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 شكر وتقدير 

لعاملية ومجيع القائمني عليها، على  يشرفين أن أتقدم ابلشكـر اجلزيل والتقدير املتميز جلامعة املدينة ا 
امللتزم على   البحث العلمي، وخدمة الدعوة اإلسالمية ونشر الوعي  يفةيبذلونه من أجل وظاجلهد الذي  
 إجناز هذا البحث، كما أتقدم ابلشكر والتقدير لكل من شارك من بعيد أو قريب يف  نطاق واسع، 
رفقته  أمحد حممد جنم على صحبته املوفقة و  هم أستاذي الفاضل الدكتور السيد سيدبين وأخص من

 فاهلل أسأل أن يوفقكم يف مهامكم وينفع بكم ويثيبكم من فضله.  ،الراشدة طيلة مدة البحث
  



 ط  

 إهداء

 ن سهرا على تربييت وواكبا مسرية جناحي. يذل ىل أصحاب الفخر والوقار الإ
 تتبعت بشوق وشغف موضوع حبثي.  إىل زوجيت اليت

 شاركوين سبيل الرشد واالهتداء.إىل كافة األهل واألحباب واألصدقاء الذين 
 الذين كان هلم الفضل على توجيهاهتم الفعالة واهلادفة.  إىل أساتذيت الفضالء

 ة واألخوة اإلنسانية. إىل كل سراج أضاء بعزم درب املعرف
 م.أن جيعله يف ميزان حسنايت وحسناهتأهدي عملي وجهدي عسى هللا 

  



 ي  

 ملخص البحث

ان العيش املشرتك وما زال ضرورة إنسانية تفرضها الطبيعة البشرية االجتماعية، واملسلم حبكم استسالمه ك
سس املعامالت اليت رمسها مطالب ابلوقوف على أ   مرجعا للتنظري والتقعيد، رآين الذي يعتربللمنهج الق

يشاركونه املعتقد، فجاء هذا البحث كمحاولة لتحديد املنهج القرآين  اإلسالم للتعامل مع الذين ال 
 ك القراءاتتفادين بذللعالج هذا املوضوع، وذلك عرب دراسة أتصيلية مشولية سياقية للنص القرآين، م

من واقع أسري بني سندان النظام   أحياان  ة املستسقاةوالتأويالت املرتبكة واالستنتاجات املضطرب  االنتقائية
مل يستطع الرتاث اإلسالمي ليومنا اليت ما فتئت تفتح جماال للشبهات حلاكم ومطرقة املنظومة الفقهية، ا

از معامل الطريق اليت رمسها منهج وضوع إبر هذا امل ت من وراء اختياريهذا التخلص منها؛ لقد هدف
يف  القرآين سلوب األ  لتناو ت  املهم هذا املوضوععاجلة ؛ وملالوحي لبناء العالقات البشرية واجملتمعية

، والقطب التوجيهي القطب الروحي والقطب املعريف ابعتمادي  ، وذلك تشكيل الشخصية البناءة
مع املخالف  إىل حصر املنهج القرآين يف تعامله    ث العلميمعتمدا على مناهج البح  يف اخلالصة   تفتوصل 

يف   ت توسعولقد  ؛التواصل، احلكمة، الكرامة، العدل، احلرية، األمانة، القوة :يف سبعة حماور أساسية
حماولة أتصيل وضبط دالالت بعض األلفاظ القرآنية مع ، التواصلي اخلطايب يف كتاب هللا احملور  بيان 

على القطب القيمي    ت ، كما أكدوال تشويه وال متويه    حتريف وال تصحيفة من غري  والرتاكيب البالغي
شعارا ورمزا تتمتع    حثهتا يف البضمان احلرية الدينية اليت اعترب   ومدى أتثريه يف اآلخر، وعلى  ألخالقيا

ما بقتل  السنة الصحيحة مل حيك القرآن الكرمي و  إىل أن  تتوصل ويف هذا اإلطار  ، به الشريعة اإلسالمية
فصال  تخصص البحثمث يف آخر  ، للوطن خيانتهحرابته و ا تبني عداؤه لإلسالم وثبتت املرتد إال إذ

  سياقية لآلايت املشرعة عرب دراسة اللجوء إىل اخليار القتايل ضد غري املسلمني دوافع  مستقال إلبراز
إىل الرتابط   ت فتوصل  ،نياستعمال القوة مع املخالفللقتال والوقوف على وحدة السياق القرآين يف 

كما  ،  يف جممل القرآن الكرميو داخل السورة  بني آايت القتال والتالحم املبهر املعجز واالنسجام الكبري
أن استعماالت القوة ضد املخالف ال خترج عن النظرة الشمولية اليت رمسها املنهج القرآين   تاستخلص

 . ت وإقامة العدالة وضمان احلراية نييف حفظ الكرامة اإلنسا وأقرهتا السنة الشريفة
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ABSTRACT 
Being together was and still a humanitarian necessity imposed by the human nature, and 

Muslim by virtue of his surrender to the Qur'anic approach, which is considered a reference for 

theorizing and supplication, is required to stand on the foundations of transactions that Islam 

has designed to deal with those who do not share belief. Through a thorough study of the 

contextual context of the Qur'anic text, avoiding selective readings, confusing interpretations 

and the sometimes confused conclusions of a prisoner between the two pillars of the ruling 

regime and the hammer of the jurisprudential system, which has always opened room for 

suspicion. The Islamic heritage of our day can get rid of it. The researcher has chosen to 

highlight the path of the path of revelation to build human and societal relations. To address 

this issue, the researcher tackled the Qur'anic method of forming a constructive character by 

adopting the spiritual pole, the pole of knowledge and the guiding pole. The researcher, based 

on the scientific research methods, restricted the Qur'anic approach in dealing with the violator 

in seven basic axes: communication, wisdom, dignity, justice, freedom, honesty and power; the 

researcher expanded the statement of the rhetorical axis in the Book of God, The researcher 

also pointed out that the Holy Quran and Sunnah, as well as the religious and moral values of 

the Qur'an and the Sunnah,.The latter did not judge the killing of the apostate unless his hostility 

to Islam proved and proved his betrayal of the country. In his last research, he devoted an 

independent chapter to highlight the reasons for resorting to the combat option against non-

Muslims through a contextual study of the verses of the fighting and the unity of the Quranic 

context in the use of force with violators. He also concluded that the use of force against the 

violator does not deviate from the holistic view of the Qur'anic approach and was endorsed by 

the honorable Sunnah in preserving human dignity, establishing justice and guaranteeing 

freedoms.                                                                                                                                                         
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  مقدمة                                               

سل رمحة حممد املر  ، والصالة والسالم على نبيناهلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي احلمد
 وبعد:  ،نيأمجع سبني النا واإلنصاف الذين هنجوا طريق العدل هتباوعلى آله وصح ملنياللع

والشائكة واملعقدة اليت أصبحت حتتل مساحة كبرية من الفكر  من املوضوعات احلساسة
يث تسببت يف جمموع حب اجملتمع الدويل، بني خمتلف عناصر أزمة التعايش ،وإقليمياعامليا  ،املعاصر

ة بني لكراهيمن الصراعات اخلانقة والصدامات الدامية واحلروب الطاحنة اليت خلقت الرعب وا
خوة األ الكه وجعلت األحكام املسبقة بني اجملتمعات،شيوع و  لسوء الظن ونسجت ،بين البشر

رست هلذا اليت ك الرئيسة باسباأل من ، فإنهقاب قوسني أو أدىنوالعيش املشرتك اإلنسانية 
بعض  على أرضية اعتمدت التأصيل املنسوج للعالقة مع الغري، فساد طرق التأصيل الوضع،

ملعادون باآليات ا ، اليت يطلق عليهاالتأويالت أو القراءات االنتقائية للنص القرآين أو احلديثي
تزام مبقتضى وبني االل ،لالنتماء إىل هوية ما فهناك فرق شاسع بني اإلحساس والشعور العنيفة؛

  النور،ىلخراج الناس من الظلمات إبغية إ ،ما سطره املنهج الرباين من اإلنصاف والعدل والقسط
ِِهۡم إََِلَٰ  ﴿يقول اهلل عز وجل:  لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ بِإِۡذِن َرب  نَزۡلَنَُٰه إََِلَۡك ِِلُۡخرَِج ٱنلَّاَس ِمَن ٱلظُّ

َ
الٓرۚ كَِتٌَٰب أ

َِٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميدِ  فإذا كان الفاضل من العلماء يقتصر فهمه يف كثري من احلاالت على ؛  (1)﴾ ِصَر
 طرب تكوينه،ك باملرتبك أمره واملضفما بال ،نصوص أو ما حتتمله التأويالت اللغويةاملعقول من امل

َِن }يقول اهلل عز وجل َحٞد م 
َ
ََٰم  ٱۡسَتَجاَركَ  ٱلُۡمۡۡشِكِيَ ِإَوۡن أ َٰ يَۡسَمَع َكَل ِجۡرهُ َحَّتَّ

َ
ِ فَأ َمَنهُ  ٱّللَّ

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
 ۥ  ُثمَّ أ

نَُّهمۡ 
َ
َٰلَِك بِأ  اتقعال هتشكيلب عرب تارخيه الشامخ العامل اإلسالمي يشهد؛ (2){وَن قَۡومٞ َّلَّ َيۡعلَمُ  َذ
وراءها  اليت، البشري االختالف حبكم استيعاب علمائه سنة ،األخرىاحلضارات  معسلمية 

  ٱنلَّاَس َولَۡو َشآءَ َربَُّك ََلََعَل }، مصداقا لقوله عز وجل: اإلرادة اإلهلية واملشيئة الربانية
ُ
ٗ  َََِٰٰحدَ أ ۖٗ َوََّل مَّ ة 
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َتلِفَِي  ة إىل العامل  الرومانيمن نقل الثقافات اليونانية والحينها فلم يتحرج علماؤنا  ،(1){يََزالُوَن ُُمۡ
لى إال أنه مع تفشي العنف الديين ع عالقات يف شىت اجملاالت مع الغري،ربط الل اإلسالمي،

الغربية  تمعاتبعض اجمل من لدن ئمالقا الصراع ومع استغالل وتوظيف ،املستوى اإلقليمي والعاملي
املكتسبات  على حساب واقتصاديةوثقافية سياسية  اسرتاتيجية حقيق مكاسبلت أو الشرقية،

 حالة وجود صراع يف املسلمني، مهدداوغري  مستقبل املسلمني أصبح ،اإلنسانية يف املدنية احلديثة
املت حتو اإلسالم، على رب حلاجاهرت منظمات عديدة بفي هذه الظروف ف ،ال قدر اهلل لشام

، ولةلتصرحيات غري املسؤ روجت لالشاذة و تأويالت ال اعتمدتو ة نصوص الكتاب والسنعلى 
 مما جعل وقت،ع ويف أسر  اجلميع،فعادت املعلومة يف متناول  ،أن العامل أصبح قرية صغريةحبكم و 

تعاليم  ناعلي تفرضه واجب ديين وشراسة،أشد حدة  السعي لتجنب السقوط يف مآسي أليمة
ي يلجأ الذ ،ه احلائريتي لكيال ولدفع شبهات اخلصوم ،احملتملوجوب دفع الضرر ل ،شريعتنا الغراء

 ،َوأَْمَواَلك مْ  ،َماءَك مفَِإنَّ دِ : »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال، املتشددةللوحي لتربير مواقفه 
َنك ْم َحرَاٌم، َكح ْرَمِة يـَوْ  ،َوأَْعرَاَضك مْ  ِغ الشَّاِهد  ، لِي بَـل  َذاِمك ْم َهَذا، يف َشْهرِك ْم َهَذا، يف بـََلدِك ْم هَ بـَيـْ

 .(2)«، فَِإنَّ الشَّاِهَد َعَسى َأْن يـ بَـل َغ َمْن ه َو َأْوَعى لَه  ِمْنه  الَغاِئبَ 
واملنطلق األساسي للصالح واإلصالح  ،يشكل صميم احلضارة اإلسالمية القرآن الذيإن 
ا َغۡۡيَ ذِي ِعَوٖج لََّعلَُّهۡم َيتَُّقونَ }تعاىل يقول مبني،عريب  لدنيا،ايف احلياة  وقد ، (3) { قُۡرَءانًا َعَربِيًّ

يعة تنوّع اخلطاب طب جلىتت لكيللتأويل  قابلة فكانت آياته ،التزم ضوابط ومعامل االستنباط
 كل يف حكامهالوحي وصالحية جتديد ممارسات أ حقيقة عظمة عن األمر الذي يكشف اإلهلي،
ِ } :يقول احلق تبارك وتعاىل ومكان،زمان  ِ  ٱۡۡلَق ِ َوب نَزۡلَنَُٰه َوب

َ
ا َونَِذي ٱۡۡلَق ِ أ  ِ ۡرَسۡلَنََٰك إَِّلَّ ُمبَۡش 

َ
َۗ َوَمآ أ ا نََزَل ر 

                                                 
 .113سورة هود، اآلية:  (1)
، هـ1322، 1ط، 3343لغائب"، رقم لعلَم الشاهد  اكتاب العلم، باب "ليبلغ ا ،صحيح البخاريالبخاري،  (2)

 .3/1340هـ، 1343، 2ط، 3/1340باب "تغليظ حترمي الدماء"  ، 1332رقم ، صحيح مسلممسلم،  ؛0/133
 .23سورة الزمر، اآلية:  (3)



3 
 

}
َ  إِنَّ  }:عز وجل اهلل يقول الفضيلة،ونشر  اإلنساين تقومي السلوكواهلدف منه ، (1) ُمرُُكۡم  ٱّللَّ

ۡ
يَأ

ن تَُؤدُّ 
َ
َمََٰنَٰتِ واْ أ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡيَ  ٱۡۡل

َ
ِ  ٱنلَّاِس إََِلٰٓ أ ن ََتُۡكُمواْ ب

َ
َ إِنَّ  ٱۡلَعۡدِلۚ أ ا يَعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ إِنَّ  ۦَٓۗ نِعِمَّ

 َ ا  ٱّللَّ َۢا بَِصۡي  {ََكَن َسِميَع
قال  ،املنهجيتاب كوين يشكل مرجعا للتنظري والتقعيد ك فهو، (2)

ئِ ﴿ :تعاىل
ۦ َولَۡو ََكَن قُل لَّ تُوَن بِِمۡثلِهِ

ۡ
تُواْ بِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ََّل يَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ نُّ لََعَ نُس َوٱَۡلِ ُهۡم بَ ِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ ُُ ۡع

ا وإن العرض القرآين ألقوال وآراء اآلخرين مع اختالف انتماءاهتم العقدية ، (3)﴾ ِِلَۡعٖض َظِهۡي 
األمر الذي يربز  الدينية، ريةاعرتافه باحل دليل على خري وركاكتها، والدينية، بالرغم من بطالهنا

 رحابة اإلسالم ومساحة منهاجه القومي.
من أهم القضايا اليت جيب أن تراعى يف ظل املتغريات الدولية وما يعيشه العامل  إن 
لكي  بت،االثو مع احلفاظ على  ، أريد بالرتاث مفهوم النص،رتاثإعادة النظر يف ال ،اإلسالمي

 ؛ جماالت متعددةيفقرونا وأزمنة  اإلنتاجالعقل و دت اليت مجَّ  العمياء خيرج املسلمون من هذه التبعية
 العريب لعاملمبا جيري يف ا والتغطية اإلعالمية الواسعة االهتمامفنحن على وعي كامل بأن 

 من قبل رييةلتبشا األهداف اإليديولوجية تصحبها ،واإلسالمي وراءها مصاحل اقتصادية توسعية
 ،االسرتاتيجيةاملكاسب و  ،ته الطاقية والثقافيةخرياة صادر اليت هتتم مب ،املسيطرة القيادات العاملية

حبكم أن ؛ و االنتهازيون املتسلطون رد على الشبهات اليت يثريهاومع كل هذا فنحن مطالبون بال
يل لثقافة السالم التأص لضروريمن ا الصراع يف كثري من األحيان يأخذ صبغة دينية قداسية، أصبح

بني الشعوب، ورسم وإيضاح املنهج اإلهلي لنبذ التعصب، واالنغالق على الذات، ودعم بناء 
د الوسطية القيمية اليت تعتمات، من خالل إبراز ودعم املناهج جسور التواصل بني األعراق واهلوي

الثقافية نات واالنتماءات العرقية و بني الديا والتوافق على املبادئ املشرتكة العادلة، والتجمع
اليس كلّ ف وار املرسومة يف املنهج القرآين،ثقافة احلقواعد ، وعرب إرساء السياسيةو  ور ميلك   حم 

 .زم مببادئ هذه الثقافةحيرتم ويلتر، وليس كل من ميلك ثقافة احلوار ثقافة احلوا

                                                 
 . 140سورة اإلسراء، اآلية:  (1)
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املعجزة القرآنية  برازإلنبط من وحيه املست الصحيح،اهلل تعاىل أن أساهم يف رسم الطريق  أرجو من
تعزيز و  هماحتواء املوقف اخلاليف بينو  ،البشري اجملتمعمكونات  الوفاق واالنسجام بنييف خلق 

قال  ،ن والسالم واالستقراراألممن أجل  ،والثقافاتمبادئ التفاهم والتحاور بني احلضارات 
ْ َوقُِل }:تعاىل ُ فََسَۡيَى  ٱۡعَملُوا َٰلِِم  ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖٗ وَ  ۥُكۡم َورَُسوُلُ َعَملَ  ٱّللَّ َهََٰدةِ وَ  ٱلَۡغۡيبِ َوَسُُتَدُّوَن إََِلَٰ َع  ٱلشَّ

ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  {١٠٥َفُينَب 
 (1).  
الذي يدخل و  في تعامله مع مخالفيه" الكريم " منهج القرآنفاخرتت موضوع حبثي 

 حتت تصنيف التفسري املوضوعي.
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 إشكالية البحث:
الناس  ثري منك  شاع بني اليت يعيشها العامل املعاصر، اجلسيمة والنوازل العظيمة يف ظل األحداث

ني بين بللعنف والقمع والتفرقة والكراهية يكرس  النص القرآين أنب نيسلمحىت عند بعض امل
بالعنف  تتسم تما فتئ اليت النصوص الدينية يف القرآن والسنة نواة صراع احلضارات البشر، وبأن

ن خالل م ق جماالت احلرية وبىن ثقافته على اإلكراه واهليمنة، وبأن اإلسالم ضيَّ والقتال والرباءة
يف عالقته  ةالدائم ةقف السلبيال للمو وأصَّ  ،واجبات الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  باملخالف.
 ،من كان االعتقاد كانعلى  ق األرضفو  يكره أحدفإذا كان من ثوابت اإلسالم أال  

رتبوية واألخالقية ال صولاألاحلوار التوافقي بني املختلفني أشخاصا كانوا أو شعوبا من  أن قواعدبو 
وبأن ، نها عنزاوهلا اثنان وال يتناطح عنال خيتلف حوبأن عدالة الوحي  ،لقرآينالثابتة يف املنهج ا

تِيهِ }، يقول تعاىل:لسماءاإلسالم وحي ايف  األول للتشريع صدرامل
ۡ
 يََديۡهِ َوََّل ِمنَۢ َبۡيِ  ٱۡلَبَِٰطُل َّلَّ يَأ

ِۡن َحِكيٍم ََحِيٖد  ۖۦٗ ِمۡن َخۡلِفهِ  {٤٢تزَنِيٞل م 
ال و  بدون ضوابط كلياتجمموعة   ليس بأن القرآنو ، (1)

عيشها أن تتسبب يف كل هذه املآسي اليت  ت  ه يستحيل على املعتقداِت الدينيةوبأن ،دودح
روء يف واملق من الكتاب، بني املسطوروما سر اهلوة  ؟اأين يكمن اخللل إذف ،تمعات اليوماجمل

أصبح التنقيب والبحث يف مكنون القرآن الكرمي، أصِل العلوم  ذال  ؟معامالت الناس وتصرفاهتم
ات لتأسيس وتأصيل قواعد االلتقاء بني الديان هذه اإلشكالية واإلفصاح عنللكشف  واملعارف،

املنتمية للمنظومة  ،والثقافات املعاصرة واحلضارات املختلفة ،ماوية واملعتقدات املتعددة واملتنوعةالس
 ،ةيقيالتطبو  من خالل التنظري للمجاالت العمليةوذلك  ة، ضرورًة ملحة وحاجة ملزمة،الدولي

 اجملردة من الزيغ وامليل واهلوى. املعتمد على أدوات البحث العلمي
 أسئلة البحث:

                                                 
  .32فصلت، اآلية: سورة  (1)
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ألهداف ا لتساؤالت والفرضيات اليت جتيب عنمجة أهداف الدراسة املختارة، سوف أعتمد اتر 
 فرعية.الرئيسية بدون الوقوف على األهداف ال

 ميكن حصر األسئلة يف احملاور التالية:
 ما حدود وضوابط العالقة مع املخالف؟ -
سيخ ثقافة ة يساهم يف تر ثيهل اخلالف يف مفهوم املصطلح القرآين من خالل املفاهيم الرتا -

 ؟العنف
 ؟واإلقناع احلوار اإلكراه والصراع أمهل األصل يف تعامل القرآن الكرمي مع خمالفيه  -
احد أم هو منهج و  ،هل هناك اضطراب وتناقض يف منهج القرآن عند تعامله مع املخالفني -

 ؟ومتناسق مرتاكب ومتكامل
 ؟لقرآن يهني خمالفيههل ا -
 ؟ظاهرة العنف تصرفنا مع الرتاث اإلسالمي سببا يف انتشاريعترب سوء  هل -
 ؟الديينفهوم النص مبم أ بالنص الديين هلا من طرف املغرضني مرتبطة اليت يروَّج   ثقافة العنف هل -
انية اليت تعترب ضمن املطالب اإلنسو  القرآين نهجما ضوابط وحدود العدالة واملساواة يف امل -

 ؟األساسية يف عامل اليوم
 يف القرآن الكرمي؟حدود احلريات الشخصية واجلماعية لآلخر  ما -

 :أهداف البحث
ن املهام اجلليلة واألساسية م تفسريا علميا، وحماولة تفسريها ،افهم الّظواهر واألشياء احمليطة بنيعترب 

 إىل  لللوصو  ؛عليها والّسيطرة الّتحكم وذلك حملاولة ،واإلنسانيةللحفاظ على املكاسب املدنية 
ـــــــة دقي ـــــــــــــــــــــــــــنتائج علميّـــــ ــاسيت تتمحجعلت أهداف در ٍة قـــــــــــ  ور حول األهداف اآلتية:ـــــــــــــــــ

 ثقافة العنف.وأدوات التحكم من القرآن الكرمي يف الوقوف على آليات -
 .فهم ظاهرة الغلو -
 ق املقصد الشرعي واألمن اجملتمعي.من القرآن مبا حيقحتديد أطر التعامل مع املخالف  -
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 يف كتاب اهلل عز وجل. من آيات القتال حول العديد نيالواقع واللبس إزالة الغموض -
 .فصل بني مفهوم النص وأصل النصكيف نَ   -
     .الشعوب واجلماعاتبني  والقطيعة أن القرآن يؤصل لثقافة العنف توهم علىرد ال -
 .القرآين د التعايش يف املنهجقواع بيان -
 .راتواحلضا بني الشعوب التوازن احلضاريلتحقيق  والقواعد القرآنية الضوابطرسم  -
 يف حفاظه على األمن الروحي للمجتمعات. نهج القرآيناملالوقوف على  -
 من املنهج القرآين. والرد   والتواصل رسم آليات وقواعد احلوار -
 من منهج القرآن الكرمي. والشعوبحلضارات أصول الصراع بني افهم  -
 .مع املعتدين لقطيعةللغلظة وا حتديد أهداف اخلطاب القرآين الذي يدعو -

 :أهمية البحث

ددت حوهلا دقيقة وشائكة ومعقدة تعقضايا مصريية وظواهر تتجلى أمهية موضوع البحث لتناوله 
طغى وتفرض نفسها ت حبيث أصبحت ،اناتاألقوال والبي وتفصيالهتا اآلراء، وتباينت يف جزئياهتا

وكما  ،ارجيالداخلي واخل املستوينيوتشغل حيزا وافرا من الفكر املعاصر على  ،على  اجلو العام
وإّّنا  ،قطف مصطلحات تدل على البعد الروحي التعبدي جمموعة الكرمي ليس القرآنف هو معلوم

 إعطاء قيمةو  ملتكامل للتواصل املستمر،رسم املنهج ا مفادها إهلية هي نفحات ربانية وتوجيهات
ت مفاهيم وضاع مةكراأصول ال الذي أصبح يتعثر بشكل مهول فاستبيحت ،للوجود اإلنساين
  ء النوع البشريبقا مما يلزمنا التعامل مع مثل هذه القضايا بكل حزم وعزم خلدمة ،احلرية الصحيحة

     .كما وكيفا

 :البحث يف املسائل التاليةاليت تربز أمهية  القضايا ميكن تلخيص

لتأويالت أو ا واملعتمد غالبا على بعض تفشي العنف الديين على املستوى اإلقليمي والعاملي -
 القراءات االنتقائية للنص القرآين أو احلديثي.
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 ألخرية.يف اآلونة ا بني األمم وحاد صارخبشكل  صراع احلضارات الذي أصبح يفرض نفسه -
 امل اليوم.ع ي املهيمن على كثري من املتشددين املنتمني للعديد من ثقافاتبروز الفكر التسلط -
شاذة على نصوص الكتاب والسنة باعتماد التأويالت ال واملتعصبني املعادين حتامل املغرضني -

 إلبراز املقابح واملعايب للنيل من اإلسالم واملسلمني. والتفسريات املتناقضة
ة نمن الصراعات اخلانقة والصدامات الدامية واحلروب الطاح ةوعجمم البشرية تشهدأصبحت هبذا  

احملاسن  أبرزي كلاإلنسانية، و بني مكونات العنصر البشري واألخوة  اليت خلقت الرعب والكراهية
ويزيل  ،ملسلمالقارئ املسلم وغري وعي لدى ايؤصل لللعله  هذا أقدم حبثي شريعتنا،يف  امدواحمل
 خلق الوئامو ويساهم يف حقن الدماء  القرآنية،للمصطلحات  يم املغلوطةس عن بعض املفاهلتبااال

 ي.واإلبداعمن القيمة املشرتكة بني الناس على املستوى الفكري  واالستفادة ،والسالم
 الدراسات السابقة:

الرسائل اجلامعية، أو الكتابات حول هذا املوضوع، توصلت إىل  فهرس من خالل اطالعي على
 .على النحو الذي رمسته علمي تناول كل أو جل املسائل اليت أود دراستهاعدم وجود حبث 

 ثي:موضوع حبضمنيا أو إىل جانب من جوانب  جزئيا أو من األحباث اليت تطرَقتف
 العلمية: الرسائل-4
الدراسة األولى: التعامل مع غير المسلمين: أصول معاملتهم، واستعمالهم دراسة -

 .(1)فقهية
ن أصول يف الباب األول حتدث الباحث ع ، تتلخص يف بابني:تاب رسالة دكتوراهأْصل  هذا الك 

العالقة مع غري املسلمني، وجعل هلذا الباب أربعة فصول تناول من خالهلا، األسس العامَّة يف 
 عالقة املسلمني بغريهم، وهل األصل يف العالقة باألمم السلم أم احلرب.

 ة على حكم االستعانة بغري املسلمني واستعماهلم من الناحيةأما يف الباب الثاين فحاول اإلجاب
 الفقهية.

                                                 
         (1) د.عبد اهلل بن إبراهيم بن علي الطريقي،  الرياض، دار اهلدي النبوي -دار الفضيلة ، 1323ه.
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 ة فصول: وجعله يف أربع "،الباب األول حبث املؤلف يف "أصول العالقة مع غري املسلمني يف
تناول مساحة اإلسالم والعدل والوفاء بالعهود ومنع الفساد ومنع مواالة غري الفصل األول يف 

  ...املسلمني
 حاول املؤلف أن جييب عن األصل يف العالقة باألمم هل هي السلم أم احلرب  الثاينالفصل يف 

 باحث مخسة م يف الفصل الثالث حتدث عن عالقة األمة اإلسالمية باألمم األخرى وجعله يف
 العالقة باحلربيني.-
 املستأمنني. العالقة بالذميني  -
 العالقة بأهل اهلدنة والصلح.-
 .ياد واالعتزالالعالقة بأهل احل -

 يف املبحث اخلامس تناول الباحث املعاهدات والتنظيم الدويل.
 خصص الباحث الفصل الرابع حلقوق غري املسلمني يف دار اإلسالم وواجباهتم وأواله مبحثني:

 احلقوق الشخصية والعقدية والفكرية والسياسية واالقتصادية.– 
 الواجبات كأداء اجلزية أو اخلراج ... -

  .باب الثاين حبث املؤلف موضوع استعمال غري املسلمنييف ال
يف الفصل األول تناول موضوع دار احلرب ودار اإلسالم وأجنزه يف ثالثة مباحث التعريف مبعىن 

 دار اإلسالم ودار احلرب ودار العهد واملوادعة مث مقاربة معاصرة.
 انة هبم.يف الفصل الثاين ذكر حكم االلتجاء إىل غري املسلمني واالستع

يف املبحث األول تناول فيه حكم التجاء املسلم إىل غري املسلمني كالسفر إىل بالدهم أو  
 مناصرهتم. 

 يف املبحث الثاين تعرض الستعانة املسلم بغري الذميني، كاستئجارهم يف بعض األعمال.
م وجعله يف استعانة الدولة املسلمة بغري املسلمني واستعماهل تناول الباحث يف الفصل الثالث

 مبحثني:
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املبحث ويف  ،املبحث األول تناول فيه حكم استعانة الدولة املسلمة بأشخاص غري مسلمنييف 
 حكم استعانة الدولة املسلمة بالدولة غري املسلمة. ،الثاين

 وجه العالقة بين الدراستين: 
لة مع الغري، عامحبيث تناول أحكام امليعترب هذا البحث من أقرب األحباث ملوضوع دراسيت،   

على اجلانب الفقهي يف املعامالت مع غري املسلمني، وهذا جانب  -لطبيعة التخصص- وركز
كام حتديد املنهج القرآين يف رسم أح ،جمهودي ، إال أن هدفمن بعض اجلوانب اليت أود دراستها

راعيا م ،، متفاديا التفريعات الفقهيةالتعامل مع املخالف دون الوقوف على احلكم بعينه
 .التخصص

  .(1)منهج الدعوة اإلسالمية في الرد على الشبهات الدراسة الثانية:-
 للباحث الدكتور، مشيم أمحد بن عبد ،رسالة دكتوراه جبامعة االمام حممد بن سعود بالرياض

 احلكيم.
تحديد لخصص الفصل األول   مقدمة وفصل متهيدي ومخسة فصول؛م الباحث رسالته إىلقسَّ 

  .مث حتدث عن أمهية الرد على الشبهات ومشروعيته صطلحاتمفاهيم امل
 أهم الدوافع املثرية للشبهات ومظاهرها كما تناول يف هذا الفصل تطرق إىل يف الفصل الثاين 

 أصناف املدعويني من املسلمني وأهل الكتاب واملنافقني... 
ة يف الرد، اإلسالمي ىل اخلصائص والضوابط ملنهج الدعوةيف الفصل الثالث تطرق الباحث إ

 فتحدث من خالل مطالب املبحث األول إىل دور الفطرة ومنهج الرد العقلي...
 يف املبحث الثاين من الفصل الثاين تناول جمموعة ضوابط متعلقة بالرد على الشبهات. 

ويف املبحث  ،لدعوةا آثار الشبهات على :جعل الفصل الرابع يف مبحثني: تناول يف املبحث األول
 آثار الشبهات على الداعية. :لثاينا

                                                 
 مام حممد بن سعود بالرياض للباحث الدكتور، مشيم أمحد بن عبد احلكيم.رسالة دكتوراه جبامعة اإل (1)
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مبحثني، تطرق من خالهلما إىل منهج الدعوة من الكتاب والسنة وكيفية  جعل الفصل اخلامس يف
االستفادة منها يف الوقت احلاضر، وإىل أساليب الرد ومنهج السلف الصاحل يف الرد على 

 الشبهات.

 وجه العالقة بين الدراستين: 

منهج من ناحية أسلوب الرد و سواء عناصر البحث الذي أشتغل عليه عاجلت الدراسة بعض لقد 
انب ج إال أن الدراسة مل تتناول كيفية الرد على الشبهات، وأ القرآن يف التواصل مع اآلخر

 املوضوع الذي تناوله حبثي.مع الغري، وهذا العنصر يشكل صلب أسلوب التعامل 
 .(1)وة المشركين إلى اإلسالممنهج القرآن الكريم في دعالدراسة الثالثة: -

تعتمد رسالته من خالل مجيع أبواب البحث على إبراز املنهج القرآين للمجال الدعوي لرد 
ة وبيان معتقداهتم الفاسدة، ففي الباب األول الذي اشتمل على أربع ،شبهات املشركني ودعوهتم

أصالة التوحيد  نع األول تناول يف الفصلفحتدث عن التوحيد والشرك يف حياة البشرية،  ،فصول
بادة اإلله فكرة أن الشرك سابق على التوحيد، وأن ع أَ خطَّ يف البشرية ودعوة مجيع رسل اهلل إليه، و 

والثالث  أما يف الفصل الثاين قد تطورت من جيل إىل جيل، حىت وصلت إىل التوحيد اخلالص.
انت احلالة لقبائل وكيف كوالرابع حتدث الباحث عن معىن الشرك وكيف تسرب إىل الشعوب وا

 االعتقادية والتعبدية قبل البعثة.
 يف الباب الثاين أتى الباحث مبعامل املنهج القرآين يف دعوة املشركني، فركز يف الفصل األول على

ثبوت وجود اهلل والدالئل على وحدانيته فساق اآليات الكونية وغريها من األدلة والرباهني مث يف 
خالل بيان صدق النبوة، واحلجاج  نم عن إقامة احلجة على املشركنيحتدث الفصل الثاين 

 بالرباهني العقلية.
جادل كيف و  يف الباب الثالث عرض للشبهات اليت أثارها املشركون خاصة الشبهات الغيبية

 .املشركني القرآن الكرمي

                                                 
 م.2443هـ/1323، 1ط، هو يف جملديند بن فرج الرحيلي و محود بن أمح(1)
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ال العبادات جم يف الباب الرابع تناول الباحث موضوع النقلة النوعية اليت أحدثها اإلسالم يف
  .والسلوك، والتغيري الكبري الذي وقع يف اجملتمع املكي بعد نزول الرسالة

 وجه العالقة بين الدراستين:
مواطن و  كما يتضح بأن البحث عاجل جانبا من تقاسيم موضوع حبثي خاصة آيات االستدالل،

عض دحضها بب احلجاج من كتاب اهلل، كما تناول موضوع شبهات املشركني العقدية وحاول
واليت تتمحور  ،ومل جيب عن املشكالت اليت أود دراستها ،ثها يف رساليتالطرق اليت سوف أحب

  .  حول املنهج القرآين يف التعامل مع اآلخر
 مختلفة:مؤلفات -8
  .(1)الرد على المخالف من أصول اإلسالم ومراتب الجهاد-ا

شروط خالفة و عن أنواع املو املخالف وأدلته،  ريخ الرد علىعن تا ه الستةحثابم حتدث املؤلـف يف
 الشرعية. ذه املهمةمثرات القيام هبو  وآداب الرد عليها

ن احلجاج وذكر مواط ،ركز يف املبحث األول على مواقف األنبياء مع أممهم واملصلحني مع أهليهم
كاملقاطعة دعة،  بتمعاملة امليف منهج السنة النبوية  ، كما حتدث عنواجملادلة والرّد على الضالالت

عرض  يف نفس املبحث؛ الشرعية ل لذلك باعتماده العديد من النصوصوأصَّ  ...ترك السالمو 
 مع اخلوارج وذكر موقفهمجتاه املبتدعة،  والتابعني الصحابة رضي اهلل عنهم تصرفالباحث 

  مواقف العلماء فرسان الشريعة.استحضر كما ...ةلواملعتز القدرية و  ةفضاالر و 
وأكد على وجوب الرد   ...كاجملادلة واملناظرة واحملاورةالباحث أنواع الرد،   أوردبحث الثاين يف امل
 ... اخلرافاتو واحلداثيني والصوفيني أتباع البدع والشيوعيني  املستشرقنيعلى 

 حذر الباحث من أنواع الرد الباطل واجلائر الذي يصد يف املبحث الثالث ذكر آداب الرد، حبيث
واخلروج  هلاجل ، وذلك بارتداء احملاور لباساألمر باملعروف والنهي عن املنكريقف أمام عن احلق و 

 .عن االستقامة

                                                 
                                                           )1( بكر بن عبد اهلل، أبوزيد، ط1، 1313.
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 .الوقوف أمام املصلحنيو  التخذيل خطر من يف املبحث الرابع كما حذر
ب كسالشيء الذي ي، يف املبحث اخلامس حتدث الباحث عن مضار السكوت عن املخالف

  عرض املسلمني إىل جترع السموم القاتلة. يو  ،ستسالم واهلزميةاخلذالن واال األمة املسلمة
 وجه العالقة بين الدراستين:

بتدعة إال أن املؤلف ركز على املخالف من امل ،فهناك عالقة جزئية بني هذه الدراسة وموضوع حبثي
ج الرد وآداب احلجا  لو أصسوف يتناول  الذي موضوع حبثي وأهل األهواء من ملتنا، خبالف

 .مع املخالف من غري املسلمني أخالق التواصلو 
 .1كيفية التعامل مع أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة-ب

 ؛كيفية تعامل املسلم مع أهل الكتاب  صفحة، 133الذي جعله يف  بني املؤلف من خالل حبثه
حتدث من خالهلا عن أحكام تتعلق بالنصارى واليهود، ومن مجلة  ثالثة فصول، الكتاب يضم

ن، دعوهتم إىل ي أحسهعوة أهل الكتاب، اجملادلة باليت ، ديف الفصل األول املباحث اليت عاجلها
منني الذين خيشون املؤ ترك االستهزاء باملؤمنني، التحذير من حمبتهم ومواالهتم، االعرتاف بأن منهم 

دث هم، جواز نكاح العفائف من نسائهم؛ يف الفصل الثاين حت، جواز األكل من ذبائحاهلل
التوراة، واإلميان للعمل ب ل لدعوة القرآن الكرمي اليهودَ فأصَّ  الباحث عن كيفية التعامل مع اليهود

بالكثري مما يقولون، كما حتدث عن القواعد املعتمدة لبناء الصلح معهم، يف الفصل الثالث، تكلم 
 نفس املسلك صلالباحث عن كيفية التعامل مع النصارى وسلك يف املباحث األربعة من هذا الف

 يف الفصل الثاين. الذي هنجه

 وجه العالقة بين الدراستين: 

قرآين توجيه النص ال من زاوية ،هلا صلة مبوضوع البحث الذي اخرتته مسائل الباحث درس 
ب اهل الكتأل للقرآن الكرمي خاصة املنهج الدعويمع اليهود والنصارى، للمسلمني يف تعاملهم 

، د والنصارىباليهو  األحكام الفقهية اخلاصة بعضل حث، كما تطرقالذي خصصت له بعض املبا
                                                 

    ، اململكة العربية السعودية. 1334، 33دار النشر: جملة العدل، العدد:  ،عبد احلميد بن عبد الرمحن السحيباين (1)
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ن املالحظ مو  ؛يف تعامله مع أهل الكتاب دراسة منهج القرآن لواليت سوف أتعامل معها من خال
 دراسة على اقتصر املؤلفالتأصيل، كما  من تاج إىل مزيداليت تعرض هلا املؤلف حتحث ابامل أن

 .فقط أهل الكتاب
 . (1)التعاُمل مع المخالفين منهجيَّة-ت

 يفعلى املنهجيََّة اليت ينبغي أن ت نهج  صفحة، 232يف كتابه الذي جعله يف  حتدث املؤلف
 د جماالت اخلالفوحتدي املخالفالتعريف ب الكاتب يف مدخل املؤلَّف تناول ؛املخاِلفالتعام ل مع 

  العمليَّة...سياسيَّة، أو الدعويَّة، أو ال سواء
 فريضة وضرورة" آثار اخلالف السلبية واإلجيابية يف فقه اخِلالف" حتت عنوان مث ذكر

مصدر القوة واإلنتاج وقطع الطريق على  وهو التفكري، ودعوة إىل حتقَّق العبودية هللمن  اجملتمع،
خلالف، وأكد أسباب ا ؤل فمث بني امل، ، مث ذكر مظاهر العداوة والفرقة يف األمة اإلسالميةالفساد

 ليت تقعا أكثر اخِلالفات وبأن وعنوهنا حتت "قواعد عمل القلب" ،ى فساد وأمراض القلوبعل
  :وهيفذكر مخس قواعد،  ،أصلها مرض القلوب بني الناس

 .إىل اهلل لتحقيق اهلداية وءاللَّج صدق-
 .َقْصد االنتفاع من املخاِلف -
 .هداية املخاِلف وَنْشر العلمقصد  -
 .قيق اخلوف من اهللحت-

 :لتجنب االعتداء على املخالف مث ذكر القواعد العلميَّة
  .يف املسائل والرد بعد البيان والفحص التحقُّق- 1
 .نْبذ التقليد يف احل كم على اآلخرين-2
 ة.غري الصحيحواهلجرة  دي األحكام اجلائرة مثل التكفرياوالبيان، لتف تثبَّتال-3
 التجرد من اهلوى.-3

                                                 
 ه.1330 ،1طتكوين، للد راسات واألحباث، مركز اهلل املاجد الناشر:  سليمان بن عبد (1)
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 .حتقيق اخلوف من اهلل-0
وال  فاملخال نظرا ألن الظلم ال يرتك جماال لفهم املتعل قة بالعدل، القواعدكما حتدث عن 

 :فذكر ستَّ قواعد، وهي ، إليهستماع اال
 .أن حَيِمل كالم املخاِلف على أحسِنه-1
 .أالَّ يَبغي عليه وال يَفج ر يف خصومته-2
 .ا من طائفٍة واحدةأالَّ جَيعل املخاِلفني يف منازل متساوية، ولو كانو -3
 .ن عَذرهأْن ي قارن خطأَه خبطأ غريه مم-3
 .أن ي وازِن بني حسناته وسي ئاته-0
 .أالَّ خيضع يف تعام له معه لتصنيف-3

مع  عن قواعد التعام ل بعد االنتهاء من احلديث عن قواعد العدل مع املخالف  حتدث املؤلف
 وذكر املؤل ف يف هذا الباب مثاين قواعد: ،الس ياسة الشرعيَّة قواعد املخاِلف مبقتضى 

 .أن يوازن يف عالقته باملخالفني بني املصاِلح واملفاسد-1
 .أالَّ ميتحَن املخاِلف يف معتقده-2
 .للقوِل املخاِلف، ال لقائله نَّ األصل توجيه  التعرية واإلسقاط  إ-3
داري؛ ولو كانت خمالفًة أن ي طيع املوظَّف  احلاكَم يف مسائل االجتهاد يف اجملال اإل-3

 .الجتهاده
أالَّ ي لزم احلاكم  خمالفيه يف مسائل االجتهاد التعبديَّة، إالَّ ما كان فيه إخالل بالن ظام العام ، -0

 .أو تأثري يف السَّكينة االجتماعيَّة
 .أن يتعاون معه على وجوه الرب ؛ إذا غَلبت مصلحة  ذلك-3
اِفظ على السَّكينة ا-3  .الجتماعيَّةأن حي 
 .أالَّ يناظره إالَّ لدعوته-3

جعل املؤلف يف آخر كتابه جمموعة قواعد أخالقية يف التعام ل مع املخالف، عنوهنا على الشكل 
 التايل:

 .سالمة القلب، وإزالة الوحشة مع املخاِلفني-1
 .أن ي ؤد ي املسلم حقوَق أخيه-2
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 .أالَّ يقوَل هبالك مسِلم-3
 .ى خماِلفهأن يصرب على أذَ -3
 .أن ي عاِمَله برمحة ورِفق وِلني-0
 .أن ينص رَه على َمن بغى عليه-3
 .أالَّ ي سم يه إالَّ مبا يَرتضيه من األمساء-3

 وجه العالقة بين الدراستين: 
لحديث عن اليت خصصتها ل اليت تناوهلا املؤلف يف كتابه ضمن املباحث القواعد جند بعض 

 خبالف ،املخالف؛ إال أن الكتاب ارتكز على املخالف من أهل القبلة أخالق احلوار والتواصل مع
لذي قام به ، فبحثي يعترب إضافة إىل العمل املسلمنياغري  حصرته يف يالذ تعريفي للمخالف

ع املخالفني م ة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلممن خالل دراسة قواعد التعامل يف كتاب اهلل وسن
 .من غري املسلمني

 ب اختيار الموضوع:أسبا
يف عامل  أصبحت متحكمة يف اجملتمعات اإلنسانية اليت العنصريةثقافة االنغالق والعنف و  حبكم

ونظرا للدراسات النمطية النصية للقرآن الكرمي اليت أنتجت للرتاث الديين العديد من  ،االنفتاح
ا َغۡۡيَ } ل اهلل تعاىل:يقو  ،التأويالت املخالفة واملضادة للبناء الداليل للمصطلح القرآين قُۡرَءانًا َعَربِيًّ

{٢٨ذِي ِعَوٖج لََّعلَُّهۡم َيتَُّقوَن 
دار استنباط أحكام وإص يفا تسبب عند الكثري من احلرفيني مم، (1)

َ ۞إِنَّ } قال سبحانه: فتاوى ال متت بصلة بروح وال مقاصد القرآن اخلالدة، ِ  ٱّللَّ ُمُر ب
ۡ
 ٱۡلَعۡدلِ يَأ

ُروَن  ٱِۡلَۡغِۚ وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َويَۡنََهَٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَبَٰ ِإَويَتآيِٕ ذِي  ٱۡۡلِۡحَسَٰنِ وَ  {٩٠يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
(2) ،

 يف اليت أثريت حول عنف النص الديين اإلسالميالعديد من الشبهات  سرعة انتشار وحبكم
مية وسهولة ومرونة التواصل بني الناس، وحت ،احلديثةة اتياملعلوم اآلونة األخرية، وذلك للثورة

  (شبهة  )القرآن يدعو للعنف الذي جعلربات، الشيء تبادل الثقافات واخلاألخذ والعطاء و 
                                                 

 .23سورة، الزمر، اآلية:  (1)
 .24سورة النحل، اآلية:  (2)
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لعلي  ،لغائرأديل بدلوي يف هذا البئر ا بل ألزمينجعلين كل هذا ،  شيمتنتشر انتشار النار يف اهل
 ديد من احليارى حول العديد من املسائلأستخرج ماء عذبا زالال يشفي ظمئي وارتشاف الع

 عهم مغتمنيمتحسرين لواق على دينهمورين غي ،رقتين وأرقت نفرا من املسلمنيوالقضايا اليت أ
 لتالية:لقد خلصت جمموعة أسباب البحث يف القضايا ا، و ملستقبلهم

 تفشي العنف الديين والطائفي على املستوى اإلقليمي والعاملي. -
 ت الذي أصبح يفرض نفسه يف اآلونة األخرية.صراع احلضارا -
 حتامل املغرضني على نصوص الكتاب والسنة باعتماد التأويالت الشاذة والتفسريات املتناقضة. -
 استفحال ظاهرة الغلو وإصدار األحكام القاتلة الناشرة للفتنة وزعزعة األوضاع. -
ها، قب احملاضرات اليت ألقيتاملالحظات واالعرتاضات اليت وجهت يل شخصيا خالل أو ع -

 فرنسا. يف بلغة القوم، يف البلدان الغربية، خاصة 
 املخالفني له. امله معمل أقف على حبث شامل تناول منهج القرآن يف تع -
 دعم مسرية السلم يف العامل.  -
 املادة العلمية حول هذا املوضوع.غزارة  -

 منهج البحث:
هج االستقرائي واملنهج االستنباطي واملنهج التحليلي ومنهج املن :لىبإذن اهلل ع تعتمد دراسيت
 املقارنة.

 تعريف المنهج االستقرائي:-ا
 االستقراء في اللغة:

جاء يف لسان  قرأ"، الذي من معانيه اجلمع والضم؛االستقراء لغة مأخوذ من الفعل الثالثي "
 .(1)العرب: "قرأت الشيء قرآناً: مجعته وضممت بعضه إىل بعض"

استفعال، مصدر استفعل، وهو أحد أوزان الفعل املاضي الثالثي املزيد فيه تقراء على وزن اس
                                                 

 .1/123، هـ1313-3ط، لسان العربابن منظور:  (1)
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 (1)ثالثة أحرف، ومن معانيه الطلب، حنو اسرتمحت اهلل تعاىل، أي طلبت إليه الرمحة.
 :تعريف االستقراء اصطالحا  

القضية  ة إىلأما يف حال استعمالك االستقراء فإنك تتدرج من األشياء اجلزئي)عرفه أرسطو 
 .(2)(ةعروفاملغري  ومن األشياء املعروفة إىلالكلية، 

 املنهج االستقرائي الطريقة اليت ينتقل فيها الباحث من اجلزء إىل الكل عرب املشاهدة) كما قال:
ث املالحظة والتجربة، فيقوم العقل بتفسريها وحتليلها، واستقراء جزئياهتا، واهلدف منه ارتقاء الباحو 

  .(3)(لكي يصل إىل القواعد العامة، وإىل ربط سنن الكون بأسبابه ومسبباته تدرجييا
أن تتصفح جزئيات كثرية داخلة حتت معىن كل، حىت إذا وجدت حامد الغزايل بأنه:)  عرفه أبو

 .(4)حكًما يف تلك اجلزئيات، حكم على ذلك الكلي به(
و أفراد تمد على دراسة جزئيات أتعمن خالل كل هذه التعريفات يستنتج أن عملية االستقراء 

 ه على شبيهاهتا.جتمعها خصائص مشرتكة، الستنتاج حكم مشرتك ميكن تعميم
 ثانيا: تعريف المنهج االستنباطي.

َر يـَْنِبط َها نـَْبطاً: اْسَتْخرََج ماَءَها(، )"نبط"من  يف اللغة أصل مادة استنبط يف ، و (5)ونـََبَط الِبئـْ
 الغزايل بأنه: "أن تتصفح جزئيات كثرية داخلة حتت معىن كلي، حىت عرَّفه أبو حامد، االصطالح

 .(6)"إذا وجدت حكما يف تلك اجلزئيات حكم على ذلك الكلي به

                                                 
  .1/20م، 1233، 1، ط المعجم المفصل في اللغة واألدبوميشال عاصي:  (1)
 .323/ 3م، 1234، 1 ط ،منطق أرسطوأرسطو:  (2)
 ، بتصرف.12 هـ، ص 1343-م1233: املعجم الفلسفي، دط، مجمع اللغة العربية (3)
 .133م، ص 1224هـ / 1314، 1، ط معيار العلم في فن المنطقالغزايل،  (4)
 .24/122، د.ط. تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي: (5)
 .133هـ، ص1314 ،1، طمعيار العلم في فن المنطقالغزايل:  (6)
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وكل مستخرج شيًئا كان مسترتًا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب، قال ابن جرير الطربي: )
 .(1)("مستنبط" فهو له:

َِن  ِإَوَذا َجآَءُهمۡ }:يقول تعاىل ۡمٞر م 
َ
ۡمنِ أ

َ
وِ  ٱۡۡل

َ
َذاُعواْ بِهِ  ٱۡۡلَۡوِف أ

َ
ْوِِل  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّوهُ إََِل  ۖۦٗ أ

ُ
ِإَوََلٰٓ أ

ۡمرِ 
َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡۡل ُل ۥ يَۡسَتۢنبُِطونَهُ  ٱَّلَّ ُۡ ِ ِمۡنُهۡمَۗ َولَۡوََّل فَ ۡيَطَٰنَ ُتُم تََّبعۡ َل ۥ َعلَۡيُكۡم َورََۡحَُتهُ  ٱّللَّ ٗ  إِ  ٱلشَّ َّلَّ قَلِي
٨٣}

 (2).   
ونه لذين يستنبطونه منهم"، )يتتبع"ايف نفس املصدر عند قوله: اإلمام الطربي قال

 .(3)ويتحسسونه(
ستنتاج واستخراج احلكم من الدليل اليقيين، بعد وضع مقدمات الهذا املنهج  اعتمد على

يها املنهج ساسية اليت يستند علعامة، وغالبا النتيجة تكون متضمنة يف املقدمة، ومن األدوات األ
 االستنباطي، املنهج االستقرائي.

