوسنتهملآلحالخممثخنتمبوصفا،صرهمبعدضعفهموخذالنالناسهلممتكينهمون
فهذهسنناهللالتتغريوالتتبدل.،يفاألرض
َّ  مث هت مت حتخت جت هب خبمب  حب جب جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

(1)
المتضييفالناسجزافاً الجترييفاألرضعبثاً،فاألمور تتحقق،واحلياة ثابتة ال،فهناكسنن

برمهاليعرتيهتسريمباقضاهاهللوسنهوأ،يديرهايأكبشاهدعلىوجودإلهوه،تتبدلوالتتحول
فضالًعنأنيقدرأحدعلىتغيريه.،تبديلمنهسبحانه

الدعو بتكرار عليها ويؤكد احلقيقة هذه يقرر قبلوالقرآن من لألجيال وقع فيما للنظر ،ة
وداللةذلكعلىثباتالسننواطرادالنواميسداللةعلىوجودمدبرهلا.

أن كذلكفكما وعلمه بتدبريه يسري خلالقه خاضع الكونية بسننه خاضعونالكون واألفراد األمم
،اقبالليلوالنهاروتعاقبالفصولوكماأنسريالشمسوالقمريفأفالكهماسببلتع،لسنناهلل

.اكذلكهالكاألمموفنائهانتيجةحتميةألسبابمعينةأدتإليه

ستمرارهاوعدالتهااملبنيةعلىاحلكمةالبالغة:وهلذهالسننخصائصحتفظهلاا
والأناهللخيالفها،يسألحدقدرةأنيقلبتلكالعادةول،أيأهناالتتغريعنماهيتهابات:الث .1

 جم جم ُّٱٱقالتعاىل:ألهنامقتضىحكمتهوعلمهفالجتريمتعلقاهتاإالعلىسننواحد.بغريها؛

َّ  جل جم جم جم جم جمجم جم جم
علمبأنهذهالسننالتبديلهلابغريهاوالتتحولعنفحصلال،(2)

(3)صاحبهاإىلغريمستحقها.

                                                 

.115آية،سورةاألنعام(1)
.43منآية،سورةفاطر(2)
 (.13/71)،3ط،التفسير الكبير ،الرازي(3)
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قيقةالينقضعادتهاليتيفاحل )فإناهللواملقصودباطرادالسننهناأهناالتتخلفاالطراد: .2
 (4)القاضيةبالتسويةبنياملتماثلنيوالتفريقبنياملختلفني.(،هيسنته

ولوالاطرادهاملا،همنأخطاءولتجنبمااقرتفو،السابقةللعظةواالعتبارصاألممفاهللقصقص
َّ  جم جم مس ُّٱٱأمكناالتعاظواالعتبارهبا.قالتعاىل:

(1) 
،علىاجلميعدونحماباةأومتييزاملقصودبالعمومهناهوأنحكمهذهالسننيسريالعموم: .3

 والعلىقومدونقوم.،فرددونفردغريمقتصرةعلى،غضالنظرعنأدياهنموأعراقهمب
َّ جم جم  جم جم جم جم جم مس جم ُّٱٱقالتعاىل:

(2).(3)















                                                 

.219ص،د.ط،النبوات،ابنتيمية(4)
.2منآية،سورةاحلشر(1)
.43آية،سورةالقمر(2)
.116-99ص،2ط،السنن اإللهية في األمم واألفراد ،عاشور(3)
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 سنة اهلل في أعدائه. المبحث األول:

،ممالسابقةاليتحادتعنالطريقجاءاألمريفسورةاألنعامبالسرييفاألرضلالعتباربعواقباأل
رمنالوقوعفيماوقعفيهأهلها.وهوحتذي،وأخذتيفاالحنرافوالتكذيب

َّ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم جم جم ىي ُّٱٱقالتعاىل:
(1)

علىاالتعاظواالعت ودعوةإىل،بارمبصرياألمماليتكذبتقبلهمأيسرينظروتدبرحثًا
لعبوعظاتتوصلإىلاإلميان. التاريخبوعيوفكروتبصراستخالصًا )والسرييفاألرضمراجعة

ي كييبنواهبدفالعبة حتققتأسباهبا كلما سنناهللتتحققآثارها الناسمنمالحظة تمكنبه
اللهيقومولكيحيصلواعلىتفسريصحيحللتاريخمنخ،هتمللمقدماتوالنتائجعلىضوئهاتصورا

وهومنهجحتليليتكويينحيددالرتابطبنياألحداثكماحيددالرتابطبني،احلاضرويبىناملستقبل
(2)قدماتوبنياملراحلواألطوار.(امل

وجاءتالدعوةيفالسورةمرةأخرىبأسلوباالستفهامإىلمراجعةأحداثالتاريخوالوقوف
منأسبابالرخاءواالزدهارمامليهيءملشركيالعرب اهللهلا اليتهيأ علىمصائراألممالسابقة

تذكرياًهلموختويفاً.

َّ  مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب جم جم جم جم جم جم جم  ني جم جم ري جم ين ىن جم جم جم جم جم  جم  ُّٱٱقالتعاىل:
(3)

حيثحيل،اذاًلسنتهيفاالجتماعاإلنساينوهوإخبارعنحوادثأفىناهللهباأمماًسابقةإنف
عذاباهللعندكفرانالنعموتكذيبالرسل.

                                                 

.11آية،سورةاألنعام(1)
.424ص،رسالةدكتوراه،وظيفة األخبار في سورة األنعام ،السادايت(2)
 .6آية،سورةاألنعام(3)
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،سلوبالسردوالوصفمثأ،لالهتماممبابعدهولفتلالنتباهوابتدأبأسلوباالستفهاماملثري
االعتباربأنماحّلهبموهمأوسعسلطاناًوأرغدعيشاًقدحيلباملشركنيحيثواهلدفمناإلخبار؛

أيأهلكناكلَّقرنمنتلكالقرونبسببماخُيّصهممن" جت هب "يهلكونوينشئاهللقرناملؤمنني.)
ؤالءمثُلماحلَّهبممنالعذابوهذاكماالذنوبفماأغىنعنهمتلكالُعَدُدواألسبابفسيِحلُّهب

أيأحدثنامنبعدإهالككلقرن" مت خت حت"ترىآِخُرمابهاالستشهاُدواالعتباروأماقولُهسبحانه
بدالًمناهلالكنيفلبيانكماِلقدرتِهتعاىلوَسعةُسلطانهوأنماذُكرمنإهالكاألممالكثرية"مث  هت"

 (1)شيئاًبلكلماأهلكأمًةأنشأبدهلاأخرى(مليـَنـُْقْصمنملكه
  وهذامامتاإلشارةإليهمنأنسنناهلليفاالجتماعاإلنساينداللةمندالئلوجوداهلل

تلويحالوهومضموناآلياتالتاليةمن،عنخلقهفهويهلكهموينشأغريهموسعةسلطانهوغناه
.بالسنناإلهليةاملؤيدةمبحفوظالتاريخوبقايااآلثاريفمقاماإلنذاربعذاباالستئصالفاآلية

 جم جم جم جم  يت ىت نت جم جم رت ىبيب نب  جم جم رب جم جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جمجم ىي مي جم ُّٱٱقالتعاىل:

َّجم جم جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جمجم
(2)

اإلمهال آخرىهيسنة سنة أمه،وهنا إذ عنرمحته لاملشركنيومليعجلهلموهيكناية
وليسهناكظلمأشدمنالكفر،املنيوحتذيرهلموذلكباإلخبارعنسنتهيفاستئصالالظ،ةالعقوب

"أيفالٌّ  جم جم"هنامتهيدملعىناإلمهالالذييفقوله:واملقصودمنالوصفبذيالرمحة،)والشرك.
 جم جم جم جم  جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جم جمأيأنهلرمحتهأمهلهمإعذاراهلم."يقولنأحدملاذامليذهبهؤالءاملكذبني،

إنيشأاهلليعجلبإفنائكمويستخلفمنبعدكممنيشاءممنيؤمنبه...أيفماواملعىن:"جم
 (3)إمهالهإياكمإالألنهالغينذوالرمحة.(

والوع النداء من املختلفة املنهجالعاطفييفأساليباآلية فالحويظهر والتعقيببعدم يد
مبايذكرهمبأهنمقومءضربمناالستمالةللكفارالذينخوطبوابالدعوةأوال،يفهذاالندا)الظاملني.

املشرتكة،....، واملنافع والرتبية الفطرة بباعث ومنفعتهم خريهم على وحيرص حيبهم الذين الرسول

                                                 

 (.3/111)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(1)

 .135-133آية،ألنعامسورةا(2)

(.8/86)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(3)
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جديرابأنحيركهذهالعاطفةيفقلوهبمفتحملاملستعدعلىاإلصغاءملا" يت "فكاننداؤهمبقوله:
(1)(يقولوالتأملفيه

بالظلمويظهرمماسبقمناآلياتأنالسبباألصيل وأعظمالظلم،يفهالكاألممهواتصافها
َّجم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم  جم جمُّٱٱقالتعاىل:الكفروالشركوالتكذيب.

(2).
اظنُّكمبنأيالينُجونمنمكروه واليفوزونمبطلوبوإذاكانحاُلالظاملنيهذافم"جم جم جم")

(3)يفالغايِةالقاصيِةمنالظلم(
فجاءتمرةبأسلوب،اهلليفالظاملنيبأساليبخمتلفةوقدتكررتاآلياتاليتتشريلسنة

َّ جم جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:التقريروالتأكيد:
(4)

احلجةعليهموهيبيانللسنةاإلهليةبأنعذاباالستئصالاليقعمنهتعاىلإالبعدإمتام
،مسبباإلهالكوشرطهإرسالالرسلفالظلبإرسالالرسلوحتذيرهممنمغبةاالستمراريفكفرهم.

فاهللقدميهل،وهيسنةعامةيفالظاملنيوشرطه.فسنةاهللأناليقعاإلهالكإالبعدحتققسببه
شأنعظيممنشؤوناهللهو"جم جم جم جم جم جم يل ىل"ومجلة:)الكفرةولكنهيعجلالعذابللظلمة.

ورمحته،تعاىل، شأنعدله اخلريوالصالح،وهو لعباده أعماهلم،ورضاه سوء أثروكراهيته وإظهاره
ويفالتقدمإليهمباإلنذاروالتنبيه.وعدممباغتتهمباهلالكقبلربوبيتهإياهمهبدايتهمإىلسبلاخلري،

منه: علم إذ إجياز عندعوةأناهلليهلكالقرىالكالم أعرضوا علىالشركإذا املسرتسلأهلها
وأنهأرادمحلتبعةهالكهمعليهم،وأنهاليهلكهمإالبعدأنيرسلإليهمرسالمنذرين،الرسل،

.(5)(لوالرمحناربنافأنبأناوأعذرإليناحىتاليبقىيفنفوسهمأنيقولوا:
وجاءتقريرهذهالسنةمرةأخرىبأسلوباالستفهام:

َّ  جم جم رت يب ىب نب جم جم  رب جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
(1)

                                                 

(.8/113)،1،طتفسير المنار ،رضا(1)
.21آية،سورةاألنعام(2)
(.3/118)،د.ط،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوالسعود(3)
.131آية،سورةاألنعام(4)
 (.8/81)،د.ط،رالتحرير والتنوي ،ابنعاشور(5)

.47آية،سورةاألنعام(1)
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،وهوماأفادهاالستثناء،عذاباهللاليتخطاهمإىلغريهمحتذيرأنالظاملنيعلىخطرعظيممن
،اليهلكبهغريكم)فكأنهقال:ملة.ألنمنسنناهللأنينجياملؤمننيحالاالستئصالللقرىالظا

(2)كموجنايتكمعليها.(وإمناهتلكونبظلمكمألنفس

ل التوقع ذكرتوقوعالعذابعلىصورة قبلوقوعهواآلية أسبابه وجاءت،لمشركنيليتقوا
فكانتهذهاآليةللتحذير،تةنتيجةلظلمهموتكذيبهملرسلهمتعقيبًالذكرمنوقعهبمالعذاببغ

فيهاألحد.الاستثناء،سنةاهلليفالظاملنييفكلعصرمننفساملصريوأهنا

 جل جم  جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم مس جم جم  جم مخ ُّٱٱقالتعاىل:

َّ  جم جم جم جم جمجم يل ىل مل خل  حي جي جم مه جم هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل
(3)

هالك نعمة على جاء للناسواحلمد صالح هالكهم ألن نعمة،الظاملني ألن،والصالح
تغيريللحقوقوإبطالالظلم العدلويفهال،للشريعةفيه تستوجب،كالظاملنيعودة وذلكنعمة
الشكر.

االبتالء واالستدراجوسنة اإلمهال االستئصالوهيسنة تسبقسنة سنن يفاآلية وتظهر
املراد)فأخذاهللاليقعدونشرطهوهوالتحذيرواإلنذار.،عموالنقملعلهميعودواعنكفرهمبالن

 مه جم هن  خم حم جم هل مل"يهمومليتعظوامباناهلممنالبأساءوالضراءفلمامليتعظواأهنماهنمكوايفمعاص

 من خن"فرحبطر" حن جن مم "....منالنعمالكثريةكالرخاءوسعةالرزقمكراهبمواستدراجاهلم." جي جم
أيفجأةْغَتًة""بَـعاقبناهموأنزلناهبمالعذاب"َأَخْذناُهْم"منالنعمومليقومواحبقاملنعمجلشأنه"

(4).(ليكونأشدعليهموأفظعهوال
 

ويفمقدار،العقولإىلالنظريفوجودمنشئهاوسنةاالبتالءبالنعمكغريهامنالسننتوقظ
خلالقها للتفري،الشكر االبتالء فيهفيكون ومقصر  الشكر حبق موف  بني بنعمة،ق كافر  وجاحد 

املنعم.
                                                 

 (.7/418)،1،طتفسير المنار ،رضا(2)

.45-42آية،سورةاألنعام(3)
(.144-4/143)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ،األلوسي(4)
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كونيدوالعقاباإلهليمبينعلىالعدلاإلهليحبيثتوبتتبعاآلياتيظهرأنالوع
فلماكانالشركفيكونعقاباهللللعبدعلىقدرذنبهوماارتكبه.،العقوبةمكافئةللذنبالواقع

االستئصالأع عقوبة استوجب الظلم مثله،ظم على الظامل تسليط يف،ومنه اهلل سنن من وهي
اهلليفخلقهيفوهيتعدمنأكبمظاهرعدل،جنسالعملءمناالجتماعاإلنساينوذلكباجلزا

وهوإحلاقالنظريبالنظري،وابهوعقابهكلهقائمهبذهالسنةفشرعاهللوقدرهووحيهوث،الدنياواآلخرة
واعتباراملثلباملثل.

َّ  جم  جم جم جم جم جمىن من جم جم ُّٱٱومنتطبيقاتهذهالسنةيفالسورةقولهتعاىل:
(1)

وطبقاٌتمتباينةمتف{ جم}) فإنأعماهَلم{ىن من}اوتٌة كانتأوسيئًة منأعماهلمصاحلًة
(2)(درجاٌتيفأنفسهاأومنجزاءأعماهِلمفإنكلَّجزاء مرتبٌةمعينٌةهلم

َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱٱوقولهتعاىل:
(3)

ذكرتيفواآليةوإنكانت،فنأخذمنالظاملبالظامل،أينسلطبعضالظاملنيعلىبعض
فتدلعلىأن،إهناتشملبطريقاإلشارةكلظاملمعرضذماملشركنييفاتباعهمإلغواءالشياطنيف

الظامل على يسلط يظلمه.اهلل بعضمن أولياء كوهنم ماب،أما الطبعفبحكم يف تشابه من ينهم
واهلدفوبسببما،واحلقيقة اتفاقيفالوجهة من منوحد،بينهم ماينتظرهم يفوحبكم املصري.ة

يفكلزمان عامة منخالفات،وهيسنة علىمابينهم بعضًا بعضهم يساند واحدة كتلة تراهم
،قصودمناآليةاالعتبارواملوعظة)املوصراعيفاملصاحلإذاكانتاملعركةمعديناهللومعأولياءاهلل.

الظاملنيوتوخياألتباعصالحاملتب بوالية مناالغرتار منسنناهلليف،وعنيوالتحذير وبيانسنة
(1)العاملني.(

                                                 

 .132آية،سورةاألنعام(1)

 (.3/187)،د.ط،الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا ،أبوالسعود(2)

 .129آية،سورةاألنعام(3)

 (.8/75)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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ومنتطبيقات،ةمنجنسالعملالذيُعقبواعليهوكذلكاحلاليومالقيامةفجنسالعقوب
 جل  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱقولهتعاىل:،هذهالسنةيفالسورة

َّ خم حم جم هل مل خل حل
(2)

صغار،أخبأنمن".خل حل جل  جم جم جم") اللَّه عند يكنله وعانده ومذلة،تكبعلىرسولاللَّه
(3)(بصنيعهمالذيصنعوا.وعذابشديد؛

)ملاوجزاءمكرهمبرسلاهللالعذابالشديد،تكبارهميفالدنياالذلواملهانةفكانجزاءاس
لعذابالشديدمناهللقوبلواباوهوالتلطفيفالتحليلواخلديعة،إمنايكونخفيا،كاناملكرغالبا،

وفاقا. جزاء القيامة، أحدا.يوم ربك يظلم اهللوال رسول عن الصحيحني يف قال:  وجاء أنه
القيامة، يوم استه عند لواء فالنبنفالن."فيقال:"ينصبلكلغادر غدرة يف(4)هذه واحلكمة

علىصاحبهمبافيومالقيامةيصريأنهملاكانالغدرخفيااليطلععليهالناس،هذا، علمامنشورا
(5)فعل.(

وهذااملكرواالستكباروالغرورسببللفسادوالطغيانألنهجيرئصاحبهعلىدحضحقوق
ٱٱقالتعاىل:،وذلكيفضيإىلفسادعظيم،ريالضغائنيفنفوساملطغيعليهمالناسويث

َّ  مس جم جم جم مخ  جم محجم مج جم مث هت مت خت  حت جت ُّٱ
(6)

)ونقوليفيقاتالقرآنيةهلذهالسنةاالجتماعيةالواضحةيفكلعصروهذهاآليةمنالتطب
العصر: يناسبحالهذا مبا باآلية اهللتعاىليفاالجتماعالبشريقدمضتبأنالعبة إنسنة

رؤساءوزعماء رسولأومطلقا بعثفيها وبلدة أوكلقرية يكونيفكلعاصمةلشعبأوأمة

                                                 

 .124آية،سورةاألنعام(2)

(.4/253)،1ط،)تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي،املاتريدي(3)
ومسلميف،(3186)رقم(4/114)رللبوالفاجر،بابإمثالغاد،كتاب الجزية والموادعة،صحيحهأخرجهالبخارييف(4)

(.1736)رقم،(3/1359)،بابحترميالغدر،كتاباجلهادوالسري، صحيحه
(.3/334)،2ط،تفسير ابن كثير ،ابنكثري(5)
 .123آية،سورةاألنعام(6)
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وبسائرأوبأنيكونأكابرهااجملرمونماكرينفيهابالرسليفعهدهم،سل،جمرمونميكرونفيهابالر
وكذلكشأنأكثرأكابراألمموالشعوبوالسيمايفاألزمنةاليتتكثرفيهااملصلحنيمنبعدهم.

رياستهم ليحفظوا ومجاعاهتا أمتهم أفراد بالناسمن ميكرون والكبياء ويعظمحبالرياسة املطامع
(1)كبياءهمويثمروامطامعهمفيها(ويعززوا

هذا"مس جم جم جم مخ  جم)"قليلقياساًمباأعدهاهللللماكرينبرسلهوأوليائهوهذااملكرومافيهمنضرر؛
وهيتتضمنالوعيدألكابرجمرميبيانحقيقةأخرىمنطبائعاالجتماعاإلنساينمتممةملاقبلها،

ابراجملرمونإالبأنفسهموكذاسائرمنيعادوناحلقوالعدلمكةاملاكرين....وماميكرأولئكاألك
والفساد الفسق من عليه هم ما يفالدنيا؛والصالحلبقاء السيئحتيقهبم املكر هذا عاقبة ألن

وهالكوأمايفالدنيافبماثبتيفاآلياتمننصراملرسلني،،آلخرةأمايفاآلخرةفاألمرظاهروا
ومباومنهالكالقرىالظاملةاملفسدة،ومنعلواحلقعلىالباطلودمغهله،هلم،الكافريناملعاندين

االختبار، من ذلك األمثلأيد ببقاء ينتهي البقاء تنازع أن االجتماع علم قواعد من صار حىت
(2)واألصلح(

األمم؛ هلالك سببًا والطغيان واالستكبار واملكر التكذيب كان باملستهزئنيفإن بالك فما
َّ جم جم جم جم جم جم جم  جم ىن من جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:الريبأهنمأحقباهلالكوأجدر.والساخرين؟!

(3) 
)واملقصودهتديدهمبأهنمسيحيقهبمالعذابوأنذلكسنةاهلليفكلأمةاستهزأتبرسول

(4)له.(

تعليمللنيب لهعنإيذاءقومه، )فاآلية لهوبسنناهلليفاألمممعرسلهموتسلية شارة
املستهزئنيمبنقبلهمنالرسلعذاب وقدكانجزاء الدولة سيكونلهمنإدالة وما حبسنالعاقبة

(1)وملجيعلهمسبباهلالكقومهم(ولكناهللكفاهاملستهزئنيبهفأهلكهم،اخلزيباالستئصال،

                                                 

 (.8/29)،1،طتفسير المنار،رضا(1)

(.8/31)،املصدرالسابق(2)
.11،آيةامسورةاألنع(3)
 (.7/147)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(4)
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صائراألممملنتفكريفم  وبذلكتكونسنناهلليفأعدائهداللةعقليةعلىوجوداهلل
فلوالأهنمرسلمنعندهملاأهلكأقوامهمحالتكذيبهمهلمبعدأنرأوا،لسابقةالذينكذبوارسلها

ومليستجب، وهيسنةيفكلالرسلقبلسيدناحممد،ياتواملعجزاتالدالةعلىصدقهماآل
اقمبنسبقهمحالملطالبمشركيالعرببإنزالاآلياتحىتالحييقهبمالعذابكماح اهلل

ولكنجاء،ألمةالبقاءألهنااألمةاخلامتةليكتبهلذهاإصرارهمعلىالتكذيبرغمرؤيتهملآليات؛
معلىالتكذيبكمافعلواهللقادرعلىإهالكهمحالإصراره،يحبالعذابهلمليتعظواويعتبواالتلو

لسعةرمحةاهللستثنونمنسنةاإلهالكوليسذلكذريعةليستمروايفتكذيبهمبأهنمم،مبنسبقهم
 جم جم  جم جم ىن من جم جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقالتعاىل:،فالعذابقدميسهمخاصة،هبذهاألمة

)(2)َّ جم يت ىت نت جم  جم رت يب نبىب جم جم رب جم جم جم  جمجم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  جمجم جم جم ىي مي جم جم جم جم
 يفاألقوام العقابمنسنناهللتعاىلاملطردة لقصر)وهذا يفاألفراد وإنمليطرد واألمم

(3)ومليقلعناجملرمني.((جم جم جم)أعمارهم...ولذلكقال:

فهيشبهةقدميةماأشركوا؛أماشبهتهمومقولتهمأنكفرهمإمناهوبإرادةاهللولوشاءاهلل
حانهفكيفيشاءسب،بأسهكمافعلبالذينمنقبلهمذاقهماهللأولوكانتصحيحةملا،جديدة

أمراًمثيعاقبعليه؟

وطالبهماهللبعدهبتقدميالدليل،وبطالنالشبهة  وذاكهوالبهانالعقليعلىوجوداهلل
(1)علىزعمهموبنيأهنمالميلكونإالالظنالذياليغينمناحلقشيئاً.

احلسراتوتتمةلسنةاهلليفاملكذبنييبنيالقرآنأنهحنيحلولالعذابهبمسيكونأوان
والتذرعباحلججالواهيةقدوىل.

َّ ين ىن جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم يت ىت ُّٱٱقالتعاىل:
(2)

                                                                                                                                                         

 (.7/268)،1،طتفسير المنار،رضا(1)

 .148-147آية،سورةاألنعام(2)

 (.8/153)،1،طتفسير المنار،رضا(3)

.175ص،سبقدراسةالنصوالردعلىمافيهمنُشبهيفالباباألول(1)
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وخالصةالقول:

فإنبيانسنةاهلليفاالجتماعاإلنساينيشكلقاعدةأساسيةومنهجاًقومياًيفتفسريالتاريخ
عقد علىقاعدة يقوم نظرإسالمية والصدقمنوجهة ويتصفبالشمولواجلدية املنهج،ية وهبذا

ستقبلفقياماجملتمعاتالبشريةيفاملاضيواحلاضروامل،اريخمادةاحلاضروأساساملستقبليكونالت
وسبيلاألمملبقاءهاوعزهتاورخاءهاإمناهويفاتباعهدىاهلل.،حمكومهبذهالسنةاإلهلية









 

 

 

 ه.ئ في أولياسنة اهلل المبحث الثاني:

وعداهللاملؤمننيبالنصروالتمكنيواالستخالفيفاألرضإنهمأقامواشرعهواتبعوامنهجه.

تنبئبالقطعالذياليعرتيهشكأنالناصراحلقيقيالذيميد واملتتبعآلياتاهللجيدأهنا
اهلل هو إمنا العدو على والنصرة واإلعانة بالتأييد املطيعني علىسو،(1)خلقه التأييد هذا أكان اء

مستوىاجلماعةأوالفرد.

                                                                                                                                                         

.31آية،سورةاألنعام(2)
.126آية،آلعمرانَّ جم جم جم جم جم  جم ُّٱٱالتعاىل:ق(1)
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املؤمننيقائمةعلىسن النصروالتمكنيمناهلللعباده نأخرىمنسنناهلليفهذاوسنة
وهيسنةجاريةعلىإقراراحلقوإحقاقهوإزهاقالباطل،كسنةالصراعبنياحلقوالباطل،الكون

فقدجرتسنةاهللبأنوإنكانتللباطلجولةأحياناً.،للحقإذالدولةيفهنايةاملطاف،(2)وإبطاله
  جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،لحملهقذفهباحلقفإذاهوزاهقميهلالباطلحىتإذااعرتضاحلقليبطلهوحي

َّ جم جم جم جم جم جم
رارداللةعلىكونذلكسنةجاءبصيغةاملضارعاملفيدةلالستم" جم"فقوله.(3)

ذلكمهلكيفو،يصيبدماغهمعناه:"جم)"الباطل.اللةعلىعلواحلقعلىد"جم"وقوله،جارية
(4)فكذلكاحلقيهلكالباطل.(،البشر

قًالسنةحتقيإننتيجةالتنازعبنياحلقوالباطلهيدائمًاانتصاراحلقوغلبتهيفهنايةاألمر.
هموالصبعليه.ويتحققذلكبشرطهوهومتسكأهلاحلقحبق،بقاءاحلقوزوالالباطل

أناحلياةالتدومعلىحالوهي،(5)كماأنسنةالنصروالتمكنيهيضمنسنةالتداول
النصرواهلزمية،واحد الت،ومنهاسنة مبعىنأنمناختذ،داوليقعخاللسننوقواننيحتكمهوهذا

من اهلليفخلقه مبقتضىسنة الدنيا والتمكنيدالتله املسبباتألسباهبااستتباعأسبابالنصر
والعبةمبنيستفيدمنسنةالتداولكماأمرهومنأعرضعنهذهاألسبابدالتعليهاحلياة.،بإذنه
(1)اهلل.

ومتحيصاملؤمننيوحمق،ومتييزاملؤمنمنالكافر،نتلكاملداولةإمناهواالمتحانوالغرضم
الكافرين.

ولذلكفاإلخاللهبذه،بيّنهااهلليفكتابهوسننهاليتوبذلكيكونللنصرأسبابهوشروطه
األسبابموقعيفاهلزميةوتدورسنةالتداولعليه.

                                                 

.8آية،األنفالٱَّ   جم جم جم جم مس جم جم ُّٱٱقالتعاىل:(2)
.18آية،سورةاألنبياء(3)
(.4/77)، 1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(4)
.141آية،آلعمرانَّ جم جم مس جم جم ُّٱٱقالتعاىل:(5)
.358ص،2ط،هية في األمم واألفرادالسنن اإلل، عاشور(1)
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بليتحققوقتمايشاءاهللحسبسنته،هليسحمدودًابزمانوالمكانئياإننصراهللأول
يتخلفوعده.،(2)وتقديره وومنمثال لرسله اهللقائم وعد أن الجيباإلغفالعنه للذينومما

ولكنالبدأنتوجدحقيقةاإلميانيفالقلوباليتيتعلقهذاالوعدهبا.،(3)آمنوا

اهلل يقوي(4)ونصر أن الظافرللعبد حىتيكونهو علىأعدائه وال،ه واهللالخيلفوعده
املؤمنالصادقيبط ينصر وإمنا اهللوإعالءكلمتهوه،لسنته اهلليف،ومنيقصدنصر وميتثلأمر

واملعنوية. املادية النصر بأسباب سباألخذ املعنويةواإلميان النصر أسباب من حقيقي كذلك،ب
التمكنيا أسباب من رئيس سبب الرسل،لصب وجنى برسلها املكذبة األمم اهلل أهلك فبالصب

األمم يف الغالب هو كما للعدو منهم قتال دون األرض يف التمكني هلم وكتب معهم واملؤمنني
سابقة.ال

َّ   جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم ُّٱٱقالتعاىل:
(5)

فاآليةتشريإىلأنالصبعلىاحلقوحتملاألذىمنأجلهسبيلالنصروالغلبةواملعونةمن
وطريقتهفيمنحتلىبالصبحنيُكذبوظُلم.،وأنهذهسنةاهلليفاألمم،تعاىلاهلل

وترجيتهأنتعرضاألسوةاليتينبغياالقتداءهباعلىحممدرسولاهلل)هذهاآليةتضمن
 جم جم جم"يأتيهمثلماأتاهممنالنصرإذاامتثلماامتثلوهمنالصب،...مثقوىذلكالرجاءبقوله:

فكأناملعىنفاصبكماأيالرادألمرهوكلماتهالسابقاتمبايكونوالمكذبملاأخببه،"جم
(1)وانتظرمايأيتوثقهبذااإلخبارفإنهالمبدلله(صبوا

قعتأكلالطعامأنالنماذجاليتقدمهاالقرآنالكرميهيمناذجبشريةتعيشعلىأرضالوا
وتشتداحلاجةإىلالتذكريهبذهالنماذجذياخلصائصاإلميانيةواألخالقالعالية،ومتشييفاألسواق

                                                 

 .21آية،اجملادلةٱٱَّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:(2)
.173-171آية،الصافاتٱٱَّ جم مح جم  مج جم مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ُّٱٱقالتعاىل:(3)
.41آية،احلجَّ نب جم جم رب ُّٱٱقالتعاىل:(4)
.34آية،سورةاألنعام(5)
(.2/287)، 1ط،ز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجي،ابنعطيه(1)
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علىسنةاهلليفكلمااشتدالبالءهبذهاألمةتذكريًاوتسليةوتأكيدًاطرة؛والسلوكالقوميوالسريةالع
وقدجاءاألمرلرسولاهللباالقتداءهبم،ألمةيفمسريهتامبواقفهموصبهمولكيتنتفعا،هئنصرأوليا

يفتبليغالدعوةوإقامةاحلجةواحلرصوالصبعلىمشاقالدعوة.

ميثلونمناذج،صفوةاخللقضممثانيةعشررسوالًرموكبمنوقدجاءيفسورةاألنعامذك
علىهدى،املوصلإىلسعادةالدنياواآلخرةألهنمأقامواحياهتمعلىاحلق،ةانيفتاريخالبشريلإلمي

 رت  يب ىب نب جم جم ربجم جم جم  جم جمجم جم ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  جم جم جم جم ىي ميجم جم جم جم جمجم  جم جم ىن من جم ُّٱٱقالتعاىل:مناهلل.

 جم جم جم ني جم جم ري  جم ىنين جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم  جم جم يت ىت نتجم جم

 جمجم جم جم جم جم  جم جم جم جم جمجم جم جم جم مس جم  جمجم مخ جم مح جم مج جم مث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب جم جم  جم جم

َّهل مل خل حل جل جمجم جم جم  جم جم جمجم جم
(2)

أي:"جم)" أي:"جم جم"تقيمإىلالصراطاملسإشارةإىلاألنبياءاملذكورينالَِّذيَنَهَدىاللَُّه
وتوحيده، باهلل اإلميان يف احلميدة،بطريقتهم املرضية،واألخالق الرفيعة،واألفعال والصفات

(1)اعمل.(

لذيكانوقدجاءذكرهميفهذهاآلياتحاماًلالكثريمناحلقائقعنحياهتموسلوكهما
ه.ئوذجاًلتحققسنناهلليفأوليامنو،يكونواقدوةحيتذىهبميفسلوكهمل،سبباًلنصراهللومتكينه

التيوختمتاآلياتبتذي،(2)وقدصنفواعلىجمموعاتملعانمجعتبنيكلجمموعةمنهم
جزينانوًحابصبهعلىماامتحنبهيقولتعاىلذكره:"،جم يت ىتمطابقةحلالمنضمهمالسياق.)"

منعصفينا، عنه الذيخذلنا احلق إلصابة فوفقناه منقومه،بأنهديناه وهنينا فخالفأمرنا انا
له. منذريتهمنبعدهمنذكرتعاىلذكرهمنأنبيائهملثلالذيهديناه وكماجزيناهؤالءوهدينا

(3)كذلكجنزيباإلحسانكلحمسن.(حبسنطاعتهمإياناوصبهمعلىاحملنفينا،

                                                 

.91-83آية،سورةاألنعام(2)
 (.4/422)،1ط،محاسن التأويل ،القامسي(1)

ذكرهاالرازييف،اجتهداملفسرونيفالكشفعنسرتصنيفاألنبياءيفهذهاجملموعاتعلىأقوالدونسندمننقل(2)
(.4/574)،د.ط،البحر المحيط في التفسير،ابنحيان،(53-13/52)،3ط،التفسير الكبير،تفسريه

 (.11/518)،1ط،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبي(3)
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ساًإذ أعداهي كانتيف كما اهلل سنن من كذلكئنة هي أولياه جنسه؛ئيف من اجلزاء
وهيعامةلألنبياءوغريهممناملؤمنني.،العمل

فاآليةعلىهذاالتأويلوإنكانالقصديفنزوهلاهذينالصنفنيفهيتعمالكفرةواملؤمنني")
(4)إىليومالقيامة(

 جم)"قالالرازي:،كيدأنسنةاهللبنصردينهقائمةوتأ،هئعدبتحقيقسنةاهللألولياهاووفي

وجيعلهمستعلياويقويدينه،دلتهذهاآليةعلىأنهتعاىلسينصرنبيه،  "جم جم جم جم جم جم جم جم جم مس
وقدوقعهذاالذيأخباهللتعاىلعنهيفهذااملوضع.قاهرالكلمننازعه.علىكلمنعاداه،

(1)فيكونمعجزا.(فكانجارياجمرىاإلخبارعنالغيب،

رسلدليلعلىأندعوةالرسلواحدةوهيإفراداهللبالعبادةوحصراهلدىمباجاءتبهال
"جم  جم)"لذلكجاءاألمرلرسولاهللباالقتداءهبم،تثالألمرهواالم نبينا بأنيقتديهبمأمر

فيهمبأسرهم، مفرقة كانت اليت الصفات كل والطاعة العبودية خصال من بأنجيمع أمر فكأنه
فثبتأنهاجتمعفيهمجيعماتفرقفيهممنالكمال،الفةماأمربه،وهومعصومعنخمبأمجعهم،

(2)وثبتأنهأفضلهم.(

بأناهلدىأمرطارئوهويفالوقتنفسهتصحيحملفهومانتشريفالعلوماإلنسانيةاحلديثة
ويقررأصاًلأنبلاهلدىصاحبالبشريةمنذآدم،والنصهناينقضهذااملفهوم،علىالبشرية

والتمكنيلرسلاهللومنصاحبهم ولتحقيقالنصر احلياة الستقامة اهلداية)هدىاهللضرورة وكرر
علىسبيلالتوضيحللهدايةالسابقة،وأهناهدايةإىلطريقاحلقاملستقيمالقوميالذيالعوجفيه

تو عنالشركوهو اهللتعاىلوتنزيهه الطريقأيذلكاهلدىإىل"خب حب جب جم جم  جم جم جم جم."حيد
(3)هوهدىاهلل(يمقتاملس

                                                 

(.2/318) ،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابنعطيه(4)
(.13/55)،3ط،التفسير الكبير، الرازي(1)
(.13/57)املصدرالسابق،(2)
(.4/576)،د.ط،ر المحيط في التفسيرالبح،(ابنحيان3)
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أن"خب حب جب جم"وأسلوباإلهباميفقوله للتطلعإىلطلباهلدىمنشأنه ،يبعثاهلمم
يدفعإىلالرغب حسنة وأسوة كنماذجباعتبارهمقدوة باألنبياء إىلمواكبمنفحصره باالنضمام ة

وهومنهجعقليوعاطفيحيققاالستجابةاملثلى.،تبعهم

يفخامتةاآلياتاإلشارةللقرآنالكرميبعدذكراألنبياءواهلدىالذيجاءوابهللداللةوجاء
وهوداللةعلى،ةللعاملنيالخيتصبقومدونقومعلىأنهكتابهدايةورمحةوفيهذكرىوموعظ

لذيوأنالرسولحممدمبعوثألهلاألرضقاطبةليقومالناسعلىهدىاهللا،هذهالرسالةعاملية
ارتضاهواختارههلم.