 ثالثا: تعريف المنهج التحليلي.
 :فيما يتعّلق باملنهج التحليليّ  ،(4)قدم موجزا ملا سطره الدكتور الشيخ فريد األنصاريّ سوف أ

                                                 
 .3/031، ه1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي،  (1)
 .32النساء، اآلية: سورة،  (2)
 .3/032، مصدر سابق، الطبريتفسير  (3)
إقليم الراشيدية )جنوب شرق  يف قرية )أن يف(، م،1234هـ / 1334 ولد الدكتور فريد األنصاري رمحه اهلل، سنة (4)

بن عبد اهلل بكلية اآلداب بفاس، ودبلوم  رحم اهلل على إجازة يف الدراسات اإلسالمية من جامعة حممدحصل  املغرب(
مث دكتوراه الدولة  اإلسالمية ختصص أصول الفقه من جامعة حممد اخلامس بالرباط، الدراسات العليا املاجستري يف الدراسات

من مؤلفاته: جمالس القرآن، احملمدية،  ،ن الثاين بكلية اآلدابالدراسات اإلسالمية ختصص أصول الفقه من جامعة احلس يف
مجالية الدين، ميثاق العهد، أجبديات البحث يف العلوم الشرعية، بالغ الرسالة القرآنية: من أجل إبصار آليات الطريق، 

ونقل جثمانه إىل بعد مرض طويل،  بإستانبول برتكيا 2442عام  مصطلحات أصولية يف كتاب املوافقات للشاطيب، تويف
 بتصرف.،www.aimamaroc.com " فريد األنصاري، حيث دفن مبقربة الزيتون مقتبس من موقع: "أئمة املغربمكناسمدينة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 العملّياتل مااستعمع احتمال ثالث: الّتفسري، والّنقد، واالستنباط، أساس هذا املنهج حمطات ) 
سب حببأحدها للجواب عن إشكالية البحث، وهذا  ، أو قد ي كتفىالثالث كّلها يف عمل واحد

 طبيعة البحث.
أويل موضوعات البحوث العلمّية، بتحليل نصوصها وت ومعناه شرح اجلزء األول، الّتفسري:

ّم املؤتلف وفصل ضختصيصًا وتعميماً، لا على بعٍض، تقييداً وإطالقًا أو مشتبهاهتا حبمل بعضه
 .ا، لتبدَو بصورٍة واضحة متكاملةتّتضح مشكالهتا، وتنكشف مبهماهت املختلف، حىت

النقد عملية رصٍد ملواطن اخلطأ والصواب، يف موضوٍع علميٍّ معنّي، الّنقد:  اجلزء الثاين،
اّلذي ينتمي  ،يستند فيها الباحث إىل األصول والثوابت العلمّية املقّررة، يف جمال العلم الّشرعيّ 

 إليه هذا املوضوع ، وذلك من أجل تقومي وتصحيح بعض املفاهيم والقضايا املتعّلقة بذلك املوضوع.
وجدير بالذكر أّن طريقة النقد، ختتلف عن طريقة النقض اليت تستخدم خاّصًة ضد 

، وما ة اهللمحر  املذاهب اهلّدامة واملنحرفة، ومثاهلا كتاب )نقض املنطق( لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 ."اجلدلّية نقض أوهام املاّديّة"، يف كتابه رمحه اهلل فعله الدكتور حممد سعيد رمضان البوطيّ 

ناء بدف إىل وضع نظريّة علمية ما، أو ويشمل كّل عمٍل يه االستنباط: اجلزء الثالث، 
  من مباحثها.ثٍ قاعدٍة يف الفقه أو األصول أو التفسري، أو غريه من العلوم الشرعية، أو أّي مبح

الفقه، على  لومي كن التمثيل هلذا املنهج، مبا قام به اإلمام الشاطيب، من إعادة بناٍء لعلم أصو 
 .(1)(أساس نظرية املقاصد

 رابعا: تعريف منهج المقارنة.
 وحتديد أوجه ،بني شيئني أو أكثروهي طريقة علمية تقوم على املقارنة واستخراج أوجه الشبه 

 الئتالف.أو ا االختالف
  :سوف أستثمر هذه املناهج عند

                                                 
  .23ص ،م1223هـ / 1313، 1، طشرعيةأبجديات البحث في العلوم الد. فريد األنصاري،  (1)
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اعتماد ب بالنصوص املعتمدة يف البحث الوقوف على جل التفاسري والتأويالت املتعلقة  -
 .املقاربة التأويلية

استنباط  لحلديثي من أجلفهم بنية النص القرآين أو ا حتليل املضمون والوقوف على املعىن -
 .النتائج

 .املستخلصة ني واملعايناملقارنة بني هذه املضام -
 ف البحث.اهدأخلدمة  النتائجو  الرتجيحات استنباط واستخالص -

 التقنيات األساسية في األبحاث العلمية من: ألتزم ضمن هذا المنهج
 .ات البحث إىل سورها مع ذكر أرقامهعزو آيا -
 كتب احلديث املعتمدة.إىل  األحاديث النبوية  عزو ختريج -
 يف الصحيحني االكتفاء بتخرجيه منهما فقط.إذا كان احلديث  -
 احلرص على التعليقات عند احلاجة. -
 احلرص على جتنب االستطراد.  -
 غري املشهورين أول ورودها يف البحث.االقتصار على ترمجة األعالم  -
 عند املسائل اخلالفية أعتمد الرتجيحات املوافقة للمقاصد القرآنية. -
 ف عليها بالبحث.إحلاق الفهارس املتعار  -

 موضوع البحث: 
ر إىل قائمة بالنظ، و من أهم املراحل يف مسرية البحث العلمييعترب اختيار موضوع البحث ن إ

اإلشكاالت اليت تعرتض مسار العيش املشرتك، واليت تقف عائقا أمام احلوار والتقاء األعراق 
احلواجز  سم املشرتكة، وتضعاإلشكاالت اليت تضخم جانب الفوارق على القوا فهناك والشعوب،

 ألفكارا يف ظل املنهجية األحادية اليت تتحكم يف الكثري منو  ،عوض بناء اجلسور واحلوافز
 ،نظريهااألمة بعلمائها ومأصبحت القرارات والتصرفات الصادرة عن بعض األفراد أو اجلماعات، و 

ؤصلة األهداف، م سليمة واضحة املعامل، نهجيةقف وقفة حامسة وهادفة لبناء ممطالبة بأن ت
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وى العطاء والتفكري وتنهض مبستالعقول ترتقي ب تأصيال يتماشى مع قواعد وروح هذا الدين،
 لسليمة اليتااهلادفة و ملنهجية لقد أرسى القرآن الكرمي قواعد ا ؛واإلنتاج على مجيع املستويات

ية حنو اإلنسانب ترتقيو  ،وتنكر كل أشكال الغلو والتطرف واالنفتاح، االعتدال والوسطية تعتمد
يف التعامل  مصطلح املنهجية الشيء الذي جعلين أ رّكز علىارين، والسعادة يف الد  السلم والشراكة

في  الكريم "منهج القرآنعنوان  فاخرتت ،قاة من ظالل القرآن الكرميواملست ،مع املخالف
عامل مع غري الشرع للت ، حلصر جماالت البحث يف منظور"دراسة موضوعية تعامله مع مخالفيه

اجملتمعية، و  املسلمني، وللوقوف على معامل الطريق اليت حددها القرآن الكرمي لبناء العالقات البشرية
ََّل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ﴿ :يقول سبحانه

َ
 .(1)﴾١٤ ٱۡۡلَبِۡيُ  ٱللَِّطيُف أ

 حدود البحث:
 م البحث.عترب أهنا ختدملصادر اليت أاملراجع وا الوقوف على -
 ما يكون العكس. وقلَّ  ،االنطالقة من النص وخطاب النص للوصول إىل املنهج -
 ، بإذن اهلل.حتديد املدة الزمنية إمجاال بأربعة فصول -
 سلمني.ملا بالتعامل مع غري اآلراء الفقهية حول بعض املسائل املتعلقة ذكر لن أتوسع يف -
رق املسلمة ن على غري املسلمني دون اخلوض يف الفسوف أقتصر يف مصطلح "خمالفيه" يف العنوا-

 اليت خالفت الكتاب والسنة يف بعض املسائل.

  :اإلطار النظري 

ابت يف  وحدة اإلنسان أصل ثو ، والتنوّع إثراء للحياة البشريةوآية ربانية سنة كونية  االختالف
ليه وسلم حممد صلى اهلل عالذي أوحى إىل نبينا و  ،قتهلْ الذي كرم وجوده وخِ  ،كتاب اهلل عز وجل

ِينَ إِنَّ } : ِ ِعنَد  ٱل  َُٰمَۗ  ٱّللَّ ۡسَل ِينَ  ٱۡخَتلََف َوَما  ٱۡۡلِ وتُواْ  ٱَّلَّ
ُ
َۢا بَۡيَنُهۡمَۗ  ٱۡلعِۡلمُ إَِّلَّ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم  ٱۡلِكَتََٰب أ  َبۡغَي

ِ َيَِٰت َوَمن يَۡكُفۡر أَِب َ فَإِنَّ  ٱّللَّ {١٩ ٱۡۡلَِساِب ََسِيُع  ٱّللَّ
يف كتابه  جعل العالقة بني الناسلقد   ،(2)

                                                 
 .13سورة امللك، اآلية:  (1)
 .12سورة آل عمران، اآلية:  (2)
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على انية و اإلنساحرتام الكرامة  مبنية على الكرمي، مؤمنني وغري مؤمنني مسلمني وغري مسلمني
ت كما سطر  قواعد ومبادئ املعامال ،أحسنواحلجاج باحلكمة وباليت هي  اهلادف والبناء، احلوار

  .سانوالرب واإلحوالرفق والتسامح والوفاء  واملساواة العدلمبنية على  مع املخالف، وجعلها

ات يف ظل تصاعد موج ،أصول وأسس ثقافة التواصل والتعايشيعد العمل على بناء 
دمها املسلم ليت يقمن أمسى اخلدمات ا ،العنف والكراهية بني خمتلف مكونات اجملتمع اإلنساين

القراءة على  وأ ،على العصبية والسلبيةاملبنية األزمات كل هذه جتاوز  اولة حمل، وذلك للبشرية اليوم
عة النفسية لبعض املناسبة للطبي التأويالتالقراءات و  القائمة غالبا على ،الدينيةلنصوص احلرفية ل

العنف  فأمسى والقساوة بالقداسة، ،، فيختلط حينها العنف باملقدساألشخاص أو اجلماعات
 ،لمنهج القرآينالثقافة املقاصدية لو  املعريفاالنفتاح  بذلك الغني ،مرجعية مؤصلة لدى الكثريين

 ،إلسالميا يف التغيري احلاصل يف الرتاث امهم ادور  شكلالتطور التارخيي الذي عامل كما أمهلوا 
َٰ َهٰٓ }:يقول اهلل عز وجل نُفِسِهۡمۖٗ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا لََعَ

َ
ِۡن أ ٖٗ َشهِيًدا َعلَۡيِهم م  مَّ

ُ
ِ أ

ََّلِٓءۚ ؤُ َويَۡوَم نَۡبَعُث ِِف ُك 
نۡلَا َعلَۡيَك  ىَٰ لِۡلُمۡسلِِمَي  ٱۡلِكَتََٰب َونَزَّ ٗ  َوبُۡۡشَ ى َورََۡحَ ءٖ َوُهد  ِ ََشۡ

ا ل ُِك  {٨٩تِۡبَيَٰن 
 (1). 

من ، يز بالدقة واجلماليةتتم متكاملة واليت تعترب الرسالة الكالمية القرآنية اليت تعتمد مهارات لغوية
وف على هذه الوق ال التواصلي مع املخالف، لذلك يعترباليت استخدمت يف اجملأعظم الوسائل 

 املهارات التواصلية من أهم مباحث املوضوع الذي أود دراسته. 
معلوم بأن دراسة املصطلحات كان وما زال حيظى بأمهية بالغة يف الثقافة اإلسالمية، 

رآن الكرمي ن القلفاظ املتعلقة بالنصوص الدينية؛ إلكشف حمتوى العبارات ودالالت األ وذلك
م معجز يف مصطلحاته وتركيباته اللغوية، فاالستعماالت الطائشة واملغرضة، وتـَبَـيّن وترويج املفاهي

املغلوطة لبعض املصطلحات املستعملة يف القرآن والسنة،  يشكل ال حمالة خطرا على الثوابت، 
ن واستقرار ممباشر أ لبشك سُّ ويعطي دعما ومصداقية ملروجي االدعاءات والشبهات الباطلة، وميَ 

فإن رسم احلدود، وتأصيل مدلول وعلم املصطلحات، وإزالة الغموض والضبابية  ذااجملتمعات، ل
عن بعض مفردات النصوص الدينية، من العلوم واجملاالت اجلليلة اليت حتتاج إىل العناية والتجديد 

                                                 
 .32سورة النحل، اآلية:  (1)
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ل وضبط حملاولة تأصي املستمر، فعقدت ضمن اجملاالت البحثية يف دراسيت مباحث ومطالب
 دالالت بعض األلفاظ القرآنية والرتاكيب البالغية.

اجلانب اصة خ فهم ظاهرة العنف والوقوف على األسباب والعوامل، اليت تذكيه وتغديهإن 
بني  التمييزو  من أجل الفصلوذلك  ،جانبا مهما من البحث يعترب ،التأويلي للنصوص الدينية

 .ملنهج القرآين والتصرفات العنيفة املناقضة لهثقافة التسامح املؤصلة يف ا

تعمال القوة بأن اس ،ع اجملتمع الدويل الذي ما فتئ ينعت اإلسالم بالعنف واإلرهابمِ جي  و         
عوب من أجل فرض وجودها بني الشوتتنافس الدول لتحقيقها  تسعى أمسى الغايات اليتمن 
شكالن أن القوة والسياسة يب ، كما يقرونومصاحلها وكرامتها من أجل احلفاظ على سيادهتامم واأل

 .لفنياالقوة خاصة مع املخ الت استعمالجملا، املنظور اإلسالميقا، فما هي حدود ارتباطا وثي

حي السالم، اجلانب الرو  إلحالل من بني األقطاب األساسية اليت يعتمد عليها اإلسالم
بناءة، اليت اعية واإلنسانية، لتشكيل الشخصية اليعتمد على القيم الدينية والثقافية واالجتم الذي

احمليطة  اراجملتمع بإجيابيات السالم واألخط املعريف إلشعار واجلانب تعيش بسالم من أجل السالم،
يول ع املالذي خيلق يف الفرد واجملتمع امليول السلمي ويقم التواصلي رشادياإل بالعنف، مث اجلانب

الم املنهج القرآين ملقاومة العنف وبناء الس احملاور يركز عليها العدواين احملارب، فمجموع هذه
 واألمان اجملتمعي. 

تعترب الرسالة الكالمية القرآنية اليت تعتمد مهارات لغوية متكاملة واليت تتميز بالدقة 
 عترب ي واجلمالية، من أعظم الوسائل اليت استخدمت يف اجملال التواصلي، خاصة مع املخالف؛

  لى هذه املهارات التواصلية من أهم مباحث املوضوع الذي أود دراسته. الوقوف ع
يعترب و ة، الربهنة على مسائله العقدية والفقهي يف واضًحاعقليا منهًجا  لقد تضمن القرآن الكرمي

ني من املخالف معالستدالالت القرآنية وا املناظراتو احلوارات  استنتاج واستثمار هذه املناهج يف
 البحث.مسائل هذا 
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 مصطلحات البحث:
 مصطلح منهج القرآن الكريم:-

تتفق معاجم اللغة بأن أصل كلمة منهج، من اجلذر الثالثي "هنج"، وهو الطريق الواضح املستبني. 
قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي: "طريٌق نـَْهٌج: واِسٌع واِضٌح، وط ر ٌق نـَْهجٌة. وِمنـَْهج  الطّريِق: 

لَي الطّريق  الواِضح ، والنـَّْهجة : الرّبو يعلو اإلنسان والّدابة، وي قال للّثوب إذا بَ  َوَضح ه. واملِْنهاج:
يف الصحاح، "النَـْهج : الطريق الواضح، ، و (1)وملّا يتشّقْق: قد نـََهج وهنََِج وأَنـَْهَج. وأَنـَْهَجه  الِبَلى"

نْـَهج  واملِْنهاج . وأَنـَْهَج الطريق ، أي استباَن وصا
َ
، ويف صحيح (2)ر نـَْهجًا واضحًا بـَي نا"ً وكذلك امل

َهٌج َعَلى مَيِييِن" يف  (3)مسلم من بعض حديث عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه: "فَِإَذا َجَوادُّ َمنـْ
شرح السيوطي على مسلم: )جواّد بَتْشديد الدَّال مجع جادة َوِهي الطَّرِيق اْلبَـيـ َنة املسلوكة "جوادُّ 

يف معجم اللغة العربية املعاصرة، عرف املنهج بأنه:  (4)َواِضَحة بـَيـ َنة م ْسَتِقيَمة(. َمنـَْهج" َأي طَرِيق
 "وسيلة حمّددة توص ل إىل غاية معيَّنة"، وأعطى بعض النماذج:  

املنهج العلمّي: خ طَّة منّظمة لعدَّة عمليّات ذهنيَّة أو حسيَّة ب غية الوصول إىل كشف حقيقة  -
 أو الربهنة عليها.

 .(5)مناهج التَّعليم: برامج الد راسة، وسائله وطرقه وأساليبه" -
من خالل التعريفات املتعددة ميكن تعريف املنهج اصطالحا: هو الطريق أو السبيل أو اخلطة  

املوصلة إىل هدف ما بعد بذل اجلهد، باالعتماد على جمموعة من القوانني والقواعد العقلية 
باط القوانني أضفت الكون كدليل الستن لقد وحي أو من الكون؛ كما يتبنياملعينة، املستنبطة من ال

                                                 
 .3/323دط، العين، الفراهيدي،  (1)
  .3/133، هـ1343، 3، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،   (2)
نه، رقم: ِة َرِضَي اهلل  تـََعاىَل َعنـْه ْم، باب فضائل عبد اهلل بن سالم رضي اهلل ع، كتاب َفَضاِئِل الصََّحابَ صحيح مسلم (3)

                                                                                          .3/1331ه.  1343، 2ط، 2333
 .0/304هـ، 1313، 1، طالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي،  (4)
 .3/2221ه، 1322، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةد. أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل،   (5)
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فهو الكتاب املنظور، الذي من خالله نفهم معظم  ،والقواعد املنهجية وذلك أن الكون حمل النظر
القوانني اليت تقوم عليها احلياة؛ هبذا التعريف االصطالحي يتجلى التناسب مع األصل اللغوي 

 سابقا.للجذر املفصل فيه 
من منطلق هذه التعريفات فإن املراد من "منهج القرآن" يف عنوان موضوع البحث، الطرق 

 والوسائل واملسالك اليت رمسها القرآن الكرمي يف حتديد التعامل مع غري املسلمني.

 مع مخالفيه" عاملهالكريم في ت "منهج القرآن يف عنوان البحث، املنهجصطلح مب أعين
الَكْشف البحث و  ِلمعاجلِة َمسائل يف القرآن الكرمي املتبعة والطريقةواألسلوب  لةالَوسي بصفة عامة

 .يف بداية فصل التعريفات تعريف مصطلح املنهج ، وسوف يأيتعن إشكالياته

  :التراث اإلسالميمصطلح  -

 عار واإلبدا عن جوانب االبتكيعرب  اإلسالمي الرتاثإن فبدون اإلطالة يف التعريفات اللغوية، 
لذي خلفه علماء اوالفين   وهو املوروث الثقايف والفكري ،عرب مسريهتا التارخيية اإلسالمية لألمة

سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي، ويشمل جمموعة العلوم الشرعية املتعلقة بعلوم  هذه األمة
ية والتصوف، الكالمو  القرآن واحلديث والفقه والسرية، والعلوم األدبية واللغوية، والعلوم الفلسفية،

ات علوم التاريخ واجلغرافية والرحالت، والعلوم  التجريبية والتطبيقية، الرياضيوالعلوم اإلنسانية و 
لتشكيلية،  اوعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك والزراعة والطب، والعلوم اهلندسية والعمرانية والفنون 

 .ليد السائدة يف اجملتمعاتبه العادات واألعراف والتقايطلق الرتاث ويراد  كما
إن املصدر األول واألساس للرتاث اإلسالمي هو القرآن الكرمي وتليه السّنة النبوية 

، مية وفكرية وثقافية ليس هلا نظريالصحيحة، املصدران اللذان خلَّفا إبداعات وعطاءات عل
رسيخ اهلوية م لبناء وتاألساس، ومها القاعدة األ ة لتكوين الرتاث اإلسالمي احلجرويشكالن بالنسب

الثقافية لدى الشعوب املسلمة، الشيء الذي جعلها تتميز يف كثري من املسائل عن الفلسفات 
ا على فهم اليت تساعدن، ملمارسات اجملتمعيةا تأثري مباشر يف جل ماوهل والثقافات األخرى، 

 ملصطلح استعمايلإن من خالل ربط احلاضر باملاضي؛  د من التصرفات والظواهر اإلنسانيةالعدي
 لنظر يفجتديد ا يراد به "إعادة قراءة الرتاث" تناويل موضوع أو يف البحث اإلسالمي الرتاث
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ق والشوائب من كل العوال اوختليصه تهاإعادة دراسباملضمون، و املفاهيم والرتاكمات اليت علقت 
القطبني  من هذين قاةاملست وروح الشريعة وتتناقض مع املقاصد اإلسالميةاليت ال تتناسب 

اجب وحتقيق و  من أجل النهوض مبستقبل األمة اإلسالميةوذلك األساسيني، القرآن والسنة، 
  .العالق بكل رقبة مكلفة الشهادة

  المخالف: -
ۡكََثُُهم  ﴿ ، يقول اهلل تعاىل:املشركني يف عنوان البحث، "املخالف" ،أعين مبصطلح

َ
َوَما يُۡؤِمُن أ

 ِ ِ ب ۡۡشُِكوَن إَِّلَّ وَ  ٱّللَّ {١٠٦ُهم مُّ
 َوقَالُواْ َما ِِهَ إَِّلَّ }:قال تعاىل ،امللحدين الذين ينكرون وجود اهلل، و (1)

ۡنَياَحَياُتَنا  ٓ إَِّلَّ  ٱلُّ ۡهُر  َنُموُت َوََنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنا َٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمٍۖ إِۡن ُهۡم إَِّلَّ َيُظنُّوَن  ٱلَّ   ،(2){٢٤َوَما لَُهم بَِذ
ِ يَُد  ٱَۡلَُهودُ َوقَالَِت }:يقول اهلل عز وجل ،واليهود ْْۘ  ٱّللَّ يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا

َ
ٌٗ  ُغلَّۡت أ ، (3) {...َمۡغلُولَ

ۡهُل }:يقول اهلل تعاىل النصارىو 
َ
جِنيلِ َوَۡلَۡحُكۡم أ نَزَل  ٱۡۡلِ

َ
ُ بَِمآ أ نَزَل  ٱّللَّ

َ
ُ ٱفِيهِۚ َوَمن لَّۡم ََيُۡكم بَِمآ أ  ّللَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم فَ 
ُ
{٤٧ ٱۡلَفَِٰسُقونَ أ

ْ نَۡشَهُد إِنََّك  ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ إَِذا َجآَءَك }:، يقول سبحانهواملنافقني ،(4)  قَالُوا
َِۗ لََرُسوُل  ُ وَ  ٱّللَّ ُ وَ  ۥَيۡعلَُم إِنََّك لََرُسوُلُ  ٱّللَّ َِٰذبُوَن  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ يَۡشَهُد إِنَّ  ٱّللَّ {١لََك

 (5). 
ني املوىل فصول البحث اليت رمستها، سائلو خلوض غمار أبواب  عاىل وقوته أستعنيحبمد اهلل ت

 تمعات اإلنسانيةبني اجملالعون والسداد والتوفيق خلدمة كتابه الكرمي وآملني يف نشر دعائم السالم 
                            ه.                           والعفو منه سبحان ألخطاء أكلها لنفسيفمن اهلل وا فإن أصبت

 .حممد وعلى آله وصحبه وسلماهلل على  ىوصل
 

                                                 
 .143سورة يوسف، اآلية:  (1)
 .23سورة اجلاثية، اآلية:  (2)
 .33سورة املائدة، اآلية:  (3)
 .33سورة املائد، اآلية:  (4)
 .1سورة املنافقون، اآلية:  (5)



23 
 

 .الفصل التمهيدي: تعريفات                                    

فهي أوعية   إن املصطلحات املعتمدة يف البحوث جتمع حتت طياهتا عمق الداللة، وكنه املوضوع،
باألصل  اوالبحث يف عالقته هلا صطالحيمحالة للعديد من الدالالت، مما جيعل التأصيل اال

ا يف كثري من تبعد دالالهت ع العلوم وتشعبها، ومحلها أمساءاللغوي ذا أمهية بالغة، خاصة مع تفر 
األحيان عن املعىن اللغوي الذي عرف به يف مهده، خاصة وأن األلفاظ اليت تعنينا حتمل قداسة 

ل لتها، ولقد برع علماؤنا يف هذا اجملال، يقو بكنهها ودالباط العديد من األحكام الشرعية الرت
)وما من أهل فن إال وهم معرتفون بأهنم يصطلحون على ألفاظ يتفامهون هبا مرادهم،   ابن تيمية:

كما ألهل الصناعات العلمية ألفاظ يعربون هبا عن صناعتهم، وهذه األلفاظ هي عرفية عرفًا 
؛ (1)اللغة، سواء كان ذلك املعين حقاً أو باطاًل ( خاصاً، ومرادهم هبا غري املفهوم منها يف أصل

كره من خالل املصطلحات املستعملة  على وجهة اخلطاب وف لقد أصبح بوسع املستمع احلكم
أصبحت معركة املصطلحات وتسييسها خلدمة الصراعات الفكرية والسياسية أمرا علنيا يعلمه  كما

شخاص، خاصة مع تطور وسائل اإلعالم اجلميع، وسالحا فتاكا يسقط ضحيته العديد من األ
وسرعة إيصال وتبادل املعلومة، األمر ليس ابتداعا، لقد اعتادت البشرية لضرب آراء وأفكار 

فى صلى اهلل عليه وسلم، بنعته كما وقع ذلك مع املصط اآلخر خلق مصطلحات م نف رة وخميفة،
 اسعى نطاق و هلك اليوم علاملست -اإلرهاب اإلسالمي-صطلح الساحر والكذاب، ومصطلح مب

ية اللغو  الدقة يف عالقة الداللة ةاحثني اليوم مراعااألمر الذي حيتم على الب، خري دليل على هذا
تطابق معىن املفردات مع جماالت االستعمال من ألزم اللوازم،  ةباملعىن االصطالحي، ألن مراعا

الم إلسمن املصطلحات القرآنية كا وهذا ما عمل عليه علماؤنا يف حتديد املعىن الشرعي للعديد
يف  أبواب البحث والشروعيف  دخولقبل ال حتم عليّ ألزمين و  اإلميان واإلحسان والكفر، مماو 

م الصحيح وذلك من أجل الفه والبحث التفصيل فيها، تعريف املصطلحات املتعلقة بالدراسة

                                                 
 .1/223م، 1221هـ/1311، 2، طدرء تعارض العقل والنقلن تيمية: اب (1)
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سببة يف بعض تاخلاطئة امل جتنب اللبس واإلسقاطاتت املسائل املتفرعة عنها، و واعتبار دالال
 .انهاملشتبكة جدوره واملتفرعة أغصوكذلك حلصر وحتديد جماالت البحث  ،النتائج املغلوطة

 الموضوعي: تعريف التفسير أوال

  تعريف التفسير الموضوعي في اللغة:-4
 قولك وضعت الشيء من يدي وضعاً وموضوعاً، الوضع: ضد الرفع، : "رمحه اهلل(1)قال ابن منظور

مسي باملصدر، واجلمع أوضاع. ووضع الشيء من يده يضعه وضعًا إذا ألقاه، ووضع عنه الدين 
ه. ويف ووضع الشيء يف املكان: أثبته في اجلناية يضعه وضعاً: أسقطه عنه والدم ومجيع أنواع

ْيِن شيئاً   .(2)"احلديث )من أنظر معسراً أو وضع له( أي حط عنه من أصل الدَّ
 االصطالح: وعي في التفسير الموض -8
يعترب التفسري املوضوعي من أحد املناهج املستعملة يف فهم كالم اهلل تعاىل، واملراد بالتفسري  

املوضوعي اإلجابة عن اإلشكاالت والتساؤالت اليت تفرض نفسها يف شىت اجملاالت، من خالل 
رآنية من املقاصد القهو علم يتناول خمتلف املسائل حسب قراءة جملموعة من اآليات القرآنية؛ 

 خالل سورة أو أكثر وميكن إمجال مظاهر وجود هذا التفسري يف األمور التالية:
تفسري القرآن بالقرآن والذي هو لب التفسري املوضوعي وأعلى مثراته فما كان جممال يف 
مكان فإنه قد فسر يف موضع آخر من القرآن، وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر 

ا النيب صلى اهلل عليه وسلم يعترب هو املفسر األول لكتاب اهلل تعاىل واملبني هلديه وذلك مبو  منه،

                                                 
هو ابن منظور حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن حبقة األنصاري اإلفريقي كان ينسب إىل رويفع بن ثابت األنصاري،  (1)

 334حملرم سنة ا يف اللغة، ولد يف القاهرة، وقيل يف طرابلس، يف شهر« لسان العرب»من صحابة رسول اهلل وهو صاحب 
م، كان عاملا يف الفقه مما أهله لتويل منصب القضاء يف طرابلس وقيل، أنه عرف بالتشيع دون الرفض،  1232هـ / سنة 

للخطيب « بـَْغَداد تَارِيخ»يف اللَُّغة،  خم َْتصر « ِلَسان اْلَعَرب»مؤلفاته م ْعجم ، ممن بني 1311هـ /  311تويف يف مصر سنة 
، 3، طلسان العرب للجاحظ.« احْلَيَـَوان»اِلْبِن َعَساِكر، خم َْتصر « تَارِيخ دمشق»ّي يف عشَرة جملدات، خْمَتصر اْلبَـْغَدادِ 

 ترمجة املؤلف بتصرف. ه،1313
 . 3/323،هـ1313، 3ط فصل الواو، مادة وضع، ،لسان العربابن منظور:  (2)
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قال اإلمام »أراه اهلل تعاىل من وحيه، فقد ذكر ابن تيمية يف كتابه مقدمة يف أصول التفسري قال: 
، قال ميالشافعي: كل ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن الكر 

ٓ إََِلَۡك }اهلل تعاىل:  نَزنۡلَا
َ
ٓ أ ِ  ٱۡلِكَتََٰب إِنَّا ََٰك  ٱنلَّاِس ِِلَۡحُكَم َبۡيَ  ٱۡۡلَق ِ ب َرى

َ
ٓ أ ُ  بَِما  َوََّل تَُكن ل ِۡلَخآئِنِيَ  ٱّللَّ

ا  {١٠٥َخِصيم 
وعن املقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه ؛ (1)

 ي وِشك  َرج ٌل أ وتِيت  اْلِكَتاَب َوِمثْـَله  َمَعه ، َأاَل ِإين  أ وتِيت  اْلق ْرآَن َوِمثْـَله  َمَعه ، َأاَل َأاَل ِإين  »وسلم: 
: َعَلْيك ْم بِاْلق ْرآِن، َفَما َوَجْدُت ْ ِفيِه ِمْن َحاَلٍل َفَأحِ  َعانًا َعَلى أَرِيَكِتِه يـَق ول  لُّوه ، َوَما َوَجْدُت ْ يـَْنَثيِن َشبـْ

، َواَل ك لُّ ِذي نَاٍب ِمَن الس   ِفيهِ  َباِع، َأاَل ِمْن  َحرَاٍم َفَحر م وه ، َأاَل اَل حيَِلُّ َلك ْم حلَْم  احلَِْماِر اأْلَْهِلي 
َها َصاِحبـ َها، َوَمْن نـََزَل بَِقْوٍم، فـََعَلْيِهْم َأْن يَـ  ْقر وه ْم، فَِإْن َواَل ل َقطَةٌ ِمْن َماِل م َعاَهٍد ِإالَّ َأْن َيْستَـْغيِنَ َعنـْ

وهــذا هو أعلى مراتب التفسري وأجلها فاهلل ،  (2)« ملَْ يـَْقر وه ْم، فـََله ْم َأْن يـ ْعِقب وه ْم مبِْثِل ِقرَاه مْ 
 سبحانه أعلم بكالمه ممن سواه.  

كما بينت  ذلك   ،كما أن موضوع آيات األحكام والذي حظي بعناية كثري من العلماء
كام، والذي يعتمد مجع آيات كل باب من أبواب الفقه ودراستها واستنباط يف تعريف آيات األح

 األحكام منها هو من التفسري املوضوعي.
واالجتاه اللغوي بدوره كان حاضرا بقوة يف هذا النوع من التفسري، وذلك بتتبع اللفظة  

 باه والنظائر.شطلق عليه باسم األالقرآنية وحماولة معرفة دالالهتا اللغوية املختلفة، فيما ي
ه على "إن القرآن الكرمي يتوقف فهم بعض  املوافقات: يف كتابه،  رمحه اهلل(3)قال اإلمام الشاطيب

 البعض بوجه ما، وذلك أنه يبني بعضه بعضا؛ حىت إن كثريًا منه ال يفهم معناه حق الفهم إ
                                                 

 .140سورة النساء، اآلية: (1)
، قال 13133، باب حديث املقدام بن معدي كرب الكندي، رقم: مام أحمد بن حنبلمسند اإلأمحد بن حنبل:  (2)

دالئل ؛ والبيهقي، 314/  23م، 2441هـ/ 1321، 1صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، ط األرنؤوط إسناد احلديث
ن احلالل واحلرام دون رآن م)باب ما جاء يف إخباره بشبعان على أريكته حيتال يف رد سنته باحلوالة على ما يف الق النبوة،

؛ وسنن أبو داود، )باب: يف لزوم 3/032هـ، 1340،  1السنة، فكان كما أخرب، وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر(، ط
 .3/244 م،1222هـ/ 1312، 1ط  3343السنة(، رقم: 

كان من   من أهل غرناطة.الشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب: أصويل حافظ.  (3)
أئمة املالكية. من كتبه )املوافقات يف أصول الفقه(، و)اجملالس( شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و )اإلفادات 
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ث وموضوعات علوم اء مبباحكما اهـتــم كثري من العلم (1)"ىبتفسري موضع آخر أو سورة أخر 
 النسخ، األمثال، الَقَسم وغري ذلك من املواضيع. القرآن،

ومن العلماء من أفرد األمثال يف القرآن بالتأليف، » :رمحه اهلل(2)قال الشيخ مناع القطان        
ومنهم من عقد هلا بابًا يف كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف مثال: أبو احلسن املاوردي، وعقد 

ع أمثال القرآن اليت حيث تتب ،بن القيم يف كتاب أعالم املوقعنيبًا السيوطي يف اإلتقان، واهلا با
                                   ؛(3)ربعني مثاًل"فبلغت بضعة وأ –تضمنت تشبيه الشيء بنظريه، والتسوية بينهما يف احلكم 

يعة احلال  تعد وال حتصى وهذا بطبفأصبحت ال لغزارة مواضيعه الدراسات القرآنية، ولقد تعددت
قليل على مادة الوحي اإلهلي، وال خيلوا قرن من قرون هذه األمة من العلماء الذين ألفوا يف هذا 

ألف كتاب: )أسباب  (4)أبا احلسن الواحدي ئل القرن اخلامس اهلجري مثال جنداجملال، ففي أوا
الذي  الرازي، الدينآن(، وتفسري اإلمام فخر )التبيان يف أقسام القر  النزول(، وابن القيم: كتاب

 مفاتيح الغيب، معامل الوحدة املوضوعية يف كل سورة من سور القرآن الكرمي. أبرز يف تفسريه
 : ظهرت العديد من املؤلفات يف هذا اجملال، من بينها ويف العصر احلديث

                                                 
، األعالم للزركليهـ.  324واإلنشادات( و)االتفاق يف علم االشتقاق( و)االعتصام( يف أصول الفقه، وغريها، تويف سنة: 

 .1/30م، 2442، 10ط
 .3/230الموافقات، الشاطيب: ( 1)
بدأ  مبصر،  م1220سنة  أكتوبر شهرولد يف من علماء أهل السنة، واملدير السابق للمعهد العايل للقضاء القطان :  (2)

بني ش قرآن الكرمي يف الكتاب، مث التحق باملدرسة االبتدائية، مث التحق باملعهد الديين األزهري مبدينةحياته العلمية حبفظ ال
 ، له مؤلفات عديدة منها: مباحث يف علوم القرآن، وتاريخ التشريع وتويفمث التحق بكلية أصول الدين يف القاهرة الكوم

هـ؛ املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين: ألعضاء ملتقى أهل احلديث، اعداد: 1324بالسعودية، سنة 
 http://shamela.ws/index.php/book/2080 .234/  1أسامة بن الزهراء 

 .1/224 م،244هـ/ 1321، 3ط ، مباحث في علوم القرآن مناع القطان: (3)
علي أبو احلسن الواحدي النيسابوري، كان واحد عصره يف التفسري، صنف  بن حممد بن أمحد بن الواحدي: علي (4)

شرح و  التفاسري الثالثة البسيط والوسيط والوجيز، وأسباب النزول، واملغازي، واإلعراب عن اإلعراب، وشرح األمساء احلسىن،
اآلخرة  ىديوان املتنيب، ونفي التحريف عن القرآن الشريف. وتصدر لإلفادة والتدريس مدة، وله شعر حسن، مات يف مجاد

 .1/32ه، 1323، 1، ططبقات المفسرين العشرينالسيوطي: سنة مثان وستني وأربعمائة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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   .باملنار يف تفسريه املسمى (1)تفسري الفاحتة للشيخ حممد عبده، الذي تأثر به الشيخ رشيد رضا-
 تفسري القرآن الكرمي، للشيخ حممود شلتوت، وقد سار فيه على هنج شيخه حممد عبده-
 املرأة يف القرآن الكرمي، لألستاذ عباس حممود العقاد.-
 اإلنسان يف القرآن الكرمي، لألستاذ عباس حممود العقاد.-
 الربا يف القرآن الكرمي، أليب علي املودودي.-

 - القرآن الكرمي الرمحة يف- ولقد تناول كثري من الباحثني مواضيع خمتلفة من القرآن الكرمي مثال:
موضوع حبثنا ، و اإلنسان يف القرآن الكرمي -اليهود يف القرآن الكرمي  -املرأة يف القرآن الكرمي 

    يدخل حتت هذا النوع من التفسري.
ستنباط لتغطية أو مجع أطراف موضوع ما، يكفل إن تتبع آيات القرآن الكرمي، وحماولة اال

 ما مشوليا ودقيقا، خاصة مع بروز نظرياتللمسلمني القدرة على استيعاب وفهم مسألة ما فهْ 
  وأفكار جديدة تتناقض يف كثري من األحيان مع مقاصد شريعتنا الغراء. 

 : تعريف المخالفنياثا

 المخالف في اللغة: تعريف-4
دل مبعىن الب اخللف جييء)" ، ومادته "خلف" ويف لسان العرب:اعلاملخالف لغة: اسم ف

واخلالفة"، "واخللف جييء مبعىن التخلف عمن تقدم ويستعار اخللف ملا ال خري فيه" "واخلالف: 
املضادة، وقد خالفه خمالفة وخالفا"، "وخالفه إىل الشيء: عصاه إليه أو قصده بعد ما هناه عنه، 

رِيُد إَِّلَّ وَ  }ويف التنزيل العزيز 
ُ
َُٰكۡم َعۡنُه  إِۡن أ ۡنَهى

َ
َخالَِفُكۡم إََِلَٰ َمآ أ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ۡصَلَٰحَ َمآ أ َما وَ  ٱۡسَتَطۡعُت  َما  ٱۡۡلِ

                                                 
ال اء الدين القلموين، البغدادي األصل: أحد رجَرِشيد ِرضا: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هبَ  (1)

اإلصالح اإلسالمي، من الكتّاب، العلماء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري. ولد ونشأ يف القلمون )من أعمال طرابلس 
الشام( وتعلم فيها وتنسك، ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف بعض الصحف، أقام مبصر والزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ 
له، أشهر أعماله: جملة )املنار(، وتفسري القرآن الكرمي، وتاريخ األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده، ونداء للجنس اللطيف، 

مـ  1230 ه/1303 والوحي احملمدي، ويسر اإلسالم وأصول التشريع العام، واخلالفة وغري ذلك كثري، تويف بالقاهرة سنة:
 .3/120، م2442، 10ط، األعالم للزركلي؛ 
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 ِ  ب
ِ  تَۡوفِيِِقٓ إَِّلَّ { ٱّللَّ

وختالف األمران واختلفا: مل يتفقا، وكل ما مل يتساَو فقد ختالف واختلف"، " ؛(1)
ِ ۞َوُهَو }: قال سبحانه ۡعُروَشَٰٖت وََغۡۡيَ َمۡعُروَشَٰٖت وَ  يٓ ٱَّلَّ َٰٖت مَّ  َجنَّ

َ
نَشأ

َ
ۡرعَ وَ  ٱنلَّۡخَل أ ُكلُهُ  ٱلزَّ

ُ
َتلًِفا أ  ۥُُمۡ

ۡيُتونَ وَ  انَ وَ  ٱلزَّ مَّ ا وََغۡۡيَ ُمتََشَٰبِهٖۚ  ٱلرُّ {ُمتََشَٰبِه 
  .(3)وخلف فوه خيلف خلوفا وخلوفة وأخلف: تغري"(، (2)

ِ بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف رَُسوِل  ٱلُۡمَخلَُّفونَ فَرَِح }قَاَل تـََعاىَل  نُفِسِهۡم ِِف َسبِيِل  ٱّللَّ
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
َوَكرُِهٓواْ أ

 ِ { ٱّللَّ
 .(5)، قال اإلمام القرطيب: "أي خماَلَفَة رسوِل اهلِل"(4)

ردت و أجد أن مفهوم املغايرة ملصطلح "املخالف" يف عنوان البحث أقرب ملرادي، وهبذا املعىن 
َۡتلِٖف }:لفظة خمتلف يف النصوص القرآنية التالية: يقول تعاىل {٨إِنَُّكۡم لَِِف قَۡوٖل ُمُّ

 (6).  
ْ َوَلَِٰكِن  }وقوله سبحانه ن َكَفَر  َولَۡو َشآءَ  ٱۡخَتلَُفوا ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ ُ فَِمۡنُهم مَّ ْ َما  ٱّللَّ َ َوَلَِٰكنَّ  ٱۡقَتَتلُوا  ٱّللَّ

{٢٥٣رِيُد َيۡفَعُل َما يُ 
 (7).  

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ  } :وقول تعاىل ِ  ٱَّلَّ ۡمرِه
َ
َِلٌم  ۦٓ ُُيَالُِفوَن َعۡن أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ٌٗ أ ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَن

َ
 .(8)﴾ ٦٣أ

ويأيت االختالف مبعىن الضد إال أنه قد يكون أعم منه؛ ألن كل ضدين خمتلفان، وليس كل  
: "اخلالف: أعم من الضد؛ ألن كل ضدين رمحه اهلل األصفهاين قال الراغب، خمتلفني ضدين

 .(9)خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين"

                                                 
 .33سورة هود، اآلية:  (1)
 .131سورة األنعام، اآلية:  (2)
 . 21-2/32 هـ،1313، 3ط فصل اخلاء املعجمة، مادة "خلف"، ،لسان العربابن منظور:  (3)
 .31سورة التوبة، اآلية:  (4)
 . 3400/ 3 م،1233هـ /1333، 3ط ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب (5)
 .2-3سورة الذاريات، اآلية:  (6)
 .203سورة البقرة، اآلية:  (7)
 .33سورة النور، اآلية:  (8)
 .223م، ص1222هـ/1312، 2ط مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين:  (9)
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 االصطالح:   المخالف في عريفت-8
ۖٗ  اَس ٱنلَّ َولَۡو َشآءَ َربَُّك ََلََعَل }:إن اخلالف قدر اهلل يف خلقه ومراده احلتمي، يقول سبحانه ٗ  َََِٰٰحَدة  مَّ

ُ
أ

{١١٨َتلِفَِي َوََّل يََزالُوَن ُُمۡ 
جبري:  )قال سعيد بن عند تفسري هذه اآلية، رمحه اهلل ذكر القرطيب ،(1) 

على ملة اإلسالم وحدها. وقال الضحاك: أهل دين واحد، أهل ضاللة أو أهل هدى. )وال 
يزالون خمتلفني( أي على أديان شىت، قاله جماهد وقتادة. )إال من رحم ربك( استثناء منقطع، أي 

 .(2)(ك باإلميان واهلدى فإنه مل خيتلفحم ربلكن من ر 
: "منازعة جتري (3)مل يرد يف مصطلح اخلالف تعريف جممع عليه بني العلماء، ولقد عرفه اجلرجاين

وميكن القول بأن اخلالف واالختالف يراد ؛ (4)بني املتعارضني؛ لتحقيق حق أو إلبطال باطل"
 عقيدة أو يف القول أو يف احلال. به املغايرة، أو املضادة يف الرأي، أو يف ال

الذي خالفك الرأي أو الفكر أو املنهج  الشخص ،لف اآلخر بصفة عامةمبا أنه قد يراد باملخا
أو اختلف معك يف الدين واملعتقد إىل غري ذلك من أنواع جماالت االختالف كما  ،أو املذهب

بة اليت خالفت ق العديدة واملتشعوحىت ال أتيه وسط الفر  ؛نا يف التعريف اللغوي واالصطالحيرأي
حىت تكون دراستنا واضحة القرآن من قريب أو من بعيد من خارج أو من داخل دائرة اإلسالم، و 

دراسيت عند حتديد مصطلح املخالفني للقرآن الكرمي، يف غري  تاملعامل حمددة األبعاد، حصر 
 املسلمني، من الكافرين وامللحدين واملنافقني وأهل الكتاب.