شئونإبراهيمالكرميُالنظمُو ورفعالدرجاتوهبِةمسوقلبياِن احلجِة منإيتاِء العظيمِة
،لسنةاهللمناجلزاءجبنسالعملإجراء،لكرامِةيفنسلهإىليومالقيامةاألوالِداألنبياِءوإبقاِءهذها

وأهله للشرك لتصديه جزاء الداموذلك الساطعباحلجج والبهان من،غة وبراءته للتوحيد وتقريره
وما)اعلمأناملقصودمنهذهاآلياتوماقبلها،الشركوأهلهوتصديهيفذلكألقربالناسإليه

يعبدون،،تعديدأنواعنعماهللتعاىلعلىإبراهيميلحقها، وما قومه اعتزاله بنصرةجزاء وقيامه
مثصههبا،وختصيبإيتائهاحلجةعلىقومه،عاىلأوالرفعدرجته،فذكرتودحضالشرك.التوحيد،

ووهبتألنهتولدمننوحأولاملرسلنيرسالةعامة،أصالوفرعا،حسباونسبا،جعلهعزيزايفالدنيا،
(1)أنبياءالبشر.(لهالذريةالطاهرة،

 النموذجالبشرييفقصة األنعوجاءعرضهذا وهيالقصة،امإبراهيممعقومهيفسورة
وتنبيهاً،هيموضوعالسورةمنأوهلاآلخرهالتقريرحقيقةالتوحيداليتالوحيدةيفالسورة؛ وتذكريًا

الذيكان وبنيالواقع القصة الذيعرضمنخاللهذه النموذجالتارخيي إىلالتماثلبنيهذا
لدعوةاليتجاءهباكلمنهماوللداللةعلىأنطبيعةا،والذييتكرريفكلعصر يعيشهالرسول

واحدة.

يفمناظرةمعأبيهوقومهلتقريرالتوحيدودحضماكانوا وظهرمنخالهلاسيدناإبراهيم
عليهمنالشركباحلجةوالبهان.
                                                 

 (.4/418)،1ط،محاسن التأويل، القامسي(1)
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 جم ِّ َُّّ ٍّ ٌّ جم جم جم  جم ىي مي جم جم جم جم  جم جم جم جم ىن من جم جم  جم جم جم جم جم جم جم يل ىل مل ُّٱقالتعاىل:

 جمجم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم جم يت نتىت  جم جم رت يب ىب نب جم جم رب جم  جم جم جم جمجم

 جم جم جم  مس جم جم جم مخ جممح جم مج جم مث  هت ختمت حت جت هب مب خب حب جبجم  جم جم جم جم جم جم ني  جم جم ري جم ين ىن جم جم جم

 يل ىل مل خل  مه جم هن من حنخن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل جم جم جم جم  جم جم جم جم جم جم جم  جم جمجم جم جم جم جم جمجم جم

َّٱٱجم جم  جم جم جم جم جم
(1)

أي"جم جم جم"  )نبصِّرهولعنطريقالتدبريفملكوتاهللإىلمعرفةاهللفقدحاولالوص
 مي جمربوبيتهتعاىلومالكيتههلماوسلطانَهالقاهَرعليهماوكوهَنمامبافيهمامربوباًومملوكاًلهتعاىل...."

ةاهللتعاىلفعلَنا"....أيوليكونمنزُمرةالرَّاسخنييفاإليقانالبالغنيدرجَةعنِياليقنيمنمعرفىي
آخَرفإنالوصوَلإىلتلكالغايةالقاصيِةكماٌلمرتتٌب َمافعلَنامْنالتبصريالبديِعاملذكوِرالألمر 
علىذلكالتبصري....فينبغيأنيُراَدمبلكوهتمابدائُعهماوآياهُتماألناالستدالَلمنغاياِتإراَءهِتا

(2)ة(المنغاياتإراءِةنفِسالربوبي

اهللعنطريقوحدانيةأثبتفيهإبراهيم،نهوبنيقومهعلىاحلجةوالبهانوقاماحلواربي
فذلك،جالذيجياريخصمهحىتيدحضحجتهوسلكفيهمسلكالتدر،إثباتعجزخملوقاته

رِض)قالعلىسبيلالوْضعوالفوأقومسبياًليفإقناعه.،نظرهإىلمايفحجتهمنخللدعىللفتأ
" جم جم" علىفسادقول  والكواكبفإناملستِدلَّ يعُبدوناألصناَم معأبيهوقوِمهالذينكانوا جماراًة

ربوبيِة استحالِة يفبيان الطريقة هذه ولعلسلوَك باإلبطال عليه َيُكرُّ مث علىرأيخصِمه حيكيه
أخفىبُطال أنهذا إهليةاألصنامملا مناألولفلوصدََعالكواكبدونبياِناستحالِة واستحالًة نًا

يفطُغياهنم وجلُّوا والِعناد يفاملكابرة لتماَدْوا األصنام عبادِة يفحّق فعله كما باحلقمنأولاألمِر
(3)يعمهون(

،هةوإبطاهلابياناًللحقوإعالءلويظهردوراألسلوباحلوارييفالتأثريواإلقناعبتفنيدالشبه
كمايظهراستمالتهللخصموجذبانتباهه،احلقعنمواجهتهباحلجةوالبهانءوإظهاراًلعجزأعدا

 تأكيٌدملارامه"جم  جم)"بأسلوبالتدرجواالنتقالمنمرحلةألخرىمعالرتكيزعلىحموريةاألفكار
                                                 

.82-74آية،سورةاألنعام(1)
(.3/152)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)
(.3/153)،املصدرالسابق(3)
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بالر إىلفساددينهممنجهةأخرىببيانأناألكَبأحقُّ بوبيةمنإظهارالنََّصفةمعإشارة خفية 
خماطباًللكلِّصاِدعاًباحلقبنيأظُهرِهم"جم"هيأيضاًكماأفلالكوكبوالقمرُ"جم جم"مناألصغر

ْحَدثِةاملتغريِةمنحالةإىلأخرىاملسخَّرةحملِدثها"جم ري جم ين ىن"
ُ
أيمنالذيتشركونهمناألجرامامل

(1)أومنإشراككم(

قوله يف النداء أسلوب يف" ىن"وكان قومغاية مفاصلة يعلن وهو بقومه علىالتلطف ه
الشرك من والباءة بأحوال،التوحيد احملاجة من والعاطفي العقلي املنهج بني النص مجع وبذلك

بقومه تلطفه وبني عبادهتا إثباتبطالن والتدرجيف اهللوحدهالكواكب إىلعبادة هبم ،للوصول
ألهنمكانوايعبدوناهللوجيعلونلهأنداداًفأكدالباءةوذلك"جم"لذلكجاءيفتقريرهللتوحيدبقوله

منالشركبذكراحلنيفية.

 ني"تبأمنشركهموقفىعلىتلكالباءةببيانعقيدتهاحلق،وهيالتوحيداخلالص،فقال:)
وقصدي،وجعلتتوجهييفعباديتللرباخلالقالذيفطرالسماواتواألرض،أي:ابتدأ"جم جم

فتقمنرتقمادهتماوهيدخان،وأكملخلقهنأطوارايفستةأزمان،فهوخالقهذهخلقهمامبا
(2)(نمنههذهاألصناممنمعدنونباتالكواكبالنريات،وخالقكموماتصنعو

املنهجالعقلييفاالستداللخبلقالسم الكواكباويظهر واتواألرضوماحوتمنهذه
وإنالتعبريبفاطرالسماواتواألرضهو)لعبادةوحدهدوهنا.اعلىاستحقاقخالقهالهناليتيعبدو

مليعدأنيكون-إنصح-وجهاحلجةيفاآلية،فإنمافنتبهالقوممنتأثريالنرياتيفاألرض
خاصيةلبعضأجرامالسماء،وهيملتوجدنفسهاوالصفاهتاوخواصها،فالواجبأنينظريفأمرها

اءمنجمموعالعامل،وحينئذيراهاالناظراملتفكرخاضعةلتدبريمنفطرمنحيثهيجزءأوأجز
العاملالكبرياليتهيبعضه،ويعلمأنههواحلقيقبالعبادةمندوهنا؛ألنههوالرباحلقاملدبرهلا

(3)(ولغريها

                                                 

(.3/154)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
 (.7/469)،د.ط،تفسير المنار ،رضا(2)

 (.7/471)،املصدرالسابق(3)
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سبيلوسائلفعالةيفونصاعةاحلجةوصدقاملبلغني،جاعةيفاحلقوالثباتعليهوالقوةوالش
و للقبولأاإلقناع يف"خت حت)"دعى واقعة فاسدة أدلة بإيراد تارة التوحيد أمر يف مغالبته يف شرعوا
معقصورهمعنتلك  قاَلمنكراعليهمحماجتهمله،التقليدوأخرىبالتخويفوالتهديدحضيض

 جمتهسبحانه...."أييفشأنهتعاىلووحداني"مج جم مث"املرتبةوعزةاملطلبوقوةاخلصمووضوحاحلق

لإلنكار."مح يوجب  فإنكونهمؤكدة مما سبحانه منعنده اهللتعاىلومؤيدا منجهة مهديا
واملرادوقدهدانإىلإقامةقيل:وعدماملباالةهباوااللتفاتإليهاإذاوقعت. الكفعنحماجته

كمبالفرضوالتقديروتبنيوقيلهدانإىلاحلقبعدماسلكتطريقت،الدليلعليكمبوحدانيته
(1)بطالهناتبيناتاماكماشاهدمتوه(

،معركةالصراعبنياحلقوالباطل وينتهيهذااحلوارالقويالشجاعالذيأداربهإبراهيم
حيققبأناحلقيقينًاهوماجاءتبهالرسلمنعنداهللوأنهالسبيلالوحيدللهدايةوالطريقالذي

بذلك،نوالرخاءلسالكهأسباباألم لديناهللحمققًا وعزةواستعالًء قاطعاً،نصرًا بالنتائجوحكمًا
 جم يل ىل مل خل  مه جم هن من حنخن جن مم خم ُّٱٱفكانتتلخيصاًمركزاًملضمونالقصةكاملة.،وبناءهاعلىمسبباهتا

َّ  جم جم  جم جم جم جم
(2)

هلم:) يقول عفهو من نفسه، على باألمن وأجدر أحق الفريقني هذين عقيدتهأي اقبة
هيبيانأنهذهاملقابلةعامة(مم خم):ول:فأيناأحقباألمن،إىلقولهوعبادته؟ونكتةعدولهعنق

فهي وهبم، به الخاصة مشرك، واآلخر الفريقنيموحد أحد حيثأن من ومشرك، لكلموحد
ءهوللمؤمننيعامة.فتحققاألمنألولياءاهللهوسنةمنسنناهللألنبيا،(3)(.متضمنةلعلةاألمن

 جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم يت  ىتُّٱٱقالتعاىل:،املعىنيفمواضعأخرىمنالسورةوتكررهذا

َّ  جم جم جم جم جم  جم جم جم جم جم
(4)

                                                 

(.4/193)،1ط،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ،األلوسي(1)
.82-81منآية،سورةاألنعام(2)
 (.7/482)،1،طتفسير المنار،رضا(3)

.49-48آية،سورةاألنعام(4)
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)أيالخوفعليهممنالعذابالذيأُنِذروهدنيوياًكانأوأخروياًوالهمحيزنونبفواتما
و واآلجل العاجل الثواب من به املقام.....ُبشِّروا حقِّ ملراعاة احلُْزن نْفِي على اخلوِف نْفِي تقدمُي

عندالتبشريواإلنذار} اليتبـُلِّغوها بآياتنا أو{جم جموالذينكذبوا عاجاًل أيالعذابالذيأُنِذروه
أيبسببفسقهماملستمرالذي{جم جم جم}آجاًلأوحقيقُةالعذابوجنُسهاملنتظُملهانتظاماًأولياً

(1)إلصراُرعلىاخلروجعنالتصديقوالطاعة.(هوا

ا يف باألمن الوعد إىل ألولياوباإلضافة واآلخرة املؤمننيئلدنيا مب،ه الوعد ضاعفةجاء
،عليهاوزرأحدمهماكانتقرابتهوأنلكلنفسماكسبتوليس،والعفوعنالسيئات،احلسنات

قال،استقرفيهامنصدقالوعدوحتققهسمباوذلكيورثالرضايفالنفو،التذكريوماعليهمسوى
َّنب جم جم رب جم جم جم جم  جم جم جم ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ جم جم  جم جمىي مي جم جم جم جم جم  جم  ُّٱٱتعاىل:

(2).

وتقويدافع،عفواهللومغفرتهورجاءمثوبتهللطمعيف،وهذااإلخبارفيهتشجيعللمؤمنني
علىصدقيراهاملخاطبونأعينهمدليالًهيفالدنياحبيثئفتحققوعداهللألوليااخلوفمنعصيانه.
الوعديفأمراآلخرة.

والثوابي بالفضلوالزيادةويفجانبالوعد وإنكانتمنجنسالعمل،عاملاهللعباده
وكلهمبينعلىالعدل،نبالواقعمساواةاجلزاءلألعمالوتكونالعقوبةمكافئةللذالذيفعلهالعبد.

اإلهلي.

َّىن جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جمُّٱٱقالتعاىل:
(3)

هذااملضمونقديزيدماأيإناهلليضاعفاحلسنةبعشرةمثبعد)هذهاآليةجلميعاألمة،
ذلكلفظعاميفمجيعيزيدأيضاعلىبعضاألعمالكنفقةاجلهاد،...وقالتفرقة:وقديشاء،

(1)وهذاهوالظاهر.(احلسناتوالسيئات،

                                                 

(.136-3/134)،د.ط،ب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا، أبوالسعود(1)
.54آية،سورةاألنعام(2)
.161آية،سورةاألنعام(3)

(.2/368)،1ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابنعطيه(1)
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العمل سند بطالويف على داللة العمل هبذا اجلزاء وترتب القدرللمؤمنني منكري قول ن
أنلكلنفس،الطمأنينةواالستقراريفالنفوسوبذلكيصححاالعتقاديفطريقبث،والقولباجلب

وليسعليهاوزرغريها.،ماعملتباختيارها

 خن حن جن مم  خم حم جم هل خلمل حل جل جم جم جمجم جم جم  جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:

َّمن
(2)

األ واجلزاء العمل بني مدعوالربط وخروي السلوك الستقامة العملإاة باب،تقان وفتح
الشرويقو،التنافسيفميادينالعملالصاحل ويريبيفالنفسملكة،يالعزائمويعنيعلىمقاومة

احملاسبة.

وزرنفسها،فيفيدأنفاملعىنالتغيننفسعننفسشيئاحتملهعنها،أيكلنفستزر)
وزركلأحدعليهوأنهالحيملغريهعنهشيئامنوزرهالذيوزرهوأنهالتبعةعلىأحدمنوزرغريه

،فهيإنمحلتالمنقريبأوصديق،فالتغيننفسعننفسشيئا،والتتبعنفسبإمثغريها
(3).(حتملمحلغريها

 املعىنمنعدم أحدوهبذا لتبعة أحد عملهحتمل الذكرىفقط،والوزر قوله،بلعليهم
َّ جم جم جم  جم جم جم جم جم يل ىل مل خلُّٱٱتعاىل:

(4)

أن عليهم َولِكْن ذنوهبم من عليه حياسبون مما شيء جيالسوهنم الذين املتقني يلزم )وما
لعلهم"جم جم"وموعظتهموإظهارالكراهةهلم،بالقيامعنهم،يذكروهمذِْكرىإذامسعوهمخيوضون،

(1)وناخلوضحياءأوكراهةملساءهتم.(جيتنب

نعقائدهاوصفاهتاالنفسيةيؤثركماأنالربطبنيأحوالاألمممرتبةعلىأعماهلااملنبعثةم
يفالرغبةيفالتغيريالنتشالاألمةمإ وذلكيتحققبربط،نحالةالضعفواخلوراليتتعيشهاجيابًا

                                                 

 .164آية،سورةاألنعام(2)

(.8/218)،د.ط،التحرير والتنوير ،ابنعاشور(3)
 .69آية،سورةاألنعام(4)

(.2/35)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزخمشري(1)
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 اهللبواقع بأحداثسنن واالعتبار العاقبة،التاريخاحلياة والتمكنيوأن بالنصر وعد بتحقق والثقة
للمتقني.

َّجم جم جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جمجم جم جم جم جم  يت ىت ُّٱٱقالتعاىل:
(2)

اِرالعاقبةاحلسىناليتخلقاهللتعاىلهذهالدارهلا. ذاطريقمناإلنذارلطيفوه)وعاِقَبُةالدَّ
والوثوقبأّناملنذرحمقواملنذرمعتضمنشّدةالوعيد،فيهإنصافيفاملقالوأدبحسن،املسلك،
(3)مبطل.(

،اًكبرياًجندأنهلاأثر،لسورةوهوتقريرالعقيدةالصحيحةوبالرجوعملوقعالقصةمنموضوعا
يتُعدمنأساليباملنهجوه،كلهعواطفهوعقلهومداركهوفطرتهفالقصةختاطبيفاإلنسانكيانه

تمدعلىأسلوباحلكايةاليتتتضمنأشخاصاًوحواراًومشكلةمثحالً.فهيتع،العاطفي

وكل،اًفتعجبياًمثمتن،اًماواستفهاًويردهني،خبيوالعكسوجتداألسلوباإلنشائيينقلبفجأةإىل
(4)ومنمثتعيفتستبصر.،ملعرفةالنتائجومرتتباتاألمورذلكجيعلالنفستستشرففتتهيأ

منناحي وجمملماتضمنتهالقصةيفةاألسلوبوتنوعهوتلونأسلوبالعرضوالتأثري.هذا
السورة:

 منخاللوذلك،يفأسلوباحلجةوالبهان،عقلياملنهجال:
يهامنداللةعلىخالقهاوماف،اتالكونيةبالوصفالدقيقاملصور.بلفتالنظرإىلاآلي1

 وذلكيفحركيتالبزوغواألفول.،وموجدها
وأنمايعبدمندونهعلىالنقيضمنذلك.انصفاتالكمالالثابتةهلل.بي2
.إيراداحلجةالعقليةمنخاللاجملادلةواحملاجةوالتقرير.3
(1).ضرباألمثلةمنواقعاحلياةومشاهدالكونوحمسوساألدلةالعقلية.4

                                                 

 .135آية،سورةاألنعام(2)

 (.2/68)،3ط،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزخمشري(3)

.154ص،1ط،)دراسة مستوحاة من سورة النمل( الدعوة إلى اهلل تعالى،آلنواب(4)
.421-351ص،1ط،سيوكولوجية القصة في القرآن، التهامي(1)
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 منخاللوذلك،دحضشبهاتاملنكرين:
 نمندوناهلل..التدرجيفإظهارعجزمايعبدو1
.املطالبةمبصدرمايشرعونألنفسهممنعلمأوعقل.2
.كشفمداخلالنفوسومايصيبهامنريبةوشكيفمعتقداهتمالباطلة.3
 منخاللوذلك،أسلوبالرتغيبوالرتهيب:

 .التذكريبالنعم.1
.التخويفمنالنقم.2
نفسية.ستخدامالعباراتاملعبةعناملشاعرواالنفعاالتالا.3
 منخاللوذلك،األسوةاحلسنة:

 .بإبرازالشخصيةالقدوةيفالقصةوإبرازجوانبالقدوةفيها.1
ومجاعات.اً.التطبيقالعمليأفراد2
أمة.3 أو أفراد طباع والزلل،حتليل الضعف مواطن وطرق،وكشف احللول إبداء مث

(2)استخدامها.
 منخاللوذلك،هئسنناهلليفأوليا:

 االبتالءليميزاهللاخلبيثمنالطيبالذييستحقالتمكنيمناهلل..سنة1
.سنةترتيبالنتائجعلىاألسباباليتتوصلللتمكني.2
جحىتالتتعجلالنتائج..سنةالتدر3
والباطل4 احلق الصراعبني من،.سنة شروطه حتققت إذا للحق والعلو الغلبة اإلميانوأن

والصبعلىاحلق.،الصادقوالبعدعنالشرك
والعاقبةللمتقني.،بينعليهامنسننالنصرواهلزميةوماين،.سنةالتداول5
أوبتدافعأهلالباطلبعضهمببعض.،األمرباملعروفوالنهيعناملنكرب،.سنةالتدافع6
.سنةالتغيريللوصولإىلالتمكني.7
وأنهوعداليتخلف.،.سنةالتمكني8

                                                 

.623-245ص،1ط، معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ،الديلمي(2)
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سالعمل..سنةاجلزاءمنجن9
.سنةمضاعفةاحلسنات.11

















 

 حال األمة في المستقبل المبحث الثالث:

يتيحللناسفرصةاإلعدادملواجهةاحتماالتاملستقبلمبايكفلاإلخبارعنحالاألمةيفاملستقبل،
ويُوجدأمالًيفصالحمنتظرلألمة.،مةاملواقفوحيققهلمالطمأنينةهلمسال

ملاهلذه؛  املستقبلضمناحلديثعنسنناهللمنذكرحالاألمةيفةالباحثتوقصد
اخلامتة األمة لكوهنا هبا اهلل اختصها خصائص من اإلهالك،األمة سنة عليها تسري ال فهي

  مصداقاًملاجاءعنرسولاهلل،يستمرشرعهاإىليومالقيامةواالستئصالألهنااألمةاخلامتةاليت
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أِلُمَّيِتَأْناَليـُْهِلَكَهاِبَسَنة َعامَّة ،:منحديثثوبان َسأَْلُتَريبِّ َوَأْناَلُيَسلَِّطَعَلْيِهْم)....َوِإينِّ
قَاَل:فـََيْسَتِبيَحبـَْيَضتَـُهْم،َعُدوًّاِمْنِسَوىأَنـُْفِسِهْم، ِإَذاَقَضْيُتَقَضاَوِإنََّريبِّ ًءفَِإنَُّهاَليـَُردُّ،يَاحُمَمَُّدِإينِّ

َعامَّة ، ِبَسَنة  أُْهِلَكُهْم اَل َأْن أِلُمَِّتَك أَْعطَْيُتَك ِسَوىأَنـُْفِسِهْم،َوِإينِّ ِمْن َعُدوًّا َعَلْيِهْم ُأَسلَِّط اَل َوَأْن
نهقديصيبهاأل،السابقةمواالعتبارمباحلباألموجبعليهااالتعاظ ولكن(1)َيْسَتِبيُحبـَْيَضتَـُهْم...(

بعضماأصابتلكاألممإنهموقعوايفمثلماوقعتفيه.
وليسيفذلكخمالفةمنهتعاىللسننهاجلاريةبلهياحلكمةواإلمهالمنهللمعاندينلهواجلاحدين؛

وذلك:

 الدين الدينفلم،اخلامتألنهملاكانهذا ولوجرتفيهمسنةاإلهالكالرتفعبذلكهذا
قصودمنجعلهخامتةاألديان.حيصلامل

 ًوبعضهموإنمليؤمنولكن،ومنهممنعلماهللأهنمسيؤمنون،وألنمنهممنكانمؤمنا
 علماهللأنهسيخرجمننسلهممنيكونمؤمناً.

 أمةالجُتمععلىالكفروا العامبقيامالساعة،لفساديفاألرضوألهنا وإمنايكونهالكها
 (2)وهذايكونإذاعمهمالكفر.،لكهباالبشركلهمالعامةاليتيه

قصد املبحثةالباحثتكما اآلنمنهذا األمة العمليحلال اهللاليتمل،التطبيق وتطبيقسنن
فليسمعىنفرتاجعتبنياألمموأصاهباماأصاهبامنالضعفواخلذالن.تراعيهااألمةعلىالواقع؛

أ االستئصال سنة من األمة جناة عذاب أي عن مبنأى أصبحت منهنا ماتقرتفه على جزاء أو
أو،خمالفات جبنس تصاب قد املهلكةبل األمم به أصيبت ما حلد،ببعض يصل ال كان وإن

األمة. مرفوععنهذه أنه أنيظلاالستئصالحبكم اإلهالكهو فمفتاحاألمانمنحلولسنة
البعضقائماًهبذاالدين.

                                                 

2889رقم،(4/2215)،بابهالكهذهاألمةبعضهمببعض،الفتن وأشراط الساعةكتاب،أخرجهمسلميفصحيحه(1)
.
باب،اإليمان كتاب،أخرجهمسلميفصحيحهاهللاهلل.()التقومالساعةحىتاليقاليفاألرض:: قالرسولاهلل(2)

(.148رقم)،(1/131)،ذهاباإلميانآخرالزمان
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 وقدجاءيفالسورة األمةخاصًا للبشرآياتتثبتأنالعذابيقعيفهذه بالظاملنيوليسعامًا
 مح  جم مج جم مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب جم جم جم جم جم ُّٱٱقالتعاىل:،ولكنهيعمأفرادمنيقعفيهم،كلهم

َّجم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم  جم جم جم مس جم جم جم مخجم
(1)

: قَاَلَرُسوُلاهللِ(هب مب  خب حب جب جم جم جم جم جم)زََلْتَهِذِهاآْليَةَُلمَّانَـَقاَل:جاءمنَحِديِثَجاِبر 
"َهَذا: قَاَلَرُسوُلاهللِ(جم مح  جم مج جم مث هت)"أَُعوُذِبَوْجِهَك"قَاَل:(مت خت حت جت)قَاَل:"أَُعوُذِبَوْجِهَك"

(2)(أَْهَوُنَأْوَهَذاأَْيَسُر"

،منحتتاألقداممنفوقالرؤوسأوىكلعذابيأيتوجاءلفظالعذابيفاآليةنكرةلُيحملعل
فلكلعصرمنالعصورنوعمنالعذابخيتلفعنسابقهوملتكن،ولينطبقعلىعذابكلعصر

كانتكنفيمنوذلكبدليلعذاباألوبئةالضارةاليتانتشرتيفهذاالعصروملختطرببالبشر.
وكذلكيكثرالعذابيفةاملدمرةاليتهتلكاآلالف.وأنواعاألسلح،قبلواليتيصعبعالجهامن

ُعذببهاألقواماألولونالظاملونمنالطوفانوالزالزلوالصواعق فلفظوغريها.كلعصرمبثلما
ونبأمنجييءبعدهم.،وفيهنبأمنكانوامنقبل،القرآنصاحللكلوقت

من) والذي والريح، الصواعق مثل فوق من الذي األوالعذاب واخلسفحتت الزالزل مثل رجل
لبسه .والطوفان مضارع خلطه-بالتحريك-ويلبسكم شؤوهنم ....أي اضطراب ...،أي  فَِإنَّ

اختاللاألموروالفوضىتشبهاختالطاألشياء،ولذلكمسيمرجاولبسا.وذلكبزوالاألمنودخول
(1)(الفساديفأموراألمة،

مهذهاألمةمباهوموكلإليهامنحفظدينمستقباليفحالملتقكنأنيقعوهذاالتحذيرممامي
ميكنأنيقللمنأخطاراملستقبليفحالأخذالكلعلىعاتقهبادرةالتغيريحىتاهلليفاألرض؛
أولمنبادرلتتجنبأمتههذا وكانرسولاهلل،هائعنهااخلذالنوالدعةإىلأعداتنفضاألمة

كلفرديفاألمةو،تهالعذابيفاحلديثالسابقذكرهنسألربهأنيرفععنأمالوعيدالشديدبأ
التغي عن ا،ريمسؤول عذاب من اآلية هذه ملضمون عرضة الفرقةفاجلميع وعذاب الستئصال

                                                 

.67-65آية،سورةاألنعام(1)
.4625رقم،(6/56)،)قلهوالقادرعلىأنيبعث...(بابقوله، التفسيركتاب،أخرجهالبخارييفصحيحه(2)
(.7/284)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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بعضاً،واالختالف منالتقتيلوالتخريببأيديبعضها فيها انتشر مبا اليوم الواقع مايشهده وهذا
امناالختالفواالنقسامشيعاًوأحزاباً.بسببماجرىفيه

وهياجلماعةاملتحدةيفغرضأوعقيدةأوهوىفهم-بكسرالشني-والشيعمجعشيعة)
وتشتتالشيعوتعدداآلراءأشديفاللبسواخللط،ألناللبسالواقعكذلكلبس....متفقونعليه

فالبأسهو .منعواقبذلكاللبسالتقاتلألن"جم مح  جم مج"وعطفعليه ....اليرجىبعدهانتظام.
(2)(القتلوالشر

،رمبخاطرالتفرقوالتبص،البدمنتصحيحاملفاهيمأوالً،ولكيجتتمعاألمةعلىكلمةاحلق
معاالستعدادالستيعاباملتغرياتواحتوائهامبا،يدعلىاملفاهيمالصحيحةلإلسالممثإقامةبناءجد

احلنيف.يتناسبمعتعاليمالدين
فهذهاألمة،منالدباباتوالصواريخاملدمرةإنخطرالتفرقوالتحزبعلىاألمةأشدوقعاً

حزهباولوعلىحسابةفإذاانشغلتبنصر،يفدينهايكوننصرهاومتكينهاإنبل،التُبادبالقتل
مابُليتبهاألمةومنهوهذا،التنتصرحلزهباعلىأبناءملتهااألمةكانبأسهابينهاوخضعتألعدائه

واستكانت ضعفها التطو،هابدأ الدنيا،روالعلموغابتعنساحة فالعذابمنها،بعدأندانتهلا
ليسببعيد.

الدنيا) ووعيد اآلخرة لوعيد شامل مجلة"جم جم"وعطف ....وهو أي"جم جم  جم"على
اأظهريفوعيدالعذابكم.وهذتعلمونه،أيهواآلنغريمعلوموتعلمونهيفاملستقبلعندحلولهب

(1).(يفالدنيا
سنةاألخذباألسبابلتتحققهلاسنةألهناملتراع،ناالبتالءاليتتتعرضهلااألمةوهيسنةمنسن

ومنهذهاألسباباليتأدتإىلزوالالتمكنيعن،املؤمننيالنصروالتمكنياليتجعلهااهلللعباده
األمةاإلسالمية:

 ثريمناملسلمنيعنالفهمالصحيحلإلسالموانصرافهمعنالدينكعقائدوأعمالاحنرافك
إىلألفاظومصطلحات.

                                                 

 (.7/284)املصدرالسابق،(2)

 (.7/288)،د.ط،التحرير والتنوير،ابنعاشور(1)
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 واخلروجعناإلسالميفنظاماحلياة.،إمهالكتاباهللوسنةرسولاهلل 

 واحتداماخلالفاتالسياسيةوالعصبيةوالدينيةيفصفوفاألمةاإلسالمية.،تفرقاملسلمني 

  عن،اإلسالميةضعفالقيادة بعيدًا واملصاحلالشخصية األهواء لتحقيق الرياسة واستغالل
 مصلحةاإلسالمواملسلمني.

 وضعفأدواته.،موتروحاجلهاد 

 .التخليعناألخذبأسبابالقوةاحلسية 

 باملعروفوالنهيعناملنكر حقالقياممناألمر برسالتها عنالقيام اإلسالمية ختلياألمة
 (2)اهلل.والدعوةإىل

بناءجديدعلى،تصحيحاملفاهيمأوالًحبهأوهلا:ولنيصلحآخرهذهاألمةإالمباصل مثإقامة
غحياهتاوداهللبالتمكنيفإنعليهاأنتصوحىتتستحقاألمةاليوموعاملفاهيمالصحيحةلإلسالم.

من عبادة علىمنهجاهللربالعاملنيلتصبحكلها صياغةجديدة التكليفإىلحلظةكلها حلظة
َّ مح جم  مج جم مث هت مت خت حت ُّٱٱٱاملوتامتثاالًوحتقيقاًلقولهتعاىل:

(1) 
الرسلوالرساالتإرسالهلذااستحقت،وإمناهيقضيةامتثالواتباع،ائرفالعبادةليستقضيةشع

االهتمام. هأسبابفاإلميانوالعملالصاحلوصرفالعبادةيفكلحلظاتاحلياةهللوحدوكلهذا
بالتمكني. استحقتالوعد والتمكنيمىتحتققتيفاألمة جيريللعلو احلياة يفهذه فكلشيء

م البشرحسبسنناهللاليتالتتبدلوالتتخلفوالحتايبأحدًا ،ناخللقوالتستجيبألهواء
واملسلمونأوىلأنيدركواسننرهبمحىتيصلواإىلمايرجونمنعزةومتكني.

ذلكأنالتمكنيالميكنأنيتأتىيفظل،(2)التغيريسنناهلامةعلىطريقالتمكني؛ومنال
وذلكلنيتحققألمةملحتاولأنتغريماحّلهبا،ألمةاإلسالميةفالبدمنالتغيريالوضعاحلايلل

                                                 

.21ص،3ط،التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم،يوسف(2)
.162آية،سورةاألنعام(1)
.11منآية،الرعدَّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱٱقالتعاىل:(2)
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عتقداتكراممنتغيريملوهذاماسعىإليهالرسولالكرميوصحبهالمنواقعأوأنتتحررمنأسره.
فيهاجلهلوالعصبيةواملعتقداتالباطلةبإميانراسخوعملصاحلومعرفةكاملةباهللوسننهاجمتمعفش

لوعداهلل. والتمكنيحتقيقًا اهللربالعاملنيأنيفالكونواجملتمعاتفكانهلمالنصر )ولقدشاء
وذلكحىتاليأيت،السنناخلارقةنناجلاريةالعلىجيريأمرهذاالدينبلأمرهذاالكونعلىالس

األولونباخلوارقويقول:جيلمنأجيالاملسلمنيفيتقاعس عداخلوارقتنزلبعدوملت،لقدنصر
الرسالة النبوات(،ختم امل.(3)وانقطاع الطريق هو اهلل بتأييد والثقة والصب العمل هو وصلإمنا

،الصفوالبعدعناالختالفوالتفرقووحدة،كلعليهوالقنوطبرجاءاهللوالتوودفعاليأس،للتمكني
فهوالعذابالذيتوعداهللبههذهاألمةحالبُعدهاعنمنهجرهباكمامّريفاآليةالسابقة.

لذلكجاءالتحذيرالشديدوالتنفريواألمربالباءةممنفرقوادينهمللداللةعلىخطورةهذا
 نتجم جم رت  يب ىب نب جم جم رب جم ُّٱٱقالتعاىل:،يفالصفاإلسالميتسببهمنضعفماالفعلعلىاألمةو

 َّ جم جم جم جم جم جم جم يت ىت
(4)

والتوجيه، حققتاملطلوبمنالتعليمواإلرشاد إالأهنا اآلية وذلكوعلىالرغممنإجياز
إىلالتنفريإىلالتهديدوالوعيدالشديدبالوقوفبني بنيوصفالواقعإىلاملفاصلة بتنوعأساليبها

هذهاألمةمباهيعرضةلهحبسبسنن-تعاىلجدهوجلثناؤه-)ذكريدياهللللمجازاةوالعذاب.
وهواالختالفوالتفرقمبثلماأضاعهبهمنقبلهم،االجتماعمنإضاعةالدينبعداالهتداءبه،

ذاهبأوإمامتتعصبكلمنهاملذهبمناملفيهباملذاهبواآلراءوالبدعاليتجتعلهمأحزاباوشيعا،
فيضيعالعلموتنفصمعروةالوحدةلألمةالواحدةبعدأخوةاإلميانفتصبحأممامتعاديةليسهلامرجع

(1)متفقعليهجيمعكلمتهافيحلهباماحلباألمماليتتفرقتقبلها(
واوهويقتضيالباءةمنكلما،جهةحلقائقالواقعلتغيريالباطلفاآليةموا القتتال،يسببالفرقة

للمسلمني، والعز السيادة مصدر والبدءوهو هبا واالنتفاع السنة هذه استخالص إىل توجيه وفيه
بإيقاظالشعورباملسؤليةيفكلضمري.بالتغيري،

                                                 

.414ص،3ط،واقعنا المعاصر ،قطب(3)
.159يةآ،سورةاألنعام(4)
(.7/482)،1ط،تفسير المناررضا،(1)
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)إنالذينفرقوادينهممنهذهاألمةهموذكرمنها:ثالثوجوه،"جم"قالالرازييفمعىن
وأنالأهلالبدعوالشبهاتواعلمأنامل املسلمنيواحدة رادمناآليةاحلثعلىأنتكونكلمة

أنتمنهمبريءوهممنكاألول:فيهقوالن:"جم جم رت  يب"يتفرقوايفالدينواليبتدعواالبدعوقوله:
إنكبعيدعنأقواهلمومذاهبهموالعقابالالزمعلىتلكاألباطيلمقصورعليهموالبرآءوتأويله:

أيفيمايتصلباإلمهالواإلنظار"جم جم يت ىت"مثقال:لستمنقتاهلميفشيء.:والثاينيتعداهم.
.(2)واملرادالوعيد.(" جم جم جم جم جم"واالستئصالواإلهالك

اليومإىلجانبأنهحتذيرمنعذاباجتماعييعصفباألمة، وهتديدوصفصادقحلالاألمة
ودعوةإىلاالتعاظواالنتفاعحبالمنتفرقوانساين،بعقاباهللإنملتعتببسنناهلليفاالجتماعاإل

مناليهودوالنصارى.
إىلما سننرهبمحىتيصلوا يدركوا أوىلأن أنفواملسلمون ومتكنيرغم يرجونمنعزة

اليائسنيالقانطنيوالذينيروناستحالةقيامنظامإسالمييفالوقتاحلاضر.
خرىاملوصلةلسنةالتمكني:تراعيسنناهللاألتمكنيالبدأنولتتحققلألمةسنةال

 حت جت هب مب خب حب جب ُّٱإىلحالأفضلمراعاةلسنةالتغيري:يءبدأنتعملعلىتغيريحاهلاالسفال 

َّ هت مت خت
(1)

 ،ٱوهومنطقسنةاهلليفالتدافع:والبدأنتوقنأنهذاالتمكنياليتحققإالجبهدبشري

َّ جم مث هت  مت خت حت جت هبُّٱ
(2). 