                                                 
 .112-113سورة هود، اآلية: (1)
 . 2/113، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (2)
و )أو تاجو( سنة ولد يف تاك بالعربيةف اجلرجاين: فيلسوف، من كبار العلماء علي بن حممد بن علي، املعروف بالشري (3)

فر اجلرجاين إىل مسرقند، مث عاد إىل شرياز بعد ، هـ 332وملا دخلها تيمور سنة ه، )قرب أسرتاباذ( ودرس يف شرياز،  334
« ط - املنطق الكربى والصغرى يف»، «ط-التعريفات »إىل أن تويف، له حنو مخسني مصنفا، منها فيها موت تيمور، فأقام 

و  ،« ط -رسالة يف فن أصول احلديث »، و «خ -تقسيم العلوم »رسالة، ورسالة يف « خ -مراتب املوجودات »و 
األعالم هـ.  313   ةيف القرويني تويف سن« أن يضرب مثال إن اهلل ال يستحيي»إىل آية « خ -حاشية على الكشاف »

 . 0/3، 2442، 10، طللزركلي
 .141م، ص 1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (4)
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 : تعريف أهل الكتابلثاثا

 إىل أن "أهل الكتاب" هم: اليهود والنصارى. رمحهم اهلل مجهور املفسرينذهب 
ۡهَل } ذكر ذلك اإلمام الطربي عند تأويله لقوله تعاىل:

َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰبِ ۞َوََّل تَُجَِٰدلُٓواْ أ  ب

ۡحَسُن ِِهَ  ٱلََِّّت إَِّلَّ
َ
 أ

ِينَ إَِّلَّ  ْ ِمۡنُهۡمۖٗ َوقُولُوٓ  ٱَّلَّ ِ َظلَُموا ْ َءاَمنَّا ب ِيٓ ا َُٰهَنا ِإَوَلَُٰهُكۡم َََِٰٰحٞد َوََنُۡن َلُ  ٱَّلَّ نزَِل إََِلُۡكۡم ِإَوَل
ُ
نزَِل إََِلَۡنا َوأ

ُ
 ۥأ

{٤٦ُمۡسلُِموَن 
                                                                                         .(2)"ن باهلل وبرسوله اليهود والنصارى")َوال جت َاِدل وا( أيها املؤمنو  ،(1)

وتُواْ  } : عند قوله عز وجلرمحه اهلل وقال النسفي
ُ
ِيَن أ ود : )من اليهقال  {... ٱۡلِكَتََٰب َوقُل ل َِّلَّ

ونقل اإلمام القرطيب يف تفسريه عند قوله تعاىل: )قل يا أهل الكتاب(: )اخلطاب ، (3)والنصارى(
ة، جنران. ويف قول قتادة وابن جريج وغريمها ليهود املدين يف قول احلسن وابن زيد والسدي ألهل

خوطبوا بذلك ألهنم جعلوا أحبارهم يف الطاعة هلم كاألرباب. وقيل: هو لليهود والنصارى 
 .(4)مجيعا(

نزَِل }:عند قوله تعاىل رمحه اهلل قال الفخر الرازي
ُ
َمآ أ ن َتُقولُٓواْ إِنَّ

َ
َٰ َطآئَِفَتۡيِ  ٱۡلِكَتَُٰب أ ن َقۡبلَِنا ِإَون مِ  لََعَ

{١٥٦ُكنَّا َعن دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلَِي 
أن تقولوا خطاب ألهل مكة واملعىن: كراهة أن يقول أهل مكة " :(5)

 .(6)أنزل الكتاب وهو التوراة واإلجنيل على طائفتني من قبلنا وهم اليهود والنصارى"

                                                 
 .33سورة العنكبوت، اآلية:  (1)
 .33/ 24ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (2)
 .1/233م، 1223هـ/  1312، 1، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  (3)
 . 3/140، م1233هـ /1333 ،3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (4)
 .103األنعام، اآلية: سورة  (5)
 .13/133ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (6)
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ال السماء، ق ن أويت وحيا منكما نقل عن بعض العلماء القول بأن أهل الكتاب يشمل كل م
وذكر أبو حيان يف تفسريه "لفظ: يا أهل الكتاب، يعم كل من أويت  ؛ (1)بذلك فقهاء احلنفية

 .(2)كتابا"
والراجح واهلل أعلم أن هذا الرتكيب اإلضايف "أهل الكتاب" يف القرآن يراد به اليهود 

ۡهَل }والنصارى بصفة خاصة، يقول اهلل تعاىل: 
َ
نزِلَِت  بِ ٱۡلِكَتَٰ َيٰٓأ

ُ
َٰهِيَم َوَمآ أ وَن ِِفٓ إِبَۡر ُٗ ٱلَِم َُتَآجُّ َٰ ۡوَرى  ِلَّ

جِنيُل وَ  ِ  ٱۡۡلِ َٗ َتۡعقِلُوَن  ۦٓ  إَِّلَّ ِمنَۢ َبۡعِده فَ
َ
{٦٥أ

، علما بأن التوراة واإلجنيل وحي اهلل إىل اليهود (3)
 ما وردتلسماء، كعىن العام ويراد به كل من أويت كتابا من اوالنصارى، كما يرد هذا اللفظ بامل

َسيَـْهِلك  »مبفهومها العام يف حديث عقبة بن عامر: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
قـَْومٌ يـَتـََعلَّم وَن  »ِه؟ َقاَل: قَاَل ع ْقَبة : َما أَْهل  اْلِكَتاِب يَا َرس وَل اللَّ « ِمْن أ مَّيِت أَْهل  اْلِكَتاِب َوأَْهل  اللََّبِ 

: َما أَْهل  اللََّبِ يَا َرس ولَ « لَِّه جي َاِدل وَن بِِه الَِّذيَن آَمن واِكَتاَب ال قـَْوٌم »اللَِّه؟ " قَاَل:  قَاَل: فـَق ْلت 
َهَواِت َوي ِضيع وَن الصََّلَواتِ   ، واللب كناية عن اإلبل كإطالق اخلمرة على العنب.(4)«.يـَتَِّبع وَن الشَّ

 د: تعريف اإللحارابعا

 لحاد في اللغةاإل تعريف -4
 ومنه اإلحلاد وهو امليل عن القصد.  ،د "-ح-أصل الكلمة من اجلذع الثالثي "ل

لقد فصل يف أصل الكلمة ومشتقاهتا ابن منظور فقال: )واللحد: الشق الذي يكون يف جانب 
القرب موضع امليت ألنه قد أميل عن وسط إىل جانبه، وقيل: الذي حيفر يف عرضه؛ والضريح 

: ما كان يف وسطه، واجلمع أحلاد وحلود. عرفه ابن السكيت: امللحد العادل عن احلق والضرحية
                                                 

 .134/ 3، 2، طالموسوعة الفقهية الكويتية (1)
 .123/ 3هـ،  1324، 1طالبحر المحيط، أبو حيان:  (2)
 .30األنعام، اآلية:  (3)
، وقال 2/343م، 1224ه/ 1311، 1، ط3313، باب تفسري سورة مرمي، رقم:كممستدرك الحا احلاكم:  (4)

، 1، ط2343باب: فضل املشي إىل املساجد، رقم:  شعب اإليمان،حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه؛ والبيهقي، 
 .3/333م،  2443هـ/  1323
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املدخل فيه ما ليس فيه، يقال قد أحلد يف الدين وحلد أي حاد عنه: ومعىن اإلحلاد امليل عن 
القصد. وحَلَد عليَّ يف شهادته يلحد حلدا: أمث. وحلد إليه بلسانه: مال. وذكر األزهري يف قوله 

لون فمن قرأ يلحدون أراد ميي، : لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبنيتعاىل
َِلٖم }:إليه، ويلحدون يعرتضون. قال: وقوله تعاىل

َ
َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِۡۡلَادِۢ بُِظۡلٖم نُِّذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب أ

٢٥}
، وقيل:  د فيه الشك يف اهلل، أي باعرتاض. وقال الزجاج: ومن يرد فيه بإحلاد؛ قيل: اإلحلا(1)

 .(2)(اإلحلاد: امليل والعدول عن الشيءكل ظامل فيه ملحد. وأصل 
 اإللحاد في االصطالح تعريف -8

-"م ْلَتَحًدا"-وردت ثالثة مشتقات للفظ حلد يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع وهي: "يـ ْلِحد وَن"
 ."بِِإحْلَاد"

نَّهُ :﴿ قال تعاىل
َ
ْعَجِِمٌّ وََهَذا لَِساٌن َعَرِِبٌّ َولََقْد َنْعلَُم أ

َ
ي يُلِْحُدوَن إََلِْه أ ِ ْم َيُقولُوَن إنََّما ُيَعلُِّمُه بَََشٌ لَِساُن اَّلَّ

َوَلِِلَِّ :﴿ قال تعاىل ،(4)، قال اإلمام القرطيب: )لسان الذي مييلون إليه ويشريون أعجمي((3)﴾ُمِبنٌي 
ْسَماُء الْـُحْسََن فَاْدُعوُه بَِها وَ 

َ
ْسَمائِه َسيُْجَزوَن َما اكنُوا َيْعَملونَ األ

َ
يَن يُلْـِحُدوَن ِِف أ ِ  .(5)﴾ َذُروا اََّلذ

من أصل حَلد خالفا للقراء الذين اعتمدوا الضم "ي لحدون" من  يَلحدون بالفتح (7)محزة (6)قرأ
                       أصل أحلد.                                                                          

                                                 
 .20سورة احلج، اآلية  (1)
 . 3/333، هـ1313، 3ط حلد"،فصل الالم، مادة، " ،لسان العربابن منظور:   (2)
 .143سورة النحل، اآلية:  (3)
 . 14/133، هـ1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (4)
 .134سورة األعراف، اآلية:  (5)
 .2/333م، 2443ه/ 1320، 1طالكنز في القراءات العشر، تاج الدين الواسطّي،  (6)
زيّات، موىل بين عجل، ويقال: من ولد أكثم بن صيفي، ويقال: موىل آلل وهو أبو عمارة محزة بن حبيب بن عمارة ال (7)

عكرمة بن ربعي التيمي، كان جيلب الزيت من العراق إىل حلوان، وكان صاحلا ورعا، مات حبلوان سنة ست ومخسني ومائة 
اب اهلل عز وجل ألفظ بكتيف خالفة أيب جعفر املنصور، روى ابن فرح بإسناده إىل الكسائي، أنه كان يقول: مل أر شخصا 



33 
 

َٰتِهِ  ٱتُۡل وَ }:قال تعاىل َل لََِكَِم ِ وِِحَ إََِلَۡك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖٗ ََّل ُمَبد 
ُ
ا ۦ َولَن ََتَِد ِمن ُدونِهِ ۦ َمآ أ {٢٧ُمۡلَتَحد 

(1) ،
 .(2)(دا ملتجأ تعدل إليه إن مهمت بذلك: )ولن جتد من دونه ملتحرمحه اهلل قال اإلمام الزخمشري

ن مظاهر الكفر، وذلك اهر بن عاشور، معىن اإلحلاد يف أمساء اهلل: "جعلها مظهرا مذكر الط
 .(3)ه تعاىل باألمساء الدالة على صفات ثابتة له"تبإنكار تسمي

َِلٖم  }:وذكر اإلمام الطربي عند تفسري قوله تعاىل
َ
ِۢ بُِظۡلٖم نُِّذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب أ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِۡۡلَاد

"ومن يرد يف املسجد احلرام بأن مييل بظلم، فيعصي اهلل فيه، نذقه يوم القيامة من عذاب ،(4){٢٥
 (5)موجع له."

 الكريم القرآن منبالمفهوم المعاصر لحاد اإل -2

يطلق اإلحلاد يف العصر احلديث ويراد به إنكار وجود اخلالق، ولقد أقر فرعون وآخرون هبذا  
نَا  َربُُّكُم َفقَ }:حبيث أعلن فرعون إحلاده، قال اهلل عز وجل النكران كما يبني القرآن الكرمي،

َ
اَل أ

 َٰ لَۡعَ
َ
{٢٤ ٱۡۡل

َها }:، وقال سبحانه(6) يُّ
َ
أ  َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َيٰٓ

ُ
ۡوقِۡد َِل  ٱلَۡمَل

َ
ٍَٰه َغۡۡيِي فَأ ِۡن إَِل َما َعلِۡمُت لَُكم م 

ََٰهََٰمَُٰن لََعَ  ِيِ َي ٓ  ٱۡجَعلفَ  ٱلط  ِ
ا لََّعل  ِ ََصۡح 

ُظنُّهُ  َل 
َ
َٰهِ ُموََسَٰ ِإَوّن ِ َۡل لُِع إََِلٰٓ إَِل طَّ

َ
َِٰذبِيَ ِمَن  ۥأ {٣٨ ٱۡلَك

كما ؛  (7)
ۡنَياَوقَالُواْ َما ِِهَ إَِّلَّ َحَياُتَنا  :﴿صرح آخرون، قال اهلل تعاىل ۡهُر  َنُموُت َوََنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إَِّلَّ  ٱلُّ َوَما  ٱلَّ

                                                 
ر، عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، )املتوىف:  طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم هـ(، 332من محزة. ابن السَّالَّ

 .22ه، ص1323، 1، طوقراءاتهم
 .23سورة الكهف، اآلية:  (1)
 .2/313ه،  1343، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،  (2)
 .2/132، ه1233 د.ط التحرير والتنوير،عاشور: ابن  (3)
 .20احلج، اآلية:  (4)
 . 13/342 ،1324، 1ط ،جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (5)
 23سورة النازعات، اآلية:  (6)
 .33القصص، اآلية: سورة  (7)
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َٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمٍۖ  َوََضََب نَلَا :﴿ كما حكى عن آخرين قوله سبحانه،  (1)﴾ ٢٤إِۡن ُهۡم إَِّلَّ َيُظنُّوَن لَُهم بَِذ
ٗ  َونَِِسَ َخۡلَقهُ  ِينَ َوقَاَل }: ، وقوله تعاىل(2)﴾ َوِِهَ َرِميمٞ  ٱۡلعَِظَٰمَ قَاَل َمن يُۡۡحِ  ۖۥٗ َمَث َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم  ٱَّلَّ

 ِ ِئُُكۡم إَِذا ُمز  َٰ رَُجٖل يُنَب  ٍق إِنَُّكۡم لَِِف َخۡلٖق َجِديٍد لََعَ {٧ۡقُتۡم ُكَّ ُمَمزَّ
الذي قال  (4)وكقول النمرود؛ (3) 

ِۡحِ  :﴿إلبراهيم عليه الصالة والسالم
ُ
نَا  أ

َ
ِميُتۖٗ  ۦقَاَل أ

ُ
 .(5)﴾ ..َوأ

مل يف حت نياملخالف هذا الصنف من اليت جاء هبا النص القرآين على لسان فكل هذه التصرحيات
 د الفكر اإلحلادي املعاصر.طياهتا قواع

كلمة لغويا وبناًء على أصل ال بعيدا عن التكلفاتو  ني داللة املادة يف النص القرآينوللجمع ب 
وما آل اليه املصطلح عند املعاصرين، ميكن تعريف اإلحلاد التعريف االصطالحي التايل: اإلحلاد 

 النكران.  هو التمرد على األلوهية أو الربوبية بالتعطيل أو الشك أو

 : تعريف الكفرخامسا

 :الكفر في اللغة تعريف-4
  اللغة يدور حول السرت والتغطية.أصل كلمة الكفر من )ك ف ر(، ومعناها يف

: )الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معىن واحد، وهو السرت رمحه اهلل بن فارساقال 
بن اوقال ، (6)الرجل املتغطي بسالحه( والتغطية. يقال ملن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه يعين

َلٍة َكَفَر النُّج وَم َغَمام َها( ؛ (7)عبد الرب: )وأصل الكفر التغطية للشيء أمل تسمع قول لَبِيٍد يف لَيـْ
                                                 

 .23سورة اجلاثية، اآلية:  (1)
 .33يس، اآلية: سورة  (2)
 .3سبأ، اآلية: سورة  (3)
ّنرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، عدو اهلل وعدو إبراهيم، رد عليه النصيحة، وحاول إحراق خليله بالنار حني  (4)

 .1/233، ه 1333، 2، طتاريخ الطبريالطربي:  دعاه إىل توحيد اهلل، فسلط اهلل عليه بعوضة توغلت يف خياشيمه.
 .203البقرة، اآلية: سورة  (5)
 .0/121م، 1232هـ/1322، قاييس اللغةمابن فارس:  (6)
 .23/220هـ، 1333، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب:  (7)
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والكفر بالفتح: التغطية. وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر َكْفراً، أي َستَـْرت ه . ) وقال اجلوهري:
ك فوِر هم ية:" أهل اللريح  الرتاَب عليه حىت غطته...ومنه قول معاو ورماٌد مكفوٌر، إذا سَفت ا

 .(1)ن األمصار واجل َمَع وما أشبهها("، يقول: إهنم مبنزلة املوتى ال يشاهدو أهل القبور
تناسب مع اإلطالقات اللغوية املتعددة للفظة كافر يف معاجم اللغة، فهي: إن هذه التعريفات ت

 .(2)نهر اْلَعِظيم والزراع والسحاب املظلم ومغيب الشمس وما بـَع د عن الناساللَّْيل َواْلَبْحر وال
 :الكفر في االصطالح تعريف-8

)وأصل الكفر إّنا هو انتهاك خاص حلرمة الربوبية إما  يف الفروق: رمحه اهلل،(3)قال اإلمام القرايف
القاذورات أو  صحف يفباجلهل بوجود الصانع أو صفاته العلى ويكون الكفر بفعل، َكَرْمِي امل

السجود للصنم أو الرتدد للكنائس يف أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة أحواهلم أو جحد ما علم 
  .(4)من الدين بالضرورة(

كفَّر : )أمَّا الكافر، فهو من قولك: كَفْرت الشيء إذا غطَّْيته، ومنه يقال: ترمحه اهلل  قال ابن قتيبة
عض ه...فكأن األصل يف قوهلم: كافر، أي ساتر لِِنَعم اهلل عليه. وكان بفالن يف الس الح إذا لَِبسَ 

َحد ثني يذهب يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 
َيْضِرب   فَّارًاال تـَْرِجع وا بـَْعِدي ك  »امل

عضكم ب إىل التكفُّر يف السالح، يريد: ترجعوا بعد الوالية أعداء يتكفَّر (5)«بـَْعض ك ْم رِقَاَب بـَْعضٍ 
 .(6)لبعض يف احلرب(

                                                 
 .2/343، هـ1343، 3، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري:  (1)
 . 0/133، هـ1313، 3ط، لسان العرب؛ ابن منظور: 0/303 العين،الفراهيدي،  (2)
رايف: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، الصنهاجي القرايف، من علماء املالكية، مصري املولد واملنشأ والوفاة، له الق (3)

الوافي الصفدي: هـ،  333مصنفات جليلة منها: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، والذخرية، وغريها كثري. تويف سنة 
 . 1/23،  م2442، 10ط ،األعالم للزركلي؛ 133/ 3 م،2444هـ/1324، بالوفيات

 .3/113، أنوار البروق في أنواء الفروق القرايف: (4)
، كتاب اإلميان، باب صحيح مسلم؛ و1/30، 121، كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، رقم صحيح البخاري (5)

 . 1/31ال ترجعوا بعدي كفارا، 
 .233-1/233ه، 1323، 1، طغريب الحديثابن قتيبة:  (6)
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: )الكافر من كفره اهلل ورسوله، والكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به، رمحه اهلل بن القيماقال 
سواء كان من املسائل اليت تسموهنا علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى اهلل 

 .(1)(هاء به فهو كافر يف دق الدين وجلعليه وسلم بعد معرفته بأنه ج
هبذا فال يعقل وال جيوز أن نصدر األحكام الكفرية على املخالف إال بعد         

َوََّل تَزُِر َوازَِرةٞ  }: أن نعرض عليه اإلسالم عرضاً صحيحاً مث يتبني رفضه له بِبَـيـ َنة، قال تعاىل
َرۡدنَآ 

َ
)2(، يلي هذا قوله سبحانه: }ِإَوَذآ أ

َٰ َنۡبَعَث رَُسوَّل  ١٥{ بَِي َحَّتَّ ِ ا ُمَعذ  َۗ َوَما ُكنَّ ۡخَرىَٰ
ُ
وِۡزَر أ

)3(، فبعد 
ا ١٦{ ۡرَنََٰها تَۡدِمۡي  ْ فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلَقۡوُل  فََدمَّ َمۡرنَا ُمُۡتَفِيَها َفَفَسُقوا

َ
ًٗ أ ن نُّۡهلَِك قَۡريَ

َ
أ

ِيَن َوُمنِذرِينَ }وقال سبحانه التمرد على أمر اهلل حيل العقاب، ِ بَۡش  ٗ  مُّ َّٗ يَُكوَن لِلنَّاِس  رُُّس ِِلَ
)4(، فال حكم قبل الشرع كما أقر 

ا ١٦٥{ ُ  َعزِيًزا َحِكيم  ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسلِۚ  َوََكَن ٱّللَّ ِ  ُحجَّ لََعَ ٱّللَّ
لبث نوح ألف سنة إال مخسني  بذلك علماء السنة خالفا للمعتزلة كما هو مشهور، ولقد

رة للصاحب والولد واآلباء والعشرية والقريب عاما يدعو إىل اهلل، فتحققت البشارة والنذا
رۡ }:والبعيد، وما حل التعذيب بالغرق إال بعد الرسالة والبيان، يقول اهلل تعاىل

َ
َسۡلَنا َولََقۡد أ

 ،)5( 
وفَانُ  َوُهۡم َظَٰلُِمونَ  { َخَذُهُم ٱلطُّ

َ
ا فَأ ٍٗ إَِّلَّ ََخِۡسَي ََعم  ۡلَف َسَن

َ
نُوًحا إََِلَٰ قَۡوِمهِ ۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

 )6(، فالظامل من يواري احلق ويتمادى يف 
َٰلُِمونَ  ٢٥٤{ َٰفُِرونَ  ُهُم ٱلظَّ يقول تعاىل:} وَ ٱۡلَك

ِ  ِمَن  يَمَٰنِ  َفَقۡد َحبَِط َعَمُلهُ ۥ َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرة ِ ٱۡۡلِ جحوده وإنكاره، يقول تعاىل: } َوَمن يَۡكُفۡر ب
)7(

 ٱۡلَخَِِٰسِينَ  ٥{.

                                                 
 .023م، ص2441هـ/1322، 1، طمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةيم اجلوزية: ابن ق  (1)
 .10االسراء، اآلية: سورة  (2)
 .13، اآلية: السابقةسورة ال (3)
 .130النساء، اآلية: سورة  (4)
 .13العنكبوت، اآلية: سورة  (5)
 .203البقرة، اآلية: سورة  (6)
 .0سورة املائدة، اآلية: (7)
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اعتمادا على التحديدات اليت وردت ملادة الكفر شرعا وما أوردناه يف حتليل بعض النصوص 
من  يف التعريف اآليت: الكفر هو إنكار ما علمالقرآنية، ميكن حصر املعىن االصطالحي للكفر 

 د ما ال يتحقق اإلميان إال به بعد بلوغ الدعوة.و الدين بالضرورة أو جح

 .: تعريف النفاقدساسا

 :النفاق في اللغة تعريف-4
"نفقت الدابة، إذا ماتت فال :(1)النفاق مصدر نافق من أصل "ن ف ق "، ذكر بن د ر ْستَـَوْيه

ها، إال أن يستعار إلنسان حمله يف اإلنسانية حمل الدابة، وفعله: نفق ينفق يقال يف شيء غري 
نفوقا، وهو أيضا خروج روحها من بدهنا، وهو مأخوذ من النافقاء، وهو جحر من جحرة الريبوع، 
ينتفق منها إذا طلب، وهو أيضا النفق، ومن النفق أيضا: السرب يف األرض، خيرج منه اهلارب 

ن تَۡبَتِغَ َنفَ  ٱۡسَتَطۡعَت ِإَون ََكَن َكُُبَ َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن }ول اهلل تعاىلإىل غريه. ومنه ق
َ
ا ِِف أ ۡرِض ق 

َ
 ٱۡۡل

ا ِِف  ۡو ُسلَّم 
َ
َمآءِ أ تَِيُهم أَِب ٱلسَّ

ۡ
{يَٖٗۚ َفَتأ

. ومسي املنافق منافقا؛ إلظهاره اإلسالم وخروجه منه سرا. (2)
ريها فهو منافق. ومن هذا نفاق السلعة، وهو خروجها إىل وكل من فعل ذلك يف معاملة أو غ

البيع، ونفاق السوق: كثرة املبايعة فيها وسرعتها ومن هذا مسيت نفقة اإلنسان، وهي ما خيرج 
 .(3)"يفىن. يقال: قد أنفق ينفق إنفاقاعنه من املال يف احلوائج و 

اليت دخل  خالف الصورة ميكن ترجيح أصل معىن النفاق من نافقاء الريبوع نظرا خلروجه
عليها النافقاء، ألن الريبوع يستخدم املخرج املستور بالرتاب الذي يطلق عليه "النَّاِفقاء"، للفرار 

                                                 
اإلمام، العالمة، شيخ النحو، أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املرزبان الفارسي، النحوي، ، بن د ر ْستَـَويْها (1)

لدوري، وحيىي ومسع ببغداد من: عباس بن حممد ا، مسع: يعقوب الفسوي فأكثر، له عنه )تارخيه( و )مشيخته(، تلميذ املربد
مدينة )دينة فسا قدم من م، ة، وعبد الرمحن بن حممد كربزان، وحممد بن احلسني احلنيينبن أيب طالب، وأيب حممد بن قتيب

سناد يف صباه إىل بغداد، واستوطنها، وبرع يف العربية، وصنف التصانيف، ورزق اإل (بفارس، بينها وبني شرياز أربع مراحل
 ندة،حدث عنه: الدارقطين، وابن شاهني، وابن م، هوكان والده رحل ب، مولده سنة مثان ومخسني ومائتني، وكان ثقة، العايل

 .10/031، 3، طسير أعالم النبالء. الذهيب، وابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وأبو علي بن شاذان، وآخرون 
 . 30األنعام، اآلية: سورة  (2)
 . 031م، ص 1223هـ/1312دط،  ، تصحيح الفصيح وشرحه ابن د ر ْستَـَويْه: (3)
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ع"، أي فر من فيقال "نافق الريبو  حلاالت الطارئة،حني اهلجوم عليه يف الغار من املدخل املفتوح 
يف  ميكن حتديد املعىن اللغوي للنفاقما كذا النفاق أن يبطن خالف ما يبدي، كوه ،النَّاِفقاء

 إظهار شيء وسرت أشياء، وهو االحتيال والتقلب واملراوغة.
 :الحاالصط النفاق في تعريف-8

العمل، فاملنافق كذاب مراوغ خمادع متسرت أو ب القولب إضمار الكفر وإعالن اإلميان النفاق
 متقلب. 

 ة الباطن للظاهر فإن كان يف اعتقاد اإلميان فهووالنفاق لغة خمالفرمحه اهلل: " (1)قال ابن حجر
 .(2)نفاق الكفر وإال فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والرتك وتتفاوت مراتبه"

: )النفاق: هو إظهار اخلري، وإسرار الشّر، وهو أنواع: اعتقاديٌّ، وهو الذي رمحه اهلل قال ابن كثري
ه الذنوب...، قال ابن جريج: املنافق خيالف قول  خيّلد صاحبه يف النار، وعمليٌّ وهو أكرب من 

 .(3)فعَله، وسرّه عالنيته، ومدخله خمرجه، ومشهده مغيبه(
ِ ٱَۡلَۡومِ  ٱٓأۡلِخرِ  َوَما  ِ  َوب ِ ٱّللَّ }َوِمَن ٱنلَّاِس  َمن َيُقوُل َءاَمنَّا ب

قال ابن جرير عند تفسري قوله تعاىل:  
)4(، )أمجع مجيع أهل التأويل على أن هذه اآلية نزلت يف قوم من أهل 

ُهم بُِمۡؤِمنَِي ٨{
 النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم()5(.

  

                                                 
 أمحد الكناين العسقالين، أبو الفضل، اإلمام احلافظ املؤرّخ بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن : هو أمحدابن حجر (1)

الدرر الكامنة »، و «اإلصابة يف متييز الصحابة»، و «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»احلافظ املؤرّخ الكبري، صاحب 
هـ. ابن العماد، عبد احلي بن أمحد العكري،  302ي احلجة سنة ، وغري ذلك، مات يف أواخر ذ«يف أعيان املئة الثامنة

 .1/30م، 1233هـ/ 1343، 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب
 .1/32، ه1332 د.ط، ،فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين:  (2)
 .1/133م، 1222هـ/1324، 2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري:  (3)
 .3ة، اآلية: البقر سورة  (4)
 .1/233ه ،1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (5)
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 .لباب األول: منهج القرآن الكريم في التواصل مع المخالفا                  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 .مهارات االستدالل في الخطاب القرآني مع المخالفالفصل األول:                  

نطواء البول على العيش مع اآلخر، َقَدر ه  اللحاق بالتجمعات البشرية، ينفر العزلة واإن اإلنسان جم
ال وأصل اجملتمعات الفرد الواحد، فهو بفطرته يسعى ليجتمع مع أصوله على الذات، كيف 

وفروعه لتأمني استقراره ضمن أفراد ومجاعات، يشارك الغرَي التجارب ويقامس هم احلاجيات 
يت يفرضها ر ويتأثر إثر التفاعالت احلتمية الثّ ؤ بادل معهم التواصل والرتاحم، وي  واخلربات، ويت

وت فَرض  عليه، تارة مساملة وطورا صراع تفرضه طبيعة االختالف، فجاء الوحي الكرمي ليقنن 
للتواصل ويسطر القواعد واألبعاد لتنتظم احلياة اإلنسانية، فرسم آليات الَتواص ل عرب الوحي 

 الوحي لاللتقاء مع اهلل ومع الذات ومع الغري، وعرب الذي حيمل يف طياته مهارات التأثرياملكتوب 
بداع إلارة واالتفكري البشري حنو االستناملنظور بغية إدراك احلقائق الكونية الربانية واالرتقاء ب

ات و وكبح مجاح النفس الرافضة لآلخر، فخلق سبحانه يف اإلنسان أد حنو اإلجيابية ،التواصلي
االستئناس بالناس، وإزالة عوامل الفرقة، وزوده بالعديد من املهارات التواصلية للتأقلم مع الكون 

لغة  اءتفجاملسخر واملتشابك، من أجل حتقيق العيش اآلمن واملستقر مع الذات ومع اآلخر؛ 
َُٰهَما بُِغُرورٖۚ :﴿ القرآن الكرمي عربية فصيحة، قال تعاىل جعل فهم النصوص الشرعية  مما ،(1)﴾ ...فََدلَّى

يستلزم اطالعا واسعا وفهماً دقيقاً ألصل األلفاظ ودالالهتا، ألن االستنباطات بأصنافها املتعددة 
واملتنوعة منوطة مبدى فهم املسائل اللغوية والتعامل معها؛ حيتوي التواصل اخلطايب يف القرآن الكرمي 

من خالل وسائل وآليات البيان أو احلجاج  على مهارات جاذبة وأخالق راقية لالستدالل، وذلك
واملرشدة  اإلهلية احلقيقة أو اإلقناع املتجلية يف اآليات، سواء الفطرية منها أو العقلية، الدالة على

 مكونات الرقي باملهمة االستخالفية وتلبية احلاجة التواصلية بنيواملوجهة إىل حقيقة النبوة من أجل 
 العنصر البشري.

 

 

                                                 
 .3الزخرف، اآلية: سورة  (1)
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 .المبحث األول: بعض صور المنهج االستداللي في القرآن مع المخالف             

إن املتبصر يف آيات القرآن الكرمي يدرك مدى االهتمام البالغ الذي أواله الوحي اإلهلي ألسلوب       
زة األساسية للجنس البشري، الركي هو العقلألن  يعتمد على الوسائل العقلية، االستدالل، فتارة

الدالة على اخلالق  يتم النظر إىل الرباهني والبيناتحقق التفضيل على باقي املخلوقات وبه يت ه فب
 وسائل تنتظم حركة احلياة اليت هيأ هلا رب العلمني وبه يدرك اإلنسان حقيقة الكون سبحانه، وبه

اليت  نيةة الرباهذه اللطيف وأدوات األمن واحلفاظ على النفس، وتارة يعتمد على الوسائل القلبية،
مُّ اْْلُْكمُ :﴿ قال تعاىلالشعور اإلنساين، اإلحساس و  نمتثل وتعرب ع ِ الصُّ َوابِّ ِعنَْد اَلِلَّ  إِنَّ ََشَّ ادلَّ

يَن ََل َيْعِقلُونَ  ِ من ألطف اإلشارات حول هذه اآلية من سورة األنفال، ما ذكره اإلمام  ،(1)﴾اَّلَّ
ى عن شهود ما كوشف به وطب به سرّه، وعمفمن صّم عن إدراك ما خرمحه اهلل: )(2)القشريي

  .(3)فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره(قلبه، وخرس عن إجابة ما أرشد إليه من حجة 
 قبل اخلوض يف عراك دراسة بعض أنواع مهارات االستدالل يف كتاب اهلل عز وجل، فمن

  أصل كلمة االستدالل. ناملناسب أن نعطي حملة داللية ع

 

                                                 
 .22سورة األنفال، اآلية:  (1)
القاسم عبد الكرمي بن هوزان بن عبد امللك بن طلحة بن حممد القشريي النيسابوري الفقيه الشافعي؛ كان عالمة يف  أبو (2)

احلديث واألصول واألدب والشعر والكتابة وعلم التصوف، مجع بني الشريعة واحلقيقة، أصله من ناحية أستوا الفقه والتفسري و 
من العرب الذين قدموا خراسان، قرأ األدب يف صباه، سافر إىل نيسابور لطلب العلم، سلك مسلك اجملاهدة والتجريد وأخذ 

أجود التفاسري،  ائة، ومساه " التيسري يف علم التفسري " وهو منيف التصنيف، فصنف التفسري الكبري قبل سنة عشر وأربعم
وصنف الرسالة " يف رجال الطريقة "، وخرج إىل احلج يف رفقة فيها الشيخ أبو حممد اجلويين والد إمام احلرمني وأمحد بن 

ة ورباط شيخ سة النظامياحلسني البيهقي ومجاعة من املشاهري، فسمع معهم احلديث ببغداد واحلجاز، وكان يعظ يف املدر 
 وفياتابن خلكان،  ، ودفن يف املشهد.ه بنيسابور 330الشيوخ، تويف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة سنة 

طبقات المفسرين السيوطي:  ؛3/240، م1244، 1ط.دأمحد بن حممد الربمكي اإلربلي، األعيان وأنباء أبناء الزمان 
 .1/33ه، 1323، 1، طالعشرين

 .1/313، 3، ط= تفسير القشيري لطائف اإلشاراتالقشريي:  (3)
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 .االستداللول: تعريف مصطلح المطلب األ

 :االستدالل في اللغة تعريف-4
، وهو على وزن استفعال من طلب الدليل واهلداية إىل املراد  ،أصل لفظة "استدالل" من دلَّ

 .والسني والتاء للطلب
: سدَّده إِليرمحه اهلل قال ابن منظور ؛ ه: )وَدلَّه َعَلى الشَّْيِء َيد لُّه َدالا وَداللًة فاْنَدلَّ ، وَدلَْلته فاْنَدلَّ

:  قَاَل الشَّاِعر 
؟ ... وََكْيَف يـَْنَدلُّ اْمر ٌؤ ِعثـَْولُّ   ؟(1)َما َلَك، يَا َأمحق ، اَل تـَْنَدلُّ

لِيل: َما ي ْسَتَدلُّ   بِِه. قَاَل أَبو َمْنص وٍر: مسَِْعت  أَعرابّيًا يـَق ول  آِلَخَر أَما تـَْنَدلُّ َعَلى الطَّرِيِق؟ والدَّ
لِ  (والدَّ  .(2)يل: الدَّالُّ

ميكن القول بأن الدليل هو ما يدل ويرشد ويوصل إىل اهلدف املنشود، واالستدالل هو طلب 
 الدليل للوصول إىل املراد.

 تعريف االستدالل في االصطالح.-8
، م معنيللوصول إىل حك الدليل االعتماد على يف اصطالح الفقهاء يطلق االستدالل ويراد به

عرفه  ؛اختالف أدلة التشريع لدى الفقهاءباعتبار  نصاً أو إمجاعاً أو قياساً...، الدليل سواء كان
وأما يف اصطالح الفقهاء: فإنه يطلق تارة مبعىن ذكر الدليل، وسواء كان : )رمحه اهلل(3)اآلمدي

                                                 
 .11/323هـ، 1313، 3ط، لسان العربالعِثـَْولُّ ِمَن الر َجاِل: اجْلَايف الغليظ ، ابن منظور:  (1)
 .11/233،  هـ1313، 3طفصل الدال املهملة، مادة، "دلل"، ، لسان العرب ابن منظور: (2)
هـ( أصويل، كان 331-001) ،الدين فسيامللقب  يب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي،علي بن أأبو احلسن  (3)

لفقه ا َقِدَم بغداد فتعلم القراءات، وبرع يف اخلالف، وتفنن يف أصول الدين وأصول، ا، مث حتول إىل املذهب الشافعيحنبليً 
استوطن و  شامومن مصر خرج إىل ال ،يه خلق كثريه الشافعي، فتتلمذ علرحل إىل مصر وتصّدر لإلقراء والفق ،والفلسفة

واآلمدي: باهلمزة املمدودة وامليم املكسورة وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إىل آمد، وهي مدينة كبرية يف ديار ،  مدينة محاة
فمن  ،فه مفيدةيصنف يف أصول الفقه والدين واملنطق واحلكمة واخلالف، وكل تصان ،الشام يف ت ويفبكر جماورة لبالد الروم

لم منتهى السول يف عحلقائق " و " لباب األلباب " و "وله " دقائق ا ،ذلك كتاب " أبكار األفكار " يف علم الكالم
 ، بتصرف.3/223، 1، طوفيات األعيانابن خلكان،  "األصول
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الدليل نصا أو إمجاعا أو قياسا أو غريه، ويطلق على نوع خاص من أنواع األدلة، وهذا هو 
 .(1)يانه هاهنا، وهي عبارة عن دليل ال يكون نصا وال إمجاعا وال قياسا(املطلوب ب

يف معجم اللغة العربية املعاصرة: )االستدالل: انتقال الذ هن من أمٍر معلوٍم إىل أمٍر جمهوٍل، 
أو حبٌث عقِليٌّ منظٌَّم لبلوغ حقيقة جمهولة انطالقًا من حقيقة معلومٍة أو استنتاج قضّية من قضّية 

 .(2)رى، أو استنتاج قضّية من قضايا أخر(أخ
:) االستدالل هو حماولة الدليل املفضي إىل احلكم الشرعي من جهة رمحه اهلل قال القرايف

 .(3)القواعد ال من جهة األدلة املنصوبة(
 الل طلب احلكم باالستدالل مبعاين)االستدقوله:  رمحه اهلل عن املاوردي(4)السمعاين نقل

ـــراجنه استخوقيل: أالنصوص                                                                      .(5)احلق ومتييزه من الباطل( ــــــــــــــــــ
يتبني من خالل هذه التعريفات أن األصوليني يفسرون االستدالل باملعىن املوافق لألصل اللغوي 

  .بالنظر فيه الذي هو طلب الدليل

                                                 
 .3/113ه، 1342، 2، طاإلحكام في أصول األحكاماآلمديي:  (1)
 . 1/333ه، 1322، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، مبساعدة فريق عمل،  د. أمحد خمتار عبد احلميد (2)
 .304م، ص1233ه/1323، 1، طشرح تنقيح الفصول القرايف: (3)
-323هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعّي، أبو املظفر، ) (4)

 ،عاينوبرع يف مذهب أيب حنيفة على والده العالمة أيب منصور السم، فسر، من العلماء باحلديثاملاملفيت العالمة، هـ(، 332
، جملس التذكري يف مدرسة الشافعية، وكان حبرا يف الوعظ، حافظا، فظهر له القبول فيها عقد لهو  دّرس يف مرو ونيسابور،

ل الفقه، خ( يف أصو  -ألصحاب احلديث( و )القواطع خ( ثالث جملدات، و )االنتصار -سري السمعاين )تف من مؤلفاته:
هل احلديث تعصب أل، وغري ذلكوكتاب الربهان، و )املنهاج ألهل السّنة( و )االصطالم( يف الرد على أيب زيد الدبوسي، 

، 3طسير أعالم النبالء، . الذهيب، والسنة واجلماعة، وكان شوكا يف أعني املخالفني، وحجة ألهل السنة
 ، بتصرف.12/110م، 1230ه/1340

 . 202/ 2م، 1222هـ/1313، 1، طقواطع األدلة في األصولالسمعاين:  (5)



32 
 

 كلمة "دل" في القرآن الكريم:  مشتقات   -2

 وردت مشتقات كلمة "دّل" يف القرآن الكرمي يف سبع حمطات تشرتك مجيعها يف املفهوم اللغوي       
     .ألصل املادة

ـ َاَدُم َهۡل  ﴿:يف سورة "األعراف" حكاية عن غواية الشيطان آلدم وزوجه، قال سبحانه - قَاَل َيٰٓ
َٰ َشَجَرةِ  ُدلَُّك لََعَ

َ
  .(1)﴾  َوُمۡلٖك َّلَّ َيۡبَلَٰ  ٱۡۡلُۡلِ أ

ۡهِل َبۡيٖت يَۡكُفلُونَهُ  ﴿:يف قصة موسى عليه السالم: قال اهلل عز وجل -
َ
ٰٓ أ ُدلُُّكۡم لََعَ

َ
 ۥَفَقالَۡت َهۡل أ

 .(2)﴾ َنَِٰصُحونَ  ۥلَُكۡم َوُهۡم َلُ 
لَۡم تََر إََِلَٰ َرب َِك َكۡيَف  ﴿:يف قوله تعاىل من سورة الفرقانو  -

َ
لَّ َمدَّ أ ِ ا ُثمَّ َجَعۡلَنا َساكِ ۥ َولَۡو َشآءَ ََلََعلَهُ  ٱلظ  ن 

ۡمَس  ٗ   ٱلشَّ  فالشمس تدل على وجود الظل، عالقة الدال مبدلوله. ،(3)﴾ َعلَۡيهِ َدَِل
ِينَ َوقَاَل ﴿ :ويف قوله تعاىل  ِۡقُتۡم  ٱَّلَّ ِئُُكۡم إَِذا ُمز  َٰ رَُجٖل يُنَب  ٍق إِنَُّكۡم لَِِف َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم لََعَ  ُكَّ ُمَمزَّ

 .(4)﴾ ٧َخۡلٖق َجِديٍد 
 إن معىن لفظ "دّل" يف جمموع هذه اآليات يشرتك يف األصل اللغوي للمادة.

 االستدالل. ب باملدلول مع املعين   ت اليت أوردناها بروز عالقة الدليلنالحظ من خالل مجيع اآليا

 .في القرآن الكريمل أساس االستدالالنظر والتفكر  المطلب الثاني:

إىل  طريق معرفة اهلل تعاىل والوصول ها، ومهااالستدالل يف األمور كل النظر والتفكر أصال  إن
الكرمي يؤسس  بدون استثناء، والقرآن مجيع العلوم الربهان وإقامة احلجة يف ااحلقيقة الدينية، وأساس

مي مية متجذرة، خدمت التقدم العلبال مراء من خالل نصه املتكامل وفهمه العميق ملنهجية عل
الذي تعيشه البشرية اليوم، فاملنهج االستقرائي على سبيل املثال ال احلصر، الذي يعتمد على 

                                                 
 .124 ، اآلية:طهسورة  (1)
 .12القصص، اآلية: سورة  (2)
 .30الفرقان، اآلية: سورة  (3)
 .13سبأ، اآلية: سورة  (4)
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البدء باجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة، ويعتمد على النظر والتحقق باملالحظة واالعتبار، 
بصر؛ لصرحية لكتاب اهلل إىل النظر والتجند أسسه وقواعده يف الوحي القرآين من خالل الدعوة ا

أذاة  هلل تعاىلا فلقد جعلها ،كقوة إدراكية  ح القرآن على استعماهلا لِ ر هذه النعمة اليت ي  دْ ولقَ 
 التكييف ومناط التكليف.

إن املتأمل يف جماالت التفكر يف كتاب اهلل عز وجل يلحظ أهنا مشلت األمساء كلها تصرحيا 
وة إىل التدبر يف القرآن أو اإلنسان أو احليوان أو النبات أو األطعمة أو أو تلميحا، سواء الدع

دياهتا ولطائف األشربة أو النظر إىل نعمة العقل وإىل خبايا الطبيعة وأبعادها ومظاهر احلياة وحت
سرارها؛ ضمن هذه احلقيقة، تتضح معامل القرآن الكرمي يف رسم الدور اجلبار احلكمة اإلهلية وأ

العقل لفهم طبيعة الوجود ونظامه، وتـَتَبع الظواهر والكشف عن العالقات وإقرار احلقائق، املنوط ب
 املتنوعة للدعوة للتفكر والنظر. من خالل الصيغ واألساليب كل هذا  يربز

سوف نكتفي ، فإىل التفكر وحتث على النظر والتبصر نظرا لغزارة اآليات اليت تدعوا
ل دون اخلوض يف العالقة اجلدلية بني العقت املبحث، بدراسة بعضها وذلك على حسب جماال

تفكر، يقول بصر والنظر والوالنقل، وأهتم باآليات اليت دعت غري املسلمني الستعمال السمع وال
نَا }: تعاىل ۡ كِرٖ  ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد يَِسَّ دَّ ِۡكِر َفَهۡل ِمن مُّ {٤٠لَِّل 

(1) . 
 .صيغة اإللزام عند الدعوة إلى النظر-4

ْ قُِل :﴿ يقول اهلل تعاىل َٰتِ َماَذا ِِف  ٱنُظُروا َمََٰو ۡرِضۚ وَ  ٱلسَّ
َ
َُٰت َوَما ُتۡغِِن  ٱۡۡل  َعن قَۡوٖم َّلَّ يُۡؤِمُنونَ  ٱنلُُّذرُ وَ  ٱٓأۡلَي

ن تُۡؤِمَن إَِّلَّ بِإِۡذِن  :﴿وقعت اآلية بعد قوله سبحانه، (2)﴾١٠١
َ
ِ  َوَما ََكَن نِلَۡفٍس أ  لََعَ  ٱلر ِۡجَس َويَۡجَعُل  ٱّللَّ

ِينَ  ، فالعقل احملجوب عن التفكري دنس، وأي رجس أعىت من قبح اجلهل (3)﴾ ١٠٠ََّل َيۡعقِلُوَن  ٱَّلَّ
للدعوة إىل  نستشعر القالب اإللزامي تكتسي صبغة الوجوب اليت وعمى البصرية، هبذه الصيغة

ملْصن وعات ِر يف ا"هذه اآلية أْمر للكفَّار باالعتبار والنَّظَ  قال صاحب اجلواهر احلسان: النظر،
                                                 

 .13القمر، اآلية: سورة  (1)
 .141يونس، اآلية: سورة  (2)
 .144نس، اآلية:يو سورة  (3)
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ا وات وأفالِكها وكواِكِبها وسحاهِبا وحَنِْو ذلك، واألْرِض ونباهتَِ الَّة على الصَّانع من آيات السمالد
ومعاِدهِنا وغرِي ذلك، املعىن: انظروا يف ذلك بالواجب، فهو يـ ْنِهيك ْم ِإىل املعرفة باللَّه 

 .(1)وبَوْحَدانيته"
ُ وَ  :﴿كما يقول تعاىل   ٱّللَّ

َ
َهَٰتُِكۡم ََّل َتۡعلَُموَن َشۡي أ مَّ

ُ
ِنَۢ ُبُطوِن أ ۡمعَ ا وََجَعَل لَُكُم ۡخرََجُكم م   ٱلسَّ

بَۡصَٰرَ وَ 
َ
ۡف وَ  ٱۡۡل

َ
كم )لعلعند تفسريه  رمحه اهلل ذكر اإلمام القرطيب، (2)﴾ ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن  َدةَ ٱۡۡل

عته، ألن يعين تبصرون آثار صن-تشكرون( قال: )فيه تأويالن: أحدمها: تشكرون نعمه. الثاين
، فشكر النعمة واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، مما (3)إبصارها يؤدي إىل الشكر(

 يدل على لزوم النظر والتفكر.
  .أسلوب الحصر والدعوة للتفكر انفرادا وجماعة-8

نزَِل إََِلَۡك ِمن  :﴿يقول سبحانه وتعاىل
ُ
َمآ أ نَّ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
ب َِك أ ْولُواْ  ٱۡۡلَقُّ رَّ

ُ
ُر أ ۡعَمٰٓ  إِنََّما َيَتَذكَّ

َ
َكَمۡن ُهَو أ

ۡلَبَٰبِ 
َ
لة إّنا يتذكر ومج)مبينا األسلوب احلصري يف اآلية:  رمحه اهلل قال الطاهر بن عاشور؛ (4)﴾ ٱۡۡل

أولوا األلباب تعليل لإلنكار الذي هو مبعىن االنتفاء بأن سبب عدم علمهم باحلق أهنم ليسوا 
أهال للتذكر ألن التذكر من شعار أويل األلباب، أي العقول، والقصر ب "إّنا" إضايف، أي ال 

  .(5)غري أويل األلباب، فهو تعريض باملشركني بأهنم ال عقول هلم إذ انتفت عنهم فائدة عقوهلم(
ن َتُقوُمو ﴿:قال اهلل تعاىليف نفس السياق و 

َ
َِٰحَدةٍٍۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
َمآ أ ََٰدىَٰ قُۡل إِنَّ ِ َمۡثَِنَٰ َوفَُر  ُثمَّ اْ ّلِلَّ

ٍٗۚ إِۡن ُهَو إَِّلَّ نَِذيرٞ لَُّكم َبۡيَ يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد  ِن ِجنَّ ْ  َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا  بو حيانيقول أ، (6)﴾٤٦َتَتَفكَّ
ذي ل: )والظاهر أن القيام هنا هو االنتصاب يف األمر، والنهوض فيه باهلمة، ال القيام ارمحه اهلل

                                                 
 .3/232ه، 1313، 1، طالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعاليب:  (1)
 .33النحل، اآلية: سورة (2)
 14/101م، 1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (3)
 .12الرعد، اآلية: سورة  (4)
 .13/123، ، د.طالتحرير والتنويرابن عاشور:  (5)
 .33ية: اآل سبأ،سورة  (6)
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يراد به املقول على القولني، ويبعد أن يراد به ما جوزه الزخمشري من القيام عن جملس رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، وتفرقهم عن جمتمعهم عنده. واملعىن: إّنا أعظكم بواحدة فيها إصابتكم 

فكروا يف أمر تاحلق وخالصكم، وهي أن تقوموا لوجه اهلل متفرقني اثنني اثنني، وواحدا واحدا، مث ت
يدعوهم احلق تبارك وتعاىل باالنطالقة الذهنية اليت ختلصهم من العوالق ؛ (1)حممد وما جاء به(

اجملتمعية الفاسدة، بالتفكر اثنني أو انفرادا لعلهم يهتدون إىل سواء الصراط إىل ما جاء به حممد 
لعددي بأن هذا التحديد اصلى اهلل عليه وسلم، وهذا السلوك أجذر وأنسب للنظر والتأمل؛ أرى 

يف اآلية يف منتهى الدقة، ويعترب سراجا يهتدى به يف ميادين التفكر الوجيه، فالتدبر االنفرادي 
يساعد على الرتكيز والتدبر، كما أن اختالف ذكاء األشخاص جيعل من العمل الثنائي حقال 

كر من ملإل، فخلو الفلإلنتاج املغدق، وذلك تفاديا للتشويش واضطراب األفكار والتأثر با
 لصواب،يسر للوصول إىل احلق وإىل اللتفكر بصفة عميقة ومركزة، وأالضغوطات اخلارجية مدعاة 

 .فمعظم األشخاص ينساقون خلف الكثرة وما عليه مجهرة الناس
 ،وبالتجربة يف خمتربات البحوث العلمية، أن الباحثني يشتغلون فرادى أو مثىن ظمن املالح

ني، ثويف حالة إضافة عنصر ثالث، يشهد العديد من الباح م وأحباثهم للنظر فيها،همع آراؤ جتمث 
 .بتأخر البحث العلمي أو تعثره

ل حتقيق للتأمل من أج هبذا التوجيه السامي يدعو اإلسالم الشخصية املفكرة، واملبدعة 
 .  بالوسائل السديدة السليمة النتائج

 حث على النظر والتفكر والتدبر.الصيغ االستفهامية االستنكارية في ال-2

ية كثرة أنواع السؤال، واختالف تركيباته البالغ من مظاهر اإلعجاز يف كتاب اهلل تعاىل إن
أن لالستفهام و  وسائل اإلقناع املعريف لرسمنهجي و امل اليت تدل على السمو وصيغه املتعددة،

ولقد  لإلنسان، بحانهه اليت أنزهلا سمعامليف بيان احلق وإثبات  الكبري دورال يف كتاب اهلل تعاىل
فَإِن ُكنَت ﴿ :ال تعاىلق عناية بليغة، واعتربه من بني املناهج الرتبوية اخلالدة، عين به النص القرآين

                                                 
 .3/031، هـ 1324د.ط، ، البحر المحيطأبو حيان:  (1)
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نَزنۡلَآ إََِلَۡك فَۡس 
َ
آ أ ِمَّ ٖ م  ِينَ ِل ِِف َشك   بابا ، ولقد بوب ابن عبد الرب(1)﴾ِمن َقۡبلَِك   ٱۡلِكَتََٰب َيۡقَرُءوَن  ٱَّلَّ

حْلَاِح يف طََلِب اْلِعْلِم َوَذم  َما م ِنَع ِمْنه "مساه:  َؤاِل َواإْلِ واألسلوب االستفهامي  ؛(2)"بَاب  مَحِْد السُّ
 االستنكاري أحد وجوه السؤال يف القرآن الكرمي اليت اعتمد عليها لتحريك التفكر والنظر

 :لدى املخالف
َٗ َيَتَدبَّرُ  :﴿يقول اهلل تعاىل فَ

َ
ۡقَفالَُهآ  ٱۡلُقۡرَءانَ وَن أ

َ
َٰ قُلُوٍب أ ۡم لََعَ

َ
" يقول الواحدي: ؛ (3)﴾ ٢٤أ

 .(4)ومعىن االستفهام يف قوله: أم: اإلخبار أهنا كذلك، ألن معىن أم ههنا: بل"
َٗ يَنُظُروَن إََِل  :﴿يقول اهلل تعاىل فَ

َ
بِلِ أ  .(5)﴾ ١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ٱۡۡلِ

بية ب نية اليت وردت بالصيغة االستفهامية االستنكارية والتأنيباستقراء جمموع اآليات القرآ
"أمل تر" وب "أفال" اليت ورد فيها معىن الدعوة إىل النظر والتذكر، توصَّْلت إىل الرتكيبات 

 االستفهامية التالية:
، َأملَْ يـ ْؤَخْذ، َأملَْ يـَْعَلم وا، َهك مَ ملَْ أَنْـ ا، َأملَْ يَْأِتك ْم، أَ ، َأملَْ يـََروْ َأملَْ تـَْعَلمْ  ،، َأملَْ أَق ْل َلك مْ  تـَرَ َأملَْ 

َأمَلْ يَْأِن، َأملَْ  َأمَلْ َنك ْن،  أَْعَهْد،َأملَْ  ،َأمَلْ يَِعْدك ْم، َأمَلْ تـَْعَلْم، َأمَلْ َتك نْ  مَلْ أَق ْل،َأمَلْ يَْأهِتِْم، َأمَلْ تـَْعَلم وا، أَ 
 .، َأمَلْ جَيَْعلْ  يـَْعَلمْ ، َأملَْ مَلْ جَنَْعل، َأمَلْ جيَِْدَك، َأمَلْ َنْشرَحْ َأمَلْ نـ ْهِلِك، َأمَلْ ََنْل ْقك ْم، أَ  ،َيك  