 أنتسرياألموروفقسنةالتدريجللوصولإىلالتمكنيحىتالتتعجلالنتائج.والبد 
 وعلىطريقالتمكنيتقعسنةاالبتالءليميزاهللاخلبيثمنالطيبوينقىالصفاإلسالمي

 حىتيكونأهالًلتمكنياهللتعاىلله.
 باألسباببعنياال األخذ سنة تأخذ أن التمكنيإال هذا األمة تنال يفاألخذولن عتبار

 جبميعالوسائلاملعينةللوصولإىلالتمكنيمثتكلاألموربعدذلكهللربالعاملني.

                                                 

(.14/189)،3ط،التفسير الكبير الرازي،(2)
.11منآية،سورةالرعد(1)
.251منآيةسورةالبقرة،(2)
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 وحنيتدركاألمةاإلسالميةسنناهللتعاىلاملبثوثةيفالكونمنحوهلاويفقصصالتاريخ
تمكني،حنيتتعاملمعهابوعيوبصريةتصريمؤهلةلل؛آياتالقرآنالكرميوسنةرسولهويف

لنيتخلف. اهللحينئذ طمأني(3)فإنوعد أكثر اهللرغمنويصبحاملستقبلهلا بنصر وثقة ة
 تأخرالنصرورغممامتربهاألمةمنضعفوخذالن.

 ،انكأنهكلماتأخرتهذهالسنة،ومنأهمنتائجسنةالتمكنيللمؤمننيوتطبيقهاالواقعي
هلموماهمعليهعلىمعايناإلميانومقتضياته،وعرضأحواعلىاملؤمننيمراجعةأنفسهم

ويثمرذلككلهرغبةجادةوصحوةليعرفوااخلللالذيهمفيهفيقوموابالتصحيحوالتقومي،
بالسريعلىطريقءوالبدوآثارها،صادقةيفاخلالصمناألزماتاملتالحقةعلىاألمة

يتحققهلاحينهاغلبعلىمعوقاته؛اخلالصواالستمرارعليهوامتالكمقوماتالتمكنيوالت
َّمب  خب حب جب جم ُّٱوعدرهباوالدخوليفمضمونسنةاهلليفنصراملؤمنني:

(4)

واحلمدهللربالعاملني...................
 


 

 الخاتمة.
 

 ات.مقترحالنتائج وال
 

 الدراسة الميدانية.
 

 الفهارس.
                                                 

.256ص،2طالسنن اإللهية في األمم واألفراد،عاشور،(3)
.47منآيةسورةالروم،(4)
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 المصادر والمراجع.

 












 وختاماً:

رغمعنوانهاملتعلقبالردهاتامللحدينلبحثبُعدهعنقضايااإلحلادوترّقارئهلذااسيلحظال
وذلكلعدةأسباب:؛عليهم

فاظاإلحلادوبتتبعألفمنخاللتقليبالنظريفالقرآنالكرميويفالسورةالنموذجخاصة،
ىثالثمراتيفالقرآنوكمامتاإلشارةإليهيفمتهيدالبحثفلميذكرسوومعانيهايفالقرآن،

بلكانردويفذلكإشارةلبعدأفكارهمعنأيمنطقيستحقالنظرفيهأوذكره،الكرميكاماًل،
ثار

ُ
القرآنعليهمبليغاًعميقاًالجُياريسطحيةفكرهموسخفهاوذلككعادةالقرآنيفالردعلىامل

راضعنالباطلالذياليرجىصالحهأوالباإلضافةملنهجهيفاإلعمباهوأهموأعموأمشللألمة،
يُذكرلسخفهوبطالنهعقالًومنطقاً.
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وإنكانالقرآنالكرميمليءبالردعلىامللحدينكماهومليءبالردعلىمجيعالعقائد
فالكلبفطرته،رالسليمةيفمجيعالنحللواملللإالأنقضيةاإلحلادقضيةترفضهاالفطالفاسدة؛

فمنهممناتبعاهلدىفأصابالطريقالصحيحومنهممنضلالطريق.بيعبده،يبحثعنر

بلجاءوجاءاملنهجليسبعرضومناقشةقضيةاإلحلادبتفاصيلهافهيمتغريةيفكلعصر؛
ميكنأنيكونحملشبهةأواملنهجالرباينبتثبيتالعقيدةيفالنفوسوالتأكيدعلىتقريركلما

يفالنفوس.مدخلإلثارةالشك

وعلىثقةويقنيوحنيترتىباألجيالاملسلمةعلىعقيدةصحيحةراسخةيفنفوسهم،
فبمجردعرضأقواهلميشعرأصغرعقلبتفاهةومعرفةصحيحةبرهباحينهالنتقوملإلحلادقائمة،

وبذلكيكونلدىهذهاألجيالحصانةذاتيةمنوخلوهمنأيمنطق،وسخفالقولوالفكر،
وهذاماجيبأنتعملعليهاألمةأفراداًومؤسساتتعليميةوتربويةوأنراإلحلادومنغريه،فك

تستقيمنهجهامنالقرآنالكرميوتعملعلىتطبيقهبنيأفرادهامنذالصفوفاألوىل.





ومنأهمنتائجالبحث:
 ،فسيخضعاعندهم،فليأتكلقوممباملنهجالقرآينهواألعلىدائماًألنهوحياهللومنهجه

اجلميعأخرياًلهويرتكواماابتدعوهمنخرافاتوأباطيلبعدأنثبتهلمعجزهاعنحتقيق
ليتوافدواعلىاملنهجالرباينيرتبونيفرحابهوجيعلونههلمدليالًيكشفاملطالباإلنسانية؛
 هلمعثراتالطريق.

 سوسائراملخلوقاتمنأعظماألدلةعلىاالستداللعلىاهللتعاىلبآياتهيفاآلفاقواألنف
 أفضلطريقوأوضحه.وهواخلالقوتوحيده،

 علىالعقولمدلوالهتاومراميها؛يوأدلةتستعص،ةًباطلفلسفةًيكنأسلوبهجدالًعقيماًومل
 إمناجاءسلساًيفهمهالعامةواخلاصة.
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 فاليكتفىبواحدمنها،لنفوس،االستفادةمناملالمحالثالثةالعامةيفترسيخالعقيدةيفا
مثالعملعلىإبطالالعقائدالفاسدةمنمثتثبيتهاوحتصينها،تقريرالعقيدةأواًل،بوذلك
 حوهلا.

 ،جاءاملنهجالقرآينمركزاًعلىحقائقأساسيةأيدهابالباهنيواألدلةوالشواهدعلىوجودها
إذباستقامتهعتقادسليمليستقيماألصل،ودعالإلميانهبابعدتفكروتدبرليصلهبمإىلا

وهذهاحلقائقوكمالالتصوراإلسالمي،تستقيمالفروعفيتحققبذلكصحةاالعتقاد،
 األساسيةهي:

 احلياة(.-اإلنسان-)الكون.اإلميانبالغيبوأناهللهوخالقهذاالوجودكله1
اهللمبعرفتهمنعاملالغيب.أنمصدرمعرفةذلكنبوةأمينةووحيصادقخُيبمباأذن2

 والشهادة.
.أنهناكيومالريبفيهبعدهذهاحلياةهويومالفصليكونلإلنسانفيهمصريه3

 النهائي.

 جاءتآيةالنوميفالسورةبعدآيةمفاتحالغيبوهيدليلعلىكمالعلمهوإحاطته،
امعملايفاآليتنيمنكمالوتوسطهاج،وقبلآيةالقهروالقدرةوهيدليلكمالقدرته

وأغلبلهسبحانه،عدالنوم()القدرةعلىالبعثبوكمالالقدرة)العلمحبقيقةالنوم(العلم
ومعهذااملعىنمنضرباملثلنعلىأناآليةيفمقامضربمثلللبعثمنالقبور،املفسري

 واهللأعلم.النوم،ترىالباحثةأنيفآيةالنومحتديوتعجيزللبشرعنمعرفةحقيقة
 جاءذكرالقيامةيفسورةاألنعاميفمخسةعشرموضعًابأمساءخمتلفةكاآلخرةواليومالعظيم

واملالحظيفهذهاآلياتوالساعةوالداراآلخرةويومالقيامةوغريهامناألمساءالدالةعليها،
نتشققالسماءوطياألرضأهناأشارتليومالقيامةوملتذكرشيئًامنأهوالذلكاليومم

ولعلذلكلهارتباطبأهدافالسورةمنتعميقملفهوموانفجارالكواكبوالنجوموغريها،
فعملعلىتثبيتهاألنالعقيدةقبلاجمليءبتفاصيل لتصديقمايأيتبعدذلكذلكأدعىها

 يوماآلخرأحدأركانهذهالعقيدة.والمنتفاصيل،
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 الشبهةحىتتتضحوهنأسلوبقرآينإلظهاروتنوعهاالردعليهاالعرضالتفصيليللشبهةو
مع،ولتبقىهذهالردودخالدة،الردمبنهجالقرآنقنوااحلقيقةليكونأهلاحلقعلىيقنيويت

التأكيدخاللعرضالشبهةعلىفسادهاوبطالهناعلماًوعقالًحىتاليظنأحدأنعرضها
 اتالزعمواالفرتاءواملطالبةمبصدرمايشرعونه.وذلكبتكرارعبار،هوإقرارهلا

 :واملنهجواملنهجالعاطفي،املنهجاملعريف،استخدمالقرآنالكرمييفتقريرذلكعدةمناهج
 ومنهجاإلعراضعنالباطل.واملنهجالعلمي،واملنهجالعقلي،الفطري،

 وضرورةحتصنيأهلاحلقق،أمهيةاجلانبالعاطفييفاحلربالنفسيةضداملعرضنيعناحل
مناهلدماملتعمدملعنوياهتممنقبلأعدائهموحماربتهمنفسياًبشناهلجماتاملغرضةضدهم

.وهومنهجقرآينبالغاألثريفالدعماملعنوي،هلزمهممعنوياًونفسياً

 

 

 

 

 أقول وباهلل التوفيق: ات،مقترحوأهم ال
 فيجبميعاملتطلباتويسدخمتلفالقضاياتنويعالكتابةيفأمورالعقيدةعلىوجهي

 فالبدمنالكتبالصغريةاملوجزةجبوارالكتبالكبريةاملتخصصةواملتوسطة.واملشكالت،
 ،وجتمعبنيالعاطفيةوالعقالنيةوالنظريةأنتكونالكتابةبأساليبتناسبمجيعاملستويات

 والعلمية.
 انينهاليتضمهاكتاباهللتوجيهالبحوثالقرآنيةلدراسةسنناهللوقو،والوقوفعلى

خاصةتلكاملتعلقةبالنفسالبشريةواالجتماعياتاليتتنريمعطياهتابالدراسةوالفهم،
 ملتلمساحلقالطريقوتأخذبيداألممإىلالرقيوتنأىهباعنالسقوطيفالزالت.
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 تصلحشأناألمةوتعيدإكمالالبحثوالتنقيبيفهذاالكتابالعظيمعناملناهجاليت
 . فالعزهلاسوىبالرجوعإىلكتابرهباجمدهاوعزهتاوحتققهلاالنصروالتمكني،

 األنعامَّجمجمنب ىب يب رت جم  جمرب  جمجم جم جم جمجم جمَّ ُّ ِّ ُّٱ





 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  دراسة ميدانية.
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 إجراءات الدراسة الميدانية. أواًل:

ولتصميماالستبيانقمتبتحديداألبعاداليتميكنمنة،استخدمتاستبياناًإلكرتونياًهلذهالدراس
خالهلاالتوصلإىلآراءالعينةاليتتتوافقمعتساؤالتالبحثواهلدفمنهوأمهيته.

وقدمشلهذايفمدينةجدة.(1)واستهدفتالدراسةطالباتومعلماتمعاهدالعلومالشرعية
النحوالتايل:وكانتالنتائجعلىشخص،141االستبيانحوايل

 نتائج الدراسة الميدانية. ثانياً:
ومدىمعرفةالناسمبعناهوأنواعه،)موضوعالدراسة(وهوحموريشريإىلمعىناإلحلادالسؤالاألول:

وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:


 
 1رقمشكل1جدولرقم


وهوأحدأهم)ضعفالتأسيسالديين(،وهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،السؤالالثاين:

 تعلىالنحوالتايل:وكانتاإلجابانتائجالبحثوالدراسة،




 
2رقمشكل 2رقمجدول  

                                                 

برنامج)مرياث(،معهدمكةاملكرمة.(املكتبالتعاوينللدعوةواإلرشاد1)  

57% 35% 

8% 

.اإلحلادهوإنكاروجوداإللهفقط

 أوافق

 ال أوافق

 ال أدري

 .ـاإلحلادهوإنكاروجوداإللهفقط1

النسبةالعدداباجلو
%7675أوافق

%4635الأوافق

%118الأدري

 ضعفالتأسيسالديينمنأسبابانتشاراإلحلاد.

النسبةالعدد اجلواب

%1788 أوافق

%1411 أوافقال

%21 أدريال
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بعضعلماءالدينسببللشكسلوك)وهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،الثالث:السؤال
وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:املؤديإىلاإلحلاد(،



 
3جدولرقم                      

3شكلرقم

)إغالقباباحلوارمنأسبابانتشاروهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،السؤالالرابع:
وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:اإلحلاد(،


4شكلرقم4جدولرقم

)وسائلالتواصلاالجتماعيةسامهتيفيشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،وهوحمورالسؤالاخلامس:
 وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:انتشاراإلحلاديفاجملتمع(،

 


 








5شكلرقم5جدولرقم

بعضعلماءالدينسببللشكاملؤديإىلسلوك
 اإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%4635.11أوافق

%6146.11الأوافق
%2514الأدري

 احلوارمنأسبابانتشاراإلحلاد.إغالقباب

النسبةالعدداجلواب

%9874.11أوافق

%2317.11الأوافق

%118الأدري

وسائلالتواصلاالجتماعيةاجلديدةسامهتيف
 انتشاراإلحلاديفاجملتمع.

النسبةالعدداجلواب

%11789.11أوافق

%86.11الأوافق

%65الأدري
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)حتكيمالعقليفأمورالدينمنوهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،السؤالالسادس:
 وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:هومنتساؤالتالبحث،وأسباباإلحلاد(،

 











6شكلرقم6جدولرقم


)الُشبهحولالدينسببيفانتشارد،وهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاالسؤالالسابع:
وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:وهومنأهدافالبحثاألساسية،اإلحلاد(،







7شكلرقم7جدولرقم                 
)األحوالاالجتماعيةواالقتصاديةسببوهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،السؤالالثامن:

وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:النتشاراإلحلاد(،
 










8لرقمشك8جدولرقم

حتكيمالعقليفأمورالدينمنأسباباإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%8465.11أوافق

%3831.11الأوافق

%75الأدري

 الُشبهحولالدينسببيفانتشاراإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%8765.11أوافق

%3325.11الأوافق

%1311الأدري

اعيةواالقتصاديةسببالنتشاراألحوالاالجتم
 اإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%4736.11أوافق

%6852.11الأوافق

%1713الأدري
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)تصدىالقرآنالكرميبشكلوهوحموريشريإىلطرقاحلدمنظاهرةاإلحلاد،السؤالالتاسع:
لظاهرةاإلحلاد(، وكانتاإلجاباتعلىالنحووهواهلدفمنالبحثوأهمنتائجه،متكاملواف 

التايل:


9شكلرقم9جدولرقم

)السياسةتؤديدوراًيفانتشاراإلحلاد(،وهوحموريشريإىلأسبابانتشاراإلحلاد،السؤالالعاشر:
وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:











11شكلرقم11جدولرقم

)العلماءواملفكرونيؤدونوهوحموريشريإىلطرقاحلدمنظاهرةاإلحلاد،السؤالاحلاديعشر:
وكانتالنتائجعلىالنحووهومنأهدافالبحث،الدوراملأمولمنهميفاحلدمنظاهرةاإلحلاد(،

التايل:







تصدىالقرآنالكرميبشكلمتكاملوافلظاهرة
 اإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%11589.11أوافق

%86.11الأوافق

%75الأدري

 السياسةتؤديدورًايفانتشاراإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%5341.11أوافق

%3728.11الأوافق

%4332الأدري
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11شكلرقم11جدولرقم

)يؤديالفقرإىلانتشارظاهرةتشاراإلحلاد،وهوحموريشريإىلأسبابانالسؤالالثاينعشر:
وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:اإلحلاد(،

 











12شكلرقم12جدولرقم

املناظراتالعلميةمع)وهوحموريشريإىلطرقاحلدمنظاهرةاإلحلاد،السؤالالثالثعشر:
 وكانتاإلجاباتعلىالنحوالتايل:(،.امللحدينحتدمنظاهرةاإلحلاد


13شكلرقم13جدولرقم

 

العلماءواملفكرونيؤدونالدوراملأمولمنهميف
 احلدمنظاهرةاإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%5138.11أوافق

%6146.11الأوافق

%2217الأدري

يؤديالفقرإىلانتشارظاهرةاإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%3627.11أوافق

%8461.11الأوافق

%1612الأدري

 املناظراتالعلميةمعامللحدينحتدمنظاهرةاإلحلاد.