أََفاَل يـََرْون، أََفاَل َتْسَمع وَن، أََفاَل  ،، أََفاَل تـََتذَكَّر ونَ أََفاَل تـَتَـَفكَّر ونَ  ،أََفاَل تـَْعِقل وَن، أََفاَل يـََتَدبَـّر ونَ 
 ، أََفاَل يـَْعَلم .تـ ْبِصر ونَ 

إثر كل استفهام يفتعله النص القرآين هناك معلومة أو داللة خطابية ترشد وتوجه اإلنسان         
َو لَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ :﴿ احلق، فعند قوله سبحانه سبيل إىل

َ
ُ أ َٰلَِك لََعَ إِنَّ  ۥٓ  ُثمَّ يُعِيُدهُ  ٱۡۡلَۡلقَ  ٱّللَّ ِ  َذ  ٱّللَّ

                                                 
 .23يونس، اآلية: سورة  (1)
 .1/333م، 1223ه/1313، 1، طجامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب:  (2)
 .23سورة حممد، اآلية:  (3)
 .3/123م، 1223هـ/1310، 1ط ،الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي:  (4)
 .13شية، اآلية: الغاسورة  (5)
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ۡرقُۡل ِسُۡيواْ ِِف ١٩يَِسۡيٞ 
َ
ْ فَ  ِض ٱۡۡل   ٱنُظُروا

َ
ُ ُثمَّ  ٱۡۡلَۡلَق  َكۡيَف بََدأ ةَ يُنِشُئ  ٱّللَّ

َ
َ إِنَّ  ٱٓأۡلِخَرةَ   ٱلنَّۡشأ ِ  ٱّللَّ َٰ ُك  ءٖ لََعَ  ََشۡ

 .(1)﴾٢٠قَِديٞر 
إلميان، الدعوة إىل النظر واستقراء دالئل اعد الستفهامي يف هذا النص القرآين، باخلطاب ا فيف

أيت بيان ما ي ستفادة من جتارب اآلخرين بالسري والنظر يف األرض،واالوالرباهني الباهرة، والتمعن 
 بأن األمر يسرٌي على اهلل تعاىل.هي بعد التبصر والتفكر، دَ هو بَ 

 .عند دعوة المخالف للتفكر والتعقل صيغة الترجي-1

خر لكرمي لآلفجاءت دعوة القرآن ا باإلحسان،ه وقدره كله تزين قضاؤ باخلري كله و  حتلت إرادة اهلل
َ ُرواْ فَإِنَّ إِن تَۡكفُ ﴿ :مظللة بالرجاء وبيان مراد اهلل الشرعي الذي ميكن إمجاله يف قوله تعاىل َغِِنٌّ  ٱّللَّ

ۖٗ َعنُكۡمۖٗ َوََّل يَۡرََضَٰ لِعَِبادِهِ  ۡخَرىَٰ   ٱۡلُكۡفَر
ُ
؛ كما يظهر (2)﴾ ِإَون تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمَۗ َوََّل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ِ  :﴿تعاىل الرتجي يف آيات عديدة من كتاب اهلل؛ يقول أسلوب َِنَٰتِ ب بُرِ  وَ  ٱِۡلَي  نزَ  ٱلزُّ
َ
ِۡكرَ نۡلَآ إََِلَۡك َوأ  ٱَّل 

ُروَن  َِل إََِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ عند قوله تعاىل:﴿ ما  قال الواحدي رمحه اهلل ،(3)﴾٤٤ِِلُبَي 
ذا الكتاب من احلالل واحلرام، والوعد والوعيد، لعلهم يتفكرون يف ذلك يف ه﴾: ) ...نزل إليهم
 .(4)فيعتربون(

واالعتبار،  ربغية قودهم حنو التفك اآليات البينات لغري املسلمني القرآن الكرمي ساق لقد              
َخۡذنَا ِإَو﴿ :يقول اهلل تعاىلالفطرة، منارة تدل على حقيقة و  اية التفكر غاية ربانيةوكأن بد

َ
ۡذ أ

ورَ ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوقَُكُم  ةٖ وَ  ٱلطُّ ْ ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوَّ ، قال (5)﴾٦٣َما فِيهِ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  ٱۡذُكُروا
 ،للَّه تقواهمال جيوز أن حيمل على رجاء ايف حق اهلل تعاىل: ) "لعل"يف تأويل  رمحه اهلل الزخمشري

جاء ال جيوز على عامل الغيب والشهادة: ومحله على أن خيلقهم راجني للتقوى ليس بسديد ألن الر 

                                                 
 .24-12العنكبوت، اآلية: سورة (1)
 .3سورة الزمر، اآلية: (2)
 .33النحل، اآلية: سورة  (3)
 .3/33، م1223هـ/1310، 1، طالوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي:  (4)
 .33سورة البقرة، اآلية:  (5)
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 واقعة يف اآلية موقع اجملاز ال احلقيقة، ألن اللَّه عز وجل خلق عباده ليتعبدهم« لعل»أيضا. ولكن 
  .(1)بالتكليف(

ۡمَثَُٰل َوتِۡلَك :﴿ يقول اهلل تعاىل
َ
ُرونَ نَۡۡضِبَُها لِلنَّاِس لََعلَّ  ٱۡۡل  .(2)﴾ ُهۡم َيَتَفكَّ

َٰلَِك يُۡۡحِ  :﴿يقول اهلل تعاىل ُ َكَذ َٰتِهِ  ٱلَۡمۡوَتَٰ  ٱّللَّ  .(3)﴾ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ  ۦَوُيرِيُكۡم َءاَي
ِيَوُهَو  :﴿يقول اهلل تعاىل َِيَٰحَ يُۡرِسُل  ٱَّلَّ َۢا َبۡيَ يََدۡي رََۡحَتِهِ  ٱلر  قَلَّۡت َسَحا ۖۦٗ بُۡۡشَ

َ
ٰٓ إَِذآ أ ا ثَِقاَحَّتَّ َّل  ُسۡقَنَُٰه ِِلََلٖ ب 

نَزنۡلَا بِهِ 
َ
ي ِٖت فَأ ۡخرَۡجَنا بِهِ  ٱلَۡمآءَ مَّ

َ
ِ  ۦفَأ

َٰلَِك ُُنۡرُِج  ٱثلََّمَرَٰتِۚ ِمن ُك  ُروَن  مۡ لََعلَّكُ  ٱلَۡمۡوَتَٰ َكَذ  .(4)﴾ ٥٧تََذكَّ
ا لََّعلَّهُ  ۥَفُقوََّل َلُ   :﴿يقول اهلل تعاىل   ۥقَۡوَّل  َلَّ ِن 

َ
ُر أ  ؛(5)﴾٤٤ۡو َُيََۡشَٰ َيَتَذكَّ

 والرتجي املستفاد من )لعل( إما متثيل لشأن اهلل يف دعوة: )رمحه اهلل يقول ابن عاشور 
فرعون بشأن الراجي، وإما أن يكون إعالما ملوسى وفرعون بأن يرجوا ذلك، فكان النطق حبرف 

، وأنت ريالرتجي على لساهنما، كما تقول للشخص إذا أشرت عليه بشيء: فلعله يصادفك تيس
 .(6)ال تريد أنك ترجو ذلك ولكن بطلب رجاء من املخاطب(

اهلدف من كل هذه التشكيالت واألساليب اللغوية والبالغية، الدفع مبسرية التأمل، 
وحتسيس اإلنسان بضرورة التفكر لبناء قواعد اإلميان، وذلك بالنظر يف اآليات البينات ويف 

ربط ب ترشيد طرق البحث العلمي،مسبب األسباب، و عظمة اخلالق  األسباب، لالسرتشاد إىل
 الصلة بينها وبني اخلالق، وربط األسباب خبالقها سبحانه.

 .في القرآن الكريم للمخالف لالستدالل ضرب األمثال :المطلب الثالث

                                                 
 .1/22ه،  1343، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،  (1)
 .21احلشر، اآلية:سورة  (2)
 .33البقرة، اآلية: سورة  (3)
 .03سورة األعراف، اآلية:  (4)
 .33سورة طه، اآلية:  (5)
 .13/220ه، 1233 ،د.ط التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (6)
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  مصطلح األمثال. تعريفأوال: 

 تعريف األمثال في اللغة:-4       
م  يف مقاييس اللغة: )، ث ل" أصل مادة أمثال من الفرع الثالثي "م َأْصلٌ َصِحيٌح  اْلِميم  َوالثَّاء  َوالالَّ

َا َيد لُّ َعَلى م َناظَرَِة الشَّْيِء لِلشَّْيِء. َوَهَذا ِمْثل  َهَذا، َأْي َنِظري ه ، َواْلِمْثل  َواْلِمثَال  يف َمْعىًن   َواِحٍد. َور مبَّ
: أَْمَثَل السُّْلطَان  ف اَلنًا: قـَتَـَله  قـََوًدا، َواْلمَ قَال وا َمِثيٌل َكَشِبيٍه. تـَق ول  اْلَعرَ  ْعىَن أَنَّه  فـََعَل بِِه ِمْثَل َما َكاَن ب 

ْذَكر  م َوراى بِِه فـََعَله . َواْلَمَثل : اْلِمْثل  أَْيًضا، َكَشَبٍه َوِشْبٍه. َواْلَمَثل  اْلَمْضر وب  َمْأخ وٌذ ِمْن َهَذا، أِلَنَّه  ي  
يِه أَنَّه  ِإَذا ن ك َل ِه يِف اْلَمْعىَن. َوقـَْوهل  ْم: َمثََّل بِِه، ِإَذا َنكََّل، ه َو ِمْن َهَذا أَْيًضا، أِلَنَّ اْلَمْعىَن فِ َعْن ِمْثلِ 

َعه . َويـَق ول وَن: َمثََّل بِاْلقَ  : َجَدَعه . ِتيلِ بِِه ج ِعَل َذِلَك ِمثَااًل ِلك ل  َمْن َصَنَع َذِلَك الصَّنِيَع َأْو أَرَاَد ص نـْ
ِ ﴿ :ْيًضا، قَاَل اللَّه  تـََعاىَل َواْلَمث اَلت  ِمْن َهَذا أَ  ي ِئََِٗويَۡسَتۡعِجلُونََك ب َوقَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهُم  َسَنِٗٱۡلَۡ َقۡبَل  ٱلسَّ

َُٰتَۗ  ا عرف الفريوز أبادي كم  ؛ (2)، َأِي اْلع ق وبَات  الَّيِت تـَْزج ر  َعْن ِمْثِل َما َوقـََعْت أِلَْجِلِه((1)﴾ ٱلَۡمُثَل
ْبه . ج: أمثاٌل وقوهل  م: "م ْسرَتاٌد ِلِمْثِلِه"، أي:املثل:  ثل ه  ي ْطَلب  مِ  )املِْثل ، بالكسِر والتحرِيك الش 

، ومتََ وي َشحُّ عليه؛  َثل ، حمرَّكًة: احلجَّة  واحَلديث 
َ
، الً؛ ثََّل بالشيِء: َضرَبَه  َمثَ وامل : املِْقدار  واملِثال 

. ج: أْمِثَلٌة وم ث ٌل(والِقص ، وِصَفة  الشيِء، والِفراش   .(3)اص 
 :األمثال في االصطالح تعريف-8

 حكمه، "فإهنا تشبيه شيء بشيء يف يف تقريب معىن األمثال: رمحه اهلل بن قيم اجلوزيةاقال 
نقل ؛ (4)وتقريب املعقول من احملسوس، أو أحد احملسوسني من اآلخر، واعتبار أحدها باآلخر"

ِيٓ  ُهوَ  :﴿فعند قوله سبحانه أن األمثال من متشابه القرآن، المام الطربي عن ابن عباسا نَزَل  ٱَّلَّ
َ
أ

مُّ  ٱۡلِكَتََٰب َعلَۡيَك 
ُ
َۡكَمٌَٰت ُهنَّ أ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰٞتۖٗ  ٱۡلِكَتَٰبِ ِمۡنُه َءاَيَٰٞت ُّمُّ

ُ
" احملكمات: ناسخه، (5)﴾ َوأ

                                                 
 .3الرعد، اآلية: سورة (1)
 .0/223م، 1232هـ/1322، مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
 . 1/1403م، 2440ه/1323، 3، طلقاموس المحيطا الفريوزآبادى: (3)
 .1/113م،1221هـ /1311، 1، طإعالم الموقعينابن قيم اجلوزية،  (4)
 .3آل عمران، اآلية: سورة  (5)
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َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰتٞ :﴿قال، به، ويعمل به " وحالله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمن
ُ
 ،"﴾...َوأ

قال ؛ (1)"سامه، وما يؤمن به، وال يعمل بهواملتشاهبات: منسوخه، ومقدمه، ومؤخره، وأمثاله، وأق
اإلمام الرازي: )إن املقصود من ضرب األمثال أهنا تؤثر يف القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء يف 

لى ل تشبيه اخلفي باجللي، والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف عنفسه، وذلك ألن الغرض من املث
 .(2)ماهيته، ويصري احلس مطابقا للعقل وذلك يف هناية اإليضاح(

لقد تفرد املثل يف القرآن بأن تفادى استعمال األمثلة السالفة واملتكررة على ألسن الناس كما هو 
وأسلوب خمتلف متاما على ما هو دارج  شأن األمثال واحلكم، وإّّنا نسجها بقالب ال نظري له

 .حينها بني أرباب الفصاحة وسادات اللغة العربية
ميكن تعريف األمثال يف القرآن الكرمي بأهنا شكل لغوي تشبيهي يقدم صورة كونية مألوفة         

فوس نمن احلكمة لرتشيد العقول وإقناع اللألشهاد، يقارن من خالهلا َخلقا أو خ لقا إنسانيا، وهو 
 وإقحام املعاند وإدراك ما َعس ر واستعصى فهمه. 

  .صور من القرآن الكريم في ضرب األمثال للمخالف: ثانيا

ميكن دراسة األمثال يف القرآن من عدة أوجه على حسب موضوع البحث؛ فاألمثال املضروبة  
ن ضرب له املثل، يف حق الكفار واملنافقني وأهل الكتاب يعين من جهة مبن ض ِرب به املثل أو مل

 ربز وتوضح مكانة وأمهية األمثال يف الداللة على سبيل احلق وطريق اهلداية للمخالف.ت  
 لكافرين.بعض األمثال في القرآن الكريم لبيان حال ا-4

َها  :﴿يقول اللَّه تعاىل  يُّ
َ
أ ْ َُضَِب َمَثٞل فَ  ٱنلَّاُس َيٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓ  َلُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ ن ُدوِن تَۡدُعوَن مِ  ٱَّلَّ لُُقواْ لَن َُيۡ  ٱّللَّ

ْ ُذبَاب ا َولَوِ  بَاُب ِإَون يَۡسلُۡبُهُم  ۖۥٗ َلُ  ٱۡجَتَمُعوا الُِب ا َّلَّ يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُه  َضُعَف َشۡي  ٱَّلُّ قال ؛ (3)﴾ ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ٱلطَّ
ام صنجز األابن عباس: "كانوا ي ْطلون أصنامهم بالزعفران، فإذا جف، سلبه الذباب، فتع

                                                 
 .0/123 ه،1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)
 .2/312ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (2)
 .33احلج، اآلية: سورة  (3)
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وقال السدي: كانوا جيعلون لألصنام طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله  وعابدوها عن أخذه منه
"(1). 

 ايالحظها يقدمونه آلهلتهم، حالة مألوفة وأكثر شيوعا إن مشهد سلب الذباب مل
يف كل حلظة من حلظات حياهتم مع آهلتهم وهم يتقربون إليها يف وسط جمموعة من املشركون 

حث على الطعام فتلتهمه من بني أيديهم وأيدي اآلهلة، مما جيعل املثل املضروب الذباب، تب
قوهلم وأرواحهم عبودات املشركني له وقع كبري على والتصوير الدقيق ملا يقوم به الذباب أمام مع

ستحضار السمع والبصر للنظر والتفكر يف أصل اخللق، اهذا النداء، من أجل من خالل املدعوة 
فمن  ابر،ور األباطرة ومشوخ األكذا املثل الرباين يفرض نفسه عرب األزمان يتحدَّى غر وما يزال ه

يستطيع التحكم أو السيطرة يف تصرفات العدد اهلائل من احلشرات حولنا، مصداقا لقوله تعاىل: 
الُِب َضُعَف  ﴿  .(2)﴾ ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ٱلطَّ
َثُل ﴿ :يقول تعاىليف نص آخر و  ِينَ مَّ ۡعَمَٰلُُهۡم َكَرَماٍد َكَفُرو ٱَّلَّ

َ
ۡت اْ بَِرب ِِهۡمۖٗ أ ِيحُ بِهِ  ٱۡشَتدَّ ۡوٍم ََعِصٖفٍۖ ِِف يَ  ٱلر 

َٰلَِك ُهَو  ءٖۚ َذ َٰ ََشۡ ا َكَسُبواْ لََعَ َُٰل َّلَّ َيۡقِدُروَن ِممَّ َل َُّ  .(3)﴾١٨ ٱِۡلَعِيدُ  ٱل
فهل يبقى للرماد أثر مع الريح يف يوم عاصف، وهو بال وزن يعترب، فكيف يبقى راسخا 

ن تقرب املضمون، بأن أعمال الكافري صورة حسية ملموسةابتا عند العاصفة ومهب الريح، وث
حمصول،  ال اعتبار هلا ولن حيصل بعدها أي عماهلم اليت يولوهنا عناية بالغةستذهب سدى، وبأن أ

 ألن صاحبها حكم عليها بنفسه بالضياع واإلتالف مبجرد ما أن غطى حقيقة الربوبية. 
نَزَل ِمَن  ﴿:تعاىل يف قوله

َ
َمآءِ أ ۡودِيَُۢة بَِقَدرَِها فَ  ٱلسَّ

َ
ۡيُل  ٱۡحَتَمَل َمآء  فََسالَۡت أ ا يُوقِدُ  ٱلسَّ ۖٗ َوِممَّ ا ابِي  ا رَّ وَن َزبَد 

ِۡثلُهُ  ٱبۡتَِغآءَ  ٱنلَّارِ َعلَۡيهِ ِِف  ۡو َمَتَٰٖع َزبَٞد م 
َ
ٍٗ أ َٰلَِك يَۡۡضُِب  ۥ  ِحۡلَي ُ َكَذ   ٱۡلَبَِٰطَل  وَ  ٱۡۡلَقَّ  ٱّللَّ

َ
افَأ بَدُ  مَّ ۖٗ َفَيذۡ  ٱلزَّ َهُب ُجَفآء 

ا َما يَنَفُع  مَّ
َ
ۡرِضۚ َفَيۡمُكُث ِِف  ٱنلَّاَس َوأ

َ
َٰلَِك يَۡۡضُِب  ٱۡۡل ُ َكَذ ۡمَثاَل  ٱّللَّ

َ
شبه سبحانه الوحَي باملاء ، (4)﴾ ١٧ ٱۡۡل

                                                 
 .3/301، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (1)
 .33احلج، اآلية: سورة  (2)
 .13إبراهيم، اآلية: سورة  (3)
 .13الرعد، اآلية: سورة  (4)
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نفخ و  املنّزل من السماء، وشّبه القلوَب اليت هي وعاٌء باألودية، وشّبه فنت القلوب، ِمْن َوساوسَ 
هر صالشياطني والعوالق والبوارق بالزّبد الذي يطفو فوق املاء، وشّبه ما يصفو من حلي بعد أن ي  

 فوق النار باحلق، وشبه عوالق املعادن وشوائبها بالباطل.
املثل يف مجيع اآليات القرآنية، عرٌض حلقيقٍة متعارف عليها، ومنطٍق ال ميكن جحوده إن  

ملضروب ا املثلو  اضحا يف الصور اليت اخرتناها،أو جمازا، كما يبدو و  وال إنكاره، سواء حقيقة
 .للكافرين يطابق طبيعة الكفر والكافرين

  .بعض األمثال في القرآن الكريم لبيان حال المنافقين-8

لقد أوىل القرآن الكرمي اهتماماً واضحا لبيان حقيقة النفاق واملنافقني، وفضح مكرهم ودسائسهم، 
مني من خيانتهم وحتالفهم مع اآلخر املعادي لرسالة السماء، فجاءت السور واآليات وحذر املسل

إن كانت -لتربز حالتهم النفسية واألخالقية بل العضوية بصورة ال تدع الريبة يف كشف هويتهم 
 محه ااهللر  وتفضحهم للحذر من السقوط يف كمينهم ودسائسم، حىت قال ابن القيم -هلم هوية

القرآن أن يكون كله يف شأهنم، لكثرهتم على ظهر األرض ويف أجواف القبور، فال عنهم: ) كاد 
خلت بقاع األرض منهم لئال يستوحش املؤمنون يف الطرقات، وتتعطل هبم أسباب املعايش، 
وختطفهم الوحوش والسباع يف الفلوات، مسع حذيفة رضي اهلل عنه رجال يقول: اللهم أهلك 

 .(1)أخي، لو هلك املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم من قلة السالك(املنافقني، فقال: يا ابن 
َس ُبۡنَيََٰنهُ :﴿ قال تعاىل سَّ

َ
َفَمۡن أ

َ
َٰ َتۡقَوىَٰ ِمَن  ۥأ ِ لََعَ َس ُبۡنَيََٰنهُ  ٱّللَّ سَّ

َ
ۡن أ م مَّ

َ
ٍَٰن َخۡۡيٌ أ َٰ َشَفا جُ  ۥَورِۡضَو ُرٍف لََعَ

َمَۗ وَ  ۦبِهِ  ٱۡنَهارَ َهارٖ فَ  ُ ِِف نَارِ َجَهنَّ َٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ ََّل َيۡهِدي  ٱّللَّ لقد شبه سبحانه وتعاىل بنياهنم  ،(2)﴾١٠٩ ٱلظَّ
الذي مصريه إىل نار جهنم بالبناء على حاشية هنر َنرته عوامل التعرية، وبأنّه منهار ال حمالة ولن 
يقر له قرار، كذلك الفرق بني أعمال املتقني وعمل املنافقني، فاألول راسخ شامخ واآلخر هاٍو 

 ساقط. 

                                                 
 .1/333م، 1223-هـ1313، 3، طمدارج السالكينابن قيم اجلوزية،  (1)
 .142التوبة، اآلية: سورة  (2)
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َِن  :﴿كما يف قوله تعاىل  ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
َمآءِ أ َِن  ٱلسَّ َصَٰبَِعُهۡم ِِفٓ َءاَذانِِهم م 

َ
فِيهِ ُظلَُمَٰٞت َورَۡعٞد َوَبۡرٞق ََيَۡعلُوَن أ

َِٰعقِ  َو ُ وَ  ٱلَۡمۡوتِۚ َحَذَر  ٱلصَّ ِ  ٱّللَّ َٰفِرِينَ ُُّمِيُۢط ب  بأنههذا النوع من الناس  الكرمي يصف القرآن، (1)﴾ ١٩ ٱۡلَك
ك لَّما َأضاَء   ظلمات ورعد وبرق ،يف حرية دائمة متبادلة، ويشبه احلالة مبطر غزير وسط جو خميف

الربق مشوا فيه، َوِإذا َأظلم عليهم توقفوا ال يدرون أين السبيل؛ وعند تفسري هذه اآلية يقول ابن 
ة النار إذا أضاءت، مبنزل فقالت طائفة: هي فيمن آمن مث كفر بالنفاق، فإميانه" :رمحه اهلل (2)عطية

فكما أن النار يستنار هبا فهي يف آن واحد الفحة ؛ (3)وكفره يعد مبنزلة انطفائها وذهاب النور"
حمرقة، فبهذا الوصف احملكم والرفيع رسم القرآن الكرمي طينة النفاق وشبح املنافقني الذين هم يف 

 ريب دائم وقلق مستمر.
قول يجية للمنافق واليت مبعثها الروح السافلة واللئيمة، وهذا مثل آخر جيسد احلالة اخلار 

ٞۖٗ ََيۡسَ :﴿ اهلل تعاىل َسنََّدة نَُّهۡم ُخُشٞب مُّ
َ
ۡجَساُمُهۡمۖٗ ِإَون َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖٗ َكأ

َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
ُبوَن ُكَّ ِإَوَذا َرأ

ٍٗ َعلَۡيِهۡم   الدالة و ، ةعلى احليطان واجلدر بال طائل املسندة مثَـَّله م اهلل باخلشبلقد  ،(4)﴾َصۡيَح
حرك حبركة اآلخر،  ، تتعدمية احلياة واحلساسية والشعورابسة والصلبة واجلرداء على بطبيعتها الي

 كاألجسام اجلسيمة البادنة مسلوبة الروح، فهي بدون جدوى وال منفعة تذكر. 
بـَنْيَ (5) َعائِرَةِ َثل  اْلم َناِفِق، َكَمَثِل الشَّاِة الْ مَ  »عن ابن عمر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

 .(6)« اْلَغَنَمنْيِ تَِعري  ِإىَل َهِذِه َمرًَّة َوِإىَل َهِذِه َمرَّةً 

                                                 
 .24البقرة، اآلية: سورة  (1)
د الغرناطي عطية اإلمام الكبري قدوة املفسرين أبو حمم بن متام بن غالب بن عبد امللك بن غالب بن ابن عطية: عبد احلق (2)

القاضي، كان فقيها، عارفا باألحكام، واحلديث، والتفسري، بارع األدب، بصريا بلسان العرب، واسع املعرفة، له يد يف 
طبقات السيوطي:  هـ؛031هـ، ومات سنة 334اء والنظم والنثر، وكان يتوقد ذكاء، له التفسري املشهور. مولده سنة اإلنش

 .34 ص، ه1323، 1، طالمفسرين العشرين
 .1/23هـ، 1322، 1، طفي تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطية،  (3)
 .3املنافقون، اآلية: سورة  (4)
تَـَرد َدة  بـَنْيَ َقِطيعني اَل تَ العائرة: َأي ا (5)  .3/322، هـ1313، 3ط، لسان العرب ْدري أَيّهما تـَْتَبع؛ْلم 
 .3/2133، 2333، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، رقمصحيح مسلم (6)
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ية مع ج الفضيحة والتعر يستفاد من خالل األمثال اليت سقناها بأن القرآن الكرمي سلك منه
املسلمون من متييزهم داخل اجملموعة  لكشف مكائدهم وفضح زيفهم، ليتمكناملنافقني، 
 اإلنسانية. 

                               .أهل الكتاب بعض بعض األمثال في القرآن الكريم لبيان حال-2

  لحكمة اليت ل أهل الكتاب، ساقها النص القرآين كثرية يف كتاب اهلل تعاىل تتحدث عن  أمثال       

 يات على سبيل املثال ال احلصر.سنوردها الحقا؛ نسوق بعض هذه اآل
ِينَ َمَثُل :﴿ يقول تعاىل ِلُواْ  ٱَّلَّ َٗ َُح  َٰ ۡسَفاَرَۢا  بِۡئَس مَ  ٱۡۡلَِمارِ ُثمَّ لَۡم ََيِۡملُوَها َكَمَثِل  ٱِلَّۡوَرى

َ
َثُل ََيِۡمُل أ

ِينَ  ٱۡلَقۡومِ  بُواْ أَِب ٱَّلَّ َِٰت َكذَّ ِ  َي ُ وَ  ٱّللَّ َٰ  ٱۡلَقۡومَ ََّل َيۡهِدي  ٱّللَّ  ﴿:قـَْوله تـََعاىَل قال السمعاين: )؛ (1)﴾٥ لِِميَ ٱلظَّ
ِينَ َمَثُل  ِلُواْ  ٱَّلَّ َٗ َُح  َٰ ۡوَرى َس من احْلمل ، َوه َو من احْلمالَة َولَيْ ل وا اْلقيام هبَا )واستعماهلا(َأي: مح ،﴾ ...ٱِلَّ

 ﴿َأي: ضيعوها ومل يعملوا مبَا فِيَها﴾ …اُثمَّ لَۡم ََيِۡملُوهَ ﴿ :َأي: ضمن وا اْلقيام هبَا َواْلَعَمل مبَا فِيَها. َوَقوله
ۡسَفاَرَۢا   ٱۡۡلَِمارِ َكَمَثِل 

َ
قـَرَأَ اْبن َمْسع ود: " َكمثل محَار حيمل أسفارا " واألسفار مجع سفر، ﴾ ...ََيِۡمُل أ

كتب لْ َوالّسفر ه َو اْلكتاب، َفجعل اْلكفَّار ملا ضيعوا كتاب اهلل ومل يعملوا مبَا ِفيِه مثل احْلمر حتمل ا
 .(2)َواَل َتْدرِي َما فِيَها(

ِ إِنَّ َمَثَل ِعيَِسَٰ ِعنَد :﴿ قال اهلل تعاىل ۖٗ َخلََقهُ  ٱّللَّ  .(3)﴾٥٩ُكن َفَيُكوُن ۥ ِمن تَُراٖب ُثمَّ َقاَل َلُ ۥ َكَمَثِل َءاَدَم
ا جً : )ذكر أهل التأويل أن اهلل عز وجل أنزل هذه اآلية احتجاحول هذه اآلية رمحه اهلل قال الطربي

 .(4)(ارى جنران الذين حاجُّوه يف عيسىلنبيه صلى اهلل عليه وسلم على الوفد من نص

                                                 
 .0اجلمعة، اآلية: سورة  (1)
 .0/332م، 1223هـ/1313، 1، طتفسير القرآن السمعاين: (2)
 .02ة: آل عمران، اآليسورة  (3)
 .3/333، ه1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (4)
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من املغرضني من يعترب أن هذا القياس خاطئ ألن عيسى بال أب، وآدم بال أب وبال أم، فقالوا 
 من املفروض أن يأيت القرآن بقياس سليم فيقول: إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم بال أب

 من تراب. وليس خلقه
لتشبيه واقع )واللرد على هذا االلتباس فقال:  رمحه اهلل فما أبدع ما ذكره اإلمام القرطيب

على أن عيسى خلق من غري أب كآدم، ال على أنه خلق من تراب. والشيء قد يشبه بالشيء 
وإن كان بينهما فرق كبري بعد أن جيتمعا يف وصف واحد، فإن آدم خلق من تراب ومل خيلق 

ى من تراب فكان بينهما فرق من هذه اجلهة، ولكن شبه ما بينهما أهنما خلقهما من غري عيس
اب ولكنه جعل الرت  أب، وألن أصل خلقتهما كان من تراب ألن آدم مل خيلق من نفس الرتاب،

له بشرا من مث جع طينا مث جعله صلصاال مث خلقه منه، فكذلك عيسى حوَّله من حال إىل حال،
 .(1)(غري أب

كما ميكن الرد على هؤالء بأن القرآن حول نظر اجملادل من النصارى من معجزة خلق عيسى  
 بال أب إىل معجزة أعظم منها وهي خلق آدم من تراب. 

 .الهدف من ضرب األمثالثالثا: 
لقد حث القرآن الكرمي على تأمل األمثال واالعتبار هبا وأرشد الناس إىل التعقل واالستبصار 

صف اهلل تعاىل ولقد و لالستدالل هبا إىل طريق الرشد واهلداية،  ِمها، وتقدير معانيهاهبديها وِحكَ 
ۡمَثَُٰل َوتِۡلَك  ﴿:عاقَل األمثال يف كتابه بقوله سبحانه

َ
 ٤٣ ۡلَعَٰلُِمونَ ٱنَۡۡضِبَُها لِلنَّاِسٍۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إَِّلَّ  ٱۡۡل

ا يف قوله مثال، كماة واالعتبار باألوهذه دعوة صرحية لتحصيل العلم لفهم حقيقة احلي ،(2)﴾
ِينَ َمَثُل ﴿ : وتعاىلسبحانه  َُذواْ  ٱَّلَّ ِ ِمن ُدوِن  ٱَّتَّ ۡوَِلَآءَ َكَمَثِل  ٱّللَّ

َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ أ وۡ  ٱَّتَّ

َ
ۖٗ ِإَونَّ أ ا  ٱِۡلُُيوتِ َهَن بَۡيت 

 فهم يعلمون أن، ﴾لَْو اَكنُوا َيْعلَُمونَ ﴿ :، ففي قوله سبحانه(3)﴾٤١لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُموَن  ٱۡلَعنَكُبوتِۚ َِلَۡيُت 

                                                 
 .3/142، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (1)
 .33العنكبوت، اآلية: سورة  (2)
 .31 اآلية: :السورة السابقة (3)
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أوهن البيوت بيت العنكبوت فهذا معلوم بالبداهة، إال أهنم جهلوا معقول النص وغابت عنهم 
 .  (1)﴾ ٱۡلَعَٰلُِمونَ َوَما َيۡعقِلَُهآ إَِّلَّ ﴿ حقيقة ضرب األمثال، مصداقا لقوله سبحانه: 

نَزنۡلَا َهََٰذا ﴿ :قال سبحانه
َ
ۡيَتهُ  ُقۡرَءانَ ٱلۡ لَۡو أ

َ
َٰ َجَبٖل لََّرأ ِۡن َخۡشَيِٗ  ۥلََعَ َع  م  ِ َتَصد  ا مُّ ِ  َخَِٰشع  مۡ َوتِۡلَك  ٱّللَّ

َ
 َثَُٰل ٱۡۡل

ُروَن  ۡبَنا لِلنَّاِس ِِف َهََٰذا  :﴿، وقال عز من قائل(2)﴾٢١نَۡۡضِبَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ ِمن  ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد ََضَ
ِ َمَثٖل لَّ 

ُروَن ُك   .(3)﴾ ٢٧َعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
فتح و  من خالل هذه النصوص القرآنية نفهم أن اهلدف من ضرب األمثال هو التفكر والتدبر

، ساسللوصول للمراد األم واهلدف األتقريب الصورة إليقاظ الضمري وخماطبة الباطن و  ،البصائر
 . ق السعادة اإلهليةانشراح الصدور للهداية الربانية وإدالل الناس على طري بغية

ستار عن يرفع األ أب املثل شأن ال خيفى ونور ال يطففَِلَضر : )رمحه اهلل(4)لوسيم اآلقال اإلما
وجوه احلقائق ومييط اللثام عن حميا الدقائق ويربز املتخيل يف معرض اليقني وجيعل الغائب كأنه 

إدراكها حىت  لوهم ينازع العقل يفشاهد، ورمبا تكون املعاين اليت يراد تفهيمها معقولة صرفة، فا
لعقل فبضرب األمثال تربز يف معرض احملسوس فيساعد الوهم ا ،حيجبها عن اللحوق مبا يف العقل

  .(5)يف إدراكها، وهناك تنجلي غياهب األوهام ويرتفع شغب اخلصام(

                                                 
 .33، اآلية: سابقةالسورة ال (1)
 .21احلشر، اآلية: سورة  (2)
 .23لزمر، اآلية: اسورة  (3)
 ، م( 1303 - 1342هـ =  1234 - 1213)، شهاب الدين، أبو الثناء، اآللوسي حممود بن عبد اهلل احلسيين (4)

هـ وعزل، فانقطع  1233سنة  تقلد اإلفتاء ببلده، مفسر، حمدث، أديب، من اجملددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها
 ،شهرا وأكرمه السلطان عبد اجمليد 21ستانة، ومر مباردين وسيواس، فغاب ملوصل، فاألهـ إىل ا 1232فر )سنة مث سا ،للعلم

ط( يف  -عاين من كتبه )روح امل ،من مصنفاته، فاستمر اىل أن تويف وعاد إىل بغداد يدون رحالته ويكمل ما كان قد بدأ به
ط( يف النحو، و  -ط( و )حاشية على شرح القطر  -)األجوبة العراقية عن األسئلة اإليرانية  التفسري، تسع جملدات كبرية،

، 10ط ،للزركلي األعالم. يف وسط هنر الفرات، على مخس مراحل من بغداد جزيرة )آلوس(و، ط( -)الرسالة الالهورية 
 ، بتصرف.3/133ه، 2442

 .1/130هـ، 1310، 1، طروح المعانياأللوسي:  (5)
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يقول  قرآنية:لا نعرض لبعض النماذج بيان الغاية منها،ل، و يف القرآن الكرمي لتقريب صور األمثال
َ يَُخَِٰدُعوَن  :﴿اهلل تعاىل ِينَ وَ  ٱّللَّ نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُروَن  ٱَّلَّ

َ
ٓ أ ْ َوَما َُيَۡدُعوَن إَِّلَّ ، يف هذه (1)﴾ ٩َءاَمُنوا

هم وعدم شعورهم تينبه القرآن الكرمي املنافقني بغفلالتصوير الباهر والتقريب الالفت هبذا  ،اآلية
م هذه عهامساقرع ن ت، الذينيفكيف يكون حال املنافق ذواهتم وأنفسهم؛رة لمستمبأهنم يف خيانة 

هم يف هلع وقلق دائمني خمافة كشف ما بداخلهم وفضح َدَغِلهم ودجلهم، ة، فالقرآني األمثال
امالهتم ومع حبيث يعلمون أن أفواههم ناطقة بالكذب، وحركاهتم مصدرها املراوغة والتدليس

اقَع رهم وقع  اخلطاب القرآين االضطراَب النفسي الذي يعيشونه وو ، في شعِ طبعها الغش والتالعب
، ليخربنا املنهج القرآين بأن أصحاب احلق على اطالع كامل حاهلم املصبوغ باملداهنة والدسائس

 .مبا يدبره املنافقون وإّنا ميهلهم لعلهم يوما يتعظون
هتييج  من أجل ،الفونكما استعمل القرآن الكرمي بعض األمثال اليت يستقبحها املخ

وإشعال هليب خواطرهم اليت حتمل حتت ثناياها العناد وتتأبط الكرب والشكاسة، فاختذ سبحانه 
الباطن لعلها تنبه الضمري الشارد و  ،أمساء البعوضة والذباب والعنكبوت والكلب واحلمار أمثاال

  .   ئه فريعوي ويستغفر ويعود إىل خالقهالتا والعقل األرعن
َ إِنَّ  :﴿ر اهلل تعاىل استياءهم واستنكارهم فقاللقد ذك ن يَۡۡضَِب مَ  ۦٓ ََّل يَۡسَتۡۡحِ  ٱّللَّ

َ
ا أ ٗ  مَّ َث

ا  مَّ
َ
ٗ  َفَما فَۡوَقَها  َفأ ِينَ َبُعوَض نَُّه  ٱَّلَّ

َ
ب ِِهۡمۖٗ  ٱۡۡلَقُّ َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ تُُهۥوَ :﴿ ؛ كما يف قوله تعاىل(2)﴾ ِمن رَّ

َ
 ٱۡمَرأ

 َٗ َسدِۢ ٤ َطبِ ٱۡلَۡ ََحَّالَ ِن مَّ هبذا األسلوب اجلمايل، واملشاهد الفنية الرائعة ، (3)﴾٥ِِف ِجيِدَها َحۡبٞل م 
حيملهم و  واملدهشة، والقياسات احليوانية يف ضرب األمثال، يعظ القرآن الكرمي املخالفني له،

رهم مائإيقاظ ض مسؤولية جهلهم، ويقرب إليهم فجاعة الضرر الذي يلحقونه باآلخر، هبدف
 النائمة وإحياء نفوسهم السابتة.

كما أنه من بني أهداف ضرب األمثال، أن تتعظ الفئة املؤمنة فتسعى لتجنب املساوئ 
يََودُّ  :﴿تعاىل يقولواملقابح اليت صورها القرآن الكرمي على شكل أمثال تصف أحوال املخالفني، 

َ
أ

                                                 
 .2البقرة، اآلية:سورة  (1)
 .23، اآلية: قةسابالسورة ال (2)
 .0-3املسد، اآلية:سورة  (3)
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ن تَُكوَن َلُ 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
ِيٖل وَ  ۥأ ِن ُنَّ ۡعَناٖب ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها َجنَّٗٞ م 

َ
َٰرُ أ نَۡه

َ
ِ  ۥَلُ  ٱۡۡل

َصابَُه  ٱثلََّمَرَٰتِ فِيَها ِمن ُك 
َ
َوأ

ٓ إِۡعَصاٞر فِيهِ نَارٞ فَ  ۥَوَلُ  ٱۡلِكَُبُ  َصاَبَها
َ
ِيَّٗٞ ُضَعَفآُء فَأ َٰلَِك  ٱۡحَُتَقَۡتَۗ ُذر  ُ  َكَذ ِ ُ يُبَي   لََعلَُّكمۡ  ٱٓأۡلَيَٰتِ لَُكُم  ٱّللَّ

ُرونَ   .(1)﴾ ٢٦٦ َتَتَفكَّ
 ﴿:قال عمر رضي اهلل عنه، يوما ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم: "فيم ترون هذه اآلية نزلت

ن تَُكوَن َلُ 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
قولوا نعلم أو ال »؟ قالوا: اهلل أعلم، فغضب عمر فقال: (2)﴾ ...َجنَّٗٞ  ۥأ

ي قل وال يا ابن أخ»منني، قال عمر: ، فقال ابن عباس: يف نفسي منها شيء يا أمري املؤ «نعلم
 قال ابن عباس:« أي عمل؟»، قال ابن عباس: ضربت مثال لعمل، قال عمر: «حتقر نفسك

لرجل غين يعمل بطاعة اهلل عز وجل، مث بعث اهلل له الشيطان، فعمل »لعمل، قال عمر: 
 .(3)«"باملعاصي حىت أغرق أعماله

ف القرآنية عند ضرب األمثال، إحياء دور يتضح من خالل ما أوردناه، بأن من األهدا
بني  لتمييزعلى ا اإلنسان تعني الضمري وإيقاظ النفس اللوامة اليت هي منحة من اهلل عّز وجّل،

  املثل املضروب.يف احلق والباطل والصواب واخلطأ، وتوجيهه إىل تفادي الصورة القبيحة املشبه هبا
، نيني مناهجه التواصلية مع املخالفمن ب جعل لكرميالقرآن اأن  نعلم ه الوفرة من النماذجهبذ

من وحيه بشكل  وإبراز املراد ملا استعصى على العقل إدراك ه وفهم ه، أمثاالً قرآنية لتقريب الصورة
وأسرار يم: )قال ابن القحنو الصواب والنهج القومي؛  هم بذلكمألوف بني الناس، فيستدرجدارج و 

 .(4)سيما أسرار األمثال اليت ال يعقلها إال العاملون( التنزيل فوق هذا وأجل منه وال
 

 

 

                                                 
 .233الكهف، اآلية: سورة  (1)
 .233البقرة، اآلية: سورة  (2)
، كتاب تفسري القرآن، باب،﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من َنيل وأعناب ﴾البقرة، اآلية: صحيح البخاري(3)

 .3/31، 3033، رقم 233
 .03م، ص1233-هـ1343، 1، طناألمثال في القرآ ،ابن قيم اجلوزية (4)
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 .المبحث الثاني: أسلوب الخطاب القرآني مع المخالف                

إن الناظر يف أوجه اخلطاب القرآين وصوره املتعددة واملختلفة، يستنتج العمق والشمولية يف أسلوبه 
أو  ة واملتجددة أو بالغته املبدعة واهلادفة،املتميز واحملكم سواء على مستوى فصاحته األخاذ

نتائجه الباهرة، لقد استطاع أن خياطب كل الكائنات، الصغرَي والكبري، الذكر واألنثى، الغين 
لعقل اوالفقري، األحياء واألموات، العاقر والولود، اإلنسان وغري اإلنسان، املسلَم وغري املسلم، 

رة شيقة ومتألقة تتصف بالكمال واجلمال واحلكمة والنعمة بصو ، وذلك والروح، العاطفة واملشاعر
فكالم الشخص إما وليد فكرة وإما وليد عاطفة وإما )في مناهل العرفان: ف ؛واالنسجام والرتابط

ثوب مرقع يتألف من مجل نظرية تكون مثرة للتفكري ومن مجل عاطفية تكون مثرة للشعور أما أن 
َويَۡوَم  ﴿:تعال يقول؛ (1)(فدون ذلك صعود السماء ،يتني معاتأيت كل مجلة من مجله جامعة للغا

نۡلَا عَ  ُؤََّلٓءِۚ َونَزَّ َٰ َهٰٓ نُفِسِهۡمۖٗ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا لََعَ
َ
ِۡن أ ٖٗ َشِهيًدا َعلَۡيِهم م  مَّ

ُ
ِ أ

ِ  ٱۡلِكَتََٰب لَۡيَك َنۡبَعُث ِِف ُك  ا ت ۡبَيَٰن 
ىَٰ  ٗ  َوبُۡۡشَ ى َورََۡحَ ءٖ َوُهد  ِ ََشۡ

 .(2)﴾ ٨٩لِۡلُمۡسلِِمَي  ل ُِك 

 .الخطاب مصطلح المطلب األول: معنى

 الخطاب في اللغة: معنى -4
( َسَبب  اأْلَْمِر تـَق ول  ، ب(أصل الكلمة من اجلذر الثالثي )خ.ط. : يف خمتار الصحاح: ))اخلَْْطب 

: َقاَل اأْلَْزَهرِيُّ: َأْي َما أَْمر َك؟ َوتـَق ول  َهَذا  ْطٌب َيِسرٌي َومَجْع ه  َخْطٌب َجِليٌل َوخَ َما َخْطب َك؟ قـ ْلت 
َاطََبًة( َو )ِخطَابًا(. وَ  )خ ط وٌب( انـْتـََهى َكاَلم  اأْلَْزَهرِي . َو )َخاطََبه ( بِاْلَكالم  )َخَطَب( َعَلى )خم 

َبًة( ِبَكْسِر اخْلَاِء طْ اْلِمْنرَبِ )خ طَْبًة( ِبَضم  اخْلَاِء َو )َخطَابًَة(. َو )َخَطَب( اْلَمْرأََة يف الن َكاِح )خِ 
( ِبَضم  الطَّاِء فِيِهَما(  .(3))خَيْط ب 

                                                 
 .2/310م، 1233ه/1332، 3، طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين:  (1)
 .32سورة النحل، اآلية:  (2)
 . 22م، ص1222هـ / 1324، 0، طمختار الصحاحالرازي،  زين الدين (3)
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: األمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب، قال تعاىل"املفردات يف غريب القرآن"ويف  ﴿ :: )اخَلْطب 

ََٰسَِٰمرِيُّ  َها  ﴿:؛ وقال تعاىل(1)﴾٩٥قَاَل َفَما َخۡطُبَك َي يُّ
َ
، وفصل (2)﴾ ٥٧ لُونَ ٱلُۡمۡرسَ قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

 .(3)(اب: ما ينفصل به األمر من اخلطاباخِلطَ 
)احملاورة: مراجعة  :قولهه بعرفكما ؛  (4): )اخِلطاب: مراجعة الكالم(رمحه اهلل ويف تعريف ابن منظور

 مما دل على أن من معاين اخلطاب مراجعة الكالم واحملاورة. ،(5)الكالم(
 طاب بل هو وسيلة للخطاب.هو اخل ليس الكالمميكن القول بأن 

 الخطاب في االصطالح: معنى -8 
 .(6)أنه البيان الكايف يف كل غرض مقصود(: )حول مفهوم فصل اخلطاب يقول املاوردي

 وهذه بعضها: مرة، ةعشر  ىتاثنب( يف القرآن .ط.وردت مادة )خ
ِينَ َوََّل تَُخَِٰطۡبِِن ِِف  :﴿يقول اهلل تعاىل ۡغَرقُوَن َظلَُمٓواْ إِنَُّهم  ٱَّلَّ  .(7)﴾ ٣٧مُّ

ا ٱۡلَجَِٰهلُونَ ِإَوَذا َخاَطَبُهُم  :﴿يقول اهلل تعاىل  َٰم   .(8)﴾ قَالُواْ َسَل
َٗ َوَءاَتۡيَنَُٰه  ۥَوَشَدۡدنَا ُمۡلَكهُ  :﴿يقول اهلل تعاىل  .(9)﴾ ٢٠ ٱۡۡلَِطاِب َوفَۡصَل  ٱۡۡلِۡكَم
ِِن ِِف :﴿ يقول اهلل تعاىل ۡكفِۡلنِيَها وََعزَّ

َ
 .(10)﴾٢٣ َطاِب ٱۡۡلِ َفَقاَل أ

                                                 
 .20طه، اآلية: سورة  (1)
 .31الذاريات، اآلية: سورة  (2)
 . 233ه، ص1312، 1، طالمفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاين (3)
 .3/222 ،لسان العربابن منظور،  (4)
 .3/233، العينالفراهيدي:  (5)
 .0/33 د.ط، ،النكت والعيوناملاوردي:  (6)
 .23املؤمنون، اآلية: سورة  (7)
 .33الفرقان، اآلية: سورة  (8)
 .24ص، اآلية: سورة  (9)
 .23: ، اآليةالسابقةسورة ال (10)
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)اخلطاب هو توجيه الكالم إىل شخص، وليس املقصود الشخص  :(1)قال د. مصطفى الزحيلي
 .(2)بذاته، وإّنا املقصود أفعاله اليت يرتبط هبا اخلطاب(

اخلطاب كاملخاطبة مصدر خاطب، وهو توجيه الكالم املفيد إىل  :)(3)قال الكفوي
  .(4)السامع(

ال: )اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو متهيئ فق رمحه اهلل عرفه اآلمديو 
)هو النتاج املادي للغة، بصفة (: Robert Louis Stevenson) (6)قال روبرت ستيفنسون؛ (5)لفهمه(

نصوص اتصالية مرتبطة بشكل منطقي تستوقف املتلقي، وجتعله يتجاوب معها بالقبول أو الرفض 
 .(7)م، والفعالية، واالنسجام(بعد أن يصله املعىن بدالالت الفه

                                                 
دكتوراه يف الفقه املقارن ، حامل لم1231 سنةسوريا ـ-ريف دمشق-دير عطية ، ولد بحممد مصطفى الزحيليالزحيلي:  (1)

وإجازة يف  رجامعة األزه -ماجستري يف الفقه املقارن كلية الشريعة والقانون ، جامعة األزهرمن  -، كلية الشريعة والقانون
فقه أستاذ ال ،امعة الشارقةجبعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  شغل منصب  ق،الشريعة اإلسالمية من جامعة دمش

رئيس حترير جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية (، 2443 -2444امعة الشارقة ) جب -املقارن والدراسات العليا 
ث األحكام من خمتارات من أحادي" ،"طبيقالتدرج يف التشريع والت"، "التكرمي اإلهلي لإلنسان" :من مؤلفاته ...والقانونية

ة مقاصد الشريع"كما حقق العديد من املؤلفات منها كتاب  ..."مقاصد الشريعة وحقوق اإلنسان"، "صحيح البخاري
  shamila.ws بتصرف،مكتبة الشاملة ال. حممد مصطفى الزحيلي، ، للشيخ الطاهر ابن عاشور"ةاإلسالمي

 .  1/330م، 2443ه/1323، 2، طالفقه اإلسالميالوجيز في أصول الزحيلي:  (2)
ط( كان من قضاة  -ه(: صاحب )الكليّات 1423أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء، )تويف سنة  (3)

  األحناف. عاش وويل القضاء يف )كفه( برتكيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إىل إستانبول فتويف هبا، ودفن يف تربة خالد. وله
 .2/33، م2442، 10ط، األعالم للزركليكتب أخرى بالرتكية؛ 

 . 312م، ص1223هـ/ 1419 ،3ط الكليات،الكفوي:  (4)
 .1/20ه، 1342، 2، طاإلحكام في أصول األحكاماآلمديي:   (5)
(، كاتب اسكتلندي ومؤلف لعدد من 1304-1323) ، (Robert Louis Stevenson)روبرت لويس ستيفنسن"  (6)

ستيفنسون. -لويس-روبرت عات؛ كتب عن رحالته العديدة وأصبح شهريا عند كتابته، جزيرة الكنز؛ )أجبد(،املوضو 
https://www.abjjad.com  

 .13، ص1224 د.ط، ، ترماري يعقوب،خصوصيات الخطاب في خدمات االتصال :روبرت لويس (7)
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جعل  القد شاع استعمال مصطلح اخلطاب بشكل كبري جدا يف العديد من األوساط الثقافية مم
يلة فمن خالل جل التعريفات ملصطلح اخلطاب، يتبني بأنه وس ؛تعريفه يشهد تغيريا ملحوظا

بأسباب  ة ربط اخلطابوأنا أرى ضرور  ؛اَطب عرب تبادل الكالم والتحاوراتصال بني خماِطب وخم
تكوينه وبنائه، حبيث جند أن الواقع والفعل حاضران عند تكوين اخلطاب، بل ميكن أن أقول بأن 

اخلطاب و  اخلطاب الديين واخلطاب األديب :وع  أشكاله، مثالاخلطاب وليد الفعل، والشاهد تن
ن الرياضي، إواخلطاب  العلمي واخلطاب االقتصادي واخلطاب السياسي واخلطاب اإلعالمي

اختزال داللة اخلطاب القرآين يف أساليب الكالم وطرق احلديث يقزم من قيمة ومن حجم جماالت 
رب أن ع مجيع جماالت احلياة اإلنسانية، مما جعلين أعتوهو الذي وسِ  اخلطاب يف كتاب اهلل تعاىل،

ورة خطابية لى إنشاء صاخلطاب يف القرآن جتاوز اللفظ إىل اإلشارة، والنصوص  القرآنية  الدالة ع
 تواصليٍة من خالل اإلشارة كثريٌة يف هذا اجملال.