النسبةالعدداجلواب

%11175.11أوافق

%2217.11الأوافق

%118الأدري
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 تحليل النتائج. ثالثاً:

وبالنظرإىلنتائجالدراسةامليدانيةيظهرأنأهمأسبابانتشاراإلحلادهوضعفالتأسيسالديين،
واالهتمامبتأسيسسيخالعقيدةوهومامتاإلشارةإليهيفنتائجالبحثمعالتأكيدعلىضرورةتر

.ديينعميقللنشئ
يفنشرباإلضافةألسبابأخرىأمههاماأفرزتهاحلضارةمنتكنولوجياحديثةللتواصلسامهت

تأسيساًدينياًعميقاً،وكذلكإغالقباباحلوار،وحتكيمالفكراإلحلاديبنيالنشئالذيمليتلق
عليهالدراسةمناحرتامالقرآنالكرميللعقليفحدودمايصلوهوماأكدتالعقليفأمورالدين،
ومايفجتاوزذلكمنمفاسدتؤديإىلاإلحلاد.إليهمنأمورالغيب،




14شكلرقم

كماأشارتالدراسةامليدانيةأنالقرآنالكرميمنأهمالوسائلللحدمنظاهرةاإلحلاد
للظاهرة، يؤكدهوهدفالبحثوأهمتساؤالته،وهذافقدتصدىبشكلمتكاملواف  وهوما

ضرورةالعودةللقرآنيفالردعلىالُشبهوالتصديهلا.

ودورالعلماءكماأشارتالدراسةإىلأمهيةاملناظراتمعامللحدينوالردعلىتساؤالهتموشبههم،
 واملصلحنييفالردوالتوعية.
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15شكلرقم




 التعليقات اإلضافية:

وطرحالعديدمنالنقاطئلةاملفتوحةيفهنايةاالستبيانالعديدمنالتعليقاتاإلضافية،شهدتاألس
منها:الالفتةلالنتباه،

عنأسبابأخرىالنتشاراإلحلاد:
 عدمربطدروسوعدماحتواءاملناهجالدراسيةالدينيةعلىالقدرالكايفمناملوادالعقدية

 .طاءاملادةالعلميةعإالعقيدةبالواقعواالقتصارعلى
 بعضمشاهدأفالمالكرتونواأللعاباإللكرتونيةاليتحتملمعايناالستخفافبقدرةاإلله

 خللعقيدي.شئوغريهامماجيعليفنفوسالن
 وباملقابلالتشكيكيف،ةبالينييفاجملتمعواختاذهمقدويتلميعامللحدينواللدوراإلعالميف

امةالناس.علماءالدينلينبذهمع

وعنطرقأخرىللحدمنانتشارظاهرةاإلحلاد:
 نشراألدلةالعقليةوالفطريةعلىوجوداهلليفوسائلاإلعالمووسائلالتواصلدونسابق

 شبهة.
 ،واعتمادالقرآنالكرميوتفسريهمادةأساسية.وحتسنياملناهج،إصالحالتعليم 



 

  333  

 
 

 نخاللإعالمهادفوالشبابملألطفالاجلاذبةالبدائلإجياد.
 دينيةالمنالسفرواالندماجيفجمتمعاتالاستريادالتعليمالعايلبد. 
 أوإكراه.تشددغريمنمعتدلةوسطيةبطريقةالدينوطرحالديين،اخلطابجتديد
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 استبيان حول أسباب انتشار اإللحاد
امللحدينبني عدد األخريةالشازداد املشكلة،باباملسلميفاآلونة يدلعلىوجود وهذا وهلذا،

اإلحلاد، انتشار بأسباب الناس معرفة مدى لقياس االستبيان هذا أعددت الوقايةالسبب وكيفية
ومعاجلةالظاهرة.
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    حلاد.بعضعلماءالدينسببللشكاملؤديإىلاإلسلوكـ3

    ـإغالقباباحلوارمنأسبابانتشاراإلحلاد.4

    ـوسائلالتواصلاالجتماعيةاجلديدةسامهتيفانتشاراإلحلاديفاجملتمع.5

    ـحتكيمالعقليفأمورالدينمنأسباباإلحلاد.6
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اإلحلاد-14 النتشار أخرى .  أسباب
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............................................................................................................................................................ 

 

اإلحلاد.-15 من اجملتمع لوقاية طرق
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 اآلية السورة رقم اآلية الصفحة

46 3ـ2ـ1 َّ..جمجم جمخل مل ىل يل ُّٱ البقرة   

247 َّ.....ىن جم جمُّٱ البقرة 21  
243 َّ......مخ  جمُّ البقرة 28  

16-293 34ـ31 َّ..........َّ ُّ ِّ ُّٱ البقرة   
15 َّ....... جمىل يل خل ملُّٱ البقرة 38  

234 َّ.....خت مت هت مثُّٱ البقرة 179  
14 َّ.......جم  جم جمُّٱ البقرة 186  
92 232 البقرة َّ............. جم جم ُّٱ  

329 251 البقرة َّ.........خت حت جت هبُّٱ  

243 َّ....ٌّ ٍّ َّ ُّ جمُّٱ البقرة 258  
235 َّ.....خل مل ىلُّٱ البقرة 275  
293 5 آلعمران َّ   ....نب ىب يب رت جم ُّٱ  

223 َّ.......جم  جم جم جمُّٱ آلعمران 6  
49 َّ....... .مح جممج  جمُّٱ آلعمران 44  

243 َّ...جم جمرب  جمُّٱ آلعمران 49  
319 126 َّ....جم جم جم جم  جم ُّٱ آلعمران  

319 141 َّ ....مس جم جم ُّٱ آلعمران  

14 َّ......خل مل ىل يل ُّٱ النساء 1  
252 َّ............جمجمخل مل ىل يل ُّٱ النساء 87  
49 163 ساءالن َّ ............... جم يل ىل مل ُّٱ   

61 َّ.....ٌّ ٍّ َُّّٱ النساء 164  
61-148 َّ.....جم جممس   جمُّٱ النساء 174  

234 َّ.........جمىن ُّٱ املائدة 38  
11 َّ.....جميب رت ُّٱ املائدة 48  

234 َّ....... .جم جم جم جمُّٱ املائدة 91  
26 َّ......جب  جم جم جمُّٱ املائدة 95  
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2-216-218-219-221-229 َّ......خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 1  
31-92-111-161-224 َّ..... جم جم  جم جمُّ األنعام 2  

31-219-254-285 َّ...جم جم جم جمِّ ُّٱ األنعام 3  
188 َّ...... جم جميب رت ُّٱ األنعام 4  

161-188 َّ ..... جم  جم جم جمُّٱ األنعام 5  
311 َّ....جم جم جم جم  جمُّٱ األنعام 6  
189 َّ.....مخ  جممح  جممج ُّٱ األنعام 7  

71-149 َّ.......جم جم  جم جم جمُّٱ األنعام 8  
71-75-149   َّ.......خل مل ىل ُّٱ األنعام 9

316 َّ ....من جم جم جمُّٱ األنعام 11  
31-159-311 َّ... جم جم جم جمىي ُّٱ األنعام 11  

31-119-161-219-268 َّ..جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 12  
31-221-285 َّ...جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 13  

211-231-276 نعاماأل 14 َّ..جمري  جمىن ين ُّٱ   
62-111 َّ.جممخ  جممح  جمُّٱ األنعام 15  

111 َّ...... جم جم جم جمُّٱ األنعام 16  
216-281 َّ......جم جم جم جمُّٱ األنعام 17  

278 َّ............مم جن حن ُّٱ األنعام 18  
51-59-62-67-151-259 َّ ..... جمجمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 19  

151-151-191 َّ.......نب ىب يبُّٱ األنعام 21  
151-191-312 َّ... جم جم جم  جم جمُّٱ األنعام 21  

114-119 َّ.. جمىن ين  جم جمُّٱ األنعام 22  
119 َّ......جب حب جم جم جم ُّ األنعام 23  
119 َّ.............مج  جممث  ُّٱ األنعام 24  

139-192 َّ.......جمجم جم جم جمُّٱ األنعام 25  
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139-192 َّ.....حي  جممه  جمهن ُّٱ األنعام 26  
11-121-162 َّ........ جم جم جم جم جمُّٱ اماألنع 27  

11-121 َّ... . جم جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 28  
11-158 َّ.............  جم جم جم جمُّٱ األنعام 29  

11-122-161 َّ........ٌّ ٍّ َّ ُّ  جمُّٱ األنعام 31  
11-113-121-161-318 َّ...جم جم جمىت يت ُّٱ األنعام 31  

113-127 َّ...ني جم جمري ُّٱ األنعام 32  
13-63-94-193 َّ.......جت حت خت متُّٱ األنعام 33  

311 َّ........  جم  جم جمُّٱ األنعام 34  
63-241 َّ..........حل خل مل هل ُّٱ األنعام 35  

111 َّ.........جممل ىل يل ُّٱ األنعام 36  
132-194-195-281 َّ... جم جم جممن ىن ُّٱ األنعام 37  

116 َّ.............. جم جم جم  جمُّٱ األنعام 38  
21-239 َّ........جم جم جمُّٱ األنعام 39  
95-258 َّ........ جمري  جمين  ُّٱ األنعام 41  

95 َّ....مب هب جت حت ُّٱ األنعام 41  
11-313 َّ......... جم جم  جممخ ُّٱ األنعام 42  

11-79-81-313 َّ..جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 43  
11-313 َّ....جل حل خل جم  جمُّٱ األنعام 44  

11-262-313 َّ........خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 45  
19-194-195-228-259 َّ........ جممن ىن  جم جمُّٱ األنعام 46  

161-313 َّ .........جم جم جم جمُّٱ األنعام 47  
56-58-67-132-236-317 َّ..... جم جمىت  يت ُّٱ األنعام 48  

56-58-236-317 َّ...جم جم جم جمُّٱ األنعام 49  
51-51-55-64-71-75 األنعام 51 َّ..... جمري   جمىن ين ُّٱ  
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97-115-274 َّ..........جممس  جم جمُّٱ األنعام 51  
97 َّ......... جم جم جم جمُّٱ األنعام 52  

97-296 َّ........خل مل ىل ُّٱ األنعام 53  
97-264-271-318 َّ..... جم جم جم  جمُّٱ األنعام 54  

19-238 َّ...... جميب رت ُّٱ األنعام 55  
64 َّ..جم جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 56  

64-282 َّ...... جمري  جمىن ين  جمُّٱ األنعام 57  
64 َّ. جممخ  جممح  جممج ُّٱ األنعام 58  

55-287 َّ...... جم جم جمُّٱ األنعام 59  
93-89-111-159 َّ....خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 61  
71-75-227-279 َّ...  جمجم جم جمىي ُّٱ األنعام 61  

114-273-283 َّ......نب ىب يب رت  جمُّٱ األنعام 62  
11-96-231-259 َّ.. جم  جم جم جم جمُّٱ األنعام 63  
11-96-231-259 َّ.....ري  جمىن ين  جم جمُّٱ األنعام 64  

11-21-216-281-324 َّ.....جب  جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 65  
324 َّ..... جمجم جم جم جم جمُّٱ األنعام 66  
324 َّ............... جمجم جم  جمُّٱ األنعام 67  

79-82 َّ......جل حل جم جم جمُّٱ األنعام 68  
319 َّ........خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 69  

11-274 َّ.. جم  جممن ىن ُّٱ األنعام 71  
79-83-237-265 َّ.......  جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 71  

116 َّجم.....مخ  جممح  جمُّٱ األنعام 72  
112-159-211-288 َّ.. جم جم  جم جمُّٱ األنعام 73  

315 َّ......... جممل ىل يل ُّٱ األنعام 74  
315 َّ........ جم جم جمُّٱ األنعام 75  
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315 َّ.........ٌّ ٍّ  جم جم جمُّٱ األنعام 76  
315 َّ..........نب ىب يب رتُّٱ األنعام 77  
315 َّ....... جم جم جم جمُّٱ األنعام 78  
315 َّ............جم جمني ُّٱ األنعام 79  
315 81 َّ............حت ختمت هت  ُّٱ األنعام   

317-315 األنعام 81 َّ... جم جم جم جمُّٱ  

317-315 َّ........خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 82  
298-311 َّ.......من ىن  جمُّٱ األنعام 83  

311 َّ.َّ ُِّّ  ٌّ ٍُّّٱ األنعام 84  
311 َّ..... جم جم جمُّٱ األنعام 85  
311 َّ..... جم جم جمُّٱ األنعام 86  
311 َّ......... جم جم جمُّٱ األنعام 87  

239-311 َّ....جم جم جم جم جمُّ األنعام 88  
311 َّ........مح جممج ُّٱ األنعام 89  

241-311 َّ......جمجم جم جم جمُّٱ األنعام 91  
21-135 َّ....... جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 91  

112-135-161 َّ..........نت ىت يت ُّٱ األنعام 92  
51-52-72-73-135-197 َّ...........ىن ين  جم جمُّٱ األنعام 93  

124-159 َّ...... جم  جم جم جمُّٱ األنعام 94  
161-243-244-255 َّ..... جمجم جممل ىل يل ُّٱ األنعام 95  

221-229-286 َّ................مي  جمُّٱ األنعام 96  
221-229 َّ...... جم جم جم جمُّٱ األنعام 97  
161-224 َّ...جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 98  

161-162-215-218-231-237 َّ.. جم جم  جم جم جمُّٱ األنعام 99  
61-79-155 َّ.....جم جم جم جمُّٱ األنعام 111  
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61-155-211-216-218-291 َّ.......جلحل جم جمُّٱ األنعام 111  
216-247-255-265 َّ..  جم جم جمخل مل ىليل ُّٱ األنعام 112  

252-291 َّ....مي جم  جم جمُّٱ األنعام 113  
334-241 َّ.....جمَّ ُّ ِّ ُّٱ األنعام 114  
21-151 َّ....نت ىت  يتُّٱ األنعام 115  

51-53-265 َّ...جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 116  
178 َّ..ريجمىن ين  جم جمُّٱ األنعام 117  

114-159 َّ.جب حب خب  مب ُّٱ األنعام 118  
195-197 َّ...........جم جم جمُّٱ األنعام 119  
195-197 َّ.............حم خم ُّٱ األنعام 111  

73-149-195-197 َّ.......... جممل ىل يل ُّٱ األنعام 111  
79-84-86 َّ............جمىي ُّٱ األنعام 112  

111-161 َّ............نت ىت يتُّٱ األنعام 113  
142-283 َّ.... جم جم  جم جمُّٱ األنعام 114  

142-286-298 َّ...جب حب جم جمُّٱ األنعام 115  
181 َّ.......مخ  جممح  جممج  ُّٱ األنعام 116  
181 َّ....جم جم جم  جم جم جمُّ األنعام 117  
181 َّ.....جل حل خل مل ُّٱ األنعام 118  
181 َّ.......خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 119  

181-235 َّ...........جم جمِّ ُّٱ األنعام 121  
79-81-85-181 َّ.........نت  جم جمرت ُّٱ األنعام 121  

242 َّ.......... جم جم جم ُّٱ األنعام 122  
316 َّ..................جت حت   ُّٱ األنعام 123  

57-67-193-195-196-315 َّ..........جم  جم جمُّٱ األنعام 124  
213-241 َّ...جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 125  
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21-238 َّ............َّ ُّ ُِّّٱ األنعام 126  
127-275 َّ......نب ىب يب  جم ُّٱ األنعام 127  

78-79-81-86-93-114-125-
161-289

َّ.........  جم جم جمُّٱ األنعام 128  

314 َّ..........مب هب جت ُّٱ األنعام 129  
79-81-86-125 َّ................ جممج ُّٱ األنعام 131  

263-312 َّ....جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 131  
263-314 َّ.......من جم جمُّٱ األنعام 132  

161-225-263-271-311 َّ...........مي ىي جمُّٱ األنعام 133  
159-311 َّ.......نب ىبيب  جم جمُّٱ األنعام 134  
311-321 َّ.........جم جمىت يت  ُّٱ األنعام 135  

164 َّ.... جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 136  
164 َّ...جم جم  جممخ ُّٱ األنعام 137  

25-164 َّ......خل مل ىل يل ُّٱ األنعام 138  
164-289 َّ.......ٌّ ٍّ َّ ُّ جمُّٱ األنعام 139  
31-164 َّ......جم جم جم جمُّٱ األنعام 141  

168-169-217-231 َّ......ري جمىن ين  ُّٱ األنعام 141  
79-81-86-168-169-232 َّ......... جم جم جمُّٱ األنعام 142  

26-168-172 َّ.. جمخل ملىل يل ُّٱ األنعام 143  
26-168 ٌَّّ ٍّ َّ  جم جمُّٱ األنعام 144  

51-54-174-232-231-271 َّ.......ىن  جم جم  جم جم جمُّٱ األنعام 145  
174 َّ.....جم جم جم جمُّٱ ألنعاما 146  

174-264-269-317 َّ...خل مل ىل يلُّٱ األنعام 147  
176-295-317 َّ......  جم جمىن ُّٱ األنعام 148  

241-177 َّ.........جمجم جم جم جمُّٱ األنعام 149  
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65-111-161-179 َّ........ جم جم جمُّٱ األنعام 151  
161-183-236 َّ.......جت  حت خت مت هتُّٱ األنعام 151  

183-236 َّ...... جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 152  
87-183-238-236 َّ..نب جم جمرب ُّٱ األنعام 153  

116 َّ....جم جم جم جمُّٱ األنعام 154  
145-237 َّ......... جمري  جمُّٱ األنعام 155  

145 َّ.جب حب  جم جم جمُّٱ األنعام 156  
145 َّ....جممخ  جممح  جممج ُّٱ األنعام 157  

74-76-198 َّ...... جمخل مل ىل يل ُّٱ األنعام 158  
115-327 َّ.......... جم جمرب  جمُّٱ األنعام 159  
185-318 َّ..... جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 161  

239 َّ..جمني   جم جمري  جمُّٱ األنعام 161  
249-266-327 َّ...........حت خت مت هت ُّٱ األنعام 162  

249 َّ.. جم جممس  جمجم جممخ ُّٱ األنعام 163  
114-251-266-319 َّ...... جم جم جم جم جم جمُّٱ األنعام 164  
226-263-271-297 َّ.....جي  جممه  جمُّٱ األنعام 165  

77 األعراف 27 َّجم جم جم جم جمُّٱ  
92 34 األعراف َّ..ٱجم جمني  جم جمُّٱ  

38 األعراف 52 َّ.خل مل ىل يلُّٱ  
12 األعراف 173ـ172 َّ...... جم جممي ىي  جم جمُّٱ  
77 األعراف 179 َّ....... جمخل مل ىل يل ُّٱ  

33-37 األعراف 181 َّ.... جم جم جم جمُّٱ  
92 185 فاألعرا َّ ....مح جممج  جمهت مث  ُّٱ  

78 211 األعراف َّ....... رت  يب ىب نب ُّٱ  

319 8 األنفال َّ ..........مس جم جم ُّٱ  
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219 5 يونس َّ........  جممج  جممث ُّٱ  
293 49 هود َّ......جم جم جم  جم  ُّٱ  

218 2 الرعد َّ....... جم جم جم جمُّٱ  
214 4 الرعد َّ .............جمىن ين  ُّٱ  

227-327-329 11 الرعد َّ....ني جم جم ري جمُّ  

114 48 إبراهيم َّ......... ني جم جم ري ُّٱ  

77 احلجر 26-27 َّ.........جممج  جممث ُّٱ  
14-224 29ـ28 احلجر َّ......... جممس  جم جمُّٱ  