ۡقَبلَِت  :﴿يقول تعاىل
َ
تُُهۥفَأ

َ
ۡت وَۡجَهَها َوقَالَۡت َعُجوٌز َعقِيٞم  ٱۡمَرأ ةٖ فََصكَّ قال ، (1)﴾ ٢٩ِِف ََصَّ

بيدها  هها أي فضربت وج« َفَصكَّْت َوْجَهها»أي يف صيحة شديدة، « يف َصرَّةٍ )»القشريي: 
أي أنا عجوز عقيم. وقيل: إهنا يومها كانت ابنة مثان «: َوقاَلْت َعج وٌز َعِقيمٌ »كفعل النساء 

َفَصكُّ الوجه يف اآلية له داللة خطابية  ،(2)(ةوتسعني سنة، وكان إبراهيم ابن تسع وتسعني سن
 طريق املشاهدة.رب السماع أو عن للشخص املتلقي للصورة، سواء ع

َشاَرۡت إََِلۡهٍِۖ َقالُواْ َكۡيَف نَُكل ُِم َمن ََكَن ِِف  :﴿تعاىل كما يف قول اهلل
َ
ا  ٱلَۡمۡهدِ فَأ  ،(3)﴾ ٢٩َصبِي  

أي: أشارت إىل عيسى عليه السالم أن يتكلم، باستعمال أدوات اإلشارة اليت وهبنا اهلل تعاىل  
يسى عليه مرمي وعكاليد أو األصبع أو الرأس أو العينني، والقرآن يقر بالتواصل احلاصل بني 

 سالم.ال

                                                 
 .22-23الذاريات، اآلية: سورة  (1)
 .3/333ق، ، مصدر سابتفسير القشيري (2)
 .22مرمي، اآلية:سورة  (3)
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اِس :﴿يف قوله تعاىلومثل هذا  َك لِلنَّ ِۡر َخدَّ وصاعر إذا ، يف معامل التنزيل للبغوي: )(1)﴾ ..َوََّل تَُصع 
مال وأعرض تكربا ورجل أصعر أي مائل العنق. قال ابن عباس: يقول ال تتكرب فتحقر الناس 

يعرض يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فوتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال جماهد: هو الرجل 
، فكما يعرب املتباه (2)عنك بوجهه. وقال عكرمة: هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكربا(

 واملتبخرت باأللفاظ والكلمات، يشري القرآن إىل بعض احلركات الدالة على هذه الصفات الشنيعة.
ِ  :﴿يف قوله تعاىل كما ِن قَۡول َم َضاِحٗك  م  من  ذات شأن عظيم فهذه رسالة خطابية، (3)﴾ ...َهاَفَتبَسَّ

 .ملبصر بأنه ع ل م منطق احليواناتسليمان للقارئ أو املستمع أو ا
ٰٓ :﴿ ويف قوله تعاىل  : )وعرب عن ابنرمحه اهلل يقول الطاهر بن عاشور، (4)﴾١َعبََس َوتََوِلَّ

أنه ملا كان  لعتاب ملحوظا فيهصلى اهلل عليه وسلم ليكون ا أم مكتوم ب األعمى ترقيقا للنيب
فتقطيب  ؛(5)(ثله يكون سريعا إىل انكسار خاطرهصاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به، ألن م

 إىل عدم الرضا واالهتمام. خطاب إشاريالوجه وتغيري صفته بإظهار الغضب، 
 ،(6)سنيدار وعند الكثري من ال هبذا يَتبَـنيَّ أن لغة اإلشارة حاضرة يف كتاب اهلل عز وجل،

لتواصلية ا ، ولقد ازدهرت هذه الوسيلةالت اخلطابية املتعددةحتتل مكانة هامة ضمن الدالفهي 
  وي االحتياجات اخلاصة.وم إليصال داللة اخلطاب إىل بعض ذالي

عريف تحول احملاورة باإلشارة، فيمكن إدماج لغة اإلشارة يف  هبذا احلشد من األدلة اليت أوردناها
شكيلة داللية ت بأنه بعد هذا االستقراء والتحليل، ،القرآين تعريف اخلطاب فيكون اخلطاب،

 .إليصال مراد الوحي اإلشارةو  تستعمل اللفظ والكتابة

                                                 
 .13لقمان، اآلية: سورة (1)
 . 3/032، ه1324، 1ط، معالم التنزيل في تفسير القرآن :البغوي (2)
 .12النمل، اآلية: سورة  (3)
 .2-1عبس، اآلية: سورة  (4)
 . 34/143 ،ه1233 ، د.ط التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (5)
 م.1222 د.ط، ،ر بالجسدلغة التعبي :راغب نبيل (6)
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 .المطلب الثاني: نماذج الخطاب القرآني مع المخالف

اليت طالت  رغم كل الدراساتيتجلى إعجاز القرآن الكرمي يف أساليب خطابه املتعددة واملتنوعة، 
هذا اجملال الواسع فما زال الدرب طويال للوقوف على مكنون وأسرار أسلوب الوحي اإلهلي، 

من و  سواء على مستوى دقة ومسو التعبري، أو مجالية وعمق الداللة، أو روعة وبراعة التصوير،
 األساليب اخلطابية اليت استعملها الوحي يف خماطبة املخالف واملتجلية يف النسق القرآين، الصور

 اآلتية:
 المنهج التكراري:-4

: رمحه اهلل(1)ذا كان التكرار يف األصل مذموما ويعترب لغوا من الكالم، يقول ابن رشيق القريواينإ 
)وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، 

 ،(2)(فظ واملعىن مجيعًا فذلك اخلذالن بعينه...وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل، فإذا تكرر الل
فإنه يف نثر العرب وشعرهم نوع من البالغة ويعترب من مهارات االستدالل، وهو يف اخلطاب 
القرآين شكل من اإلبداع والتجديد، وال يوجد إطناب يف كتاب اهلل، قال ابن األثري: )وباجلملة 

ظاهر تكريره؛ فإن رأيت شيئا منه تكرر من حيث الفاعلم أنه ليس يف القرآن مكرر ال فائدة يف 
دور ب يقوموالتكرار  (3)،فأنعم نظرك فيه؛ فانظر إىل سوابقه ولواحقه؛ لتنكشف لك الفائدة منه(

يف بيان وإقرار الصورة املقصودة إلقناع املستمع وإقامة احلجة عليه، من خالل التذكري  مهم
                                                 

؛ أحد األفاضل البلغاء، له التصانيف املليحة منها:  ه(333-ه324، )أبو علي احلسن بن رشيق املعروف بالقريواين(1)
ال ابن بسام يف كتاب ق، ج والرسائل الفائقة والنظم اجليدكتاب العمدة يف معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه، وكتاب األّنوذ 

. وقال وتأدب هبا قلياًل، مث ارحتل إىل القريوان سنة ست وأربعمائة -مدمية باملغرب– غين أنه ولد باملسيلة" الذخرية ": بل
نعة مثائة، وأبوه مملوك رومي من موايل األزد، وتويف سنة ثالث وستني وأربعمائة. وكانت صغريه: ولد باملهدية سنة تسعني وثال

د منه زيعلمه أبوه صنعته، وقرأ األدب باحملمدية، وقال الشعر، وتاقت نفسه إىل املالصياغة، ف -وهي احملمدية  -أبيه يف بلدة 
أهل األدب، فرحل إىل القريوان واشتهر هبا ومدح صاحبها واتصل خبدمته، ومل يزل هبا إىل أن هاجم العرب القريوان  ومالقاة

 .2/30، 1، طوفيات األعيانت؛ ابن خلكان، ماوقتلوا أهلها وأخربوها، فانتقل إىل جزيرة صقلية، وأقام مبازر إىل أن 
 .2/33م، 1231ه/1341، 0، طوآدابه العمدة في محاسن الشعرابن رشيق:  (2)
 .2/132هـ، 1324 ،د.ط المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ابن األثري:  (3)
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 كتاب يف على بعض األمثلة من هذا األسلوب سوف نقفو وخلق التنبيه وبيان التهويل،  والتأكيد
 . تعاىل اهلل

َر  ﴿:تعاىل  قولهيف تفسري يقول اإلمام الرازي َر ُثمَّ قُتَِل َكۡيَف قَدَّ : )إنه حيتمل (1)﴾٢٠َفُقتَِل َكۡيَف َقدَّ
هاهنا وجهني أحدمها: أنه تعجيب من قوة خاطره، يعين أنه ال ميكن القدح يف أمر حممد عليه 
السالم بشبهة أعظم وال أقوى مما ذكره هذا القائل والثاين: الثناء عليه على طريقة االستهزاء، 

والتكرير هنا للمبالغة من أجل التنبيه  (2)،يعين أن هذا الذي ذكره يف غاية الركاكة والسقوط(
َر تكرير للمبالغة  مث للداللة على أن الثانية و والتوبيخ واهلل أعلم؛ قال البيضاوي: )مث َّ ق ِتَل َكْيَف َقدَّ

 .(3)أبلغ من األوىل(
ْوَلٰٓئَِك  :﴿كما يف قوله تعاىل

ُ
ءِنَّا لَِِف َخۡلٖق َجِديٍد  أ

َ
َٰبًا أ ءَِذا ُكنَّا تَُر

َ
ِإَون َتۡعَجۡب َفَعَجٞب قَۡولُُهۡم أ

ِينَ  ْوَلٰٓئَِك  ٱَّلَّ
ُ
ْ بَِرب ِِهۡمۖٗ َوأ َُٰل َكَفُروا ۡغَل

َ
وْ  ٱۡۡل

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖٗ َوأ

َ
ۡصَحَُٰب ِِفٓ أ

َ
وَن  ٱنلَّارٍِۖ َلٰٓئَِك أ ، (4)﴾٥ُهۡم فِيَها َخَِٰلُ

من حالة و ذكرت أولئك، ثالث مرات يف اآلية، ويف تكرارها نقل املستمع من صورة إىل صورة 
ث املختلفة حلالة للمحطات الثال تنبيه، يف الثانية والثالثة طف قبلهاإىل حالة؛ إن وجود حرف الع

 هؤالء امللحدين.
آخر يهيمن األسلوب التكراري على اخلطاب ليشعر املتمرد بأساس الوباء  يف موقف

اء والكذب، فكرر االفرت  وسقم ومنبع الفتنة عند آفة التحريف واالنتحال، فجعلها تقوم على وباء
َوََّل ﴿ :ق اللئيم، فقال تعاىلل  ذن املخاَطب بشؤم اخل  مصطلح "الكذب" ثالث مرات، ليقرع أ

لِۡسنَُتُكُم َتُقولُواْ لَِما تَ 
َ
واْ لََعَ  ٱۡلَكِذَب ِصُف أ َۡفَُتُ ِ َٰٞل َوَهََٰذا َحَرامٞ ِل  ِ َهََٰذا َحَل ِينَ إِنَّ  ٱۡلَكِذَب   ٱّللَّ ونَ  ٱَّلَّ  َيۡفَُتُ

ِ لََعَ  ، (6)﴾٣٩فَُذوقُواْ َعَذاِِب َونُُذرِ ﴿ :يف سورة القمر، قال تعاىل كما؛  (5)﴾١١٦ََّل ُيۡفلُِحوَن  ٱۡلَكِذَب  ٱّللَّ
                                                 

 .24-12سورة املدثر، اآلية:  (1)
 .34/343ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (2)
 .0/231هـ،  1313، 1طأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  :البيضاوي (3)
 .0الرعد، اآلية: سورة  (4)
 .113النحل، اآلية: سورة  (5)
 .33القمر، اآلية: سورة  (6)
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لِلذ ْكِر  فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله َفذ وق وا َعذايب َون ذ ِر َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلق ْرآنَ خمشري: )يقول الز 
فـََهْل ِمْن م دَِّكٍر؟ قلت: فائدته أن جيّددوا عند استماع كل نبإ من أنباء األّولني ادكارا واتعاظا، 

العصا  والبعث عليه، وأن يقرع هلم وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا، إذا مسعوا احلث على ذلك
تستوىل عليهم الغفلة، وهكذا حكم تارات، لئال يغلبهم السهو وال (1)مرات، ويقعقع هلم الشن

  .(2)التكرير(
تلزم أسلوبا مما يس ،يف قلوب الغافلني واملعرضني عن الرسالة نكاراإلو لقد جتدر اجلحود 

اجملتمعية  ية عرب أزمنة طويلة ويقتلع العوالقيستطيع أن جيتث جدور الرتسبات اجلاهل خطابيا 
  اؤل والنظرللفت االنتباه والدفع حنو التس كمسلك  التكرارولذلك استعمل املنهج القرآين ، املغرية

ِينَ إِنَّ  ﴿:قوله تعاىل مثلحشد هائل من آيات الكتاب احلكيم، كما هو حاضر يف  ۡكُفُروَن يَ  ٱَّلَّ
ِ َيَِٰت أَِب ِ وَن َويَۡقُتلُ  ٱّللَّ ٖ َويَۡقُتلُوَن  نَ ٱنلَّبِي  ِينَ بَِغۡۡيِ َحق  ِ  ٱَّلَّ ُمُروَن ب

ۡ
ُۡهم بِعَ  ٱنلَّاِس ِمَن  ٱۡلقِۡسِط يَأ ِ َِلٍم فَبَۡش 

َ
َذاٍب أ

يقتلون من أجل بيان كرب اجلناية املرتكبة ضد األنبياء وضد أهل  ، وقع التكرار يف لفظ(3)﴾ ٢١
 . الفت وقرع األمساع بشكل احلق، للتوبيخ والتأنيب

كما يعترب التكرار يف اخلطاب القرآين يف بعض احلاالت، كتلة توجيهية وجمموعة إرشادية 
حتمل حتت طياهتا الرفق والرأفة باملخالف، فهو خطاب حيض وحيث ويلح، لبلوغ مهمة هداية 
الناس وتوجيههم إىل صالح حاهلم ومآهلم، الشيء الذي نلمسه مثال يف تكرار )إين أخاف 

يف العديد من اآليات، فما ألطف وما أحنَّ هذه األلفاظ اخلالدة عندما ترتدد على عليكم( 
 األفراد واجملتمعات كعامل لبناء الثقة بني خطاب الوحي واملخالفني. 

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم َكبٍِۡي :﴿ قال تعاىل
َ
ٓ أ  .(4)﴾فَإِّن ِ

                                                 
، لسان العرب زع؛فاليابس للبعري لي بالشنان، أي ال خيدع وال يروع، وأصله من حتريك اجللد هيقال فالن ال يقعقع ل (1)

 .3/233 هـ،1313، 3ط
 .332/ 3 ه،1343، 3، طالكشاف :الزخمشري (2)
 .21عمران، اآلية: آل سورة  (3)
 .3هود، اآلية: سورة  (4)
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َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب :﴿ قال تعاىل
َ
ٓ أ  .(1)﴾يَۡوٍم َعِظيٖم  إِّن ِ

َِلمٖ :﴿ قال تعاىل
َ
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم أ

َ
ٓ أ  .  (2)﴾إِّن ِ

ِيٖط  :﴿قال تعاىل َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم ُّمُّ
َ
ٓ أ  .(3)﴾ ِإَوّن ِ

ِيٓ َوقَاَل  :﴿قال تعاىل ِۡثَل يَۡوِم  ٱَّلَّ َخاُف َعلَۡيُكم م 
َ
ٓ أ ََٰقۡوِم إِّن ِ  َءاَمَن َي

َ
 .(4)﴾ ۡحَزابِ ٱۡۡل

َخاُف َعلَۡيُكۡم يَۡوَم  :﴿قال تعاىل
َ
ٓ أ ََٰقۡوِم إِّن ِ  .(5)﴾ ٣٢ ٱِلََّنادِ َوَي

، (6)﴾٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُموَن  :﴿"سيعلمون" عند قوله تعاىل يف تكرارال  نظري ذلك
تأكيد وتكرير   َكالَّ َسيَـْعَلم ونَ )َسيَـْعَلم وَن ما حيل هبم على إنكارهم للبعث. مث َّ قال الزحيلي: 

 ﴿:كما تكرر قوله تعاىل،  (7)للمبالغة، وجيء بكلمة مث َّ لإلشعار بأن الوعيد الثاين أشد من األول(

 .يف كتاب اهلل ست مرات، (8)﴾إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقَِي  ٱلۡوَۡعدُ َويَُقولُوَن َمََّتَٰ َهََٰذا 
 ﴿:ت أو األلفاظ القرآنية املخاطبة للمخالفني بقوله تعاىلميكن إمجال احلكمة من التكرار يف اآليا

ۡفَنا فِيهِ ِمَن  ا َوََصَّ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي  
َ
َٰلَِك أ ا  ٱلۡوَِعيدِ َوَكَذ ۡو َُيِۡدُث لَُهۡم ذِۡكر 

َ
قال  ،(9)﴾ ١١٣لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن أ

لنا القرآن  ء اآليات املضمنة للوعيد، أنز الزخمشري عند تفسريه هلذه اآلية: )وكما أنزلنا عليك هؤال

                                                 
 .02األعراف، اآلية: سورة  (1)
 .23هود، اآلية: سورة  (2)
 . 33، اآلية: السابقةسورة ال (3)
 .34غافر، اآلية سورة  (4)
 32، اآلية: ابقةالسسورة ال (5)
 .0-3النبأ، اآلية:سورة (6)
 .3/34هـ، 1313، 2، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي:   (7)
، سورة 22. سورة سبأ، اآلية: 31. سورة النمل، اآلية: 33 اآلية: ،األنبياء سورة. 33سورة يونس، اآلية:  (8)

  .20. سورة امللك، اآلية: 33يس، اآلية: 
 .113طه، اآلية: سورة  (9)
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املعاصي أو فعل  رككله على هذه الوترية، مكّررين فيه آيات الوعيد، ليكونوا حبيث يراد منهم ت
 .(1)(اخلري والطاعة

بَِي  ﴿يف سورة املرسالت، تكررت ِ ، لتشهد على عشر مرات﴾ ٣٤َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلُمَكذ 
َوۡيٞل ﴿: )رمحه اهلل(2)رع األمساع وحترك األفئدة؛ قال برهان الدين الكرماينرار فتقاملخالف حبدة التك

بَِي  ِ َها ذكرت عقيب آيَة غري األوىل  ،﴾٣٤يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلُمَكذ  قـَْوله م َكرر عشرات َمرَّات أِلَن كل َواِحد ِمنـْ
ل ِإن من َعاَدة ض، َوقيَفاَل يكون تْكرَارا مستهجنا َوَلو مل ي َكرر َكاَن متوعدا على بعض دون بع

اْلَعَرب الّتْكرَار واإلطناب َكَما يف َعاَدهتم ااِلْقِتَصار واإلجياز َوأِلَن بسط اْلَكاَلم يف التَـّْرِغيب 
 .(3)والرتهيب أدعى، ِإالَّ ِإْدرَاك البغية من اإلجياز(

هلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  َكاَن لَّى ا املنهج النبوي الشريف، َعْن أََنٍس َعِن النَّيب  صَ يف لقد ثبت التكرار
ْم، َسلََّم َعَلْيِهْم ِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأَعاَدَها َثالَثًا، َحىتَّ تـ ْفَهَم َعْنه ، َوِإَذا أََتى َعَلى قـَْوٍم َفَسلََّم َعَلْيهِ »

  (4)«.َثالَثًا

                                                 
 ، 3/32ه ، 1343، 3، طالكشافالزخمشري:  (1)
: عامل م( 1114-هـ 040)ت  الكرماين، حممود بن محزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين، ويعرف بتاج القراء (2)

( وهو 3133ىت رقم )بخ ]مث ط بع[( يف شسرت  -بالقراءات. أثىن عليه اجلزري وذكر بعض كتبه، ومنها )لباب التفاسري 
املعروف بكتاب )العجائب والغرائب يف جملدين، ضمنه أقواال يف معاين بعض اآليات، قال السيوطي )يف اإلتقان(: )ال حيل 
االعتماد عليها وال ذكرها إال للتحذير منها( من ذلك أنه نقل قول ) أيب مسلم( يف )حم عسق(: إن احلاء حرب علي 

ملروانية، والعني والية العباسية، والسن والية السفيانية، والقاف قدرة املهدي، وقال: )أردت بذلك أن ومعاوية، وامليم والية ا
يعلم أن فيمن يدعى العلم محقى !( ومنه نقله قول من قال يف أمل: )معىن ألف، ألف اهلل حممدا فبعثه نبيا، ومعىن الم المه 

من املوم، وهو الربسام !( ومثة ترهات أخرى حكاها يف تفسريه، نقل  اجلاحدون وأنكروه، ومعىن ميم اجلاحدون املنكرون،
خ( و -السيوطي بعضها، واستنكر إيراده هلا، ومن كتبه )خط املصاحف( و )لباب التأويل( و )الربهان يف متشابه القرآن 

 .3/133 م،2442، 10ط، األعالم للزركلي)شرح اللمع البن جين( و )اختصاره( و )اإلجياز( خمتصر اإليضاح للفارسي. 
 .ط،د البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، املسمىأسرار التكرار في القرآن الكرماين:  (3)

 . 230ص
 .1/34، 20، كتاب العلم، بَاب  َمْن َأَعاَد احَلِديَث َثالَثًا لِيـ ْفَهَم َعْنه ، رقمصحيح البخاري (4)
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رار العبد كلك مرة أخرى من خالل تللتكرار فوائد مجة يف اجملال الرتبوي التلقيين، كما يتضح ذ
 ،التصرف الغريب الذي صدر من معلمهاليت تؤكد عدم حتمل موسى  الصاحل للجملة اخلربية

ا  :﴿قال تعاىل وِيِل  ﴿:، قال تعاىل33، ويف اآلية (1)﴾ ٦٧قَاَل إِنََّك لَن تَۡسَتِطيَع َمِِعَ َصُۡب 
ۡ
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
َسأ

لَۡيهِ  ا  ﴿:، ويف قوله تعاىل(2)﴾٧٨َصُۡبًا  َما لَۡم تَۡسَتِطع عَّ لَۡيهِ َصُۡب  وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّ
ۡ
َٰلَِك تَأ ، (3)﴾٨٢َذ

 من أجل التذكري بامليثاق الذي سرعان ما يغفل عنه اإلنسان.  وذلك 
يتبني حرص القرآن الكرمي يف خطابه التكراري على مترير داللة الوحي  ه االستدالالتهبذ

 .و طريق اهلدايةللمخالف لقوده حن
 .منهج الثناء واإلشادة في مخاطبة المخالف-8

إن الثناء واإلشادة يف األسلوب اخلطايب، يؤثر يف األفراد واجلماعات، يف اخلاصة والعامة، يف 
الكبري والصغري، ويعد من مهارات املناهج الرتبوية، ولقد علََّمنا القرآن الكرمي منهج الثناء والعرفان 

واإلحسان حىت مع غري املسلمني، فهذه بعض الصور من اآليات واأللفاظ اليت  عند االمتنان
 ميتدح فيها رب العلمني املخالفني.  

اف وتذكري، فيه اعرت الذي ضمن النداءات يف كتاب اهلل عز وجل نداء "يَا أَْهَل اْلِكَتاِب" 
ملشرتك وبيان للقاسم ااعرتاف بأن اليهود والنصارى هلم كتاب من السماء، ويف هذا ثناء ومدح 

أهنم ينسبون ب القرآين، وتذكرهم الستقبال اخلطاب م، لتـ َهيئهمن اليهود والنصارى مع املخالف
 .ذم، إلعراضهم عن الكتاب الذي أنزل فيهم، كما يفهم من هذا النداء الإىل رسالة مساوية

نتباه أهل الب جلاء ويف نفس السياق يستعمل القرآن الكرمي يف العديد من احملطات خطاب الثن
 الكتاب. 

                                                 
 .30-32-33الكهف، اآلية: سورة  (1)
 .33، اآلية:سابقةالسورة ال (2)
 .32، اآلية: سابقةالسورة ال (3)
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ِيَن َءاَمُنواْ  :﴿ قال تعاىل ة  ل َِّلَّ َودَّ ۡقَربَُهم مَّ
َ
ِينَ َوَِلَِجَدنَّ أ ا  ٱَّلَّ يِسَي َورُۡهَبان  ِ نَّ ِمۡنُهۡم قِس 

َ
َٰلَِك بِأ قَالُٓواْ إِنَّا نََصََٰرىَٰ  َذ

نَّهُ 
َ
وَن  مۡ َوأ  .(1)﴾٨٢ََّل يَۡسَتۡكُِبُ

نزَِل إََِل ِإَوَذا َسِمعُ  ﴿:وقال تعاىل
ُ
ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  ٱلرَُّسولِ واْ َمآ أ

َ
ۡمعِ تََرىٰٓ أ ا َعَرفُواْ ِمَن  ٱلَّ ٍِۖ ِممَّ ُقولُوَن يَ  ٱۡۡلَق 

َِٰهِدينَ َمَع  ٱۡكُتۡبَناَربََّنآ َءاَمنَّا فَ   .(2)﴾٨٣ ٱلشَّ
َثََٰبُهُم  :﴿وقال تعاىل

َ
ُ فَأ َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡ  ٱّللَّ نَۡهَٰرُ تَِها بَِما قَالُواْ َجنَّ

َ
 .(3)﴾ َخَِٰلِيَن فِيَها   ٱۡۡل

ُِمونََك وَِعنَدُهُم :﴿ وقال تعاىل ُٗ َوَكۡيَف َُيَك  َٰ ِ فِيَها ُحۡكُم  ٱِلَّۡوَرى  .(4)﴾ ٱّللَّ
ۡهِل :﴿ قال تعاىلو 

َ
ِۡن أ َۗ م  ْ َسَوآء  َِٰت  ٱلِۡكَتَٰبِ لَۡيُسوا ٗٞ قَآئَِمٗٞ َيۡتلُوَن َءاَي مَّ

ُ
ِ أ ۡلِ َءانَآَء  ٱّللَّ َوُهۡم يَۡسُجُدوَن  ٱَلَّ

: )فال جرم مدحهم اهلل يف هذه اآلية بذلك فقال: من أهل الكتاب رمحه اهلل ؛ قال الرازي(5)﴾١١٣
 .(6)أمة قائمة(
إن هذه األوصاف اليت نعت هبا القرآن الكرمي أهل الكتاب فيها من السمو والعدل  

قدح املدح، لبيان ص فقط بل أتبع الحبيث ذكر املخالف مبحامده ومساوئه ومل يقتصر بإبراز النقائ
ِ  :﴿املنهج السليم يف نقد اآلخر؛ نظريه قول اهلل تعال ٗٞ َيۡهُدوَن ب مَّ

ُ
َيۡعِدلُوَن  ۦبِهِ وَ  ٱۡۡلَق ِ َوِمن قَۡوِم ُموََسٰٓ أ

 ، ﴾ ...َوِمن قَۡوِم ُموََسٰٓ  ﴿، ويف تأويل هذه اآلية يقول اإلمام الطربي: )يقول تعاىل ذكره: (7)﴾ ١٥٩
ِ  ﴿ بين إسرائيل أأمة   يقول: مجاعة، يعين يقول: يهتدون باحلق: أي:  ،﴾ ...ٱۡۡلَق ِ َيۡهُدوَن ب

                                                 
 .32املائدة، اآلية: سورة  (1)
 .33، اآلية: لسابقةاسورة ال (2)
 .30، اآلية: لسابقةاسورة ال(3)
 .33، اآلية:  لسابقةاسورة ال(4)
 .113آل عمران، اآلية: سورة  (5)
 .3/332ه، 1324، 3، طير الكبيرمفاتيح الغيب أو التفسالرازي:  (6)
 .102آل عمران، اآلية: سورة  (7)
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أي: وباحلق يعطون ويأخذون، وينصفون من  ،﴾...َيۡعِدلُونَ  ۦَوبِهِ  ﴿يستقيمون عليه ويعملون، 
 .(1)أنفسهم فال جيورون(

ِينَ إِنَّ  :﴿ويف قوله تعاىل ْ وَ  ٱَّلَّ ِينَ َءاَمُنوا َِٰب وَ  ٱنلََّصََٰرىَٰ ُدواْ وَ َها ٱَّلَّ ِ  يَ ٱلصَّ ِ َمۡن َءاَمَن ب  ۡومِ ٱَۡلَ وَ  ٱّللَّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََّل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََّل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  ٱٓأۡلِخرِ 

َ
ا فَلَُهۡم أ ، كما يف اآلية (2)﴾ ٦٢وََعِمَل َصَٰلِح 

ون أن فق بني التشريعات السابقة، بددعوة لالجتماع حول ما هو أدىن وقاسم مشرتك وعليه توا
ه وانفتاحه على وتساحم تتعرض اآلية لإلميان باملالئكة والنبيئني، وهذا من كمال الوحي ومجاليته

 .اآلخر
يف تفسريه: )ذكر هنا حال املستمسكني حببل الدين املتني من   رمحه اهلل (3)يقول املراغي

دق تسب إىل شريعة من الشرائع املاضية، وصكل أمة وكل شعب ممن اهتدى هبدى نيب سابق، وان
الدنيا  خبريي ، وأرشد إىل أهنم الفائزونيف اإلميان باهلل واليوم اآلخر، وسطع على قلبه نور اليقني

 .(4)واآلخرة(
ۡهِل  ﴿وقال تعاىل: 

َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰبِ ِإَونَّ ِمۡن أ ِ لََمن يُۡؤِمُن ب نِزَل  ٱّللَّ

ُ
نِزَل إََِلُۡكۡم َوَمآ أ

ُ
إََِلِۡهۡم َخَِٰشعَِي  َوَمآ أ

وَن أَِب ِ ََّل يَۡشَُتُ َِٰت ّلِلَّ ِ َي ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡمَۗ إِنَّ  ٱّللَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
ًٗ  أ ا قَلِي َ َثَمن  ، (5)﴾  ١٩٩َساِب ٱۡۡلِ ََسِيُع  ٱّللَّ

يف  "ذكر الطربي عند تأويل هذه اآلية، بعد أن ساق األقوال املختلفة يف معىن "أهل الكتاب
النص فقال: )وَأْوىَل هذه األقوال بتأويل اآلية ما قاله جماهد، وذلك أن اهلل جل ثناؤه عم بقوله: 

ۡهِل  ﴿
َ
أهل الكتاب مجيعا، فلم خيصص منهم النصارى دون اليهود، وال  ،﴾ ...ٱۡلِكَتَٰبِ ِإَونَّ ِمۡن أ

                                                 
 .14/041ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)
 .32البقرة، اآلية: سورة  (2)
، مث كان مدرس الشريعة 1242أمحد بن مصطفى املراغي: مفسر مصري، من العلماء. خترج بدار العلوم سنة  (3)

ا. وويل نظارة بعض املدارس. وعني أستاذا للعربية والشريعة اإلسالمية بكلية غوردون باخلرطوم. وتويف بالقاهرة اإلسالمية هب
م. له كتب، منها )احلسبة يف اإلسالم( رسالة، و )الوجيز يف أصول الفقه( جملدان، و )تفسري 1202ه/1331سنة 

 .1/203، م2442، 10ط، زركلياألعالم للاملراغي( مثانية جملدات، و )علوم البالغة(، 
 .1/133م، 1233هـ/1330، 1، طتفسير المراغياملراغي:  (4)
 .122سورة آل عمران، اآلية:  (5)
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اليهود  وكال الفريقني، أعيناليهود دون النصارى، وإّنا أخرب أن من أهل الكتاب من يؤمن باهلل، 
 .(1)والنصارى، من أهل الكتاب(

كر : )وأما تـَرْك نا شالغري شكرعنه الشيخ رشيد رضا عند حديثه عن  ما أمجل ما عرب
الناس وتقديَر أعماهلم َقْدَرها سواء كان عملهم النافع موجها إلينا أو إىل غرينا من اخللق، فهو 

؛ ألن صانع املعروف إذا مل يلق إال الكفران فإن الناس يرتكون جناية منا على الناس وعلى أنفسنا
كما ؛  (2)عمل املعروف يف الغالب، فنحرم منه ونقع مع األكثرين يف ضده فنكون من اخلاسرين(

ۡهِل :﴿ يف قوله تعاىل
َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰبِ َوِمۡن أ ِه َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤد 

ۡ
كرمي أن يشهد القرآن ال، (3)﴾ إََِلَۡك  ۦٓ َمۡن إِن تَأ

ضمن املخالفني من هو حمل استئمان، ليبني األسلوب احلق يف التعامل مع اآلخر الذي يعاديك، 
أن تقر له بفضائله وال تقتصر عل ذكر املساوئ واملخالفات، وهذا منهج تربوي وجيه، بأال 

 ينحصر املريب على ذكر السلبيات ويهمل إبراز اجلوانب اإلجيابية.   
نَزنۡلَا إِنَّ ﴿ :قال تعاىل

َ
َٗ آ أ َٰ ى َونُورٞ  ََيُۡكُم بَِها  ٱِلَّۡوَرى ِينَ  ٱنلَّبِيُّونَ فِيَها ُهد  ِيَن َهادُ  ٱَّلَّ ۡسلَُمواْ لَِّلَّ

َ
واْ أ

َٰنِيُّونَ وَ  بَّ ۡحَبارُ وَ  ٱلرَّ
َ
ْ بَِما  ٱۡۡل ِ ِمن كَِتَِٰب  ٱۡسُتۡحفُِظوا ْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء   ٱّللَّ ِفيها ، قال الزخمشري: )(4)﴾َوََكنُوا

ه دًى يهدى للحق والعدل َون وٌر يبني ما استبهم من األحكام الَِّذيَن َأْسَلم وا صفة أجريت على 
 .(5)النبيني على سبيل املدح(

املخالف كما  مدح يف هنج الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف اخلطايب لقد جتلى هذا األسلوبو 
 عليه وسلم صلى اهلل عليه أثىنءه يفاوضه يف صلح احلديبية، فملا جا وقع مع سهيل بن عمرو

ه َل َلك ْم ِمْن َلَقْد سَ »يف حضرته على سهولة أمره وأخالقه اليت يعرفها، فقال: و ملسلمني ا أمام

                                                 
 .2/300ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)
 .2/32م، 1224، تفسير المناررشيد رضا:  (2)
 .30آل عمران، اآلية: سورة  (3)
 .33، اآلية: املائدةسورة  (4)
 .1/333، ه1343، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري:  (5)
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عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: ف قبل أن يسلم، (2)؛ كما مدح شعر لبيد بن ربيعة(1) «أَْمرِك مْ 
 :بيدٍ لَ  ة  لمَ ، كَ اعر  ا الشَّ قاهلَ  مةٍ لكَ   ق  صدَ أَ »قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

  (3)«َأالَ ك لُّ َشْيٍء َما َخالَ اللََّه بَاِطٌل ...
بدون إسهاب وال زيادة توسع، إن أسلوب املدح والثناء والتودد حنو املخالفني ماثل 

 جاء لريسم منهجا راقيا يف خماطبة اآلخر الذي خيالفك املعتقد. ،اخلطاب اإلسالمي وحاضر يف
 .تفعيل الحواس والقلوب في مخاطبة المخالف القرآن في منهج-2
ي اب اإلهليف استقبال واستيعاب اخلطلقد أكد القرآن الكرمي على دور احلواس والقلب، وأمهيتها  

ن التزكية القلب مكا م، وجعلاطنهو وب ينمن خالل آياته املتعددة اليت خاطب فيها حواس اآلخر 
صار وتفرت ته حتيا البصرية ويستقر الفهم الصحيح، ومبواته تعمى األبوالطهر والفساد والقبح، حبيا

ن العقل كما بني أالقساوة،  و أو اللني الكفر داية أو الغواية، وحمل اإلميان و اهلمم، فهو موطن اهل
يد من ديف القلب وبأن العمى احلقيقي عمى القلب، أكد على ذلك وأشعر به املخالف يف الع

فَلَۡم يَِسُۡيواْ ِِف  :﴿قال تعاىل يها،اآليات اليت خاطبه ف
َ
ۡرِض أ

َ
ِ  ٱۡۡل ۡو َءاَذاٞن َفَتُكوَن لَُهۡم قُلُوٞب َيۡعقِلُوَن ب

َ
َهآ أ

ۖٗ فَإِنََّها ََّل َتۡعَم  بَۡصَٰرُ يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
ُدورِ ِِف  ٱلََِّّت  ٱۡلُقلُوُب َوَلَِٰكن َتۡعَم  ٱۡۡل  .(4)﴾ ٤٦ ٱلصُّ

ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم لَُهۡم قُلُوٞب َّلَّ يَ  ﴿: قوله سبحانه وتعاىلعند تفسري رمحه اهلل يقول رشيد رضا
ْوَلٰٓئَِك كَ 

ُ
ٓ  أ وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن َّلَّ يَۡسَمُعوَن بَِها ۡعُيٞ َّلَّ ُيۡبِِصُ

َ
نَۡعَٰمِ أ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ٱۡۡل

ُ
َضلُّ  أ

َ
 ١٧٩ۡلَغَٰفِلُوَن ٱبَۡل ُهۡم أ

دان العقول بالقلوب يف مثل هذا املقام؛ ألن القلب يظهر فيه أثر الوجورمبا كان التعبري عن : )(5)﴾

                                                 
 . 3/123، 2331، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة، رقم:صحيح البخاري (1)
وكان قد أسلم وحسن إسالمه، الب، فأبو ع َقْيل، قدم على النَّيبّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم سنة وفد قومه بنو َجْعَفر ْبن ك (2)

ابن عبد الرب:  ؛مات لبيد سنة إحدى وأربعني من اهلجرة يـَْوم دخل م َعاِويَة الكوفةنََذَر أال تـَه بَّ الصَّبا إال حَنَر وأطعم، وقيل 
 .3/1330م(، 1222هـ/131، 1، طاالستيعاب في معرفة األصحاب

 ، وباب ما جيوز من الشعر والرجز،0/32، 3331أيام اجلاهلية، رقم:، كتاب مناقب األنصار، باب صحيح البخاري (3)
 .3/30، 3133رقم  والبيت من البحر الطويل،

 .33احلج، اآلية: سورة  (4)
 .132، اآلية: عرافاألسورة  (5)
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الذي هو السائق إىل األعمال )يظهر لك ذلك مبا جتده من اضطراب قلبك عند اشتداد اخلوف 
أو اشتداد الفرح، فإنك حتس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته( فصورة االعتقاد إذا تناوهلا العقل من 

فجعلها يف زاوية من زوايا الدماغ، ومل يكن هلا سلطان على القلب وال  طريق التقليد والتسليم
تأثري يف الوجدان، واعتقاد ال يصحبه هذا السلطان وال يصدر عنه هذا التأثري، ال يعتد اهلل تعاىل 

َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ لَِمن ََكَن َلُ  :﴿كما قال تعاىل،  (1)به وال يستفيد اإلنسان منه( ۡلَِق قَلۡ ۥ إِنَّ ِِف َذ
َ
ۡو أ

َ
ۡمعَ ٌب أ  ٱلسَّ

ِينَ إِنََّما يَۡسَتِجيُب :﴿ وقال تعاىل، (2)﴾ ٣٧َوُهَو َشِهيٞد  ؛ كيف يستطيع اإلنسان (3)﴾...يَۡسَمُعوَنْۘ  ٱَّلَّ
االستجابة لنداء الرمحن وقد عطل جهاز االستقبال فكتب على نفسه املوات، وأصبح كمن وافته 

 رع القرآن الكرمي حواس املخالفني قصد حتريك حواسهماملنية حقيقة؛ هبذا النـَّْقر الشديد يق
 اجلاحدة واملنكرة، بغية التفاعل اإلجيايب مع خطاب الرسالة.  

ۡف :﴿ ه تعاىلونظريه قول
َ
ا َوأ بَۡصَٰر 

َ
ا َوأ َُٰكۡم فِيهِ وََجَعۡلَنا لَُهۡم َسۡمع  نَّ كَّ َُٰهۡم فِيَمآ إِن مَّ نَّ َدة  َولََقۡد َمكَّ

ۡغَِنَٰ عَ 
َ
ۡف ۡنُهمَفَمآ أ

َ
بَۡصَُٰرُهۡم َوََّلٓ أ

َ
ٍء إِۡذ ََكنُواْ ََيَۡحُدوَن أَِبۡۡ َسۡمُعُهۡم َوََّلٓ أ ِن ََشۡ َِٰت َدُتُهم م  ِ َي ا  بِِهموََحاَق  ٱّللَّ مَّ

 .(4)﴾٢٦يَۡسَتۡهزُِءوَن  ۦََكنُواْ بِهِ 
لقد عطل املخاَطب أدوات االستقبال الفطرية مبحض إرادته، فلم يستجب لألمر أو 

ِإَوَذا ُتۡتَلَٰ  ﴿:اإلهلي، فقامت عليه احلجة، ومل يبق ملكلَّف حجة على اهلل، قال عنه تعاىل النهي
اۖٗ  ُذَنۡيهِ َوۡقر 

ُ
نَّ ِِفٓ أ

َ
ن لَّۡم يَۡسَمۡعَها َكأ

َ
ا َكأ َٰ ُمۡسَتۡكُِب  َُٰتَنا َوِلَّ   .(5)﴾ َعلَۡيهِ َءاَي

َٗ َيَتَدبَُّروَن :﴿ يف قوله تعاىلو  فَ
َ
ۡم  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

َ
ۡقَفالَُهآ أ

َ
َٰ قُلُوٍب أ ، جاء يف لطائف اإلشارات: (6)﴾٢٤لََعَ

ۡقَفالَُهآ )﴿
َ
َٰ قُلُوٍب أ أقفل احلقُّ على قلوب الكفار فال يداخلها زاجر التنبيه، وال ينبسط  ،﴾ ...لََعَ

خل فيه دباب إذا كان مقفال ... فكما ال يعليها شعاع العلم، فال حيصل هلم فهم اخلطاب فال
                                                 

 .1/122م، 1224، تفسير المناررشيد رضا:  (1)
 .33اآلية: -ق- سورة (2)
 .33األنعام، اآلية: سورة  (3)
 .23األحقاف، اآلية: ورة س (4)
 .3لقمان، اآلية: سورة  (5)
 23حممد، اآلية: سورة  (6)
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كذلك قلوب الكفار مقفلة، فال الكفر الذي فيها خيرج، وال اإلميان   ،منه شيء شيء ال خيرج
 .(1)الذي هم يدعون إليه يدخل يف قلوهبم(

ِينَ َسُنۡلِِق ِِف ُقلُوِب  :﴿وقال جل وعال يقول اإلمام القرطيب: )والرعب: ؛ (2)﴾ ٱلرُّۡعَب َكَفُرواْ  ٱَّلَّ
 وجيوز أن يكون الرعب مصدرا، والرعب االسم.اخلوف، يقال: رعبته رعبا ورعبا، فهو مرعوب. 

وأصله من امللء، يقال: سيل راعب ميأل الوادي. ورعبت احلوض مألته. واملعىن: سنمأل قلوب 
 .(3)املشركني خوفا وفزعا(

 هزة وإحداث ملخالف من داخلها حتريك وزعزعة ممنهجة وهادفة، القصد منها إهنا عملية
 .يهتدي إىل سواء السبيلف لعله يلتحق بالضمري احلي  طريق الغيومتاديه يفلبيان غفلته  يف جوفه

 .منهج الترهيب والوعيد في خطاب المخالف-1

خطار وما عه، والفرار من األفز اإلنسان جمبول على حب ما ينفعه ويسعده، وكراهية ما يضره وي   
انسجاما مع هذه  ،، ولقد هنج األسلوب القرآين إىل جانب املنهج الرتغييب أسلوب العقابيرعبه

م من الناس ال ينفع فيهم الرتغيب واألسلوب اهلادئ، وإّنا يناسبهم التخويف ئافهناك ف الطبيعة،
العقاب، قال و  والقرآن زاخر بآيات الوعيد واللوم والزجر واإلنكار، والتعنيف والرتهيب والوعيد،

يما لديه، وتارة يدعوهم نة والرتغيب ففتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة اجل : )رمحه اهلل ابن كثري
 ،(4)إليه بالرهبة وذكر النار وأنكاهلا وعذاهبا والقيامة وأهواهلا، وتارة هبما لينجع يف كل حبسبه(

 :بعض صور الرتهيب اليت يعرضها املنهج القرآين لتحقيق أهدافه البالغية وهذه

                                                 
 . 3/313، 3، ط: لطائف اإلشاراتالقشريي (1)
 .101آل عمران، اآلية: سورة  (2)
 .3/232، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (3)
 .3/333، م2212هـ/1324، 2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري:  (4)
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ِمَن  :﴿يقول اهلل تعاىل
َ
فَأ

َ
ِينَ أ ِ ٱلسَّ َمَكُرواْ  ٱَّلَّ ن َُيِۡسَف  اتِ ي 

َ
ُ أ ۡرَض بِِهُم  ٱّللَّ

َ
تَِيُهُم  ٱۡۡل

ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡن َحۡيُث مِ  ٱۡلَعَذاُب أ

ُخَذُهۡم ِِف َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم بُِمۡعِجزِيَن ٤٥ََّل يَۡشُعُروَن 
ۡ
ۡو يَأ

َ
َٰ ََّتَوُّٖف فَإِنَّ َربَُّكۡم لََرُءوٞف ٤٦أ ُخَذُهۡم لََعَ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 .(1)﴾رَِّحيمٌ 
ِ ََّل تََذۡر لََعَ  ﴿:تعاىل هلقو قول قتادة حول  رمحه اهلل ام الطربيذكر اإلمو  ۡرِض ٱَوقَاَل نُوٞح رَّب 

َ
ِمَن  ۡۡل

َٰفِرِينَ  وِِحَ  ﴿:قال اهلل تعاىل ،)أما واهلل ما دعا عليهم حىت أتاه الوحي من السماء :(2)﴾ َديَّاًرا ٱۡلَك
ُ
َوأ

نَّهُ 
َ
َٗ تَۡبَتئِۡس بَِما ََكنُواْ َيۡفَعلُوَن لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِ  ۥإََِلَٰ نُوٍح أ فعند ذلك ، (3)﴾ ٣٦َّلَّ َمن قَۡد َءاَمَن فَ

 .(4)دعا عليهم نيب اهلل نوح(
نَِي ِِف  ٱلُۡمۡجرِِميَ َوتََرى  :﴿يقول اهلل تعاىل َقرَّ ۡصَفادِ يَۡوَمئِٖذ مُّ

َ
ِن قَِطَراٖن َوَتۡغََشَٰ وُُجوَهُهُم ٤٩ ٱۡۡل ابِيلُُهم م  ََسَ

 .(5)﴾  ٥٠ رُ ٱنلَّا
ِينَ إِنَّ  :﴿وقال سبحانه ۡلَنَُٰهۡم ُجلُوًدا َكَفُرواْ أَِب ٱَّلَّ َجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ ُِ ا َََُّّما نَ َٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَار  َي
َ إِنَّ  ٱۡلَعَذاَبَۗ َغۡۡيََها َِلَُذوقُواْ  ا  ٱّللَّ  .(6)﴾ ٥٦ََكَن َعِزيًزا َحِكيم 

 التصوير املهول، بالغ للناس وإنذار هلم لعلهم ينتبهوا إىليف هذا األسلوب املرعب، و إن 
 . احد أحدويعلموا أن اهلل و  طريق اهلداية وتلني قلوهبم فيذعنوا للحق وينسلخوا عن الباطل

ما وقع عليهم و  قصص األمم السابقة ومن أساليب الرتهيب، االستدالل بالشواهد التارخيية وذكر
جورا  ضأجرموا وعتوا يف األر ف ،متردوا على دعوة األنبياءملا من سخط وعذاب وتدمري ملساكنهم 

 .وفسادا

                                                 
 .33-30النحل، اآلية: سورة  (1)
 .23نوح، اآلية: سورة  (2)
 .33هود، اآلية: سورة  (3)
 .23/332ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (4)
 .02-32إبراهيم، اآلية: سورة  (5)
 .03النساء، اآلية: سورة (6)
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ُكۡم ِِف  إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآءَ ِمنَۢ َبۡعِد ََعد ٱۡذُكُرٓواْ وَ :﴿ يقول تعاىل
َ
أ ۡرِض َوبَوَّ

َ
ا  ٱۡۡل َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصور 

َباَل َوَتۡنِحُتوَن  ۖٗ فَ  ٱَۡلِ ْ ُبُيوت ا ِ َء َءاََّلٓ  ٱۡذُكُرٓوا ۡرِض َوََّل َتۡعَثۡواْ ِِف  ٱّللَّ
َ
  .(1)﴾٧٤ُمۡفِسِديَن  ٱۡۡل

َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن ِِف :﴿ يقول جلَّ شأن ه جنَى
َ
ٓ أ ا ۡرِض فَلَمَّ

َ
ِ  بَِغۡۡيِ  ٱۡۡل َها  ٱۡۡلَق  يُّ

َ
أ ٰٓ  ٱنلَّاُس َيٰٓ  إِنََّما َبۡغُيُكۡم لََعَ

َتََٰع  نُفِسُكمٍۖ مَّ
َ
ِ أ ة ۖٗ  ٱۡۡلََيوَٰ ۡنَيا ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ثُ  ٱلُّ   .(2)﴾٢٣مَّ إََِلَۡنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب 

بَۡت ََعدٞ فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  :﴿يقول تعاىل  .(3)﴾  ١٨َكذَّ
يقول جّل ثناؤه لقريش: فكيف كان عذايب إياهم معشر قريش حني عذبتهم أمل قال ابن جرير: )

ت هبم فعل يقول: فكيف كان إنذاري من أنذرت من األمم بعدهم مباأهلكهم بالرجفة. ون ذ ر: 
 .(4)(وأحللت هبم من العقوبة

ۡصَبَح  :﴿يقول اهلل تعاىل قصة قارونيف 
َ
ِينَ َوأ ْ َمَٗكنَهُ  ٱَّلَّ ۡوا ِ  ۥَتَمنَّ ۡمِس ب

َ
نَّ  ٱۡۡل

َ
َ َيُقولُوَن َوۡيَكأ يَۡبُسُط  ٱّللَّ

ِۡزَق  نَّ وَ  ۦلَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِ  ٱلر  ن مَّ
َ
ۖٗ لَۡوََّلٓ أ ُ يَۡقِدُر نَّهُ  ٱّللَّ

َ
ۖٗ َوۡيَكأ َٰفُِرونَ ََّل ُيۡفلُِح  ۥَعلَۡيَنا َۡلََسَف بَِنا  ٨٢ ٱۡلَك

وِتَ كَِتََٰبهُ :﴿ آخر يقول اهلل تعاىليف مشهد ؛ (5)﴾
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وَت كِ ۦبِِشَماِلِ  ۥَوأ

ُ
َتَٰبَِيۡه َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَِِن لَۡم أ

٢٥ٓ  ِ ۡغَِنَٰ َعِن 
َ
ِ ُسۡلَطَٰنَِيۡه ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ ٢٨ َماَِلَهۡ   أ ُثمَّ ِِف ِسۡلِسَلٖٗ َذرُۡعَها ٣١َصلُّوُه  ٱَۡلَِحيمَ ُثمَّ ٣٠َهلََك َعِن 

ن اعتمدوا على جاههم تقرع هذه اآليات بشكل رهيب آذان الذي، (6)﴾٣٢ ٱۡسلُُكوهُ َسۡبُعوَن ذَِراَع  فَ 
لى اهلل بصورة مهولة مآل من مترد ع ، فأخربهمآلخرةمنعة هلم يف ا وسلطاهنم واعتربوا تسلطهم

املهول ردع  رتهييبالويف هذا األسلوب  لقه، بعد أن ساق حسرهتم وندامتهم؛واستعلى على خ
 املهول بعد الفراق احلتمي الذي ال ينكره أحد.ون مصريهم ع  للمخاطَبني لعلهم يَـ 

هم بالعذاب توعديالذي و افقني نهذا النمط من األسلوب التخويفي يف خماطبة املكما أن 
ُ وََعَد  ﴿:واخليبة حاضر يف كتاب اهلل عز وجل، يقول اهلل تعاىل َٰتِ ٱلُۡمَنَٰ وَ  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ  ٱّللَّ َٰ ارَ وَ  فِ  ٱۡلُكفَّ

                                                 
 .33األعراف، اآلية: سورة (1)
 .23ية: يونس، اآلسورة  (2)
 .13القمر، اآلية: سورة  (3)
 ،.22/023 ،1ط ،جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي: (4)
 .32القصص، اآلية: سورة  (5)
 .33-20احلاقة، اآلية: سورة  (6)
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ۖٗ نَاَر َجَهنََّم َخَِٰلِيَن فِيَها  ِِهَ َحۡسُبُهۡم  َولََعَنُهُم  ُ قِيٞم  ٱّللَّ َل  ﴿:تعاىل وقال، (1)﴾ ٦٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ َوقَۡد نَزَّ
َِٰت  ٱۡلِكَتَٰبِ َعلَۡيُكۡم ِِف  ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَي

َ
ِ أ َٰ َُيُوُضواْ ِِف  ٱّللَّ َٗ َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحَّتَّ  بَِها فَ

ُ
يُۡكَفُر بَِها َويُۡسَتۡهَزأ

 ِ ِۡثلُُهۡمَۗ إِنَّ  ۦٓ َحِديٍث َغۡۡيِه ا م  َ إِنَُّكۡم إِذ  َٰفِرِيَن ِِف َجَهنََّم ََجِيًعا ٱوَ  يَ ٱلُۡمَنَٰفِقِ َجاِمُع  ٱّللَّ  .(2)﴾١٤٠ۡلَك
ويف كثري من احلاالت يكون اخلطاب القرآين املوجه للمخالفني يشمل املسلمني كذلك، قال 

ِينَ وَ  ﴿:عند قوله تعاىل رمحه اهلل رشيد رضا وَن  ٱَّلَّ َهَب يَۡكزِنُ َٗ وَ  ٱَّلَّ َُّ ِ يِل َوََّل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِ  ٱۡلفِ  ٱّللَّ
ُۡهمفَبَ  ِ َِلٖم  ۡش 

َ
وجيوز أن تكون كما قال السدي يف املؤمنني املخاطبني باآلية املبينة ) :(3)﴾ ٣٤بَِعَذاٍب أ

حلال أولئك األحبار والرهبان، الذين صار مجع األموال واالفتتان بكثرهتا وخزهنا يف الصناديق 
ية مبعرفة اهلل وا لذة احلياة الروحواستغالهلا يف املصارف )البنوك( أعظم مههم يف احلياة؛ ألهنم فقد

فاخلطاب يف   ،(4)(منني من اإلخالد إىل هذه السفالةحتذيرا للمؤ -تعاىل وخشيته وحمبته وعبادته 
هذه اآليات وإن كان يشري إىل األحبار والرهبان فهو يسع املؤمنني كذلك، إلرهاهبم وتذكريهم 

 بالوعيد والعقاب الذي أرشدت إليه اآلية.
عن فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  حاضر يف سنة هذا النوع من اخلطاب أن جندكما 

إِنَّه   »َأيب َسِعيٍد اخل ْدرِيَّ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال يف أطراف بعض أحاديثه: 
خَيْر ج  ِمْن ِضْئِضئِ 

يِن َكَما اِجَره ْم، ميَْ َهَذا قـَْوٌم يـَتـْل وَن ِكَتاَب اللَِّه َرْطًبا، اَل جي َاِوز  َحنَ  (5) ر ق وَن ِمَن الد 
من خالل هذا النص  ؛(6)«وأظ نُّه  قَاَل لَِئْن أْدرَْكتـ ه ْم ألقْـتـ لَنـَّه ْم قـَْتَل مَث ودَ  مَيْر ق  السَّْهم  ِمَن الرَِّميَِّة؛

ة يه وسلم حالة املخالف الذي تربطه مع كتاب اهلل عالقلاحلديثي يشخص الرسول صلى اهلل ع

                                                 
 .33التوبة، اآلية: سورة  (1)
 .134سورة النساء، اآلية:  (2)
 .33التوبة، اآلية: سورة  (3)
 .14/332م، 1224 د.ط، ،نارتفسير المرشيد رضا:  (4)
، 3ط، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، معىن من ضئضئ هذا أو صئصئ: يعين من نسل هذا؛ القسطالين (5)

 .3/323هـ،  1323
، كتاب املغازي، باب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد رضي اهلل عنهما إىل اليمن قبل حجة صحيح البخاري (6)

 .2/332، 1433؛ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، رقم: 0/133، 3301الوداع ، رقم: 
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رب ض صلى اهلل عليه وسلم مستعمال ،ية جافة من اإلدراك احلقيقي والفهم الصحيحسطح
ئة اخلارج من لكي يصور هي ،يناسب البيئة املعتادة لرمي النبال رائع األمثال يف أسلوب خطايب

الدين كحالة خرق السهم للرمية، مث يعلن صلى اهلل عليه وسلم بكل صرامة وشدة العقاب الذي 
 لصنف من الناس. يستحقه هذا ا

إن تعدد جماالت أسلوب الرتهيب يف اخلطاب القرآين، سواء باستحضار العقوبات الدنيوية أو 
 ،حدث داخل نفسية اإلنسان إحداثبني، بغية األخروية، يناسب طبائع ونفسيات املخاطَ 

 لقوده حنو سبيل االستقامة واخلري.  وحتريك إحساسه ومشاعره وإيقاظ فطرة اخلوف فيه
ام العقوبات نظمة مقتنعة بتنزيل قوانني زجرية تتمثل يف نظمجيع األدر اإلشارة يف هذا املقام بأن جتو 

للحريات، أو  رةتا السالبة التعزيرية نها العقوبات املالية أووالذي خيتلف من بلد آلخر، سواء م
 اجلنائية الزجرية واننيللحياة، قصد محاية اإلنسان ومحاية النظام العام؛ والفرق بني القحىت السالبة 

اقف القرآنية بالعامل املو  القرآن هو تعليق العقوبة يف العديد من الوضعية واألسلوب الرتهييب يف
دراك طريق إل وفراألال اجملمي اإلكراه يف الدين، وإعطاء اإلنسان مع حتر  متاما لالنسجام األخروي،

هذا ال يعين إغفال ، و  مباحث احلرية الدينيةمعنا يف نبينهكما سوالرجوع إىل سبيل اإلنابة،   احلق، 
 .  العقوبات اجلسدية املنصوص عليها يف النص الديين بطبيعة احلال

 .منهج البرهنة وعرض البينة للمخالف في الخطاب القرآني-3

إن التزام الربهنة والدليل وإقامة احلجة على الكالم، من األسس اليت ب يِن عليها اخلطاب القرآين، 
 عرض الدليل ة اإلسالم يفأقرَّ من خالل حواراته املتعددة اإلثبات والبينة، وتربز قوة رسال حبيث

سائل اإلثبات، و الربهان مع احرتام مجيع قواعده وإلزام املخالف اإلتيان باحلجة والبيان ومتسكه بو 
ها بعض اآليات منَنتار ض ،رميواألمثلة على أسلوب الربهنة واملطالبة باحلجة كثرية يف القرآن الك

 صر.على سبيل املثال ال احل
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َها :﴿ قال تعاىل يُّ
َ
أ ا  ٱنلَّاُس َيٰٓ بِين  ا مُّ نَزنۡلَآ إََِلُۡكۡم نُور 

َ
ب ُِكۡم َوأ ِن رَّ ويقول ، (1)﴾١٧٤قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰٞن م 

ُٗ قُۡل فَلِلَّهِ  :﴿سبحانه ۖٗ  ٱۡۡلُجَّ ُٗ َۡجَعِ  ٱۡلَبَٰلَِغ
َ
َُٰكۡم أ قُۡل َهاتُواْ  ﴿:قال تعاىلو  ،(2)﴾ ١٤٩َي فَلَۡو َشآَء لََهَدى

)األنبياء، اآلية:  (،111: الكرمي: )البقرة، اآلية تكررت أربع مرات يف القرآن ،﴾ ...بُۡرَهََٰنُكمۡ 
 .(30(، )القصص، اآلية: 33اآلية: )النمل، (، 23

، ونعت املسميات نفال مكان للُّْبِس والشَُّبه يف اخلطاب اإلسالمي، ولكنه الوضوح واحلجة والربها 
افرتاء وهذان و ألن الباطل كذب  ،اإلتيان بالربهان ناهلل تعاىل يعلم بأهنم عاجزون عبأمسائها، ف

برهان هلما، وال ريب أن شأن من يتزعم الكذب واالفرتاء قوم عميت بصائرهم وانتكست ال 
يصف لذلك ، بينةأفئدهتم، فحجبوا النظر إىل الدليل والربهان، فهم جيادلون بال سلطان وال 

ِينَ إِنَّ ﴿ :يقول تعاىلسلطان مبني، باملفرتي واملتكرب؛ بال دليل وال  القرآن الكرمي اجملادل يَُجَِٰدلُوَن  ٱَّلَّ
َِٰت  ِ ِِفٓ َءاَي ا ُهم بَِبَٰلِغِيهِۚ فَ  ٱّللَّ َُٰهۡم إِن ِِف ُصُدورِهِۡم إَِّلَّ كُِۡبٞ مَّ تَى

َ
ِ  ٱۡسَتعِذۡ بَِغۡۡيِ ُسۡلَطٍَٰن أ ِۖٗ ب ِميعُ ٱُهَو  ۥنَّهُ إِ  ٱّللَّ  لسَّ

 .(3)﴾٥٦ ٱِۡلَِصۡيُ 
نَزَل  :﴿وقال تعاىل

َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآءٞ َسمَّ

َ
ٓ أ ُ إِۡن ِِهَ إَِّلَّ بَِها ِمن ُسۡلَطٍَٰنۚ إِن يَتَّبُِعوَن  ٱّللَّ

نَّ إَِّلَّ  نُفُسۖٗ َوَما َتۡهَوى  ٱلظَّ
َ
ى مسع وقلب املتلقي، أساسي عند فسلطة الربهان واحلجة عل؛ (4)﴾ ٱۡۡل

ٓۖٗ إِن تَتَّبِعُ  ﴿:يقول تعاىل ،اإلقناع واحلجاج ِۡن ِعۡلٖم َفُتۡخرُِجوهُ نَلَا نَّ إَِّلَّ  ونَ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم م  نُتۡم ِإَو ٱلظَّ
َ
ۡن أ

 .(5)﴾١٤٨إَِّلَّ ََّتُۡرُصوَن 
ل والربهان،  يففي العديد من النصوص اخلطابية يتعقب القرآن مزاعم املدعني بطلب الدل

َنا :﴿ كقوله تعاىل َۡذُتۡم ِعنَد  ٱنلَّارُ َوقَالُواْ لَن َتَمسَّ َّتَّ
َ
ۡعُدوَدة   قُۡل أ ا مَّ يَّام 

َ
ٓ أ ِ إَِّلَّ ا فَلَن ُُيۡلَِف  ٱّللَّ ُ ٱَعۡهد   ۥٓۖٗ َعۡهَدهُ  ّللَّ

ۡم َتُقولُوَن لََعَ 
َ
ِ أ َٰتِ  قُۡل َمن رَّبُّ :﴿ وكقوله تعاىل، (6)﴾٨٠َما ََّل َتۡعلَُموَن  ٱّللَّ َمََٰو ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
ُ  قُِل  ٱۡۡل قُۡل  ٱّللَّ

                                                 
 .133النساء، اآلية: سورة  (1)
 .132األنعام، اآلية: سورة  (2)
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 .23سورة النجم، اآلية:  (4)
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فَ 
َ
َۡذتُمأ ِن ُدونِهِ ٱَّتَّ ا  ُقۡل َهۡل يَۡسَتوِي  ۦٓ م  ا َوََّل ََض   نُفِسِهۡم َنۡفع 

َ
ۡوَِلَآَء ََّل َيۡملُِكوَن ِۡل

َ
ۡعَمَٰ أ

َ
  ٱِۡلَِصۡيُ وَ  ٱۡۡل

َ
ۡم َهۡل أ

لَُمَُٰت تَۡسَتوِي  َۗ وَ  ٱلظُّ ۡم َجعَ  ٱنلُّوُر
َ
ْ أ ِ  لُوا ََكٓءَ َخلَُقواْ َكَخۡلقِهِ ّلِلَّ ُ ُقِل  َعلَۡيِهۡم   ٱۡۡلَۡلقُ فَتََشََٰبَه ۦ ُُشَ ءٖ َخَٰلُِق ُك ِ  ٱّللَّ  ََشۡ

َِٰحدُ َوُهَو  َٰرُ  ٱۡلَو ذه ه على شكل تساؤالت، جتمعو قمة يف التحدي، ، بأسلوب يعترب (1)﴾١٦ ٱۡلَقهَّ
رض اآلية جمموعة تعكما لنور،  بني املتناقضني، النفع والضر، العمى واإلبصار، الظلمة وا النصوص

  ات اليت ال ينكرها العقل واحلواس:من املسلم
َٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ  ﴿- َمََٰو ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
  ؟﴾ ...ٱۡۡل

فَ  ﴿-
َ
َۡذتُمقُۡل أ ِن ُدونِهِ  ٱَّتَّ ۡوَِلَآءَ  ۦٓ م 

َ
 ؟ ﴾...أ

ۡعَمَٰ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي  ﴿-
َ
  ؟﴾ ..ٱِۡلَِصۡيُ وَ  ٱۡۡل

ۡم َهۡل تَۡسَتوِ  ﴿-
َ
لَُمَُٰت ي أ َۗ وَ  ٱلظُّ   ؟﴾ ...ٱنلُّوُر

ۡم َجعَ  ﴿-
َ
ْ أ ََكَٓء َخلَُقواْ َكَخۡلِقهِ  لُوا ِ ُُشَ   ؟﴾ ...َعلَۡيِهۡم   ٱۡۡلَۡلقُ فَتََشََٰبَه  ۦّلِلَّ

رتم فيه عالقة املقدمات ب يقع االستنتاج ذا العرض الربهاين العجيببعد ه  قُِل  ﴿:النتائجوالذي حت 
 ُ ءٖ  ٱّللَّ ِ ََشۡ

َِٰحدُ َوُهَو َخَٰلُِق ُك  َٰرُ  ٱۡلَو  .﴾ ...ٱۡلَقهَّ
َ إِنَّ  عاىل:﴿يقول ت بالرباهني الساطعة، للداللة على وجود اهلل تعاىل بنفس الطريقةو   ٱّللَّ

ِ فَالُِق  ۖٗ وَ  ٱۡۡلَب  ِرُج  ٱلَۡمي ِتِ ِمَن  ٱۡلَۡحَّ ُُيۡرُِج  ٱنلََّوىَٰ َٰلُِكُم  ٱۡلَۡح ِ  ِمَن  ٱلَۡمي ِتِ َوُُمۡ ۖٗ َذ ُ َٰ تُ  ٱّللَّ ّنَّ
َ
 ،(2)﴾٩٥ۡؤَفُكوَن فَأ

، فيما هو ميت قدرة زرع احلياة فبعد بيان حقيقة شق البذرة اليت هي أصل النبتة والتأكيد على
 حلجج الساطعةا لعل العقول والقلوب تتفاعل مع كل هذه ،يشري القرآن الكرمي إىل مصدر احلدث

َٰلُِكُم  ﴿:الرباهني املستنرية، قال تعاىلو  ۖٗ َذ ُ َٰ تُؤۡ  ٱّللَّ ّنَّ
َ
 .﴾ ...فَُكونَ فَأ

ِم  ﴿:قوله تعاىل املنهج القرآين يف كما يتضح املسلك الربهاين يف
َ
َُذوٓ أ َِن  اْ ٱَّتَّ ٗ  م  ۡرِض َءالَِه

َ
 ٱۡۡل

وَن  ٌٗ إَِّلَّ ٢١ُهۡم يُنِۡشُ ُ لَۡو ََكَن فِيِهَمآ َءالَِه ِ لََفَسَدتَا  فَُسۡبَحََٰن  ٱّللَّ ِ  ٱّللَّ ا يَِصُفوَن ََّل يُۡس  ٱۡلَعۡرِش َرب  ا ُل عَ َعمَّ مَّ
ِم ٢٣لُوَن َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡس 

َ
ْ أ َُذوا ِِعَ َوذِۡكُر َمن َقۡبِلۚ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱَّتَّ ۖٗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡمۖٗ َهََٰذا ذِۡكُر َمن مَّ  ٗ َءالَِه

ۡكََثُُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن 
َ
ۖٗ بَۡل أ ۡعرُِضوَن  ٱۡۡلَقَّ  تدرج اآليات يف حلتبني يف مجيع مراي ، وهكذا(3)﴾٢٤َفُهم مُّ
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املثال املعروض، حضور منهج الربهنة على حقيقة الوجود، وذلك عرب احلقائق العلمية اليقينية 
بطل عرب ييف صفة مسلمات، واليت من خالهلا امللموسة واحملسوسة، واليت تعتمد على فرضيات 

كون م أن خلق الوحبك هلة، ألن ذلك مدعاة لفساد الوجود،املنطق والربهان استحالة تعدد اآل
يستحيل وجود آهلة أخرى تشرتك يف اخللق؛ ونالحظ احرتام منهج البحث عجزة باهرة، إذن م

َوَمآ  :﴿اىلقوله تع  عالقة املقدمات بالنتائج كما جاء بعد هذا العرض االستفهاميالعلمي يف
نَّهُ 

َ
ۡرَسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
نَا  فَ  ََّلٓ  ۥأ

َ
ٓ أ ََٰه إَِّلَّ نفس املنهج يتجلى ؛ (1)﴾ ٢٥ ٱۡعُبُدونِ إَِل

ا ُتۡمُنوَن  :﴿يف قوله تعاىل فََرَءۡيُتم مَّ
َ
نتُۡم ََّتۡلُُقونَهُ ٥٨أ

َ
ۡم ََنُۡن  ۥٓ َءأ

َ
، فبحكم حقيقة وجود (2)﴾ ٥٩ ٱۡلَخَٰلُِقونَ أ

 ملين.خلق ااملين وحبكم أن أصل اإلنسان من املين، فيستحيل على اإلنسان 
خلطاب رات املنهج الربهاين يف اهبذه السلسلة من االستدالالت وهذا احلشد من اآليات تربز مها

 وقيف سَ  الدور الفعال للنص القرآين، لتتجلى معامل التوجيه وسبل اإلرشاد، الستنتاج القرآين
 الناس إىل طريق النجاة. 
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 .خالف في المنهج القرآنيأسس التواصل مع الم الفصل الثاني:                   

إن التواصل هو عبارة عن تبادل للمعلومات بني جهتني أو يزيد، جهة ملقية واألخرى مستقبلة، 
ولقد شهد اجملتمع اإلنساين على ممر التاريخ تفاعال ثقافيا ومعرفيا، فرضته الطبيعة االجتماعية 

ية يستحيل على آلخر غريزة إنسانالتواصلية اليت يتمتع هبا اإلنسان، حبيث يعترب التواصل مع ا
األفراد واجلماعات التملص منها، ولقد رزق اهلل تعاىل اإلنسان مبجموعة حواس للتواصل مع 

القرآين،  كما أكد على ذلك النص  مل اخلارجي والتفاعل مع متغرياته والتأقلم مع طبيعته، العا
ُ وَ  ﴿:يقول تعاىل َهَٰ  ٱّللَّ مَّ

ُ
ِنَۢ ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم م 

َ
ۡمعَ ا وََجَعَل لَُكُم تُِكۡم ََّل َتۡعلَُموَن َشۡي أ بَۡصَٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡۡل

ۡف وَ 
َ
، أخرجنا سبحانه وتعاىل جنهل األشياء اليت حتيط بنا، وركب (1)﴾ ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن  َدةَ ٱۡۡل

راكه حنو دفينا آليات التوصل إىل أصل اخللق، وأدوات التواصل مع املخلوقات، ليسري اإلنسان بإ
 الشكر والعرفان.   ها رداءفي لِبس ويسمو بروحه املعرفة، ويرقى ببشريته

َها َيٰٓ ﴿ :نقل القرطيب يف تفسريه عن ابن العريب عند تفسري قوله تعاىل يُّ
َ
إِنَّا َخلَۡقَنَُٰكم  ٱنلَّاُس أ

  ْ ا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا نََثَٰ وََجَعۡلَنَُٰكۡم ُشُعوب 
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد م 

َ
ِ إِنَّ أ َُٰكۡم  إِنَّ  ٱّللَّ ۡتَقى

َ
َ أ  َعلِيٌم َخبِۡيٞ  ٱّللَّ

. قال: )خلق اهلل اخللق بني الذكر واألنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق هلم منها (2)﴾١٣
   .(3)التعارف، وجعل هلم هبا التواصل للحكمة اليت قدرها وهو أعلم هبا(

 ية يف السنوات األخرية تقدما باهرا يف فنون التواصل واإلعالم،تعيش اجملتمعات البشر 
فعقدت لذلك العديد من اللقاءات الدولية والوطنية، وفتحت جمموعة من املدارس والكثري من 
الفروع األكادميية يف كربى اجلامعات، لدراسة خمتلف جماالت النظريات التواصلية، اليت أصبحت 

ن التقنيات إلكي يؤدي التواصل الدور اإلجيايب والتفاعلي، فاليوم؛  من مقاييس القوة يف عاملناض
التواصلية احلديثة اليت غزت عاملنا اليوم  كالتواصل العابر للقارات، أو وسائل االتصال التقليدية، 
اليت ما زالت تفرض نفسها على العالقات البشرية حبكم الفطرة، كتواصل أصحاب القرية الصغرية، 

                                                 
 .33النحل، اآلية: سورة  (1)
 .13احلجرات، اآلية: سورة  (2)
 .13/332 ،م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (3)



21 
 

 حمكومة مبجموعة من األخالقيات والقواعدفكلها عالقات اإلنسانية املباشرة، أو أنواع ال
، لضبط ، وجمموعة أدبياتالقرآين مجلة سلوكيات، ويف هذا اإلطار لقد وضع املنهج واالعتبارات

قواعد التواصل مع الغري عرب دليله األول القرآن الكرمي، الذي يعترب نصه خطابا تواصليا بامتياز 
لقه أوال، أنزله اهلل تعاىل لريبط اإلنسان خبا الذي -ا هلذا املوضوع يف داللة اخلطابقنلقد تطر -

ولينظم العالقات بني بين البشر، فاستطاع يف ظرف وجيز، جباللة تركيبه ووجاهة أسلوبه ورزانة 
  .املتشددة وتنظيم العالقات املضطربة وإقناع العقول الغليظة أخالقه كسب القلوب
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 .المبحث األول: المصداقية في التواصل مع اآلخر                      

 .التأصيل للمصداقية كمنهج من القرآن الكريم المطلب األول:

ويف الصحاح: )الصدق خالف الكذب،  (ص. د. ق)أصل كلمة املصداقية من اجلذر الثالثي، 
ق ه . ويقال للرجل ا تح، لشجاع والفرِس اجلواِد: إنّه لذو َمْصَدق بالفوهذا مصداق هذا، أي ما ي َصد 

 .(1)أي صاِدق  احلملة وصادق اجلري، كأنه ذو ِصْدٍق فيما يَِعد َك من ذلك(
ويف معجم اللغة العربية املعاصرة: )ِمْصداق وِمْصداقة: صيغة مبالغة من صَدَق/ صَدَق 

ليل و امرأة ِمْصداق/ مِ -يف: كثري  الّصدق "مؤمن تِقيٌّ ِمْصداقٌ  الشَّاهد ْصداَقة، وِمْصداق األمر: الدَّ
على صدقه "هذا ِمْصداق قوله"، وِمْصداقِيَّة: مصدر صناعّي من ِمْصداق: مطابقة الفعل للقول، 

  .(2)(جدارة الشَّخص أو األمر بأن يكتسب الث قةَ 
التعريف ميكن القول بأن رحى املصداقية يدور حول مطابقة األفعال  من خالل هذا 

ب املفتاح الذي يفتح القلو قوال الصادقة، وهذا من أهم أصول التواصل مع اآلخر، بل هي لأل
 القواعد واألسس اليت تربز يف عمق النظام القرآين واليت ومن والعقول الستقبال أنواع اخلطاب؛

ُمُرو ﴿:يقول تعاىلتكسبه زيادة تأثري وفعالية، قيمة انسجام وتوافق األعمال لألقوال، 
ۡ
تَأ

َ
 ٱنلَّاَس َن أ

 ِ ِ ب نُتۡم تَۡتلُوَن  ٱۡلُِب 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
َٗ َتۡعقِلُوَن  ٱۡلِكَتََٰب  َوتَنَسۡوَن أ فَ

َ
، التوبيخ واإلنكار يف اآلية يبني (3)﴾ ٤٤أ

ان ، ويذكرهم بآفة النسيان الذي كهلممحق وعدم اتزان األشخاص الذين ختالف تصرفاهتم أقوا
 سبب الغواية.

حول هذه اآلية:) والغرض من هذا هو النداء على كمال  محه اهللر  الطاهر بن عاشور قال
خسارهم ومبلغ سوء حاهلم الذي صاروا إليه حىت صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم 
الصانع بصناعته والتاجر بتجارته ال يقصدون إال إيفاء وظائفهم الدينية حقها ليستحقوا بذلك 

                                                 
 .3/1043 ،هـ1343، 3، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري:  (1)
 .2/1233 ،ه1322، 1ط ،معجم اللغة العربية المعاصرة (2)
 .33البقرة، اآلية: سورة  (3)
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فهم ال ينظرون إىل حال أنفسهم جتاه تلك األوامر اليت ما يعوضون عليه من مراتب ورواتب 
  .(1)يأمرون هبا الناس(

رِيُد إَِّلَّ  :﴿كما يف قوله تعاىل  
ُ
َُٰكۡم َعۡنُه  إِۡن أ ۡنَهى

َ
َخالَِفُكۡم إََِلَٰ َمآ أ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ۡصَلَٰحَ َوَمآ أ َما  ٱۡۡلِ

ِ  ٱۡسَتَطۡعُت    ب
ِ  َوَما تَۡوفِيِِقٓ إَِّلَّ نِيُب  َعلَۡيهِ  ٱّللَّ

ُ
ُۡت ِإَوََلۡهِ أ واخلطاب يف اآلية شامل لألمة لعدم  ،(2)﴾٨٨تََوَّكَّ

دى ألن هذا يفقد املصداقية ل ،ويف هذا بيان النهي عن خمالفة القول العمل وجود ختصيص،
َها  :﴿قال تعاىلالداعية،  يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ ۡقًتا ِعنَد َكُُبَ مَ  ٢َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما ََّل َتۡفَعلُوَن  ٱَّلَّ ن َتُقولُواْ َما  ٱّللَّ

َ
أ

يف فتح القدير: )كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون أي: عظم ذلك ،  (3)﴾ ٣ََّل َتۡفَعلُوَن 
قاتة مصدران، يقال: رجل مقيت وممقوت إذا مل حيبه 

َ
يف املقت، وهو البغض، واملقت وامل

ةِ ِِف  ۥُيۡعِجُبَك قَۡوُلُ  َمن ٱنلَّاِس َوِمَن  ﴿وقال تعاىل:؛ (4)الناس( ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ َ َويُۡشِهُد  ٱلُّ َٰ َما ِِف قَ  ٱّللَّ  ۦۡلبِهِ لََعَ
َلُّ 

َ
  .(5)﴾ ٢٠٤ ٱۡۡلَِصامِ َوُهَو أ

 : اء  بِالرَّج ِل يـَْوَم جي َ »عن أسامة رضي اهلل عنه أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يـَق ول 
ار  بَِرَحاه ، فـََيْجَتِمع  أَْهل  النَّاِر فـَتَـْنَدِلق  أَقْـَتاب ه  يف النَّاِر، فـََيد ور  َكَما يَد ور  احلِْمَ  اْلِقَياَمِة فـَيـ ْلَقى يف النَّارِ 

ِر؟ قَاَل: ك ْنت  َعَلْيِه فـَيَـق ول وَن: َأْي ف اَلن  َما َشأْن َك؟ أَلَْيَس ك ْنَت تَْأم ر نَا بِاْلَمْعر وِف َوتـَنْـَهانَا َعْن اْلم ْنكَ 
 ، موقف رهيب ملن خان هذه القيمة. (6)«اك ْم َعْن اْلم ْنَكِر َوآتِيهِ ر ك ْم بِاْلَمْعر وِف َواَل آتِيِه، َوأَنـْهَ آم  

 عن ،عن اآلخريناإلنسان جمبول على االقتباس من حميطه، وجل الناس يأخذون الدين 
ا تراجعوا وكان اءلوا ولرمبخمالفة الفعل للقول، تستبني هلم القدوة واألسوة، فإذا رأوا أي شبهة أو 

 .هم، أو ردهتم، وهذه طبيعة بشريةسببا يف تنفري 

                                                 
 .1/333 ،ه1233 التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (1)
 .33هود، اآلية: سورة  (2)
 .3-2الصف، اآلية: سورة  (3)
 .0/231 ه،1313 ،1ط، فتح القديرشوكاين: ال (4)
 .243البقرة، اآلية: سورة  (5)
 .2/1323، 311باب صفة النار وأهنا خملوقة، رقم  ، كتاب بدء اخللق،صحيح البخاري (6)
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بُوِك  ﴿تعاىل:قوله  كما يف
َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما ََكَن أ

ُ
أ  َيٰٓ

َ
ا  ٱۡمَرأ ِك بَغِي   مُّ

ُ
 قال الشوكاين ،(1)﴾ ٢٨َسوۡءٖ َوَما ََكنَۡت أ

حشة من ذرية الصاحلني بيه على أن الفا)هذا فيه تقرير ملا تقدم من التعيري والتوبيخ، وتن: رمحه اهلل
 .(2)( مما ال ينبغي أن تكون

ْوَلٰٓئَِك :﴿ يف قوله سبحانهو 
ُ
ِينَ أ ۖٗ َهَدى  ٱَّلَّ ُ َُٰهُم  ٱّللَّ َۗ فَبُِهَدى ۡس  ٱۡقَتِدۡه

َ
ٓ أ ۡجًر ۖٗ إِۡن ُهَو إَِّلَّ ذِۡكَرىَٰ قُل َّلَّ

َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

 .(3)﴾٩٠لِۡلَعَٰلَِمَي 
باجملتمع، تقاء لالر معامل االهتداء بالقدوة الصاحلة والتأسي بأخالقهم يرسم املنهج القرآين 

لى التأثري يف القدرة ع اكتسب املصداقية، وتكون هلفحينما تتصف القدوة باألخالق الفاضلة ت
ة ماعات ويساعد على خلق الثقاآلخر، األمر الذي خيلق التواصل اإلجيايّب لدى األفراد واجل

 .واالستئمان بينهم
َلْيِه ْن َسْعد بن أيب وقَّاص قَاَل : َلمَّا َكاَن يـَْوم  فـَْتِح َمكََّة أَمََّن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  عَ عَ 

اَن ْبِن ٍح فَِإنَّه  اْخَتَبَأ ِعْنَد ع ْثمَ ، َقاَل : َوأَمَّا اْبن  َأيب َسرْ مَسَّاه مْ َوَسلََّم النَّاَس ِإالَّ أَْربـََعَة نـََفٍر َواْمرَأَتـَنْيِ وَ 
َعِة َجاَء بِِه َحىتَّ  َأْوقـََفه  َعَلى َرس وِل  َعفَّاَن فـََلمَّا َدَعا َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس ِإىَل اْلبَـيـْ

ْأَسه  فـََنظََر إِلَْيِه َثاَلثًا ك لُّ َذِلَك رَ  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: يَا َنيبَّ اللَِّه بَاِيْع َعْبَد اللَِّه فـََرَفعَ 
اَن ِفيك ْم َرج ٌل َرِشيٌد يـَق وم  ِإىَل َهَذا أََما كَ » يَْأََب فـََبايـََعه  بـَْعَد َثاَلٍث مث َّ أَقْـَبَل َعَلى َأْصَحابِِه فـََقاَل: 

ا َرس وَل اللَِّه َما يف نـَْفِسَك َأاَل َما َنْدرِي يَ َحْيث  َرآين َكَفْفت  َيِدي َعْن بـَيْـَعِتِه فـَيَـْقتـ ل ه  " فـََقال وا : 
َنا بَِعْيِنَك قَاَل:  ِ »َأْوَمْأَت إِلَيـْ فلم يسمح صلى ،  (4) «إِنَّه  اَل يـَْنَبِغي لَِنيبٍّ َأْن َتك وَن لَه  َخائَِنة  اأْلَْعني 

دش أخالق النبوة ببعض احلركات  رفات املشينة.التصأو  اجلسدية املعيبة اهلل عليه وسلم أن خت 
                                                 

 .12اآلية: مرمي، سورة  (1)
 .3/322، ه1313 ،1ط، فتح القديرالشوكاين:  (2)
 .24األنعام، اآلية: سورة  (3)
، باب احلكم يف املرتد، سنن النسائي ؛3/324، 2333رقم م(،2442ه، 1334، 1ط، داود سنن أبي (4)

؛ واحلاكم: 3/302، 13332رقم السنن الكبرى، ؛ والبيهقي: 3/140م، 1233ه/1343، 2، ط3433رقم
، وقال احلاكم َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى 3/33م، 1224ه/1311، 1، ط3334، رقمالمستدرك على الصحيحين

 ْرِط م ْسِلٍم، ومََلْ خي َر َجاه .شَ 
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َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت »يف احلديث:  موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم كما عرب عن هذه القيمة  
ليحطم الصورة النمطية لطبيعة اجملتمعات حينها، اليت يسود  ،(1)«حم َمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعت  َيَدَها

وذجا راقيا ، فكان التصريح النبوي ّنل الصوريةواألشكا فيها التفاضل القائم على األنساب واجلاه
تماعية، بدون النظر إىل مكانتهم االج بدءا بالقيادة للمصداقية يف تطبيق األحكام على اجلميع

 لريسم بذلك خط الدعاة والقادة ويسطر معامل القدوة انطالقا من الذات.   
ِ لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل  :﴿قال تعاىل سۡ  ٱّللَّ

ُ
َ َوٌة َحَسَنٗٞ ل َِمن ََكَن يَرُۡجواْ أ َكَر َوذَ  ٱٓأۡلِخرَ  ٱَۡلَۡومَ وَ  ٱّللَّ

 َ ا  ٱّللَّ  .(2)﴾ ٢١َكثِۡي 
ولقد بني القرآن الكرمي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كذلك يف حاجة إىل األسوة كما 

ۢنَبآءِ  :﴿يف مفهوم قوله تعاىل
َ
 نَُّقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

 ۡۡلَقُّ ٱفَُؤاَدَك  وََجآَءَك ِِف َهَِٰذهِ  ۦَما نُثَب ُِت بِهِ  ٱلرُُّسلِ َولُُك  
 .(3)﴾ ١٢٠َوَموِۡعَظٗٞ َوذِۡكَرىَٰ لِۡلُمۡؤِمنَِي 

ْهِدي ِإىَل ِإنَّ الص ْدَق يَـ » عن عبد اهلل بن مسعود، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
َوِإنَّ الَكِذَب يـَْهِدي ِإىَل  ،يًقاْصد ق  َحىتَّ َيك وَن ِصد  الرَّج َل لَيَ  الرب ، َوِإنَّ الرِبَّ يـَْهِدي ِإىَل اجلَنَِّة، َوِإنَّ 

ا  .(4)« بًاالف ج وِر، َوِإنَّ الف ج وَر يـَْهِدي ِإىَل النَّاِر، َوِإنَّ الرَّج َل لََيْكِذب  َحىتَّ ي ْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّ
 أيب ذر رضي اهلل عنه عن عنكما تتجلى أصول هذه القاعدة يف احلديث القدسي، 

َنك ْم يَا ِعَباِدي ِإين  َحرَّْمت  الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي، وَ  » النيب صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: َجَعْلت ه  بـَيـْ
ما حك أوال مث جعلها كتب رب األرباب هذه القاعدة على نفسه  لقد (5)،« حم َرًَّما، َفاَل َتظَاَلم وا

 ربوبني.العبيد امل بني تشريعيا

                                                 
؛ ومسلم، كتاب 3/134، 3333، كتاب احلدود، بَاب  ِإقَاَمِة احل د وِد َعَلى الشَّرِيِف َوالَوِضيِع، رقمصحيح البخاري (1)

 .3/1310، 1333احلدود، باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، رقم
 .21ة: ألحزاب، اآليسورة (2)
 .124هود، اآلية: سورة  (3)
 .3/20، 3423؛ رقم112التوبة، اآلية: ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ﴿ ، كتاب األدب، بابصحيح البخاري (4)
 .3/1223 ،2033كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، رقم ،مسلم صحيح  (5)
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 ، وذلكرنجاح التواصل مع اآلخل القدوة املصداقية يف حياة جمموع هذه النصوص تربز أمهية ودور
أن فطرة اإلنسان االقتداء بالغري، فالق دوة احلسنة ترقى باجلماعة وباجملتمع، والسلوك احلسن له 

 .آلخروقع مباشر على ا

 .المطلب الثاني: مكونات المصداقية التواصلية

 ط الصلة باهللر ربعنص-4

ياة اجملتمعات حإن أساس الرتبية الدينية يف اإلسالم ومتام املصداقية مبين على دوام الصلة باهلل، ف
ى أنواع االتصال، أمس ، وهذه مناهلل ودوام الصلة بهب ربط العالقة يف حبياة أفرادها، وحياهتم حتما

َها  ﴿:قال تعاىل ،لرقابة يف اجملتمعاتلق اخل وأجنع السبل يُّ
َ
أ ْ  ٱنلَّاُس َيٰٓ ِيَربَُّكُم  ٱتَُّقوا ِن  ٱَّلَّ َخلََقُكم م 

ا َونَِسآء   وَ  ْ نَّۡفٖس َََِٰٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَثَّ ِمۡنُهَما رَِجاَّل  َكثِۡي  َ  ٱتَُّقوا ِي ٱّللَّ رَۡحاَم  وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱَّلَّ
َ
 ٱۡۡل

َ إِنَّ  اقِ ََكَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱّللَّ   .(1)﴾ ١ يب 
نَّ  ﴿:قال تعاىلو 

َ
لَۡم تََر أ

َ
َ أ َٰتِ َيۡعلَُم َما ِِف  ٱّللَّ َمََٰو ۡرِضٍۖ َوَما ِِف  ٱلسَّ

َ
ٍٗ إَِّلَّ ُهَو َرابُِعُهۡم  ٱۡۡل ََٰث َۡوىَٰ ثََل َما يَُكوُن ِمن جنَّ

ۡكََثَ إَِّلَّ 
َ
َٰلَِك َوََّلٓ أ ۡدَّنَٰ ِمن َذ

َ
ٍٗ إَِّلَّ ُهَو َسادُِسُهۡم َوََّلٓ أ ۡيَن َما َكَ َوََّل ََخَۡس

َ
ْۖٗ ُهَو َمَعُهۡم أ ِئُُهم بَِما َعِملُواْ  نُوا ُثمَّ يُنَب 

َ إِنَّ  ٱۡلقَِيََٰمِٗۚيَۡوَم  ٍء َعلِيٌم  ٱّللَّ ِ ََشۡ
تأيت هذه اآليات إلشعار اإلنسان حبجم املسؤولية ، 2)﴾ ٧بُِكل 

  امللقاة على عاتقه وبأنه مسؤول عن كل صغرية وكبرية يوم لقاء اهلل تعاىل.
َۡجَعَِي فََوَرب َِك لَنَۡس  :﴿تعاىل قالو 

َ
ُهۡم أ ا ََكنُواْ َيۡعَملُونَ ٩٢لَنَّ  .(3)﴾ َعمَّ

ن  لبناء الضمري احلي داخل الكياالقرآن الكرمي يسعى نهج واضح املعامل من خاللهم هإن       
،  ة من الذاتلقوعلى احلسبة املنط لبناء اإلنسان على الرقابة اإلهلية وعلى الوازع الديين،البشري، 

 :م قالعن النيب صلى اهلل عليه وسل أيب موسى األشعري رضي اهلل عنهحديث كما يبني ذلك 

                                                 
 .1النساء، اآلية: سورة  (1)
 .3اآلية:  اجملادلة،سورة  (2)
 .23-22احلجر، اآلية: سورة  (3)
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َي تِ  »
 ،، وال يغرتن أحد بالتقدم املزعوم(1)« َمَثل  الَِّذي َيْذك ر  رَبَّه  َوالَِّذي الَ يَْذك ر  رَبَّه ، َمَثل  احَلي  َوامل

التملص والتحرر  القائم علىو ، واملصلحة ملبين على االستهالكاملتجلي يف أشكال وأنواع التواصل ا
ىل زوال، فمصريه ال حمالة إ ،وإشباع الغرائز األنانية وحب التسلطب من الرقابة اإلهلية واملصبوغ

ِب َءالِ ﴿ :قال تعاىل عتبار واالتعاظ مبن سبق من األمم،لال والقرآن يدعوا باستمرار
ۡ
 فِرَۡعۡوَن َكَدأ

ِينَ وَ  بُواْ أَِب ٱَّلَّ ٞ ََكنُواْ َظَٰلِِمَي ِمن َقۡبلِِهۡم  َكذَّ ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن  َو ُّٞ 
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم وأ

َ
َِٰت َرب ِِهۡم فَأ  .(2)﴾٥٤َي

ربط الصلة باهلل، سبيل رفع اهللع واجلزع والشح يف العالقات، وإحالل الطمأنينة يف النفس إن 
نَسَٰنَ إِنَّ ﴿ :اىلويف اجملتمع، يقول تع ُه   ١٩ُخلَِق َهلُوًَع  ٱۡۡلِ ُّ إَِذا َمسَّ ُه   ٢٠َجُزوَع   ٱلۡشَّ َمُنوًَع  ٱۡۡلَۡۡيُ ِإَوَذا َمسَّ

ِينَ   ٢٢ ٱلُۡمَصل ِيَ إَِّلَّ   ٢١ تِِهۡم َدآئُِموَن  ٱَّلَّ َٗ َٰ َص ِينَ  :﴿قال تعاىل؛ (3)﴾  ٢٣ُهۡم لََعَ إِنَّ  ٱنلَّاُس َقاَل لَُهُم  ٱَّلَّ
ا َوَقالُواْ َحۡسبَُنا  ٱۡخَشوُۡهمۡ َقۡد ََجَُعواْ لَُكۡم فَ  َس ٱنلَّا ُ فََزاَدُهۡم إِيَمَٰن   .(4)﴾ ١٧٣ ٱلَۡوكِيُل َونِۡعَم  ٱّللَّ

فكل ما أوحاه اهلل تعاىل ألنبيائه فهو ملعرفة اهلل والوصول إليه سبحانه، فتلك بغية 
ومدى ه رهني عالقة اإلنسان خبالق وحتصيل املعايلوأمل العابدين، وهو جوهر الدين؛  السالكني،

ِ َسَيۡهِديِن :﴿ قال سبحانه إقباله عليه، ريق الرشد إىل اهلل ط سريالو ، (5)﴾٩٩َوَقاَل إِّن ِ َذاهٌِب إََِلَٰ َرب 
ِينَ :﴿ قال تعاىل والطمأنينة واالرتقاء، واالهتداء َ يَۡذُكُروَن  ٱَّلَّ َٰ ُجُنوبِِهۡم  ٱّللَّ ا َولََعَ ا َوُقُعود  ُروَن وَ قَِيَٰم  يََتَفكَّ

َٰتِ ِِف َخۡلِق  َمََٰو ۡرِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٗ  ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب  ٱۡۡل  .(6)﴾١٩١ ٱنلَّارِ َربََّنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰط

ولقد ضرب السلف الصاحل أروع األمثلة يف حتقق تلك املعاين، فأقبلوا على اهلل بقلوب 
ان األنس مع اهلل، يسارعون ويسابقون فكسبوا الرهمع اهلل، ووطنوا أنفسهم يف ساعات وساحات 

صلى اهلل  كانت تلك تربية وتوجيهات الرسول  وهاهبم املخالف مبهابتهم من اهلل، وفازوا بالدارين

                                                 
 .3/33 ،3343، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل عز وجل، رقمصحيح البخاري (1)
 .03-03األنفال، اآلية: سورة  (2)
 .21-12املعارج، اآلية:سورة  (3)
 .133آل عمران، اآلية: سورة  (4)
 .22الصافات، اآلية: سورة  (5)
 .121آلية: آل عمران، اسورة  (6)
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َفَكاَن »قَاَل َسامِلٌ:  «نِْعَم الرَّج ل  َعْبد  اللَِّه َلْو َكاَن ي َصل ي بِاللَّْيلِ »عليه وسلم هلم، ففي احلديث: 
 ،(1)«د  اللَِّه الَ يـََنام  ِمَن اللَّْيِل ِإالَّ قَِلياًل َعبْ 

ُ وََعَد :﴿ تعاىل ويف قوله ِينَ  ٱّللَّ ْ  ٱَّلَّ ْ ِمنُكۡم وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ َءاَمُنوا ۡرِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِِف  ٱلصَّ
َ
 ۡۡل

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ََِنَّ لَُهۡم دِيَنهُ  ٱَّلَّ ِيُم ِمن َقۡبلِِهۡم َوََلَُمك  ا   ٱۡرتََضَٰ  ٱَّلَّ ۡمن 
َ
ِنَۢ َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ نَلَُّهم م  ِ لَُهۡم َوََلَُبد 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم َيۡعُبُدونَِِن ََّل يُۡۡشُِكوَن ِِب َشۡي 
ُ
َٰلَِك فَأ ذكر املاوردي  ،(2)﴾٥٥ ٱۡلَفَِٰسُقونَ ا  َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

ثاين: ال يراءون أحدها: ال يعبدون إهلاً غريي، الة: )أربعة أوجه ملعىن قوله تعاىل: "يعبدونين" يف اآلي
مجيع األوجه املذكورة تشمل ، (3)بعباديت أحداً. الثالث: ال خيافون غريي. الرابع: ال حيبون غريي(

 ، حبيث رهنت االستخالف والتمكني واألمن فوقاعظيم امفهوم الصلة باهلل؛ كما أن لآلية شأن
َرم األرض بعبادة اهلل تعاىل، العب ادة اخلالية من الشرك، فمن ختلف عن هذه املعاين الحمالة حي 

 املصداقية، وهذا من السنن اإلهلية اليت ال تتبدل. 
ِ وَ  ﴿:، قال تعاىلقيمة الصدق واملصداقية يربز القرآن الكرميوقبل هذه اآلية   ۡقَسُمواْ ب

َ
ِ أ  ٱّللَّ

 ٗۖ َمۡرَتُهۡم ََلَۡخرُُجنَّ
َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن أ

َ
ٌٗ  إِنَّ  َجۡهَد أ ۡعُروفَ ْۖٗ َطاَعٗٞ مَّ َ قُل َّلَّ ُتۡقِسُموا َۢ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱّللَّ فال  ،(4)﴾ ٥٣َخبُِۡي
  ألقبح.والزوال ل البقاء لألصلحة معروفة ومعلومة، ففالطاع ،حللفلشراء املصداقية با داعي

 .عنصر األمانة-8

)األمانة   يقول الكفوي: الواجبات؛ بأهنا حفظ احلقوق وأداء بإجياز ميكن تلخيص معىن األمانة
كل ما افرتض على العباد كصالة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم 

َ إِنَّ  ﴿ ِ :وقال سبحانه ،(5)األسرار( ن تَُؤدُّواْ  ٱّللَّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمََٰنَٰتِ يَأ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡيَ  ٱۡۡل

َ
 ٱنلَّاِس إََِلٰٓ أ

                                                 
؛ 0/23، 3333باب مناقب عبد اهلل بن عمر، رقم كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، ،  صحيح البخاري (1)

، 2332ب من فضائل عبد اهلل بن عمر، رقمكتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باوصحيح مسلم،  
3/1223. 