232 8ـ7ـ6ـ5 النحل َّ..............مح جممج ُّٱ  
33 113 النحل َّ.............خل مل ىل  ُّٱ  
39 125 النحل َّ...........  جم جم جم جمُّٱ  
36 112 اإلسراء َّ.......... جممس  جم جم جمُّٱ  

295 13 الكهف َّ.........جت حت خت مت ُّٱ  

2 54 الكهف َّ.............خل مل ىل يلُّٱ  
215 49-51 طه َّ ...........حي جي جم مه ُّٱ  

214 53 طه َّ........جم جممن ىن ُّ  
293 123 طه َّٱٱ........... جممس  جم جم جمُّٱ  

41 124 طه َّ...... جم  جم جم جمُّ  
252 111 طه َّ......... جم جممس  جمُّ  
65 3 األنبياء َّ........مي جمجم جمُّٱ  

319 18 األنبياء َّ........جم جم  جم جم جم ُّٱ  

231 31 األنبياء َّ ........ري  جمىن  ين  ُّٱ  

219 33 األنبياء َّ.... جم جم جم جممس ُّٱ  
15 114 األنبياء َّ...... جم جممي ىي ُّٱ  
15 7ـ5 احلج َّ.....جم جم جم جمُّٱ  
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33 25 احلج َّ..من جم جم جمُّ  
311 41 احلج َّ ....نب جم جمرب  ُّٱ  

247 73 احلج َّ.....خل مل ىل يلُّٱ  
223 14ـ13ـ12 املؤمنون َّ.........جم جم جم جمُّٱ  
244 115 املؤمنون َّ..خب مب هب جتُّٱ  
235 2 النور َّ........من جم جم جمُّٱ  

36-194 14 النمل َّ........خل مل ىل ُّٱ  
94 النمل 74 َّ........جم جم جم جم  جمُّٱ  
92 القصص 38 َّ.........جم  جم جمُّٱ  

229 73ـ72ـ71 القصص َّ......جمخل مل ىل يل ُّٱ  
12 الروم 31 َّ............خت مت هتُّ  

329 47 الروم َّ...........  خب حب جب جم ُّ  

214 لقمان 11 َّ......جب حب  جم  جمُّٱ  
228 لقمان 21 َّ..... جم جمخل مل ىل يل ُّٱ  
297 35 سبأ َّ.................. جم جم جم جم ُّٱ  

78 6 فاطر َّ............ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  

16 28ـ27 فاطر  َّ.........ري  جمىن ين  جمُّٱ  
218 فاطر 41 َّ.... جم جم جم جمُّٱ  
298 43 فاطر َّ........جم جم جم جم جم ُّٱ  

219 41ـ39 يس  َّ..... جم جم جم جمُّٱ  
114 52 يس َّٱ.....................جم جم ُّٱ  

26 73ـ72ـ71 يس  َّ.....جمخل مل ىل يل ُّٱ  
4 يس 78 َّ.....جم جم  جم جمُّٱ  

311 172-173-171 الصافات َّٱ...خب  مب هب جت  ُّٱ  

39 ص 76 َّ....جم جم جم جم جم جمُّٱ  
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89 الزمر 42 َّ...جممي ىي  جمُّٱ  
39 غافر 4 َّ....نت ىت جم جميب رت ُّٱ  
92 67 غافر َّ..... .ٌّ  جم جم ُّ  

41 غافر 83 َّ........حب خب مبُّٱ  
33 فصلت 41 َّ..ٌّ جم جم جم جمُّٱ  
17 فصلت 53 َّ..........جم جم  جمُّٱ  
35 رفالزخ 9 َّ.........مج جمهت مث ُّٱ  
35 اجلاثية 24 َّ..........ٌّ ٍّ جم جم جمُّٱ  
77 18 األحقاف َّ........ جممت هت مث  ُّٱ  

273 11 حممد َّ....جم هن من خن حن جنُّ  

218 ق 6 َّ......نت  جم جمرت ُّٱ  
16-214-223 21ـ21 الذاريات  َّ....جمىن ين   جمُّٱ  

244 الذاريات 56 َّ..... جم جم جم  جمُّٱ  
191 النجم 29 َّ........َّ ُّ ِّ  ٌّ ٍُّّٱ  
299 43 القمر َّ......... جم جم مس جم ُّٱ  

311 21 اجملادلة جم َّ............ جم جم جم ُّٱ  

298 2 احلشر َّ........جم جم مس ُّٱ  

72 التحرمي 6 َّ........جممخ  جممح ُّٱ  
218 امللك 5 َّ...... جم  جم جم جمُّٱ  
13 امللك 14 َّ......... جممن ىن  جم  جمُّٱ  
92 4 نوح َّ ..... جمري  جمىن ين  جم ُّٱ  

77 اجلن 11 َّ.... ... جم  جم جم جمُّٱ  
224 2 اإلنسان َّٱ.....جم جم جم جم جمُّ  

219 13ـ12ـ11ـ11 النبأ  َّ............. جم جم جم ُّٱ  
36 النازعات 24 َّ........ جم جمُّ ِّ ُّٱ  
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 فهرس االحاديث.

218-219 28ـ27 النازعات  َّ. جمجم جمنت ىت يت ُّٱ  
219 16ـ15 التكوير  َّ.......... جم جم جمُّٱ  
219 البوج 1 َّ...... جم جم جم ُّٱ  
219 3ـ2ـ1 الطارق  َّ...........خل ملُّٱ  
223 الطارق 5 َّ.....جم جم جم جمُّٱ  
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 الصفحة الحديث

163-31....فاقرأمافوقالثالثنيإذاسّركأنتعلمجهلالعرب،

78.....إذامسعتمصياحالديكةفاسألوااهللمنفضلهفإهنا

112 .......فقال:)ماالصور؟رابياًجاءإىلرسولأنأع

ْنِسَواْلبَـَهاِئِم َواإْلِ اجلِْنِّ 269....ِإنَّلِلَِّهمائةَرمْحًَةَواِحَدًةبـَنْيَ

28.....مجلةواحدة،حوهلامبكةلياًل،أنزلتسورةاألنعام:

3...............والتفكروايفاهلل،اهللآالءتفكروايف

41......يارسولاهلل!هُنَكتفقال:جاءرجلإىلالنيب

3......جاهدوااملشركنيبأموالكموأنفسكموألسنتكم

87.....)هذاسبيلاهلل(مثقال:،خطاًخطلنارسولاهلل

75......وخلقاجلانمنمارج،خلقتاملالئكةمننور

28 ....................سورةاألنعاممننواجبالقرآن

276 .......................ُكلَُّمْوُلود يُوَلُدَعَلىالِفْطَرة

113......كيفأنعموصاحبالصورقدالتقمهواصغى

 
 

 الصفحة الحديث
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323......اهللاهللالتقومالساعةحىتاليقاليفاألرض:

28......لقدشّيعهذهالسورةمناملالئكةماسّداألفق

........ملاقضىاهللاخللقكتبيفكتابوهوعنده  268

324 )ُقْلُهَواْلَقاِدُرَعَلىَأْنيـَبـَْعَث....َلمَّانـَزََلْتَهِذِهاآْليَةُ

112........أربعون،ياأباهريرةقالوا:،مابنيالنفختنيأربعون

59......مامننيبإالأويتمناآلياتماآمنعلىمثله

28........نزلتسورةاألنعامومعهاموكبمناملالئكة

84.....هلتعّوذتباهللمنشّرشياطنياجلنواإلنس؟

323....وأينسألتريبألميتأناليهلكها...........

39.........منخلقكذا؟يأيتالشيطاُنأحدَكمفيقول:

114........اهبنيراغبنيرحيشرالناسعلىثالثةطرائق:

114.....حيشرالناسيومالقيامةعلىأرضبيضاءعفراء

........ينصبلكلغادرلواءعنداستهيومالقيامة  315

 
 

 

 فهرس األعالم :
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الصفحةالعلم

أ

 165-219-219-243-314-315-317إبراهيم

72-81-223-225-226-313آدم

165إمساعيل

27كعب.،األشرف

7عمرسليمان.،األشقر

47الراغب.،األصفهاين

178األلوسي.

  28 أنس

ب

163-31البخاري

37البغدادي

91-81-71-58البيضاوي

ت

213تورشيلي
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151-38ابنتيمية

ث

26الثعليب

  323ثوبان

ج

 28-324جابر

49-71-137جبيل

95جهلوأب

35-34وزيابناجل

ح

225حواء

خ

75سعيد.أبو،اخلدري

28عمر.،اخلطاب

د

  71داود



 

  352  

 
 

84مالك.،ابندينار

ذ

 84ذروأب

ر

-221-218-162-149-85-58-49.فخرالدين،الرازي
312-328

57رشيد.،رضا

ز

254-71-47سحاق.إأبو،الزجاج

س

72السعدي.

95سفيان.وأب

92السيوطي.

ش

7نادية.،الشرقاوي

27ثايببنقيس.،مشاس

8سيدحممدسادايت.،الشنقيطي
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39الشهرستاين.

86الشوكاين.

ص

27مالك،الصيف

ط

165-49الطبي

ع

155-19ابنعاشور

75رضياهللعنها عائشة

- 27-28-31-83-84-122-121-163 ابنعباس
165

7عبدالرمحن.،اخلالقعبد

39-34ابنعثيمني.

39ابنأيبالعز.

82-81-71-26ابنعطيه.

112عبداهلل.،بنعمرو

83أبوعوسجة.
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83العويف.

 213-243عيسى

ف

33الفراء.

36-35فرعون

7علي.الفقيهي،

ق

254أبوحممد.،القاضي

236قتادة.

93-27القرطيب.

19يد.س،قطب

291-289-271-264-37-35ابنالقيم.

ك

151الكليب.

71دحية،الكليب

22الكفوي.
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ل

  294لوط

م

279-178-161املاتريدي.

36كارل.،ماركس

166جماهد

- 2-22-49-57-59-61-61-65-67حممد
96-97-112-132-135-136-138-

144-145-148-151-151-151-
154-171-175-181-185-191-
197-211-245-266-316-311-313

87-28ابنمسعود.

41جبري.،مطعم

.131-135-136موسى

ن

  226-294نوح

181النيسابوري.

ه
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  39 هريرةوأب

و

 4بناملغرية.الوليد
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الصفحةاجلدول

1333جدولرقم

333 2جدولرقم

3334رقمجدول

4334جدولرقم

5334جدولرقم

6335جدولرقم

7335جدولرقم

8335جدولرقم

9336جدولرقم

11336جدولرقم

11337جدولرقم

12337جدولرقم

13337جدولرقم

 

 

 فهرس األشكال :



 

  358  

 
 

الصفحةشكلال

1333شكلرقم

333 2شكلرقم

3334شكلرقم

4334قمشكلر

5334شكلرقم

6335شكلرقم

7335شكلرقم

8335شكلرقم

9336شكلرقم

11336شكلرقم

11337شكلرقم

12337شكلرقم

13337شكلرقم

14338شكلرقم

15339شكلرقم

 المصادر والمراجع.



 

  359  

 
 

األثري، .1 حممد،ابن بن ت:،النهاية في غريب الحديث()املبارك الزاويأطاهر محد
 ه.1383،حياءالكتبالعربيةأدار،مصر،1ط ،وحممودالطناحي

ألزهري، .2 بريوتــ1ط،ت:حممدعوضمرعب(،)تهذيب اللغة ،حممدبنأمحدا ،
 م2111-ه1384،دارإحياءالرتاثالعريب،لبنان

،روالتوزيعدارالنفائسللنش،األردن،15ط ،عالم الجن والشياطين()،عمر،األشقر .3
 م.2114-ه1423

دارالنفائسللنشروالتوزيع،،األردن،15ط،عالم المالئكة األبرار()،عمر،األشقر .4
م.2114-ه1423

والتوزيع ،األردن ،15طالعقيدة في اهلل(،)عمر،األشقر، .5 للنشر النفائس ،دار
 م.2114-ه1423

نعيم،األصفهاين .6 البعبت:،(دالئل النبوة)،أبو جياس،عبد رواسقلعه ،حممد
 م.1986-هـ1416دارالنفائس،،،بريوت2ط

،1ط،()الوحي ودالالته في القرآن الكريم والفكر اإلسالمي،ستارجب،األعرجي .7
 ه.1421-م2111،دارالكتبالعلميةبريوتــلبنان،

د.م،د.ط،،عباسحممود(،ت:تجديد التفكير الديني في اإلسالم)حممد،إقبال، .8
 د.ت.د.ن،

الدين،األلباين، .9 ناصر املكتبد.م،د.ط،(،صحيح الجامع الصغير وزياداته)حممد
 د.ت.سالمي،اإل

اهلل،،األلوسي .11 عبد روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع )حممودبن
 ه.1415 دارالكتبالعلمية،،بريوت،1ط،عليعبدالباريعطيةت:(،المثاني

الرمحن،حم،اإلجيي .11 عبد بن -ه1325،د.ند.م،،1ط،شرح المواقف()مد
 م.1917

،حممدزهريبنناصرالناصرت:،(صحيح البخاري)،حممدبنإمساعيل،البخاري .12
 .ه1422،دارطوقالنجاةد.م،،1ط
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م1961العريب،الكتابدارلبنان،،بريوت،4ط(،صهيون حكماء بروتكوالت) .13
 .نسيالتوخليفةحممدترمجة،
 د.تد.ن،د.م،د.ط،(،بناء اإلنسانية)،بريفولت .14
بريوت،دار،1طبشارعوادمعروف،ت:(،تاريخ بغداد)أمحدبنعلي،البغدادي، .15

 ه.1422الغرباإلسالمي،
طاهر،البغدادي، .16 بن القاهر دار،بريوت،2ط(،الِفَرق بين الفرق)عبد لبنان،

 .م1977اآلفاقاجلديدة،
عبدالرزاقت:،(معالم التنزيل في تفسير القرآن) ،نيبنمسعوداحلس،البغوي .17

ه1421،دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،1ط،املهدي
،القاهرة،د.ط،()نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراهيمبنعمر،البقاعي .18

 د.ت.دارالكتاباإلسالمي،
د.م(،أسرار النوم)،الكسندر،بوربلي .19 أمحدترمجة:،م1992املعرفة،عامل،د.ط،

 عبدالعزيزسالمة.
بريوت،مؤسسة،3ط(،المدخل العام إلى علم الدعوة)حممدأبوالفتح،البيانوين، .21

 م.2111-ه1422الرسالة،
الدين،البيضاوي .21 الرمحنت:،(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)،ناصر عبد حممد

 ه.1418،لرتاثالعريبدارإحياءا،بريوتـلبنان،1ط،املرعشلي
العليعبداحلميدحامد،عبدت:(،شعب االيمان)أمحدبناحلسني،،البيهقي .22

 م.2113كتبةالرشدللنشروالتوزيع،مد.م،،1ط
الديناأللباينت:،()مشكاة المصابيح،حممدبنعبداهلل،التبيزي .23 ،3ط،ناصر

 م.1985،،املكتباإلسالميبريوتــلبنان
للتوزيع،تونس،1ط،(سيوكولوجية القصة في القرآن) ،اميالته .24 التونيسية ،الشركة

 م.1974
بنتحممد،التوجيري، .25 جدة،،1ط،الوحي ودالالته في القرآن الكريم()الزهراء

 م.2114-ه1435دارالتفسري،اململكةالعربيةالسعودية،
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ت:،(ين المسيحالجواب الصحيح لمن بدل د)أمحدبنعبداحلليم،،ابنتيمية .26
دارالعاصمة،،،السعودية2ط،عليبنحسن-عبدالعزيزبنإبراهي-محدانبنحممد

 م.1999-هـ1419
لبنان،د.ط،الرد على المنطقين(،)عبداحلليم،بنأمحد،ابنتيمية .27 داربريوتـ

 ،د.تاملعرفة
رياضمدبنحمت:،(األصفهانية العقيدة شرح)أمحدبنعبداحلليم،ابنتيمية، .28

 .ه1425،املكتبةالعصريةبريوتــلبنان،،1ط،األمحد
تيمية .29 احلليم،،ابن بنعبد املعارف،الرياض،1ط،(العبودية) أمحد دار ،مكتبة

 .م1983-ه1414
تيمية .31 ت:(الفتاوى مجموع)أمحدبنعبداحلليم،،ابن النجدي، الرمحن ،عبد

 د.ت.،مكتبةابنتيمية، د.م،2ط
تيمية .31 احلليم،ابن عبد بن السلفية،القاهرة،د.ط،(النبوات) ،أمحد ،املطبعة

 .ه1386
عادلت:،(الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ،عبدالرمحنبنحممد،الثعاليب .32

1418،دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت،1ط،حممدعليمعوض،أمحدعبداملوجود
 هـ

اإلمامأيبحممدت:،(كشف والبيان عن تفسير القرآنال)،أمحدبنحممدالثعليب، .33
 م.2112هـ،1422،لبنان،بريوت،1طدارإحياءالرتاثالعريب،،بنعاشور

،بريوتـلبنان،1(،ت:عبدالرمحنعمرية،طالتعريفات)عليبنحممد،اجلرجاين، .34
 م.1996عاملالكتب،

د.طمناهج الدعوة وأساليبها()علي،جريشة، .35 املنصورة، للطباعة،، الوفاء دار
 م.1998والنشر،

 د.ت.د.م،د.ن،،1ط،)عقيدة المؤمن(،أبوبكر،اجلزائري .36
،دارطيبة،الرياض،2ط ،(وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها)،عبدالعزيز،اجلليل .37

 .ه1429
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والتوزيع،القاهرة ،2طَمْعَلمة اإلسالم(،)أنور،اجلندي، .38 للنشر الصحوة ،دار
 م.1989-ه1411

)اجلوزي، .39 علي، بن احلمن الفكرلبنان،ـبريوت،1ط،إبليس( تلبيسعبد دار
 .م2111-هـ1421للطباعةوالنشر،

أمحد .41 موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة )،يوسف،احلاج
 م2113-ه1424،مكتبةابنحجرد.م،،2ط،(المطهرة

 م.1949،القاهرة،مكتبةاألجنلو،2ط(،ول الفنيةاألص)حسن،عبداحلميد، .41
،(داللة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين)،عبداهللالغماري،احلسين .42

 م.1997-ه1418د.ن،د.م،،1ط
والتوزيع،للنشرأسامةداراألردن،د.ط،(،الفلسفي المعجم)مصطفى،حسيبة، .43

 .م2119
الرياض،1ط،رسائل في األديان والفرق والمذاهب()،حممدبنابراهيم،احلمد .44

 ه1427،،دارابنخزميةــالسعودية
حممداحلموي، .45 بن د.ط،،(الكبير الشرح غريب في المنير المصباح) ،أمحد