 .00النور، اآلية: سورة  (2)
 . 3/112، العيونالنكت و املاوردي:  (3)
 .03النور، اآلية: سورة  (4)
 . 133م، ص1223هـ/ 1419 ،3ط الكليات،، الكفوي: الكلياتالكفوي:  (5)
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 ِ ن ََتُۡكُمواْ ب
َ
َ إِنَّ  ٱۡلَعۡدِلۚ أ ا يَعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ َ إِنَّ  ۦَٓۗ نِعِمَّ ا  ٱّللَّ َۢا بَِصۡي  قال اإلمام الرازي: ، (1)﴾ ٥٨ََكَن َسِميَع
اعلم أن األمانة عبارة عما إذا وجب لغريك عليك حق فأديت ذلك احلق إليه فهذا هو األمانة، )

نسان على غريه حق فأمرت من وجب عليه ذلك احلق بأن واحلكم باحلق عبارة عما إذا وجب إل
يدفعه إىل من له ذلك احلق، وملا كان الرتتيب الصحيح أن يبدأ اإلنسان بنفسه يف جلب املنافع 
ودفع املضار مث يشتغل بغريه، ال جرم أنه تعاىل ذكر األمر باألمانة أوال، مث بعده ذكر األمر باحلكم 

حول ؛ (2)(رآن مودعة يف الرتتيبات والروابطيب، ألن أكثر لطائف القباحلق، فما أحسن هذا الرتت
ِمن  )هذه اآلية ِمن أمَّهات اآليات املشتملة على كثري هذه اآلية، قال الشوكاين يف فتح القدير:

رودها على ، وو مجيع النَّاس يف مجيع األمانات... أحكام الشَّرع؛ ألنَّ الظَّاهر أنَّ اخلطاب يشمل
ايف ما فيها ِمن العموم، فاالعتبار بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّبب، كما تقرَّر يف سبب ال ين

األصول، وتدخل الوالة يف هذا اخلطاب دخواًل أوَّلياا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم ِمن األمانات، 
ليهم ع وردُّ الظُّالمات، وحتر ي العدل يف أحكامهم، ويدخل غريهم ِمن النَّاس يف اخلطاب، فيجب

 وممَّن قال بعموم هذا اخلطاب: الشهادات واألخبار،ردُّ ما لديهم ِمن األمانات، والتَّحر ي يف 
الرباء بن عازب، وابن مسعود، وابن عبَّاس، وأيبُّ بن كعب، واختاره مجهور املفس رين، ومنهم ابن 

 ،(3)ذر(الفجار، كما قال ابن املنجرير، وأمجعوا على أنَّ األمانات مردودة إىل أرباهبا: األبرار منهم و 
لَتـ َؤدُّنَّ احلْ ق وَق  » أخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

   .(4)« ِإىَل أَْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َحىتَّ يـ َقاَد لِلشَّاِة اجْلَْلَحاِء، ِمَن الشَّاِة اْلَقْرنَاءِ 
يانة األمانة وعدم خ أن من صفات املنافقني صلى اهلل عليه وسلملقد بني رسول اهلل 

أَْرَبٌع َمْن ك نَّ فِيِه َكاَن »َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعنْ احلفاظ عليها؛ 

                                                 
 .03النساء، اآلية: سورة  (1)
 .0/230ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيبالرازي:  (2)
 .1/100، ه1313 ،1ط، فتح القديرالشوكاين:  (3)
 .3/1223، 2032اآلداب، باب حترمي الظلم، رقم، كتاب الرب والصلة و صحيح مسلم (4)
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َن  اِق َحىتَّ َيَدَعَها:َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النـ فَ م َناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـْه نَّ   ِإَذا اْؤمتِ 
  .(1)«َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 

خالق األ وسر تقدير اآلخر لرسالة اإلسالم يشهد التاريخ بأن سر انتصار كلمة اهلل،
املعايري  املوصوفني باألمانة اليت تعترب منعند حامليها والداعني إليها،  يةالفاضلة واهلمم العال

ِميُ  وِيُّ ٱۡلقَ  َجۡرَت ٱۡسَت إِنَّ َخۡۡيَ َمِن  قال تعاىل:﴿تفق حوهلا بني العقالء من الناس، األساسية امل
َ
 ٱۡۡل

َٰ َخَزآئِِن  ٱۡجَعۡلِِن قَاَل  ﴿ويف قوله تعاىل:،  (2)﴾ ٢٦ ۡرِضٍۖ لََعَ
َ
قال  ، (3)﴾ ٥٥ّن ِ َحفِيٌظ َعلِيٞم إِ  ٱۡۡل

 أحفظ : )اْجَعْليِن َعلى َخزاِئِن اأْلَْرِض، وّلين خزائن أرضك ِإين  َحِفيٌظ َعِليٌم أمنيرمحه اهلل الزخمشري
ما تستحفظِنيه، عامل بوجوه التصرف، وصفا لنفسه باألمانة والكفاية اللتني مها طلبة امللوك ممن 

يتوصل إىل إمضاء أحكام اهلل تعاىل وإقامة احلق وبسط العدل، والتمكن يولونه، وإّنا قال ذلك ل
مما ألجله تبعث األنبياء إىل العباد، ولعلمه أّن أحدا غريه ال يقوم مقامه يف ذلك، فطلب التولية 

  .(4)ابتغاء وجه اهلل ال حلب امللك والدنيا(
لذي يفسره األمر اني، لقد اشتهر صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة بلقب الصادق األم

الفعل التارخيي املنعدم النظري، عندما أودع عليه الصالة السالم األمانات والودائع لعلي بن أيب 
طالب رضي اهلل عنه لريجعها ملن خانه وأخذ ماله ونفاه من وطنه، إنه طهر التواصل األمني 

مع املكي  خلفها يف اجملتالصادق مع املخالف، الذي من مكاسبه الرابية البصمات املشرقة اليت
بد اهلل بن فمن حديث ع لق النيب صلى اهلل عليه وسلم،وذلك بشهادة العدو املخالف لعظمة خ  

عباس الذي نقله عن أيب سفيان ملا سأله هرقل عن بعض صفات النيب صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 
، كتاب اإلميان، باب وصحيح مسلم؛ 1/13، 2302، كتاب املظامل، باب إذا خاصم فجر، رقمصحيح البخاري (1)

  . 1/33، 03بيان خصال املنافق، رقم 
 .23-23: ، اآليةالقصصسورة  (2)
 .00يوسف، اآلية: سورة  (3)
 . 2/332، ه 1343، 3، طئق غوامض التنزيلالكشاف عن حقاالزخمشري،   (4)
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: الَ. قَ  قَاَل: "فـََهْل ك ْنت ْم تـَتَِّهم ونَه  بِالَكِذِب قـَْبَل َأْن يـَق ولَ  : َما قَاَل؟ قـ ْلت  ؟ قـ ْلت  اَل: فـََهْل يـَْغِدر 
  .(1)الَ..."

َفا َذاَت يـَْوٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَّه  َعنـْه َما، قَاَل: َصِعَد النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّ 
أَيـْت ْم َلْو َأْخبَـْرت ك ْم َأنَّ الَعد وَّ أَرَ »قَال وا: َما َلَك؟ قَاَل:  ، فَاْجَتَمَعْت إِلَْيِه قـ رَْيٌش،«يَا َصَباَحاهْ »فـََقاَل: 

َس يك ْم، أََما ك ْنت ْم ت َصد ق وين؟ يف هذا الرد إمجاع على اعرتاف  ،(2)قَال وا: بـََلى« ي َصب ح ك ْم أَْو مي 
، حيمل هم سلمفهذه صيحة صادق وصرخة أمني صلى اهلل عليه و  املخالف مبصداقية الداعية،

 عشريته وقومه، يدعوهم للنجاة بالعيش حتت دفء التوحيد، وكنف األخالق اإلسالمية العالية.
أله املنصب: صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر ملا س توجيهه كما يتجلى هذا املنهج النبوي الشريف يف

، ِإنََّك َضِعيٌف، َوإِنَـَّها أََمانَة ، َوإِنَـَّها يَـ » الَّ َمْن َأَخَذَها حِبَق َها، ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، إِ يَا أَبَا َذرٍّ
  .(3) «َوأَدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها

لحفاظ ل  أكدت تعاليم اإلسالم أن األمانة عنوان الصدق والثقة، ويبقى هذا التوجيه ماثال
ناس قيمة عندما يعظم الف ها،إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليعليها وأدائها على الوجه املطلوب 

، وقد أثىن الرخاءو  ينعمون باألمنوالتقدير فيما بينهم ف ن باحلبوْ األمانة، يعيشون العدل ويسمَ 
ِينَ وَ ﴿ :اهلل على عباده املؤمنني حبفظهم لألمانة، قال سبحانه َُٰعوَن  ٱَّلَّ َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َر

َ
ُهۡم ِۡل

 سخط واخليانة سبٌب يفنفعها عليهم يف الدنيا واألخرى؛  د، أضيفت األمانة إليهم لعو (4)﴾٨

                                                 
باب يا أهل  ويف كتاب تفسري القرآن،؛ 1/3، 3، بدء الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي، رقمصحيح البخاري (1)

يف صحيحه، )باب: كتاب النيب صلى اهلل عليه  وصحيح مسلم؛ 3/30، 3003الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء رقم:
 .3/1323 ،1333وسلم إىل هرقل، رقم: 

 33سبأ، اآلية:  ﴾٤٦إِۡن ُهَو إَِّلَّ نَِذيٞر لَُّكم َبۡيَ يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد  ﴿:، كتاب تفسري القرآن، بَاب  قَـْولِهِ صحيح البخاري (2)
 . 3/122، 3341رقم: 

 . 3/1303، 1320، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، رقمصحيح مسلم (3)
 .3املؤمنون، اآلية: سورة (4)
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ِينَ وَ ﴿ :اهلل، قال تعاىل َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعوَن  ٱَّلَّ
َ
َها ﴿ :تعاىل قال، و  (1)﴾٨ُهۡم ِۡل يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ َءاَمُنواْ ََّل  ٱَّلَّ

َ ََّتُونُواْ  نُتمۡ  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱّللَّ
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
 .(2)﴾٢٧تَۡعلَُموَن  َوََّتُونُٓواْ أ

يه وسلم هلل علرسول اهلل صلى افهذا  القرآن أحدا بشأن الوعيد ملن خان األمانة، يدار مل
َل َعلَۡيَنا بَ :﴿ األمانة، قال سبحانهب ن استخفمباخلاص  الصارم مل يسلم من الوعيد ۡعَض َولَۡو َتَقوَّ

قَاوِيلِ 
َ
ِ   ٤٤ ٱۡۡل َخۡذنَا ِمۡنُه ب

َ
يه  يف حممد صلى اهلل علمل لو، (3)﴾٤٦ ٱلَۡوتِيَ ُثمَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه   ٤٥ ٱَۡلَِميِ َۡل

مدا لو أخرب تعاىل أن حمحلق عليه العذاب، قال ابن عطية: )-وحاشاه ذلك-وسلم مبا أرسل به 
 (4)قله(.ان عن آخر أنه قال شيئا مل يتقول عليه شيئا لعاقبه مبا ذكر، والتقول: أن يقول اإلنس

متحكمان  والباطل واخليانة يستحيل أن حيكم احلقباحلق وأمر باحلق، ف جاء إن اهلل حقٌّ 
غ ق مكان الباطل وأهله عنه غافلون، فاحلق لوحده الداميف اجملتمعات، كما يستحيل أن حيل احل

 .، كما يستحيل نيل شرف  املصداقية بدون االلتزام بعنصر األمانةاملفحم له للباطل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .14التحرمي، اآلية: سورة (1)
 .23األنفال اآلية: سورة (2)
 .33-33القلم، اآلية: سورة (3)
 .0/332ه، 1322، 1طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب لعزيز، بن عطية: ا (4)
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 .عند التواصل مع اآلخر في المنهج القرآني الحكمة المبحث الثاني:                

لقد وردت احلكمة يف كتاب اهلل عز وجل يف العديد من اآليات، كما جاءت على لسان حممد 
صلى اهلل عليه وسلم يف مناسبات كثرية، فهي مسلك األنبياء واملرسلني وبغية السالكني العارفني، 

 م أو اء يف أقواهلم أو أفعاهلجرت على أيديهم احلكمة سو  ، الذينلعاقلنيا ومقام أويل األلباب
َٗ يُۡؤِت ﴿ :قال تعاىل أحواهلم َٗ َمن يََشآُء  َوَمن يُۡؤَت  ٱۡۡلِۡكَم ْ  ٱۡۡلِۡكَم ْولُوا

ُ
ٓ أ ُر إَِّلَّ كَّ اَۗ َوَما يَذَّ ا َكثِۡي  وِتَ َخۡۡي 

ُ
 َفَقۡد أ

ۡلَبَٰبِ 
َ
عن فصلى اهلل عليه وسلم ربه أن يهب ابن عباس احلكمة، لقد دعا رسول اهلل و ، (1)﴾٢٦٩ ٱۡۡل

، (2)«ةَ مَ كْ احلِْ  ه  مْ ل  عَ  مَّ ه  اللَّ »وقال:  صلى اهلل عليه وسلم إىل صدره ابن عباس، قال: ضمين النيب
شري تتوارثه األجيال والشعوب قصد ترشيد املسار وبناء الصرح اإلنساين احلامي إرث ب واحلكمة

  اد.من فساد البالد والعب

 .المطلب األول: تعريف الحكمة

 الحكمة في اللغة: تعريف-4
 ، ومعناه يف األصل: منع.(ح.ك.م)أصل احلكمة من الفعل الثالثي: 

العرب تقول: " َحَكْمت  وَأْحَكْمت  مبعىن َمنَـْعت  ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بني الناس 
: أصل احلكومة رد الرجل عن الظلم، قال: (3)حاِكٌم؛ ألنه مَيَْنع  الظامل من الظلم. قال األصمعي

ومنه مسيت َحَكَمة  اللجام أَلهنا تـَر دُّ الدابة، واحل ْكم  الِعْلم  والفقه والقضاء، وَحَكَم الرجَل وَأْحَكَمه : 

                                                 
 .232البقرة، اآلية: سورة  (1)
، 3303اهلل عنهما، رقم: ، كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، باب ذكر ابن عباس رضي صحيح البخاري (2)

0/23 . 
ه(، راوية العرب، وأحد أئمة 213-122عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد األصمعي، ) (3)

ط(، -)األضداد ط(، و-العلم باللغة والشعر والبلدان. وكان الرشيد يسميه )شيطان الشعر(، تصانيفه كثرية، منها )اإلبل
معجم  ط( أي الفرق بني أمساء األعضاء من اإلنسان واحليوان.-خ(، و )الفرق-و )املرتادف ط(،-و )خلق اإلنسان

 .موقع وزارة األوقاف المصرية ،وتراجم موجزة لألعالم ؛الموسوعة الشعريةُت مجعه من موقع ، الشعراء العرب
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: "واحلكمة هذا قياسها، ألهنا متنع من اجلهل. وتقول: رمحه اهلل قال ابن فارس (1)،منعه مما يريد"
كيما منعته عما يريد. وحكم فالن يف كذا، إذا جعل أمره إليه. واحملكم: اجملرب حكمت فالنا حت

 .(2)املنسوب إىل احلكمة"
 الحكمة في االصطالح: تعريف-8

احلكمة، بالكسر: العدل يف القضاء كاحلكم. واحلكمة: العلم حبقائق األشياء يف تاج العروس: )
وة إىل علمية وعملية، ويقال: هي هيئة الق على ما هي عليه والعمل مبقتضاها، وهلذا انقسمت

َٗ َولََقۡد َءاتَۡيَنا لُۡقَمََٰن  ﴿:هي احلكمة اإلهلية، وقوله تعاىلالعقلية العلمية وهذه  نِ  ٱۡۡلِۡكَم
َ
 ٱۡشُكرۡ  أ

  ِ فاملراد به حجة العقل على وفق أحكام الشريعة، وقيل: احلكمة إصابة احلق بالعلم ، (3)﴾...ّلِلَّ
من اهلل معرفة األشياء وإجيادها على غاية األحكام ومن اإلنسان معرفته وفعل والعمل فاحلكمة 

اخلريات. وقد وردت احلكمة مبعىن احللم، وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، فإن  
 (4).كان هذا صحيحا فهو قريب من معىن العدل...(

تعاىل  حلكمة من اهللقال الراغب يف املفردات: )احلكمة إصابة احلق بالعلم والعقل، فا
 (5).معرفة األشياء وإجيادها على غاية اإلحكام، ومن اإلنسان معرفة املوجودات وفعل اخلريات(

                                                 
 . 12/113 ه،1313، 3ط فصل احلاء املهملة، مادة، "حكم"، ،لسان العربابن منظور:  (1)
 .2/21 م،1232هـ/1322، مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
 .12سورة لقمان، اآلية،  (3)
 .13/131ه، 1313، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي:  (4)
 .123ص ه،1312، 1، طالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاين:  (5)
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َٗ يُۡؤِت  ﴿:يف قوله تعاىل (1)قال جماهد قال: "القرآن يؤيت إصابته من ، (2)﴾ ...َمن يََشآُء   ٱۡۡلِۡكَم
 (3).يشاء"

 .عند فهمه الشبهة وااللتباس اخلايل من القرآنية هو احملكم من اآلياتو 
 ﴿:ال تعاىلقن الكرمي، فاملراد السنة النبوية، وإذا ذكرت احلكمة مقرتنة بالكتاب يف القرآ

ْ وَ  ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا َِن  ٱّللَّ نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
ِٗ وَ  ٱۡلِكَتَٰبِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ وقال ، (4)﴾ ۦيَعُِظُكم بِهِ  ٱۡۡلِۡكَم

نَزَل  ﴿:سبحانه
َ
ُ َوأ َٗ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َعلَۡيَك  ٱّللَّ ُل  نَ وََعلََّمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُم  َوََك  ٱۡۡلِۡكَم ُۡ ِ فَ ا َعلَۡيَك َعِظيم   ٱّللَّ

َِٰت  ٱۡذُكۡرنَ وَ ﴿ :وقال عز من قائل، (5)﴾ ١١٣ ِ َما ُيۡتَلَٰ ِِف ُبُيوتُِكنَّ ِمۡن َءاَي   .(6)﴾ٱۡۡلِۡكَمِٗۚوَ  ٱّللَّ
: "فذكر اهلل الكتاب وهو القرآن، وذكر احلكمة، مسعت من اهلل رمحه قال اإلمام الشافعي

                                         .(7)أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: احلكمة: سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"
ا تبلغه مبوفسرت احلكمة بأهنا معرفة حقائق األشياء على ما هي عليه : )رمحه اهلل ذكر ابن عاشور

 ؛(8)الطاقة، أي حبيث ال تلتبس احلقائق املتشاهبة بعضها مع بعض وال يغلط يف العلل واألسباب(
قد وردت احلكمة مقرونة بالكتاب يف جمموعة من اآليات، وال يراد هبا السنة، كقوله  إال أنه

                                                 
. روى عن ابن عباس فأكثر، وعنه أخذ هـ(143ومي )املتوىف: أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخز  (1)

هلل وأيب سعيد ا دمر وجابر بن عببن ع اهلل ة وعائشة وسعد بن أيب وقاص وعبدالقرآن والتفسري والفقه، روى عن أيب هرير 
قف عند كل آية ت ياخلدري، إمام ثقة، برع يف التفسري وقراءة القرآن واحلديث. وقد عرض القرآن على ابن عباس ثالث مرا

ويقيد فيه ما يأخذه  الكتاب يسأله، فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ له كتاب يف التفسري يرى بعض املفّسرين أنه كان يسأل أهل
 وكان أعلم الناس بالقرآن، حىت قال الثوري خذوا التفسري من أربعة: جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والضحاك؛ ،عنهم

 .3/302، م1230هـ/1340، 3ط ،سير أعالم النبالءالذهيب: 
 .232سورة البقرة، اآلية: (2)
 .230م، 1232هـ/1314، 1ط، تفسير مجاهد  (3)
 .231سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .113النساء، اآلية: سورة  (5)
 .33األحزاب، اآلية: سورة  (6)
 .1/33م، 1234هـ/1303، 1، طالرسالةالشافعي:  (7)
 . 3/31ه، 1233 ،د.ط وير،التحرير والتنابن عاشور:  (8)
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َٰهِيَم  ﴿:تعاىل ٓ َءاَل إِبَۡر َٗ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َفَقۡد َءاتَۡيَنا َٗ وَ  ٱۡلِكَتََٰب ِإَوۡذ َعلَّۡمُتَك  ﴿:، وقوله(1)﴾... ٱۡۡلِۡكَم  ٱۡۡلِۡكَم
َٗ وَ  َٰ ۖٗ وَ  ٱِلَّۡوَرى جِنيَل  ليس هذا جمال حبثنا.ف، (2)﴾ ... ٱۡۡلِ
في فترد احلكمة كثريا عند علماء األصول ويراد هبا غالبا عند دراسة العلة، ما يرادف املصلحة،  

 .(4)عىن اجلالب للمصلحة، أو النايف للمفسدة(احلكمة اليت هي امل):(3)شرح خمتصر الروضة للطويف
فاحلكمة إذا: فعل "يف الكالم على احلكمة قوال مفيدا وجامعا:  رمحه اهللقال ابن القيم  

 .(5)ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي"
أصبح  داحلكيم من الناس الذي حيسن ترتيب املبادئ الذهنية واالجتهادات العقلية، ولق

ۡد َءاتَۡيَنا لُۡقَمََٰن َولَقَ ﴿ :تعاىل يقولويف ذلك  ،اسم لقمان خالدا بني الناس باحلكمة اليت رزق من اهلل
 َٗ ِن  ٱۡۡلِۡكَم

َ
ِ  َوَمن يَۡشُكۡر َفإِنََّما يَۡشُكُر نِلَۡفِسهِ  ٱۡشُكرۡ أ َ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ  ۖۦٗ ّلِلَّ  .(6)﴾١٢َغِِنٌّ ََحِيٞد  ٱّللَّ

 تصب يف مصب واحد، مع أوجه التقارب أهنا جل التعريفات للحكمةل يتبني من خال
بني العالقة اللغوية واالصطالحية، فاحلكمة هي املنع وهي اإِلحكام، فالعلم من احلكمة، ألنه 

العدل من احلكمة ألنه مينع اإلنسان من ارتكاب الظلم، واالعتدال من مينع صاحبه من اجلهل، و 
 .بطط، وجممع كل هذا اإلتقان والضمن الوقوع يف التفريط أو اإلفرا احلكمة ألنه مينع صاحبه

                                                 
 .03النساء، اآلية: سورة  (1)
 .114املائدة، اآلية: سورة  (2)
هـ (، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين، فقيه 313 -303الطويف ) (3)

هـ، ورحل إىل  321ودخل بغداد سنة حنبلي، من العلماء. ولد بقرية طوف، أو طوفا، )من أعمال صرصر: يف العراق( 
هـ، وزار مصر، وجاور باحلرمني، وتويف يف بلد اخلليل بفلسطني، من مؤلفاته: )بغية السائل يف أمهات  343دمشق سنة 

املسائل( يف أصول الدين، )الرياض النواضر يف األشباه والنظائر(، )معراج الوصول( يف أصول الفقه، )الذريعة إىل معرفة 
لشريعة(، )حتفة أهل األدب يف معرفة لسان العرب(، )العذاب الواصب على أرواح النواصب( حبس من أجله، أسرار ا

 .3/123،  م2442، 10طألعالم للزركلي، وطيف به يف القاهرة، )تعاليق على األناجيل(، )شرح املقامات احلريرية(؛ ا
 .3/332م، 1233هـ/1343، 1، طشرح مختصر الروضةالطويف:   (4)
 .2/332ه،  1313، 3، طمدارج السالكينابن القيم:  (5)
 .12لقمان، اآلية: سورة  (6)
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ميكن حصر داللة احلكمة يف حسن التصرف وإحكام التدبري  ،التعريفات هذه عند تفحص كل 
يف األقوال واألفعال، والتسديد واملقاربة يف الشؤون كلها، واختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب 

 وحتري الصواب يف األمر كله واالمتناع عما يفسد عموما.يف املوضع املناسب، 

 .طلب الثاني: الحكمة مع المخالف في سيرة األنبياءالم

لقد حض القرآن الكرمي الناس على الدعوة وتوجيه اآلخرين إىل طريق اهلداية، وأمرهم أن يسلكوا 
يسلكوه، قال ل السليمم البالغية، فرسم هلم املسلك يف ذلك املنهج السليم للنجاح يف مهماهت

ِ  ﴿:تعاىل ۡدُعٓواْ إََِل  ۦقُۡل َهَِٰذه
َ
ِ  َسبِيِلٓ أ نَا  َوَمِن  ٱّللَّ

َ
َٰ بَِصَۡيٍة أ َبَعِِنٍۖ لََعَ ، هذه اآلية أساس متني من (1)﴾ ٱتَّ

األسس اليت بىن عليها القرآن الكرمي دعائم الدعوة إىل اهلل، فكل حمب للمصطفى صلى اهلل عليه 
 ملسلك الدعوي الذي سار عليه. وسلم مطالب بنهج ا

اليوم مطالب بشكل استعجايل إىل استخدام احلكمة ملخاطبة اآلخر،  والعامل اإلسالمي 
من خالل قراءة جديدة يف وسائل التواصل، بدأ بالدراسة املمنهجة لواقع وثقافة القوم املتباينة بني 

ائق اليت تقف ة، وذلك لتنحية العو خمتلف الشعوب والقبائل، وهذا من البصرية كما يف توجيه اآلي
أمام االنفتاح؛ حىت وإن تعددت أساليب البالغ لدى الرسل الكرام، إال أهنا حوت يف جمموعها 

:﴿ ال تعاىلقاخللق القرآين األم، يف حماورة اآلخر، الذي يأمر باستعمال احلكمة واملوعظة احلسنة، 

َٗ يُۡؤِت  َٗ َمن يََشآُء  َوَمن يُۡؤَت  ٱۡۡلِۡكَم ْولُواْ  ٱۡۡلِۡكَم
ُ
ٓ أ ُر إَِّلَّ كَّ اَۗ َوَما يَذَّ ا َكثِۡي  وِتَ َخۡۡي 

ُ
ۡلَبَٰبِ َفَقۡد أ

َ
، (2)﴾٢٦٩ ٱۡۡل

قال:  ، فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهغبطةاخلصلة أباح الشرع يف حقها ال لعظم هذهو 
 َمااًل َفس ل َط َعَلى  َرج ٌل آتَاه  اللَّه  اَل َحَسَد ِإالَّ يف اثـَْنتـَنْيِ:  »صل اهلل عليه وسلم:  قال رسول اهلل

، َوَرج ٌل آتَاه  اللَّه  احِلْكَمَة فـَه َو يـَْقِضي هِبَا َويـ َعل م َها  .(3)« َهَلَكِتِه يف احَلق 

                                                 
 .143يوسف، اآلية: سورة  (1)
 .232البقرة، اآلية: سورة  (2)
، كتاب صالة وصحيح مسلم؛ 1/20، 33، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة، رقمصحيح البخاري (3)

ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غريه فعمل هبا وعلمها،  يقوم بالقرآن وقصرها، باب فضل مناملسافرين 
 .1/002، 313رقم
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 َنتار ضمن املسرية الدعوية اخلالدة للرسل الكرام، إبراهيم وحممد عليهما السالم، لتناول بعض
 .تواصل مع املخالفنيلا احلكمة عند ااحملطات اليت جتلت فيه

 .حكمة إبراهيم عليه السالم في حواره مع اآلخر-4

إن إبراهيم عليه السالم الذي متتع حبكمة واسعة يف رحلته الدعوية، ومسريته اإلميانية، قد رزق  
 يفأساليب البالغ، ومهارة التأقلم مع مجيع األشكال واحلاالت العارضة أو املتوقعة، جتلى ذلك 

ه مع ، ومن األمثلة على ذلك حوار  الوقت املناسبتنويع اخلطاب واختيار املوضع املناسب يف
، فلقد كان م نطَلق  خليل اهلل عليه السالم، االعتماد على احلقائق والقواعد املتفق عليها، (1)ّنرود

دة املخلوقات، إرالريقى إىل االستدالل مبا هو خارج عن فيبدأ بإبراز عجز الناس عن إعادة احلياة، 
لوك غض مع سوفوق قدرهتم، وال يستطيع بعدها املعاند أن يرد أو يشاكس إال كربا وتعنتا، 

لَۡم تََر إََِل  :﴿قال تعاىلأو االعرتاضات الزهيدة واخلرقاء،  ن املداخالتالطرف ع
َ
ِيأ َِٰه َحآجَّ  ٱَّلَّ َم  إِبَۡر

َُٰه  ۦٓ ِِف َرب ِهِ  ۡن َءاتَى
َ
ُ أ َِٰه  ٱلُۡمۡلَك  ٱّللَّ َ إِۡذ قَاَل إِبَۡر ِ ِيُم َرب  ِۡحِ  ۦيُۡۡحِ  ٱَّلَّ

ُ
نَا  أ

َ
َِٰه  ۦَويُِميُت قَاَل أ ِميُتۖٗ قَاَل إِبَۡر

ُ
إِنَّ ُم فَ َوأ

 َ ِ  ٱّللَّ ِِت ب
ۡ
ۡمِس يَأ ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡۡشِ ِمَن  ٱلشَّ

ۡ
ِيَفُبِهَت  ٱلَۡمۡغرِبِ ِق فَأ َۗ وَ  ٱَّلَّ ُ َكَفَر َٰ  ٱۡلَقۡومَ ََّل َيۡهِدي  ٱّللَّ  يَ لِمِ ٱلظَّ

٢٥٨ ﴾(2).                                                                                       
كما سلك إبراهيم عليه السالم مع قومه يف موقف آخر، مسلك املشاهدة والتعامل مع   

 األسلوب هر يفالظواهر الكونية، لَسوقهم حنو التوحيد، وإبطال عبادة األصنام والكواكب كما يظ
اخلطايب املعتمد عند الداللة يف اآليات القرآنية اليت هي حمل الدراسة، وذلك ليحدث زعزعة 

املسائل  لروج من النمطية وطرح االستفهام حو حنو التفكر والتدبر، واخل داخلية تدفع مبخيالهتم
 .املوروثة

ا َجنَّ َعلَۡيهِ  ﴿ قال تعاىل: ُۡل فَلَمَّ ِحبُّ رََءا َكۡوَكب   ٱَلَّ
ُ
فََل قَاَل ََّلٓ أ

َ
آ أ ٍۖ فَلَمَّ ِ ۖٗ َقاَل َهََٰذا َرب    ٧٦ ٱٓأۡلفِلِيَ ا

ا رََءا  ُكوَننَّ ِمَن  ٱۡلَقَمرَ فَلَمَّ
َ
ِ َۡل فََل قَاَل لَئِن لَّۡم َيۡهِدِّن َرب 

َ
آ أ ٍۖ فَلَمَّ ِ ٓال ِيَ  ٱۡلَقۡومِ بَازِٗغ  قَاَل َهََٰذا َرب  َُّ ا   ٧٧ ٱل فَلَمَّ

                                                 
م، 1343، 1، طتاريخ األمم والملوكّنرود املتجرب، الذي كان ببابل، وهو بن كوش بن حام بن نوح؛ الطربي:   (1)

1/123. 
 .203البقرة، اآلية: سورة  (2)
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ۡمَس رََءا  ا تُۡۡشُِكوَن  ٱلشَّ ِمَّ ََٰقۡوِم إِّن ِ بَرِٓيءٞ م  فَلَۡت قَاَل َي
َ
آ أ ۖٗ فَلَمَّ ۡكَُبُ

َ
ِ َهََٰذآ أ ٗ  َقاَل َهََٰذا َرب  قول ، (1)﴾  ٧٨بَازَِغ

 ظري هذاسالته؛ نصداقية ر إبراهيم عليه السالم للكوكب هذا ريب متويها، ال خيدش أبدا من م
ئِۡفٗكً  ﴿:، قوله سبحانهالتصرف التمويهي

َ
ٗ  ُدوَن أ ِ  َءالَِه ِ   ٨٦تُِريُدوَن  ٱّللَّ   ٨٧ ٱۡلَعَٰلَِميَ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

وذلك أنَّه  ؛ قال الواحدي: )(2)﴾ ٩٠َفَتَولَّۡواْ َعۡنُه ُمۡدبِرِيَن   ٨٩َفَقاَل إِّن ِ َسقِيٞم   ٨٨ ٱنلُُّجومِ َفَنَظَر َنۡظَرة  ِِف 
زعموا  ،طعمتهم بني يدي أصنامهم لترب ك عليهاكان لقومه من الغد عيٌد خيرجون إليه ويضعون أ

فقالوا إِلبراهيم: أال خترج معنا إىل عيدنا؟ فنظر إىل جنم وقال: أإين سقيم  وكانوا يتعاطون علم 
 النُّجوم فعاملهم من حيث كانوا لئال ينكروا عليه واعتلَّ يف التَّخلُّف عن عيدهم بأنَّه يعتلُّ وتأوَّل

َٰهِيَم رُۡشَدهُ  ﴿:مثله قوله تعاىل (3)م(؛يف قوله: أسقيم  سأسق ٓ إِبَۡر  ۦِمن َقۡبُل َوُكنَّا بِهِ  ۥَولََقۡد َءاتَۡيَنا
َٰلِِمَي    .(4)﴾ ٥١َع

: )فإن قيل قوله للناس: بل فعله كبريهم كذب. واجلواب فيه قوالن: رمحه اهلل قال الرازي
ن تذار عنه وجوها. أحدها: أأحدمها: وهو قول كافة احملققني أنه ليس بكذب، وذكروا يف االع

قصد إبراهيم عليه السالم مل يكن إىل أن ينسب الفعل الصادر عنه إىل الصنم، وإّنا قصد تقريره 
لقد  (5)،لنفسه وإثباته هلا على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم...(

ناوئ وإقناعه حام املإلقب التمويه، تدرج إبراهيم عليه السالم يف حواره مع قومه، واستعمل أسلو 
وبيان تفاهة دعواه، وهذا من احلكمة اليت أعطيها، ويف مجيع حواراته بدون استثناء أعلن عليه 

 .(6)﴾٦٣لُوُهۡم إِن ََكنُواْ يَنِطُقوَن َكبِۡيُُهۡم َهََٰذا فَۡس  ۥقَاَل بَۡل َفَعلَهُ  ﴿:قال تعاىل ته،السالم وجهته وقبل
سالم ذج اليت يربز فيها حكمة إبراهيم عليه ال حافل بالعديد من احلاالت والنماالقرآن الكرميإن 

 .  يف كتاب اهلل الدعويو  واليت تعترب من مجاليات التصوير احلواري أثناء لقاءاته وحمادثاته املتنوعة
                                                 

 .32-33األنعام، اآلية: سورة  (1)
 .24-33الصافات، اآلية: سورة  (2)
 .212هـ، ص1310، 1ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،الواحدي:  (3)
 .33األنبياء، اآلية: سورة  (4)
 .22/100ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (5)
 .01األنبياء، اآلية: سورة  (6)
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 .المخالف في حوارحكمة محمد صلى اهلل عليه وسلم -8

ت يف ته الدعوية، بأخالق عالية وآداب راقية، تشخصلقد متتع صلى اهلل عليه وسلم طيلة مسري 
ته صلى اهلل حبيث تضمنت سري  ،حكمته وحلمه على خمالفيه، سواء يف الفرتة املدنية أو املكية

عليه وسلم ترمجة عملية  لقواعد منهج الدعوة، وشخصت األسلوب األمثل إليصال عقيدة 
قال ، قر يف حياة املدعوين، ولو بعد حنيالتوحيد إىل املخالف، الشيء الذي  جعل رسالته تست

ِ  ٱۡدعُ  ﴿:تعاىل ِٗ إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك ب ِٗ وَ  ٱۡۡلِۡكَم ٍِۖٗ  ٱلَۡموِۡعَظ ِ  ٱۡۡلََسَن ۡعلَُم  ٱلََِّّت َوَجَِٰدلُۡهم ب
َ
ۡحَسُن  إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ِِهَ أ

ِ  ۦبَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ  ۡعلَُم ب
َ
مد صلى اهلل عليه وسلم إىل حمل ية توجيهيف اآل، (1)﴾ ٱلُۡمۡهَتِدينَ َوُهَو أ

أساليب الدعوة يف املنهج القرآين، قال اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآلية:) واعلم أنه تعاىل أمر 
رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثالثة وهي احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة بالطريق 

 يف االستدالل، لبيان احلق لآلخر وتلك احلكمة املرادة األحسن، يف األول االعتماد على القطعي
يُۡؤَت  َوَمن ﴿:من اآلية، وهذه أشرف الدرجات وأعلى املقامات، وهي اليت قال اهلل يف صفتها

 َٗ ْولُواْ  ٱۡۡلِۡكَم
ُ
ٓ أ ُر إَِّلَّ كَّ اَۗ َوَما يَذَّ ا َكثِۡي  وِتَ َخۡۡي 

ُ
ۡلَبَٰبِ َفَقۡد أ

َ
ت الظنية والدالئل وثانيها: األمارا ،(2)﴾٢٦٩ ٱۡۡل

اإلقناعية وهي املوعظة احلسنة، وثالثها: الدالئل اليت يكون املقصود من ذكرها إلزام اخلصوم 
لقد تعددت أساليب الدعوة يف حياة املصطفى صلى اهلل و  ؛(3)وإفحامهم، وذلك هو اجلدل(

 قل، ومنهمعاوالنبيه ال ت وطبائع املخاطبني، فمنهم السهلعليه وسلم لتنوع حاالت ونفسيا
وهو مدرك  جيادل بالباطل س مستعلية ومكابرة،احب نفصالذي أعطي اجلدل واملراء فهو  الغليظ
 . ئلومنهم من حيب اجلدال من أجل فهم دقائق وحقائق املسا ،للحق

                                                 
 .120 النحل، اآلية:سورة  (1)
 .232لبقرة، اآلية: اسورة  (2)
 .24/233ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (3)
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 بأخالقه العالية وحكمته البالغة أسس الدعوة إىل اهلل، فاستطاع صلى اهلل عليه وسلم لقد جسد
لى اهلل عليه ، عن النيب صن عائشة رضي اهلل عنهافع ،قلوب وعقول املخالفني ممن خالهلا اقتحا

 .(1)« ِإنَّ الر ْفَق اَل َيك ون  يف َشْيٍء ِإالَّ زَانَه ، َواَل يـ نـْزَع  ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشانَه  » :وسلم، قال
 .حكمة محمد صلى اهلل عليه وسلم في تواصله مع المشركين -ا

صلى  كدأ لوحظ فيها تعلق اإلنسان مبا هو أرضي،و فيها اآلهلة وعم فيها اجلهل يف بيئة تعددت 
اآليات فكر يف دعوهتم للنظر والت على شركنيمله ايف خطاب لإلقناع حبكمة عالية اهلل عليه وسلم

  أصل اخللقيف ة التأملعجلذلك دفع بلي واتالسماملوجودات يف األرض و مجيع أصناف الكونية و 
 اليةنح صلى اهلل عليه وسلم حكمة عوقد م    ،احلقائق الربانية عن كشفلالغفلة لستار  وإزالة

دث عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: كان أبو ذر حيف ،الربانيةواملنحة  اإلهلية منبعها العناية
َل ِجرْبِيل  َصلَّى اهلل  ف رَِج َعْن َسْقِف بـَْييِت َوأَنَا مبَكََّة، فـَنَـزَ  »أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

َْتِلٍئ حِ  ْكَمًة َوإميَانًا، َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََفرََج َصْدرِي، مث َّ َغَسَله  مبَاِء َزْمَزَم، مث َّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب مم 
 دعامات عمجيعلى  يشتمل صلى اهلل عليه وسلم ، فصدر احلبيب(2)«َفأَفْـَرَغه  يف َصْدرِي، مث َّ َأْطبَـَقه  

  احلكمة.
عليه وسلم  فيها رسول اهلل صلى اهلل احلوارية اليت أفصح إن القرآن الكرمي غين باحملطات

  .املخالف يف تواصله مع العالية عن حكمته
ِ  ﴿ قال تعاىل:  ئِنَُّكۡم َِلَۡكُفُروَن ب

َ
ِيقُۡل أ ۡرَض َخلََق  ٱَّلَّ

َ
نَداد   ۥٓ ِِف يَۡوَمۡيِ َوََتَۡعلُوَن َلُ  ٱۡۡل

َ
َٰ أ لَِك    َذ

ِ   ٩ ٱۡلَعَٰلَِميَ َربُّ  يَّامٖ َسَوآء  ل 
َ
ۡربََعِٗ أ

َ
ََٰتَها ِِفٓ أ ۡقَو

َ
َر فِيَهآ أ ََٰرَك فِيَها َوقَدَّ آئِلَِي لسَّ وََجَعَل فِيَها َرََََِٰٰسَ ِمن فَۡوقَِها َوَب

َمآءِ إََِل  ٱۡسَتَوىٰٓ ُثمَّ   ١٠ ۡرِض  ٱلسَّ
َ
تَۡيَنا َطآئِعَِي  تَِياٱئۡ َوِِهَ ُدَخاٞن َفَقاَل لََها َولِۡل

َ
ا قَاَِلَآ أ ۡو َكۡره 

َ
َُٰهنَّ   ١١َطوًَۡع أ ى َُ َفَق

ۡمَرَها  َوَزيَّنَّا 
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَِحَٰ ِِف ُك 
َ
َمآءَ َسۡبَع َسَمََٰواٖت ِِف يَۡوَمۡيِ َوأ ۡنَيا ٱلسَّ َٰلَِك َتۡقِديُر  ٱلُّ ا  َذ  ۡلَعزِيزِ ٱبَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفظ 

 .(3)﴾ ١٢ ٱۡلَعلِيمِ 

                                                 
 . 3/2443، 2023، باب فضل الرفق، رقمكتاب الرب والصلة واآلداب،  صحيح مسلم (1)
 . 1/33، 332، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة يف املعراج، رقمصحيح البخاري (2)
 .12-2فصلت، اآلية: سورة  (3)
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َِن  ﴿:قال تعاىلو  َٰتِ قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم م  َمََٰو ۡرِضٍۖ وَ  ٱلسَّ
َ
ۖٗ قُِل  ٱۡۡل ُ َٰٖل  ٱّللَّ ۡو ِِف َضَل

َ
ۡو إِيَّاُكۡم لََعَلَٰ ُهًدى أ

َ
آ أ ِإَونَّ

بِٖي  ۡجَرۡمَنا َوََّل نُۡس قُل َّلَّ تُۡس   ٢٤مُّ
َ
آ أ ا َتۡعَملُوَن لُوَن َعمَّ ِ قُۡل ََيَۡمُع بَۡينَ   ٢٥ُل َعمَّ  ۡۡلَق ِ ٱَنا َربَُّنا ُثمَّ َيۡفَتُح بَۡيَنَنا ب

يف هذه اآلية يلخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم قواعد احملادثة واجلدال، ؛ (1)﴾ ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ َوُهَو 
َِن  ﴿فبدأ بإجياد األرضية املشرتكة، بأن حدد مصدر الرزق،  َٰتِ قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم م  َمََٰو ۡروَ  ٱلسَّ

َ
قُِل  ِضٍۖ ٱۡۡل

 ٗۖ ُ ، مث بعبارات راقية وبآداب عالية يوجه القرآن الكرمي، الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل ﴾ … ٱّللَّ
اعتبار مشاعر اآلخر عند احلوار أو املناظرة، وخلق الثقة بني الطرفني بل رفع معنوياته من أول 

ۡو إِيَّاُكۡم لََعَلَٰ ُهًدى ﴿وهلة، ففي قوله تعاىل: 
َ
ٓ أ بِٖي  ِإَونَّا َٰٖل مُّ ۡو ِِف َضَل

َ
رفع للتعتيم ودفع  ،﴾٢٤أ

لاللتباس، قال ابن جرير: )وقد علم أنه على هدى وأهنم على ضالل مبني، ولكنه رفق هبم يف 
حاِور إىل  ؛(2)(قل: إنا على هدى، وأنتم على ضاللاخلطاب، فلم ي

 
لقد ساق املنهج القرآين امل

واآلخر خمطئ، وهذا استنتاج معقول ال ينكره أحد،  حمل التوافق، وأنه ال شك أن أحدنا مصيب
  ويف هذا حكمة بالغة. ويفتح صدر املخالف لالستماع ومتابعة احلوار أو اجلدال،

من الذين يتوحدون الرازق من يقول الزخمشري حول هذه اآلية: )ومعناه: وإّن أحد الفريقني 
لذي ال يوصف بالقدرة، لعلى أحد وات واألرض بالعبادة ومن الذين يشركون به اجلماد االسم

األمرين من اهلدى والضالل، وهذا من الكالم املنصف الذي كل من مسعه من موال أو مناف 
 .(3)قال ملن خوطب به: قد أنصفك صاحبك(

ِ :﴿ كما يف قوله تعاىل ِيٓ َوقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب َُٰهَنا ِإَو ٱَّلَّ نزَِل إََِلُۡكۡم ِإَوَل
ُ
َنا َوأ نزَِل إََِلۡ

ُ
َلَُٰهُكۡم َََِٰٰحٞد َوََنُۡن أ

َٗ َوَما َجَعۡلَنا  :﴿، من قوله تعاىل﴾...لنعلمإال ﴿نظريه، ، (4)﴾ُمۡسلُِمونَ  ۥَلُ  ۡيَهآ إَِّلَّ ُكنَت َعلَ  ٱلََِّّت  ٱۡلقِۡبَل
َٰ َعقَِبۡيهِۚ  ٱلرَُّسوَل نِلَۡعلََم َمن يَتَّبُِع  ن يَنَقلُِب لََعَ بل كونه ويف  قال الطربي: )وهو بذلك عامل ق ،(5)﴾ ِممَّ

                                                 
 .23-23سبأ، اآلية: سورة  (1)
 . 3/132ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:   (2)
 .3/031 ه، 1343، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،   (3)
 .33العنكبوت، اآلية: سورة  (4)
 .133البقرة، اآلية: سورة  (5)
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 لُونَ قُل َّلَّ تُۡس  ﴿:كما يف قوله تعاىل،  (1)كل حال، على وجه الرتّفق بعباده، واستمالتهم إىل طاعته(
ۡجَرۡمَنا َوََّل نُۡس 

َ
ٓ أ ا ا َتۡعَملُوَن َعمَّ و وه ، نسب صلى اهلل عليه وسلم اجل ْرم إىل نفسه(2)﴾ ٢٥ُل َعمَّ

اجلرم على مستلم الوحي، ففي الصيغة، متهيد  حىت وإن كانت استحالة املعصوم عن ذلك،
 .واالستمرار يف التحاور واستدراج للطرف اآلخر للتفكر واإلصغاء حلجتك

قال النسفي: )هذا أدخل يف اإلنصاف من األول حيث أسند اإلجرام إىل املخاطبني وهو مزجور 
 .(3)عنه حمظور والعمل إىل املخاطبني وهو مأمور به مشكور(

النيب صلى اهلل عليه وسلم إلغاء بعض ما أوحى اهلل  ر ملا سأل املشركونخيف موقف آ
إليه، أو تبديله، فكان رده صلى اهلل عليه وسلم بكل رسوخ وثبات، وبكل حكمة وحلم، بأن 
األمر خارج عن إرادته ويستحيل أن يبدله من تلقاء نفسه، مث لقنهم  الثوابت اليت هي حمور 

ت القيم ،  لتتضح من خالل هذا املنهج الدعوي، ثباملا يوحيه إليه ربه الرسالة، بأنه جمرد متبع 
َِنَٰٖت قَاَل :﴿ قال تعاىل وحكمة احملاور، ووضوح املعامل ورزانة الرد، ِينَ ٱِإَوَذا ُتۡتَلَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي  ََّل  َّلَّ

ۡو بَد ِ  ٱئۡتِ يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا 
َ
َلُ بُِقۡرَءاٍن َغۡۡيِ َهََٰذآ أ ِ بَد 

ُ
ۡن أ

َ
تَّبُِع إَِّلَّ َما  ۥۡلُ  قُۡل َما يَُكوُن َِلٓ أ

َ
ٍۖ إِۡن أ ِمن تِۡلَقآيِٕ َنۡفِِسٓ

 ٗۖ  .(4)﴾يُوَِحٰٓ إََِلَّ
حني أطلعه  ،كما تربز احلكمة يف الرد على املكذبني لرسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم   

ل للناس، رآين كاهن يعلمه ويلقنه ما يقو القرآن على قول املشركني بأهنم يزعمون أن وراء النص الق
اب و فجاء الرد على هيئة مجلة خربية هادئة، حتمل يف طياهتا العبارة احلكيمة، والرد احملكم واجل

 الذي تعدلون إليه أعجمي، والقرآن كما ال خيفى عليهم عريب املقنع، تبني وتذكر بأن الشخص
ُهۡم َيُقولُوَن إِنََّما ُيَعل ُِمهُ  َولََقۡد َنۡعلَمُ  ﴿واضح املعامل، قال تعاىل:  نَّ

َ
َۗ ل َِساُن ۥ أ ِيبََۡشٞ ٞ يُۡلِحُدوَن إََِلۡ  ٱَّلَّ ۡعَجِم 

َ
هِ أ

بٌِي  ٞ مُّ  .(5)﴾ ١٠٣َوَهََٰذا لَِساٌن َعَرِب 
                                                 

 .3/132ه 1324، 1، طآنجامع البيان في تأويل القر الطربي:  (1)
 .20سبأ، اآلية: سورة (2)
 . 3/33م 1223هـ/  1312، 1، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  (3)
 .103يونس، اآلية: سورة  (4)
 .143النحل، اآلية: سورة  (5)
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قال أهل التأويل على اختالف منهم يف اسم الذي كان املشركون يزعمون أنه قال ابن جرير: )
ه وسلم هذا القرآن من البشر، فقال بعضهم: كان امسه بـَْلعام، وكان يعل م حممدا صلى اهلل علي

 .(2)(وقال آخرون: امسه يعيش عبد لبين احَلْضرميّ مبكة نصرانيا،  (1)ناقـَيْ 
هذا غيض من فيض، ضمن النصوص الدالة على مواقف نبينا حممد احلكيمة، اليت دل عليها و 

جتماع حول ما هو واالشركني إىل القاسم املشرتك، املنهج الرباين يف كتابه الكرمي، الستقطاب امل
دون ازدراء وال ملخالف، بواعتبار اآلخر، واحرتام ا لتقليص اهلوة وتقريب املواقف، متفق عليه،

، وهذا من أن يكون احلق مع أحد طريف اخلالفاستعالء وبدون مداهنة وال مداراة، الحتمال 
 وار الراقي وامللتزم.احلتأصيل ألسلوب متام احلكمة، ويف كل هذا 

 .حكمة محمد صلى اهلل عليه وسلم في التواصل مع أهل الكتاب-ب

ند كل ع صلى اهلل عليه وسلم لقد جتسدت احلكمة يف املسلك الدعوي املشرق لنبينا حممد 
اآليات، اليت خاطب فيها أهل الكتاب، باعتبارهم أصحاب رسالة مساوية، امتثاال لنداء القرآن، 

رض يف طريقة ع وميز لقواعد واألسس الدعوية لطريق البالغ مع غري املسلمني،الذي رسم ا
ۡهَل ﴿ :قال تعاىل الرسالة بني أصناف املخالفني،

َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰبِ َوََّل تَُجَِٰدلُٓواْ أ  ب

ۡحَسُن إَِّلَّ  ٱلََِّّت إَِّلَّ
َ
ِينَ  ِِهَ أ  ٱَّلَّ

 ِ ِيٓ َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖٗ َوقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب نزَِل  ٱَّلَّ
ُ
َُٰهَنا ِإَوَلَُٰهُكۡم َََِٰٰحٞد َوََنُۡن َلُ  أ نزَِل إََِلُۡكۡم ِإَوَل

ُ
  .(3)﴾ُمۡسلُِمونَ  ۥإََِلَۡنا َوأ

الغضب حسن كمعارضة اخلشونة باللني و ) إال باخلصلة اليت هي أ:رمحه اهلل قال البيضاوي
 .(4)بالكظم واملشاغبة بالنصح...(

وحيا  والتحديات اليت عرضت عليه، لقد كان رده صلى اهلل عليه وسلم على الشبهات 
من اهلل، يعتمد على الوقائع واحلقائق التارخيية، اليت ال جيهلها أهل الكتاب وال يستطيعون نكراهنا،  

                                                 
: طرقة؛ ابن دريدها قَـْيناً، ِإذا طّرقها باملِ الَقنْي َأصله احلّداد، مثَّ َصار كل صانع قَيناً. يـ َقال: قاَن احلّداد  احلديدَة يَقين(1)

 .2/234م، 1233 ،4جمهرة اللغة، ط
 .13/223ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (2)
 .33العنكبوت، اآلية: سورة  (3)
 .3/313،  هـ 1313، 1طتفسير البيضاوي، البيضاوي:  (4)
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كتكذيبهم وقتلهم من سبق من األنبياء، رغم كل املعجزات اليت جاؤوا هبا أمام أعينهم، فاقتضت 
 :﴿له تعاىلكما يف قو ا مع تراثهم ومعتقداهتم،  م ومنسجماحلكمة أن يكون الرد مناسبا لطبيعته

ِينَ  َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱَّلَّ ُكُلُه  ٱّللَّ
ۡ
تِيََنا بُِقۡرَباٖن تَأ

ۡ
َٰ يَأ َّلَّ نُۡؤِمَن لَِرُسوٍل َحَّتَّ

َ
َۗ َعِهَد إََِلَۡنآ أ ِن  ٱنلَّاُر قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم ُرُسٞل م 

 ِ َِنَٰتِ َقۡبِل ب ِ  ٱِۡلَي  ِيَوب ِ  ٱَّلَّ ، لقد كان اعرتاضهم موقوفا على (1)﴾ َم َقَتۡلُتُموُهۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِيَ قُۡلُتۡم فَل
معتقد صحيح مل ينكره القرآن الكرمي، فجاءت طبيعة الرد تتوافق مع نوع االعرتاض، فبني القرآن 

عجزات استحضارهم ململا أعرضوا عن اإلميان مع  يضمرونه يف أنفسهمالكرمي حجم اجلحود الذي 
الطربي:) ألن أكل النار ما قربه أحدهم هلل يف ذلك الزمان كان م، ويف هذا الشأن يقول أنبيائه

دليال على قبول اهلل منه ما قرب له، وداللة على صدق املقرب فيما ادعى أنه حمق فيما نازع أو 
   .(2)قال(

 نفي يف حممد صلى اهلل عليه وسلمحكمة املنهج القرآين على لسان نبينا  تتجلىكما         
دعوى ألوهية عيسى عليه السالم، باإلقرار أوال برسالة عيسى، وصديقية أمه، وببيان بشريتهما 
مبشاركتهم الناس يف التصرفات والعادات اليومية، وبيان اخللل املنطقي لزعمهم، قصد زعزعة ما 

َمۡريََم  ٱۡبنُ  ٱلَۡمِسيحُ ا مَّ  :﴿، عند قوله تعاىلاملاكنة الثوابتو  العقائد الراسخة يعترب بالنسبة لديهم من
هُ  ٱلرُُّسُل إَِّلَّ رَُسوٞل قَۡد َخَلۡت ِمن َقۡبلِهِ  مُّ

ُ
ِن  ۥَوأ َٗ ُك

ۡ
ۖٗ ََكنَا يَأ يَقٗٞ ِ َۗ ِصد  َعاَم ُ لَُهُم  ٱنُظرۡ  ٱلطَّ ِ مَّ ثُ  ٱٓأۡلَيَٰتِ َكۡيَف نُبَي 

َٰ يُۡؤفَُكوَن  ٱنُظرۡ  ّنَّ
َ
 .   (3)﴾ ٧٥أ

                                                 
 .133آل عمران، اآلية:سورة  (1)
 . 3/233ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآني: الطرب  (2)
 .30املائدة، اآلية: سورة  (3)
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: ه َو ِكَنايَة َعن احلَْدث، يـَْعيِن: أَنَـّه َما (1)َوقَاَل اْبن قـ تـَْيَبة)يف تفسريه:  رمحه اهلل نقل السمعاين
 .(2)يأكالن، ويشربان، ويبوالن، ويتغوطان، َومثل َهَذا اَل يكون ِإهَلًا يعبد(

َذَ َما :﴿ قوله تعاىليف  يتجلى هذا الشكل من اخلطاب احلكيم كما ُ  ٱَّتَّ  ۥهُ ِمن َوَلٖ َوَما ََكَن َمعَ  ٱّللَّ
َٰ َبۡعٖضۚ ُسۡبَحََٰن مِ  ُهۡم لََعَ ُُ َٗ َبۡع ِۢ بَِما َخلََق َولََع َٰه َهَب ُكُّ إَِل َ ا َّلَّ ٍَٰهۚ إِذ  ِ ۡن إَِل ا يَِصُفوَن  ٱّللَّ  .(3)﴾٩١َعمَّ
 املعقول م والرد اهلادئ واإلسقاطاحلكيو  احملكم في هذه األشكال اخلطابية تتجلى قواعد احلوارف

عاء د هو املسيح ابن مرمي، فبدأ القرآن الكرمي أوال بإبطال اللرد على النصارى يف زعمهم أن اهلل
سلوب تناسب األ ففي بأن تعدد اآلهلة مدعاة للفوضى واالستبداد؛ اآلخر، مث علل وجاء بالدليل

وانسجام مع توجيه القرآن الكرمي الذي يدعو لتفادي اجلدل العقيم، املستند على الوهم 
ود والنزاعات بني الناس، ومبعث لعدم الوصول إىل التوافق املنشوالتخمينات، ألنه مدعاة للشحناء 

 عندما ةبني األفراد واجلماعات، فهذا ّنوذج من أشكال احلوارات احلضارية واألساليب املشرق
 يسائل الوحي اآلخر من أهل الكتاب، أسئلة كاشفة للحقائق دامغة للزيف والباطل.