 د.ت.العلمية،املكتبةبريوت،
حيان .46 يوسف،ابن بن صدقيحممدت:،(البحر المحيط في التفسير)،حممد

 ه.1421،دارالفكر ،وتــلبناند.ط،بري،مجيل
دار،دمشق،3ط،أمحديوسفدقاقت:،(شأن الدعاء)،محدبنحممد،اخلطايب .47

 .ه1412،الثقافةالعربية
الغنيمان:ت،(الصفات)عمر،بنعليقطين،الدار .48 املدينة،1ط،عبداهلل دار

 ه.1412،املنورة
حسنيسليمأسدالدراين،ت:(،يسنند الدارم)،عبداهللبنعبدالرمحنالدارمي، .49

 .م2111هــ1412،للنشروالتوزيعداراملغين،اململكةالعربيةالسعودية،1ط
،غامنقدورياحلمدت:،البيان في عد آي القرآن()عثمانبنسعيد،الداين، .51

 م.1994-هـ1414مركزاملخطوطاتوالرتاث،،الكويت،1ط
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املكتبةصيدا،حميالدينعبداحلميد،د.ط،حممدت:(،)سنن أبي داود أبوداود، .51
 د.ت.،العصرية

دار،د.م،1ط،(معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم)،عبدالوهاب،الديلمي .52
 م.1971،اجملتمعللنشر

د.م،،3ط،جمموعةمناحملققنيت:(،عالم النبالءأسير )حممدبنأمحد،الذهيب، .53
 .ه1415دارالرسالة،

،1ط،حممداحلبيباهليلةت:(،معجم الشيوخ الكبير)بنأمحد،حممدالذهيب، .54
 .م1988مكتبةالصديق،ئفــاململكةالعربيةالسعودية،الطا

 د.ت.دارالقلم،الكويت،،د.ط)أصول علم النفس(،أمحدعزت،راجح، .55
الدين،الرازي، .56 العلمية،بريوت،3ط(،التفسير الكبير)فخر الكتب ،دار

 م.2114
صفوانت:،(المفردات في غريب القرآن) ،احلسنيبنحممد،لراغباألصفهاىنا .57

 هـ1412،الدارالشاميةدارالقلم،،بريوت،دمشق،1ط،عدنانالداودي
رشيد،رضا .58 للكتبد.م،د.ط)تفسير المنار(، ،حممد العامة املصرية اهليئة ،،

 م.1991
،(سنى الثابتة في الكتاب والسنةأسماء اهلل الح)،مدعبدالرزاقحم،الرضواين .59

 ه.1426،مكتبةسلسبيل،القاهرة،1ط
السري،الزجاج .61 بن يوسفت:،(تفسير أسماء اهلل الحسنى)،إبراهيم أمحد

 ه1416،داراملأمونللرتاث،دمشق،5ط،الدقاق
 ،عبداجلليلعبدهشليبت:،معاني القرآن واعرابه()،إبراهيمبنالسري،الزجاج .61

 م.1988-هـ1418عاملالكتب،،ريوتــلبنانب،1ط
،2ط،عبدرباحلسنياملباركت:،(اشتقاق أسماء اهلل)،أبوالقاسم،الزجاجي .62

 .ه1416،مؤسسةالرسالة،بريوت
دار،لبنان،1ط(،)مناهل العرفان في علوم القرآن ،حممدعبدالعظيم،الزرقاين .63

 هـ.1416الفكر،
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 .م2112،دارالعلمللمالينيد.م،،15ط،(األعالم) ،مدحممودبنحم،الزركلي .64
داربريوت،،3ط،)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(،أبوالقاسم،الزخمشري .65

 هـ.1417،تابالعريبالك
الدعوة إلى اإلسالم تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين )،مدحم،أبوزهرة .66

 د.ت.،دارالفكرالعريب،د.مط،د. والعهود المتالحقة ومايجب اآلن(،
أمحد،الزيد .67 بن السعودية،،1ط،مختصر تفسير البغوي()،عبداهلل ــ دارالرياض

 ه.1416،السالم
حممد،السادايت، .68 جامعية،،د.طوظيفة األخبار في سورة األنعام(،)سيد رسالة

واإلعالم،ك الدعوة اإلسالجامعةالسعودية،لية بنسعود حممد -1414مية،اإلمام
 .ه(1415

صاحل،السامرائي .69 ــ3ط،()نبوة محمد من الشك إلى اليقين ،فاضل عمان ،
 م.2111-ه1431،دارعمارللنشروالتوزيعاألردن،

الرمحن،السعدي .71 ت:،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان()،عبد
 م.2111،مؤسسةالرسالةد.م،،1ط،الرمحنبنمعالاللوحيقعبد

حممد،أبوالسعود .71 بن ،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(  ،حممد
 د.ت.،دارإحياءالرتاثالعريببريوتــلبنان،،د.ط

الستار،سعيد، .72 د.م2ط،المدخل إلى التفسير الموضوعي عبد التوزيـع،، دار
 .م1991-هـ1411والنشراإلسالمية،

 ،د.ت.د.ط،د.م،د.ن،(لعلومبحر ا)،نصربنحممد،السمرقندي .73
أسامةت:،()إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه ،جاللالدين،السيوطي .74

عطوة آل العليم عبد جدة،1ط،بن والتوزيع،السعودية، للنشر عسريي ماجد ،دار
 م.2111

بكر،السيوطي، .75 أيب بن الرمحن أبوت:،االتقان في علوم القرآن()عبد حممد
 م.1974د.ن،د.م،طاهليئةاملصريةالعامةللكتاب، ،ابراهيمالفضل
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دارالكتب،،بريوت1ط،طبقات الحفاظ()،عبدالرمحنبنأيببكرالسيوطي، .76
 م.1998،العلمية

أيببكر،،السيوطي .77 بن الرمحن عمرت:(،طبقات المفسرين)عبد ،عليحممد
 ه.1396مكتبةوهبة،القاهرة،،1ط

األرقم،د.ط،(،منهج القرآن الكريم في التربية )،حممدشديد، .78 دار بريوت،
 د.ت.

،1ط،()محور رسالة اإلسالم في سيرة سيد األنام،عبداهللحممدبابا،الشنقيطي .79
 م.2118هـــ1429،عاملالكتبللطباعةوالنشر،بريوتـلبنان

د.ط،،دكيالينحممدسيت:،(والنحل )الِملل ،الكرميعبدبنحممدالشهرستاين، .81
 هـ.1414داراملعرفة،بريوتـلبنان،

بريوت،1ط(،فتح القدير)حممدبنعليبنحممد،،الشوكاين .81 دارابن،دمشقـ
 هـ.1414،كثريــدارالكلمالطيب

داراملؤرخ،1ط(،المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم)حممدحسني،الصغري، .82
 م..2111-ه1421د.م،العريب،

الرمحن،ابنالصالح، .83 يالدينحمت:،طبقات فقهاء الشافعية()عثمانبنعبد
 م.1992،بريوتـلبنان،دارالبشائراالسالمية،1،طعليجنيب

اهللت:،(الصالح ابن فتاوى)الرمحن،عبدبنعثمانالصالح،بنا .84 موفقعبد
 ه.1417عاملالكتب،بريوتـلبنان،مكتبةالعلومواحلكمـ،1ط،عبدالقادر

وعبد(،المعجم األوسط)سليمانبنأمحد،الطباين، .85 طارقبنعوضاهلل، ت:
 ه.1415،د.ط،القاهرة،داراحلرمني،احملسناحلسيين

،أمحدحممدشاكرت:،)جامع البيان في تأويل القرآن( ،حممدبنجريرالطبي، .86
 م2111مؤسسةالرسالة،د.م،،1ط

القاهرة،1ط(،التفسير الوسيط للقرآن الكريممدسيد)حمطنطاوي، .87 ،الفجالةـ
 م.1997،دارهنضةمصرللطباعةوالنشر
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أمحدحبيبالعاملي،ت: التبيان في تفسير القرآن(،)حممدبناحلسن،الطوسي، .88
 ه.1367مكتبةاألمني،النجف،د.ط،

، الرياضـالسعودية،1طمحتويات سور القرآن الكريم(،أمحدبنأمحد)الطويل، .89
 م.2113هــ1434مدارالوطنللنشر،

الفتاح،عاشور، .91 مكتبةمصر،،1ط،(منهج القرآن في تربية المجتمع)عبد
 م.1979اخلاجني،

،القاهرة،مصر،2ط ،(السنن اإللهية في األمم واألفراد) ،جمديحممد،عاشور .91
 .م2117-ه1428،دارالسالمللطباعةوالنشروالتوزيعوالرتمجة

تونس،الدارالتونسيةللنشر،د.ط،،التحرير والتنوير()حممدالطاهر،ابنعاشور، .92
 م.1984

اجلبار .93 عبداهلل،عبد بن د.م،،1ط،(األسماء الحسنى تصنيفًا ومعنى)،ماجد
 .م2112-ه1433د.ن،

عبدالرمحن، .94 طوطرق عالجهااإللحاد أسباب هذه الظاهرة )عبداخلالق، ،)2،
 ه.1414،علميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد،الرئاسةالعامةإلداراتالبحوثاليةدالسعو

د.ط،،)الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم(،أمحد،عبدالوهاب .95
 م.2111،مكتبةوهبة،القاهرة

ـالرياضد.ط،،(الَحَموية بتلخيص البرية رب   فتح)صاحل،بنحممدعثيمني،ابن .96
 .،د.تدارالوطنللنشر،سعوديةال
أشرف(،ت:لمعة االعتقاد بشرح ابن عثيمين)،صاحلبنحممدعثيمني،ابن .97

 م.1995،،دارطبية،الرياضـالسعودية3عبداملقصود،ط
حممد،عراقي .98 بن املركزــالسعودية،املكرمةمكة،2ط،()عالم الجن،فيصل

 .ه1416اإلعالمي،
،السعودية،1ط،شاكرأمحدت:(،الطحاوية )شرح بنعلي،عليابنأيبالعز، .99

 .ه1418،مية،واألوقافوالدعوةواإلرشادوزارةالشؤوناإلسال
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ت:،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز()،عبداحلقبنغالب،ابنعطيه .111
 ه.1422،دارالكتبالعلميةبريوت، ،1ط ،عبدالسالمعبدالشايفحممد

ع .111 حممود،العقاد، لبنان،(،التفكير فريضة اسالمية )باس ـ بريوت املكتبةد.ط،
 العصرية،د.ت.

والنشر،سوريا،-دمشق،2ط الفرقان و القرآن(،خالد،)العك، .112 للطباعة احلكمة
 م.1996-ه1416

دار،د.م،1ط،محمد المصطفى المعصوم بشر يوحى إليه()،حممد،عمارة .113
 م.2119-ه1431،يعوالرتمجةالسالمللطباعةوالنشروالتوز

المذاهب الفكرية المعاصرة دورها في المجتمعات وموقف )غالب،عواجي، .114
 م.2116،املكتبةالعصريةالذهبيةجدةـالسعودية،،1ط(،المسلم منها

 م.2111،دارالعاملالعريب،،القاهرة1ط،؟( )لماذا محمد ،عبدالعزيز،عيد .115
اآليات الدالة على اهلل تعالى وفق منهج القرآن )،براهيمبنحمسنإلعيسى،آ .116

املنورة،،1ط،ومذهب السلف( والتوزيعاملدينة للنشر الزمان دار -ه1431،مكتبة
 م.2111

دار،القاهرة،مصر،5ط،(نحو تفسير موضوعي لسور القرآن) ،حممد،الغزايل .117
 .م2112،الشروق

أمينرشديت: ،(قراءات الثمانتذكرة في ال) ،طاهربنعبداملنعم،ابنغلبون .118
 م.1991-ه1412،د.ن،د.م،1ط،سويد

مطبعةاحلضارةد.م،،2،طالبدايةفي التفسير الموضوعي عبداحلي،الفرماوي، .119
 .م1977-هـ1397لعربية،ا

يعقوب،بادي،آالفريوز .111 بن حممد الدين بصائر ذوي التمييز في لطائف )جمد
النجات:،الكتاب العزيز( علي للشئونالقاهرة،د.ط،ر،حممد األعلى اجمللس

 د.ت.،د.م،جلنةإحياءالرتاثاإلسالمي-اإلسالمية
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حتقيقبمكت:ت،المحيط( القاموس)،جمدالدينحممدبنيعقوب،الفريوزآبادي .111
بريوتـلبنان،مؤسسةالرسالةللطباعةوالنشروالتوزيع،8طالرسالة،مؤسسةيفالرتاث

 .م2115–ه1426،
،(التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)أمحدالسيد،الكومي،،حممدأمحد،القاسم .112
 .ه1412،د.ن،د.م،1ط
الدين،القامسي .113 مجال السودت:،()محاسن التأويل ،حممد عيون باسل ،حممد
 ه.1418دارالكتبالعلمية،،بريوت،1ط
أمحد،القرطيب .114 بن ات:،الجامع ألحكام القرآن()،حممد إبراهيم،لبدوينأمحد

 م.1964هـــ1384،دارالكتباملصرية،،القاهرة2ط،أطفيش
املدينة،د.ط،(التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة) ،حممدبنأمحد ،القرطيب .115

 د.ت.،املكتبةالسلفية،املنورة
فارس،القزويين .116 بن هارونت:،)مقاييس اللغة(،أمحد عبدالسالم ،1ط،حممد

 ه.1371،احياءالكتبالعربية،دارــلبنانبريوت
،3ط،إبراهيمالبسيوين:ت،)لطائف اإلشارات(،عبدالكرميبنهوازنالقشريي، .117

 .،د.تيئةاملصريةالعامةللكتاباهل،مد.،مصر
الشروق،القاهرة-بريوت،17ط ،)في ظالل القرآن( ،سيد،قطب .118 ،دار

 ه.1412
 م.1989،مؤسسةاملدينة،السعودية،3ط،(صرواقعنا المعا)،قطب،حممد .119
د.م،2ط،(معجم لغة الفقهاء)قنييب،قلعجي، .121 دار والنشر، للطباعة النفائس

 م.1988،والتوزيع
ياضــالر،2ط،حممدحامدالفقيت:،(اللهفان إغاثة،)مشسالدينابنالقيم، .121

 م1988-هـ1418،مكتبةاملعارف،اململكةالعربيةالسعودية
 .د.ت،دارالكتابالعريب،بريوتد.ط،،(بدائع الفوائد) ،مشسالدين،ابنالقيم .122
القيم .123 الدين،ابن شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة ) ،مشس

 .ه1429،دارالصميعي،الرياض،1ط،أمحدبنصاحلالصمعاينت:،(والتعليل
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،(والمعطلة الجهمية على لردا في المرسلة الصواعق)،الدينمشسالقيم،ابن .124
الرياضــاململكةالعربيةالسعودية،دارالعاصمة،،1ط،عليبنحممدالدخيلاهلل :ت

 ه1418
الدين،القيمابن .125 الفقيت:،(مدارج السالكين)،مشس حامد د.ط،،حممد

 م1956-ه1375،مطبعةالسنةاحملمدية،الكتابالعريبدار،لبنان،بريوت
بنعمرإ،ابنكثري .126 سالمةت:،تفسير ابن كثير()،مساعيل ،2ط،ساميحممد

 م.1999،د.م،دارطيبة
،(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)الكليات ،موسىبنأيوب،الكفوي .127

ت درويش عدنان املصري-: الرسالة،بريوت،2ط،حممد -ه1413،مؤسسة
 .م1993

د.م،،1ط،)تأويالت أهل السنة( ريديتفسير المات ،حممدبنحممد،املاتريدي .128
 د.ت.

حممد،املاوردي .129 بن عبدت:،(النكت والعيون)،علي ابن بنالسيد املقصود
 .د.ت،دارالكتبالعلمية،د.ط،بريوت،عبدالرحيم

 .ه1425،د.ند.م،،د.ط،(معجم اللغة العربية المعاصرة)،خمتارعمر .131
 ،د.ت.(،د.ط،د.م،د.نلإلسالم سورة األنعام واألهداف األولى)،املدين .131
لبنان1ط،عالم الغيب بين الوحي والعقل()،حيي،مراد .132 ــ الكتب،،بريوت دار

 م.2113هــ1424،العلمية
عبدالعزيز،املصلح .133 بن اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه )،عبداهلل

 ه1432-م2111،دارجيادللنشروالتوزيع،السعودية،جدة،3ط،(وضوابطه
 د.ت.دارالدعوة،د.ط،القاهرة،جممعاللغةالعربية،،(المعجم الوسيط) .134
منظور .135 مكرم،،ابن بن صادر،،1ط لسان العرب(،)حممد دار لبنان، ـ بريوت

 د.ت.
يمالشنقيطيـحممود:املرابطبنمتت،(العلم يدعو لإليمان)كريسي،موريسون، .136

 م.2117قلمللطباعةوالنشروالتوزيع،د.م،داروحيالد.ط،،صاحلالفلكي
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،والتوزيعللنشراملوسوعةعمالأمؤسسةد.م، ،2ط العالمية(، العربية )الموسوعة .137
 م.1999

العامليةالندوة،د.م،4ط(، المعاصرة والمذاهب األديان في الميسرة )الموسوعة .138
 .هـ1421اإلسالمي،للشباب

نواب .139 الدين،،آل نواب الرب عوة إلى اهلل تعالى)دراسة مستوحاة من الد)عبد
 م.1991–ه1411دمشقـبريوت،دارالقلمـالدارالشامية،،1ط(،(سورة النمل

حممدبنفؤادعبدالباقي،ت:(،صحيح مسلم)مسلمبناحلجاج،النيسابوري، .141
 م.1374دارإحياءالكتبالعربية،د.م،،1ط
احلسن،النيسابوري .141 الدين زكريات:،(ب القرآن ورغائب الفرقانغرائ)،نظام

 ه1416دارالكتبالعلميه،،بريوتــلبنان،1ط،عمريات
،2ط،عصامعبداحملسناحلميدانت:،()أسباب النزول ،عليبنأمحد،الواحدي .142

 م1992-ه1412،داراإلصالحالدمامــالسعودية،
أمحد،الواحدي .143 عبدت:،(يدالوسيط في تفسير القرآن المج)،عليبن أمحد

 ــ أمحدحممدصرية عليــعبدالرمحنعويسـ-بداملوجودعادلأمحدعالغيناجلملــ
 م.1994-هـ1415دارالكتبالعلمية،،بريوتـــلبنان،1ط،ضعوحممدم

،حممدغالببركات،أنورزنايتت:،(إثبات نبوة النبي)،أبواحلسن،اليزيدي .144
 .م2119-ه1431،داراألفاقالعربية،القاهرة،مصر،1ط
،(التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم)،حممدالسيدحممد،يوسف .145
 م.2113-ه1422،دارالسالمللطباعةوالنشروالتوزيع،مصر،،القاهرة3ط
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