ته البالغية، الرفق، الذي مل يفارقه خالل مسري  م بزينةالرسول صلى اهلل عليه وسل لقد حتلت حياة
يلقنه ألم املؤمنني عائشة رضي هلل عنها يف أروع مثال، تنهل منه اإلنسانية السلوك العايل واألخالق 

 املشرقة.

                                                 
النحوي اللغوي صاحب كتاب "  ه(233-ه213) أبو حممد عبد اهلل بن مسلم  الدينوري، وقيل املروزي،ابن قتيبة،  (1)

"  ، ومنها " غريب القرآن الكرمي " وةفه كلها مفيدتصاني، تب "؛ كان فاضاًل ثقة، سكن بغداداملعارف " و " أدب الكا
غريب احلديث " و " عيون األخبار " و " مشكل القرآن " و " مشكل احلديث " و " طبقات الشعراء " و " األشربة " و 
" إصالح الغلط " و " كتاب التقفية " و " كتاب اخليل " و " كتاب إعراب القراءات "  و " كتاب األنواء " و " كتاب 

أما وأقرأ كتبه ببغداد إىل حني وفاته، وقيل أن أباه مروزي، و  ،كتاب امليسر والقداح " وغري ذلك  واجلوابات "  و "املسائل 
ينوِر مدًة قاضياً فنسب إليها؛ وكانت والدته سنة ثالث عشرة ومائتني، وتويف  هو فمولده ببغداد، وقيل بالكوفة، وأقام بالد 

إحدى وسبعني، وقيل أول ليلة يف رجب، وقيل منتصف رجب سنة ست وسبعني يف ذي القعدة سنة سبعني، وقيل سنة 
 .3/32 م،1244، 1ط، : وفيات األعيانومائتني، واألخري أصح األقوال؛ ابن خلكان

 . 2/03م، 1223هـ/1313، 1، طتفسير القرآنالسمعاين:  (2)
 .21املؤمنون، اآلية: سورة  (3)
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ِه َوَسلََّم فـََقال وا: السَّام   َعَليْ ه  : اْسَتْأَذَن َرْهٌط ِمَن اْليَـه وِد َعَلى َرس وِل اهلِل َصلَّى اللَّ َعْن َعاِئَشَة، َقاَلتْ 
يَا » :لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فـََقاَل َرس ول  اهلِل صَ َلْيك م  السَّام  َواللَّْعَنة  : َبْل عَ َعَلْيك ْم، فـََقاَلْت َعاِئَشة  

بُّ الر ْفَق يف اأَلْمرِ   .(1)«قَاَل: َقْد قـ ْلت  َوَعَلْيك م ؟ال واَما قَ ك ل ِه قَاَلْت: َأمَلْ َتْسَمْع   َعاِئَشة  ِإنَّ اللََّه حيِ 
اَن كَ َأيب م وَسى رضي اهلل عنه قال:   كما كان يدعو لليهود باهلداية وصالح البال: عن

ه  فـَيَـق ول: ْرمَح ك ْم اللَّ يَـ  اْليَـه ود  يـَتَـَعاَطس وَن ِعْنَد النَّيب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرج وَن َأْن يـَق وَل هَل مْ 
 .(2)«ح  باَلك ميـَْهِديك م  اللَّه  َوي ْصلِ »

يف املواقف  ه حىتورزانة التوجي تشهد السرية بثبات النيب صلى اهلل عليه وسلم على خلق احلكمة
طالب ن أيب لعلي ب ، كما يتضح ذلك يف هنج إرشاده صلى اهلل عليه وسلماحلرجة والعصيبة 

ْساَلِم َوَأْخربْه ْم ف ْذ َعَلى رِْسِلَك َحىتَّ تـَْنزَِل ِبَساَحِتِهْم مث َّ اْدع ه ْم ِإىَل انْـ  » رضي اهلل عنه يوم خيرب:  اإْلِ
ٌر َلَك ِمْن َأْن َيك وَن َلَك مح ْر  النـَّ   .(3) «َعمِ مبَا جيَِب  َعَلْيِهْم فـََواللَِّه أَلَْن يـَْهِدَي اللَّه  ِبَك َرج اًل َخيـْ

 . ه وسلم في التواصل مع المالحدةحكمة محمد صلى اهلل علي -ت

النظر والتفكر، فجاء القرآن بأنواع من الردود احملكمة واليت ال  إن االدعاءات املزعومة يعوزها
شبهة فيها وال التباس بأسلوب "قل" أو بصور أخرى على لسان حممد صلى اهلل عليه وسلم، 

العقول من سباهتا، وحتريك إيقاظ من أجل  وجمال النكران وذلك على حسب ميدان اإلحلاد
فلما  ؛، وتوجيه صاحب الرسالة وأتباعه لنهج أسلوب الرد املناسبأدوات التبصر وملس احلقيقة

ادعى املالحدة بأن الوجود اإلنساين عبارة عن موت وحياة، وبأن سبب اهلالك هو عامل الزمن، 
أطلعكم  عندما استجوهبم عمنجاء الرد القرآين حبكمة راقية يفند زعمهم وكأنه يسائل ضمائرهم، 

                                                 
وصحيح مسلم، باب كيف يرد  ؛3/13، 3423رفق يف األمر كله، رقمباب ال ، كتاب األدب،صحيح البخاري (1)

 .3/3، 0343السالم على أهل الكتاب، رقم: 
سنن و؛ 2301يف "الشعب" رقم سنن البيهقي؛ و0433، رقمسنن أبي داود؛ 12033رقم مسند أحمد (2)

؛ ختريج 234رقم "األدب المفرد"يف  وأخرجه البخاري ، وقال: هذا حديث حسن صحيح؛2332، رقمالترمذي
 .32/303األرنؤوط للحديث عند حتقيق املسند، 

وصحيح ؛ 3/34، 3442، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من أسلم على يديه رجل، رقمصحيح البخاري (3)
 . 3/1332، 2343، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، رقم مسلم
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واحلدس،   ظن وبأهنا نوع من اخلرصعلى أحوال ما بعد املوت، ليلخص تصرحياهتم بأهنا اتباع لل
ۖٗ قُِل :﴿ كما يف قوله تعاىل ِيفََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا وَن إََِلَۡك رُُءوَسُهۡم  ٱَّلَّ ُُ ةٖۚ فََسيُۡنغِ َل َمرَّ وَّ

َ
َفَطَرُكۡم أ

ا َويَُقولُوَن َمََّتَٰ  ن يَُكوَن قَرِيب 
َ
نَسَٰنُ َويَُقوُل :﴿ سبحانه ، ويف قوله(1)﴾ٍ ٥١ ُهَوۖٗ قُۡل َعَِسٰٓ أ ءَِذا َما ِمتُّ  ٱۡۡلِ

َ
أ

ۡخَرُج َحيًّا 
ُ
َو ََّل يَۡذُكُر ٦٦لََسۡوَف أ

َ
نَسَٰنُ أ نَّا َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك َشۡي  ٱۡۡلِ

َ
 .(2)﴾ا أ

ق وعمي بصره وقصر عقله إلبصار احلق وإدراك احلقائحينما غابت عن امللحد البينات، ف
بشبهته اليت استبعدت جتميع األجسام بعد متزيقها وحتلل أعضائها، جحد باحلساب وأنكر 
البعث، فجاءت اآليات تذكر شبهته وترد عليه ردا خمتصرا جامعا وتسلك طريقا ينسجم مع 

الغة ل االلتباس لديه؛ تلك حكمة اهلل البالفطرة البشرية ومع الواقع املنظور، إلقحامه وإزالة حم
ءَِذا ِمۡتنَ ﴿ :قوله الذكر احلكيم يف ذلك ، من صور ات ما أنكره امللحدون من البعثإلثب

َ
ا أ ا َوُكنَّ

َۢ بَعِيٞد  َٰلَِك رَۡجُع ۖٗ َذ نۡلَا ِمَن  :﴿فرد عليهم سبحانه يف نفس السورة، (3)﴾٣تَُراب ا َمآءِ َونَزَّ َبََٰرَك   ٱلسَّ  َمآء  مُّ
ۢنَبۡتَنا بِهِ 

َ
َٰٖت وََحبَّ  ۦفَأ يٞد  ٱنلَّۡخَل وَ   ٩ ٱۡۡلَِصيدِ َجنَّ ُِ ََّها َطۡلٞع نَّ َٰٖت ل َٰ ۡحَيۡيَنا بِهِ  ١٠بَاِس

َ
ا ل ِۡلعَِبادٍِۖ َوأ ِۡزق  ة   ۦر  بَۡلَ

َٰلَِك  ا  َكَذ ۡيت   .14-3ق، اآلية:﴾ ١١ ٱۡۡلُُروجُ مَّ
ي اهلل األرض بعدفاإلنسان يشهد باستمرار التغيري الطارئ على الطبيعة،  موهتا، فيكون  وكيف حي 

 للتدبر واالعتبار.  احلادث املشهود أقرب إليهاالستشهاد ب
ئة يعادهتا على اهلعجزه إال ي   ظام تتبدد، لكن من أوجدها من عدم وكساها حلماإن الع         

ٗ  َونَِِسَ َخۡلَقهُ  ﴿:اليت كانت عليها، قال تعاىل   . (4)﴾٧٨َوِِهَ َرِميٞم  ٱۡلعَِظَٰمَ َل َمن يُۡۡحِ َقا ۖۥٗ َوََضََب نَلَا َمَث

                                                 
 .01ة: اإلسراء، اآليسورة  (1)
 .33-33مرمي، اآلية: سورة  (2)
 .3ق، اآلية: سورة (3)
 .33يس، اآلية: سورة (4)
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دالل باالضطراب يف االست إن استعمال مصطلح "َنِسَي" يف اآلية، إشعار وتوجيه لآلخرحقا 
َو لَۡم يََر  ﴿:أحسن، للوصول إىل نتائج دعوية إجيابية، قال تعاىلباحلكمة وباليت هي  ألصل اخللق

َ
أ

نَسَٰنُ  نَّا َخلَۡقَنَٰهُ  ٱۡۡلِ
َ
بِٞي  أ  .(1)﴾ ٧٧ِمن نُّۡطَفٖٗ َفإَِذا ُهَو َخِصيٞم مُّ

نسان بأن جمرد وجود اإل على احلقيقة الكربى يركز القرآن يف العديد من هذه اآليات،
مة القرآن ، ويف هذا املسلك تربز حكوجود موجده وعلى بعثه بعد مماته يعترب حجة بالغة على
 .التعقل يف قلوب املالحدةونفخ روح التفكر و  الكرمي البالغة لإلقناع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .03يس، اآلية: سورة (1)



124 
 

 .تواصل مع المخالفلل القرآنيمنهج سنة التدرج في الالمبحث الثالث:             

زالت  ما، ال تنضب منحه وال جتف ينابيعه وال حتد جماالته، و يعترب القرآن الكرمي مدرسة تدريبية
بالعطايا  وتستهدي بنور روحه الفياض وتنهل من عبري نفحاته البشرية ترتوي من ماء حكمته

، نسوق ب وفطرة اإلنسانواملنح اليت ساقت الكثري حنو اهلدى والرشاد باعتماد مسالك تتناس
 ومة التوجيهيةاملنظتندرج ضمن ، واليت واصل اخلطاب القرآين مع املخالفالتدرج يف تمنها سنة 

 .واالصالحي بوياليت بىن عليها املنهج القرآين برناحمه الرت  املتكاملة

 .المطلب األول: التعريف اللغوي واالصطالحي للتدرج

  :التدرج في اللغةمعنى  -4
 وزيد على الفعل التاء والتضعيف. أصل كلمة التدرج من اجلذر الثالثي )د.ر.ج(،

ََٰذا ﴿ :اهلل عز وجل قال ُب بَِه ِ ِۡن َحيۡ  ٱۡۡلَِديِثٍۖ فََذۡرِِن َوَمن يَُكذ  قَاَل  ،(1)﴾ ُث ََّل َيۡعلَُمونَ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م 
ته بَعضهم: سنأخذهم قَلِيال قَِليال، َواَل نـ َباِغتـ ه م... َوالر يح ِإذا عصفت اَسْتدَرَجْت احلََْصى َأي صريَّ 

 ِإىَل َأن َيْدر َج على َوجه اأَلْرض من غري َأن ترفعه ِإىَل اهْلََواء.
ْدرجياً ِإذا أطعمته  أول َما ميشي. َويـ َقال: درَّْجت  العليل تَ والدرَّاجة: الَّيِت َيْدرَج  َعَليْـَها الصَّيب 

اَن قبل الِعلَِّة َشْيئا قَِليال من الطََّعام. مثَّ زِْدتَه َعَلْيِه قَِليال، َوَذِلَك ِإذا نَِقَه َحىتَّ تدرَّج ِإىَل َغايَة أكله كَ 
 .(2)ب(َويـ َقال: َدرَِج ِإذا َصِعَد يف اْلَمرَاتِ  َدَرجة فدرجًة...

 ويف لسان العرب: )درج: َدرَج  البناِء ود رَّج ه، بِالتَّْثِقيِل: َمراِتب  بـَْعض َها فـَْوَق بـَْعٍض.
َرَجة  واحدة  الدََّرجات، َوِهَي الطَّبَـَقات  مِ  َرَجة : املِْرقاة . والدَّ َرَجة : الر فْـَعة  يف اْلَمْنزِلَِة. والدَّ َن والدَّ

رَ اْلَمرَاِتِب. والدَّرَ  جان : ِمْشَية  َجة : اْلَمْنزِلَة ، َواجلَْْمع  َدرٌَج. وَدَرجات  اجْلَنَِّة: منازل  أَرفع  ِمْن َمنازَِل. والدَّ

                                                 
 .33القلم، اآلية: سورة (1)
 .14/331م، 2441، 1، طتهذيب اللغةابن األزهري اهلروي:  (2)
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ْيِخ َوالصَّيب . َويـ َقال  لِلصَّيب  ِإذا َدبَّ وَأخذ يف احلَْرََكِة: َدرََج( يف هتذيب اللغة: )والدََّرجان: ؛ (1)الشَّ
 لصَّيبّ، َوقد َدرََج َيْدر ج  َدْرجاً ودَرَجاناً.مْشَية الشَّْيخ َوا

 :التدرج في االصطالحمعنى  -8
تبار، وات واألرض يف ستة أيام لالعا أجرى اهلل األطوار، وخلق السم: )وإّنرمحه اهلل قال السيوطي

 .(2)وأن عادته التدرج يف األمور(
ناحية  ا لألهم على املهم منيف مناهل العرفان: )جريا على سنة التدرج من ناحية وتقدمي

أهم من ضروب العبادات ودقائق املعامالت  ال ريب أن العقائد واألخالق والعادات،أخرى، ف
 .(3)ألن األوىل كاألصول بالنسبة للثانية لذلك كثر يف القسم املكي التحدث عنها والعناية هبا(

مة، مما االسم اللغوية وأصل الكلتتبني العالقة بني داللة  من خالل املفهوم االصطالحي للمادة 
رتقاء والتطور اال التدرج هو جعلين أخلص تعريف كلمة التدرج يف الداللة االصطالحية التالية:

رتام سلم والبدء باألهم فاملهم واح والتنقل به مراتب، حبصيلة اخلطاب الديين شيًئا فشيًئا
اهلل إىل الغري،  إليصال كلمة ومراتب ين؛ ونريد بسنة التدرج يف هذا املبحث، السري بتأاألولويات

 تدل على املشي ببطء، واالرتقاء منازل وهذا ينسجم مع املعىن اللغوي لكلمة التدرج واليت
 ومراتب.

 .المطلب الثاني: التأصيل لسنة التدرج في القرآن والسنة

خالل  منإن قاعدة التدرج شاخصة يف منهج اإلبالغ الذي اعتمده القرآن الكرمي، نلمس ذلك 
الكتاب لنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، ف اليومية النصوص القرآنية ومن خالل املمارسة الدعوية

 والسنة، وحياة السلف الصاحل، زاخرة وزاهرة لتأصيل هذه القاعدة.

                                                 
 .2/233 هـ،1313، 3ط فصل الدال املهملة، مادة "درج"، ،لسان العربابن منظور:  (1)
هـ/ 1343، 1ط )إعجاز القرآن ومعترك األقران(، وي سمَّىمعترك األقران في إعجاز القرآن، السيوطي:  (2)

 .2/303م، 1233
 .1/243، 1233ه/1332، 3، طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين:  (3)
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ِ ﴿ :قال تعاىل ئِنَُّكۡم َِلَۡكُفُروَن ب
َ
ِيقُۡل أ ۡرَض َخلََق  ٱَّلَّ

َ
َٰلَِك َربُّ  ۥٓ َلُ  ِِف يَۡوَمۡيِ َوََتَۡعلُونَ  ٱۡۡل نَداد    َذ

َ
 َعََٰلِميَ ٱلۡ أ

بقدرة اخلالق سبحانه وتعاىل أن يلغي عامل الزمن يف خلقه للكون، لكنها سنة التدرج اليت  ؛(1)﴾
ك عنه ، ال تكاد تنفمزجها اهلل عز وجل مع القانون الكوين وجعلها عالقة بكل مكونات أجزائه

 . جزئياتهصغرية وال كبرية من  يفال 
نَسَٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا  ﴿:قال تعاىل ِن ِطٖي  ٱۡۡلِ ٖٗ م  َٰلَ ِكٖي   ١٢ِمن ُسَل ٗ  ِِف قََرارٖ مَّ   ١٣ُثمَّ َجَعۡلَنَُٰه ُنۡطَف

َٗ ُثمَّ َخلَۡقَنا  ٗ  فََخلَۡقَنا  ٱنلُّۡطَف َٗ َعلََق ٗ  َفَخلَۡقَنا  ٱۡلَعلََق َغ ُۡ َٗ ُم َغ ُۡ ا فََكَسۡونَا  ٱلُۡم نَۡلۡم   ٱۡلعَِظَٰمَ ِعَظَٰم 
َ
َنَُٰه ا ُثمَّ أ

ۡ
َشأ

ُ َخۡلًقا َءاَخَر  َفَتَباَرَك  ۡحَسُن  ٱّللَّ
َ
َٰلَِك لََمي ُِتوَن   ١٤ ٱۡلَخَٰلِقِيَ أ  ٱۡلقَِيََٰمُِٗثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم   ١٥ُثمَّ إِنَُّكم َبۡعَد َذ

 . (2)﴾١٦ُتۡبَعُثوَن 
 ٱقۡ  ﴿:ى اهلل به من القرآن، قال تعاىلويتجلى هذا املنهج يف أول ما أوح

ۡ
ِ  َرأ ِيَرب َِك  مِ ٱسۡ ب  ٱَّلَّ

 لو قال له: اقرأ باسم ربكعند تفسري هذه اآلية: ) رمحه اهلل قال اإلمام الرازي؛ (3)﴾ ١َخلََق 
الذي ال شريك له، ألبوا أن يقبلوا ذلك منه، لكنه تعاىل قدم ذلك مقدمة تلجئهم إىل االعرتاف 

  ميكنهم إنكاره، مث قل: وال بد للفعل منبه ...ا ذًكر هلم أهنم هم الذين خلقوا من العلقة فال
فاعل فال ميكنهم أن يضيفوا ذلك إىل الوثن لعلمهم بأهنم حنتوه، فبهذا التدريج يقرون بأين أنا 

ۡن َخلََقُهۡم ََلَُقولُنَّ  ﴿املستحق للثناء دون األوثان، كما قال تعاىل:  ِۡلَُهم مَّ
َ
ۖٗ َولَئِن َسأ ُ   ٱّللَّ

َ
َٰ يُۡؤَفُكوَن فَأ ّنَّ

تواصل بلسان حال أهل مكة حينها، يعرتفون بالرب يتضح أن النص القرآين يكما   ؛(5)((4)﴾ ٨٧
 اخلالق وال يومنون باإلله املعبود. 

                                                 
 .14-2فصلت، اآلية: سورة  (1)
 .13-12املؤمنون، اآلية: سورة  (2)
 .1لق، اآلية: العسورة  (3)
 .33سورة الزخرف، اآلية:  (4)
 . 32/213ه ، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (5)



123 
 

هُ ﴿ :تعاىلقوله يف 
َ
ٗ   ٱنلَّاِس لََعَ  ۥَوقُۡرَءان ا فََرۡقَنَُٰه ِِلَۡقَرأ ۡلَنَُٰه تزَنِي َٰ ُمۡكٖث َونَزَّ قال الشوكاين: ، (1)﴾١٠٦لََعَ

ىن: أنزلناه منجما مفرقا ملا يف ذلك من املصلحة، ولو أخذوا جبميع الفرائض يف وقت واحد واملع)
 .(2)لنفروا ومل يطيقوا(

من الواضح أن دعوة الرسل مجيعا بدأت بدعوة أقوامهم إىل عبادة اهلل وحده ال شريك  
خ عقيدة يعند مستهل رسالة البالغ، بل ركزت على ترس له، ومل تتطرق إىل جانب التشريعات

راد بىن عليها جل األحكام اليت تنظم حياة األفالتوحيد مدة من الزمن، لتصبح قاعدة أساسية ت  
واجلماعات، لو أراد اهلل أن ينزل القرآن مجلة واحدة ألنزله، ولكنه حلكمة ع لم منها ما علم، أنزله 

 ثالثا وعشرين سنة.  هذا األمر منجما، استغرق
اضح املعامل، فقبل و  بينا صلى اهلل عليه وسلم قبل نزول الرسالةن بناء شخصيةيف  والتدرج
بعد  زل عليه الوحينمث يف الغار، االنفراد أوالً، مث حبب إليه  صاحلةكانت الرؤيا الاستقبال الوحي  

 َرس ول  اللَِّه َأوَّل  َما ب ِدَئ بِهِ " عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أهنا قالت: ذلك، كما يف حديث 
اَءْت ِمْثَل فـََلِق َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّاحِلَة  يف النـَّْوِم، َفَكاَن الَ يـََرى ر ْؤيَا ِإالَّ جَ 

اللََّيايلَ َذَواِت  -د  َوه َو التـََّعبُّ  -الصُّْبِح، مث َّ ح ب َب إِلَْيِه اخَلاَلء ، وََكاَن خَيْل و ِبَغاِر ِحرَاٍء فـََيَتَحنَّث  ِفيِه 
ِلَها، َحىتَّ َجاَءه  احَلقُّ الَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإىَل أَْهِلِه، َويـَتَـَزوَّد  ِلَذِلَك، مث َّ يـَْرِجع  ِإىَل َخِدجَيَة فـَيَتَـَزوَّد  ِلِمثْ 

 يب،ة والتدرج والرتتيويف قوهلا "أول ما بدأ به" إقرار وإشارة إىل املرحل؛ (3)"َوه َو يف َغاِر ِحرَاءٍ 
َفصَِّل، ِفيَها ذِْكر  اجلَ " :وعنها رضي اهلل عنها أهنا قالت

 
َا نـََزَل َأوََّل َما نـََزَل ِمْنه  س ورٌَة ِمَن امل نَِّة ِإّنَّ

ٍء: الَ َتْشرَب وا اخلَْمَر، يْ َوالنَّاِر، َحىتَّ ِإَذا ثَاَب النَّاس  ِإىَل اإِلْساَلِم نـََزَل احَلاَلل  َواحلَرَام ، َوَلْو نـََزَل َأوََّل شَ 
 .(4) "َلَقال وا: الَ نَدَع  اخلَْمَر أََبًدا، َوَلْو نـََزَل: الَ تـَْزن وا، َلَقال وا: الَ نَدَع  الز نَا أََبًدا

                                                 
 .143اإلسراء، اآلية: ورة س (1)
 .3/313، ه1313 ،1ط، فتح القديرالشوكاين:  (2)
دء الوحي إىل رسول اهلل يف كتاب اإلميان، باب ب صحيح مسلمو؛ 1، )باب بدء الوحي(، رقم صحيح البخاري (3)

 . 1/132، 134صلى اهلل عليه وسلم، رقم
 .3/130، 3223القرآن، رقم  تأليف القرآن، باب فضائل ، كتابصحيح البخاري (4)
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سرية املراحل الدعوية وامل اإن احرتام سنة التدرج كان ماثال يف حركة التطور اليت سارت عليه
 ة املكية أو املدنية، يف العبادات أو املعامالت، كما يظهر ذلك يف التطوراإلصالحية سواء يف الفرت 

التشريعي الذي مل يشهد عملية اجلمود قط، بل واكب درب التغيري باالستمرارية يف التجديد 
ومتابعة النتائج؛ يتجلى ذلك يف نوع التوجيهات اليت كان يريب عليها صلى اهلل عليه وسلم 

البعثات الدعوية، كما جاء يف حديث عبد ابن عباس رضي اهلل عنهما، صحابته الكرام أثناء 
إِنََّك َسَتْأيت قـَْوًما »قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: 

ْن ، َوَأنَّ حم َمًَّدا َرس ول  اللَِّه، فَإِ ه  أَْهَل ِكَتاٍب، فَِإَذا ِجْئتَـه ْم، فَاْدع ه ْم ِإىَل َأْن َيْشَهد وا َأْن الَ إِلََه ِإالَّ اللَّ 
َلٍة، َفِإْن  َفَأْخربْه ْم َأنَّ اللََّه َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَواٍت يف ك ل  ، ه ْم َأطَاع وا َلَك ِبَذِلكَ  يـَْوٍم َولَيـْ

ذ  ِمْن أَْغِنَيائِِهْم فـَتـ رَدُّ َعَلى َلْيِهْم َصَدَقًة تـ ْؤخَ ه ْم َأطَاع وا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخربْه ْم َأنَّ اللََّه َقْد فـََرَض عَ 
َظْل وِم، فَِإنَّ 

َنه  َوبـَنْيَ فـ َقرَاِئِهْم، فَِإْن ه ْم َأطَاع وا َلَك ِبَذِلَك، فَِإيَّاَك وََكرَاِئَم أَْمَواهلِِْم َواتَِّق َدْعَوَة امل ه  لَْيَس بـَيـْ
 .(1) «اللَِّه ِحَجابٌ 

العقائد الفاسدة واملتأصلة عند سدنة الكعبة، بلد اهلل احلرام، وعند لقد شكل تطهري 
أكرب  املزيفة، لتقاليدهم ومعتقداهتمسادات قريش، الذين يعتربون سيادهتم على احلج مربرا وحجة 

لشيء الذي ا فنهج منهج التدرج والبدء باألهم فاملهم، التحديات اليت واجهها القرآن الكرمي،
 طيبعرب عن ذلك اإلمام الشا؛ مها بعد ذلكيف بداية الوحي عن أشياء حرّ  يفسر سكوت القرآن

ورمبا -إن األمي الذي مل يزاول شيئا من األمور الشرعية وال العقليةيف املوافقات بقوله: ) رمحه اهلل
خبالف من كان له بذلك عهد، ومن هنا كان نزول القرآن -داتهقامشأز قلبه عما خيرجه عن معت

رين سنة، ووردت األحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ومل تنزل دفعة واحدة، وذلك جنوما يف عش
ال فيما حيكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد امللك ق لئال تنفر عنها النفوس دفعة واحدة،

له: "ما لك ال تنفذ األمور؟ فواهلل ما أبايل لو أن القدور غلت يب وبك يف احلق". قال له عمر: 

                                                 
، 3333، كتاب املغازي، باب بعث أيب موسى، ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع، رقم: صحيح البخاري (1)

0/132. 
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عجل يا بين، فإن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني، وحرمها يف الثالثة، وإين أخاف أن أمحل "ال ت
 .(1)احلق على الناس مجلة، فيدفعوه مجلة، ويكون من ذا فتنة"

بد  خلقها الباري عز وجل، الإن فقه التغيري أو اإلصالح حمكوم مبجموعة سنن وقوانني
 الجيايب العادل ال يتم فجأة، والنية الصاحلة لوحدها المن التفاعل واالنسجام معها، فالتغيري ا

حالة ف تكفي، فالبد من العزمية الصادقة والتخطيط املستنري الراشد الذي حيرتم السنن الكونية؛
التبذل اليت تعيشها اجملتمعات اليوم تطلبت وقتا كافيا للوصول إىل ماهي عليه، فاإلصالح كذلك 

 ام عامل الزمن القتالع ما تعشعش يف العقول من أوهام وأباطيل،وبكل تأكيد يف حاجة إىل احرت 
لصرب ولرمبا كانت هناك ضرورة ل وإباحية مقيتة، ،ةفاسد اتواجتثاث ما توارثه القوم من موروث

، الحفيحل حملها العدل والصمؤقتا والعيش مع حاالت من الظلم والفساد حىت حيني أمر اهلل 
الغيورين اليوم على هذا الدين واعتربوه من التنازالت، فأربك  األمر الذي مل يتحمله كثري من

 ليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل علقد صلى ف التنظيمات اإلصالحية والتغيريية، مسار جمموعة من
عند األصنام بالكعبة املشرفة مدة من الزمن، كان هدفه اجتثاث األصنام املاثلة معنويا يف النفوس 

عقول والقلوب، قبل حتطيمها ماديا يوم فتح مكة، ألنه صلى اهلل عليه واقتالع قواعدها من ال
ربون ي يتسرت السدنة والكهان املرتزقة الذين وسلم على دراية وعلم يقني، أن وراء هذه احلجارة

نغمسني امل ضعاف األحالم، بذلك مستغلني أماكن السيادة والقرار،  ميتلكونو  غناهم الفاحش
تعيشه  بصور خمتلفةو  ، ومثل هذالتقاليد املوروثةللعقائد الباطلة وا تعصبنييف اجلهل والضاللة، امل

 .العديد من األوساط واجملتمعات املسلمة اليوم
يف احلديث الصحيح، دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون 

ل ، َجاءَ احَلقُّ َوَما َوَزَهَق الَباطِ َجاءَ احَلقُّ »وثالث مائة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده، ويقول: 
 هكذا استطاع صلى اهلل عليه وسلم تغيري املعتقدات والعاداتو  ،(2)«يـ ْبِدئ  الَباِطل  َوَما ي ِعيد  

                                                 
 . 2/133هـ، 1313، 1، طالموافقاتالشاطيب:  (1)
؛ 0/133، 3233، كتاب املغازي، باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ رقمصحيح البخاري (2)

 .3/1342، 1331، كتاب اجلهاد والسري، باب إزالة األصنام من حول الكعبة، رقموصحيح مسلم
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 ننااملألوفة بني الناس، بالصرب واحللم واحرتام سنة التدرج، والتوافق مع املقاصد الرئيسية لديالباطلة، 
 مصاحل الناس، ودفع املفاسد عنهم.اة اليت أصلت ملراع احلنيف

م مواقف إبراهيم عليه السالم الدعوية واحلجاجية مع قومه، إلقناعه تربز يف نفس السياقو 
الم يف املرحلة ، فبني عليه السباحرتامه سنة التدرج م وذلكالعقائد الباطلة واملتمكنة منه وانتزاع

 بعدها م مث أعلنضالهلتيههم و املرحلة الثانية  األوىل أن اآلفل ال يستحق العبادة، وأوضح هلم يف
هلم تصرحيا ال تلميحا عن شركهم وبراءته مما يشركون، ألن أنواع الظلم وجمموعة االحنرافات 

 م وأعرافهمجتدرت يف تقاليدهو  نفوسهم وأجناهبموالعادات الباطلة اليت طغت واستحكمت يف 
هيد للوصول طول نفس جحباجة إىل صرب مجيل و ،  بل قرون مديدة ،واليت استغرقت أحقابا عديدة

 .هتمحيا منإىل اقتالعها واستئصاهلا 
و الذي له ه جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل مسألة يف غاية األمهية، فاهلل سبحانه وتعاىل

لتشريعية كام اعن بعض األحالتنازل  بناء على هذه السنة ال جيوزف صالحية التدرج يف التشريع،
  الداللة كشرب اخلمر مثال. الثبوت قطعي قطعي فيها حكم هنائياليت صدر 
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 .المبحث الرابع: المنهج القرآني في تعامله مع عادات المخالف                    

 للعادة. المطلب األول: التعريف اللغوي واالصطالحي

 تعريف العادة في اللغة: -4
ْربة يف الشيء، وهو د(؛ -و-)عأصل مادة "عادة" من اجلذر الثالثي  عرفها اخلليل: )والعادة : الدُّ

أن يتمادى يف األمر حىّت يصرَي له سجّية. ويقال للرَّج ل املواظب يف األمر: م عاِود. يف كالِم 
 (1).بـَْعِضِهم: اْلَزموا ت قى اهلل واستعيدوها(

َده ، أي صار عاَده  واْعتاَده . وتـََعوَّ  يف الصحاح: )العاَدْة معروفٌة، واجلمع عاٌد وعاداٌت. تقول منه:و 
قال ؛ و (2)(عادة له. وَعوََّد كلبه الصيد فتعوده. واستعدته الشيء فأعاَده ، إذا سألته أن يفعله ثانياً 

: )َوَعاَد إِليه يـَع ود  َعْوَدًة وَعْوداً، والعود الرجوع، ومسيت بذلك ألن صاحبها وابن منظور الزبيدي
 .(3)(ليها، مرة بعد أخرىيعاودها، أي يرجع إ

ملعاودة ا هي الديدن يعاود ويرجع إليه وهو بأن العادة من خالل هذه التعاريف تبنيلقد 
 . والسجايا فهي كل ما اعتيد عليه فأصبح ممتزجا بالطباع ،التكرارو 

 .تعريف العادة في االصطالح -8
وليني العادة عند األص الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية نقل تعريفولقد حاول صاحب 

 وتعريفها عند الفقهاء فقال: 

                                                 
 .2/213 ،د.ط العين،الفراهيدي، (1)
 . 2/013، هـ1343، 3، طتاج اللغة وصحاح العربية الصحاحاجلوهري:  (2)
 3ط، لسان العرب. ابن منظور: 3/332، ه.1313 د.ط، ،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي:  (3)
 .3/313، هـ1313،
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 تعريف العادة عند األصوليين:-ا

عرَّف األصوليون العادة بأهنا األمر املتكرر من غري عالقة عقلية، ألن التكرار إذا كان ناشئًا عن 
م ز عالقة عقلية، وهي اليت حيكم العقل فيها مل يكن عندئذ من قبيل العادة، بل من قبيل التال

العقلي، كتحرك اخلاُت حبركة اإلصبع وحترك ورق الشجر كلما حترك الريح، وتبدل مكان الشيء 
حبركته، فهذا ال يسمى عادة مهما تكرر، ألنه ناشئ عن تالزم وارتباط يف الوجود بني العلة 

 .(1)العقل، وليس ناشئاً عن ميل الطبعواملعلول، يقضي به 
 تعريف العادة عند الفقهاء:-ب

لة عند الطباع ررة املعقو ف الفقهاء العادة بأهنا )عبارة عما يستقر يف النفوس من األمور املتكعرَّ 
يظهر بأن تعريف الفقهاء مل يشرتط نفي العالقة العقلية، فشمل ما تعوده الفرد أو ، كما السليمة

تكررة بطريقة ملاجملتمع دون وجود تالزم عقلي كأنواع الكالم واملأكل وامللبس واملسكن، والعوارض ا
منتظمة كالعادة الشهرية بالنسبة للمرأة أو ما يتضمن تالزما عقليا كإسراع بلوغ األشخاص ونضج 

ىل إ الثمار يف األقاليم احلارة، وإبطائه يف الباردة وكثرة األمطار يف بعضها صيفاً ويف بعضها شتاءً 
 .(2)(غري ذلك من العادات

مرة  عقول، وعادوا إليهر الناس عليه على حكم امليف التعريفات: )العادة: ما استمجاء 
 .(3)(بعد أخرى

 :العرف والعادةالفرق بين -2

 حبكم الرتابط القائم بني العرف والعادة يف االستعمال، فالبد أن نبني العالقة بني املصطلحني، 

                                                 
 .1/233م، 1223هـ/ 1313، 3، طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةحممد صدقي آل بورنو:  (1)
 .1/230املصدر نفسه،  (2)
 .133م، ص1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (3)
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، بالضم: اجلود ، واسم  ما تـَْبذ ل ه  وتـ ْعطي ، وَمْوج  الَبْحِر، هِ يقول صاحب القاموس احمليط: )الع ْرف 
 .(1)وِضدُّ النُّْكِر، واسٌم من االعرتاِف، تقول  له: َعَليَّ أْلٌف ع ْرفاً، أي: اْعرتافاً(

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع )العرف: ويف التعريفات: 
على  مر الناس عليهبالقبول، وهو حجة أيًضا، لكنه أسرع إىل الفهم، وكذا العادة، هي ما است

  .(2)(العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرىحكم 
 بقولنا: نيمما يفهم أن هناك ترادفا بني العرف والعادة، وميكن اجلمع بني هذين املصطلح

 مث تعوَّده الفرد أو اجملتمع من خالل التكرار سيصبح عرفا تتعارف عليه است حِسن إن الشيء إذا
 البشرية.تلك األفراد أو اجملموعات 

  .المطلب الثاني: العادة والعرف في أقوال بعض العلماء

يعترب االطالع على املوروث الشعيب والتقاليد املتجذرة يف اجملتمعات، من أركز الركائز التواصلية 
باختالف  واليت ختتلف اجملتمعات البشرية،ارها يف استقر و  لَتَحكُّم هذه التقاليد وذلك مع املخالف،
 راراهتممما جعلها تؤثر يف تفكريهم وقجناس واللغات والقارات والبلدان والقبائل، الشعوب واأل
عائقا كبريا  يشكلاألمر الذي ونظرا جلهل بعض الدعاة بأعراف وتقاليد املدعوين  ؛وأّناط حياهتم

ى و ، فجاء القرآن الكرمي والسنة الشريفة لتوليها اهتماما بالغا سواء على مستأمام مهمتهم الدعوية
اعتبار اللفظ املعتاد أو السلوكيات الفردية أو اجلماعية املتعارف عليها، والتعامل معها بالنظرة 

ألن أساس الوحي اعتبار املصاحل ودفع املضار عن العباد يف الدنيا ويوم احلساب، فما  املصلحية،
 توافق مع الكليات واملقاصد أقره املشرع وإال مل يتحرج يف طرحه ونبذه.

                                                 
 .1/333 م،2440ه/1323، 3، طالقاموس المحيط الفريوزآبادى: (1)
 .132م ، 1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (2)
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 ؛(2): )إن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به يف األحكام والعادة((1)بن العريبقال ا
ِ  ٱۡلَعۡفوَ ُخِذ ﴿ :وحجية العرف يف اإلسالم راسخة يف القرآن والسنة، قال تعاىل ُمۡر ب

ۡ
ۡعرِۡض  ٱۡلُعۡرِف َوأ

َ
َوأ

 تعارفه الناس من اخلري وفسروه . يقول صاحب املنار: )األمر بالعرف وهو ما(3)﴾١٩٩ ٱۡلَجَِٰهلِيَ َعِن 
املعروف ر قال: والعرف والعارفة و كْ باملعروف. ويف اللسان: املعروف ضد املنكر، والعرف ضد النُّ 

 .(4)به وتطمئن إليه( أ  سَ بْ واحد ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري وتَـ 
القاعدة  قه،ع مسائل الفالقواعد اليت ترجع إليها مجي ضمن رمحه اهلل جعل اإلمام السيوطي

وهذا من رفع احلرج على اإلنسان الذي متكنت منه  ؛(5)السادسة حتت عنوان "العادة حمك مة"
األعراف والعادات اليت نشأ فيها وعليها، فال ي نهى إال على ما ال يتناسب مع املقاصد اليت أقرها 

                                                 
إلشبيلي، ، ابن العريب األندلسي، احممد بن عبد اهلل اإلمام، العالمة، احلافظ، القاضي، أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن (1)

مد كان أبوه أبو حممد من كبار أصحاب أيب حم ،مولده يف سنة مثان وستني وأربع مائة ، كاناملالكي، صاحب التصانيف
أبيه، ومسعا ببغداد  ارحتل مع، بن حزم الظاهري خبالف ابنه القاضي أيب بكر، فإنه منافر البن حزم، حمط عليه بنفس ثائرة

ألديب ا وتفقه: باإلمام أيب حامد الغزايل، والفقيه أيب بكر الشاشي، والعالمةكثري،   خلقمن  الشريف ومبصر وباحلرم وبدمشق
نف، ومجع، ويف فنون وص -أظن ببيت املقدس  -رجع إىل األندلس بعد أن دفن أباه يف رحلته ، و أيب زكريا التربيزي، ومجاعة

صنف كتاب )عارضة األحوذي يف شرح جامع أيب عيسى الرتمذي ، وفسر القرآن ، العلم برع، وكان فصيحا، بليغا، خطيبا
اجمليد، فأتى بكل بديع، وله كتاب )كوكب احلديث واملسلسالت( ، وكتاب )األصناف( يف الفقه، وكتاب )أمهات املسائل( 

وداء( يف الكالم على حديث الس، وكتاب )نزهة الناظر( ، وكتاب )سرت العورة( ، و )احملصول( يف األصول، و )حسم الداء، 
، كتاب يف الرسائل وغوامض النحويني، وكتاب )ترتيب الرحلة، للرتغيب يف امللة( ، و )الفقه األصغر املعلب األصغر( ، 

 ،وأشياء سوى ذلك مل نشاهدها  واشتهر امسه، وكان رئيسا حمتشما، وافر األموال، حبيث أنشأ على إشبيلية سورا من ماله
 الذهيب،  .تويف ابن العريب بفاس، سنة ثالث وأربعني ومخس مائة، أبو بكر ممن يقال: إنه بلغ رتبة االجتهاد كان القاضي

  ، بتصرف. 24/123م، 1230ه1340، 3، طسير أعالم النبالء 
 .3/233م، 2443هـ/1323، 3، طأحكام القرآنابن العريب،  (2)
 .122األعراف، اآلية: سورة  (3)
 .2/330م، 1224، ير المنارتفسرشيد رضا:  (4)
 .32م، 1224هـ/ 1311، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (5)
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، اعت ِمد فيها (1)سائل الفقهالدين احلنيف، كما أشار يف نفس املصدر بأن هناك العديد من م
 تعارف عليه الناس. على ما

يتجليان  اللذان ،االنسجام مع الفطرة اإلنسانيةو ع مميزات هذا الدين، الواقعية لعل من أمل
م توظيفها يف خدمة اجملال التواصلي الدعوي، األمر الذي حيتل  اعتبار أعراف الناس وعاداهتميف

ت وأعراف وانشغاالت املدعوين، فكما أن الفتوى تتغري بتغري على الداعية أن يكون ملما بعادا
يكون  ) ينبغي له أنيقول ابن القيم: الزمان واملكان واحلال، فكذلك املناهج والطرق الدعوية،

فقيها يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفياهتم، فإن الفتوى تتغري بتغري 
 .(2)حوال(الزمان واملكان والعوائد واأل

: )تراعى الفتاوى على طول األيام فمهما جتدد يف العرف رمحه اهلل االمام القرايف ذكر
اعتربه ومهما سقط أسقطه وال جتمد على املسطور يف الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل 

جره عليه وأفته أى عرف بلدك واسأله عن عرف بلده و من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره عل
ون عرف بلدك واملقرر يف كتبك فهذا هو احلق الواضح واجلمود على املنقوالت أبدا ضالل به د

  ومثل هذا نفهمه من حديث، (3)يف الدين وجهل مبقاصد علماء املسلمني والسلف املاضني(
 َشِحيٌح َولَْيَس يـ ْعِطييِن َما لٌ يَا َرس وَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا س ْفَياَن َرج  » ْنَد بِْنَت ع ْتَبَة، قَاَلْت:َعاِئَشَة، َأنَّ هِ 

يِك َوَوَلَدِك، خ ِذي َما َيْكفِ »َيْكِفييِن َوَوَلِدي، ِإالَّ َما َأَخْذت  ِمْنه  َوه َو اَل يـَْعَلم ، فـََقاَل: 
 يعين مبا تعارف عليه قومك يف حتديد النفقات.، (4)«بِاْلَمْعر وفِ 

                                                 
 .24، م1224هـ/ 1311، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي، (1)
 .3/103ه، 1311، 1، طإعالم الموقعينابن القيم:  (2)
 .1/133 د.ط، ،أنوار البروق في أنواء الفروقالقرايف:  (3)
اب النفقات، باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف، ، كتصحيح البخاري (4)

 .3/30، 0333رقم: 
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اب املفاسد أو خمالفة ما هو قطعي من القواعد هبذا يتضح أن مراعاة األعراف والعادات دون ارتك
ث وا النَّ »َقاَل َعِليٌّ رضي اهلل عنه: اليت بنت عليها الدعوة اإلسالمية أسسها،  اَس، مبَا يـَْعرِف وَن َحد 

بُّوَن َأْن ي َكذََّب، اللَّه  َوَرس ول ه    .(1)«َأحتِ 
س و املرء متمكنة يف نفالطبائع واألعراف والعادات اليت نشأ فيها وشب عليها إن 

ا، الداعية التفاعل معها إجيابا أو سلبا، إجيابا فيزكيها وينميه األشخاص واجلماعات، فوجب على
ستوى العقدي سواء على امل ها دراسة عميقة،بعد دراست وذلك، واستئصاهلا وسلبا فيحاول انتزاعها

ة اآلخرين حىت دعو  قبل علىال ي   فالداعية النبيه أو االجتماعي أو االقتصادي أو حىت السياسي،
سساهتم، ويف تارخيهم وأطوار بناء مؤ اداهتم وجيتهد يف تعلم لغاهتم ودراسة يطلع على أعرافهم وع

هذا املقام، يقول ابن القيم: )معرفة الناس أصل عظيم حيتاج إليه املفيت واحلاكم، فإن مل يكن 
 .(2)فسد أكثر مما يصلح(فقيهاً فيه، فقيهاً يف األمر والنهي، وإال كان ما ي

 .المطلب الثالث: عادات قبل اإلسالم أقرها القرآن الكريم
لقد أبقى اإلسالم العديد من العادات واألعراف اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم وذلك يف 

سواء العبادات منها أو املعامالت، كمناسك احلج والسقاية ومسألة العبيد  ،العديد من اجملاالت
ء والتعدد واإلرث واجلوار واحلرب...، مع بعض التعديالت واإلصالحات اليت قام هبا واإلما

 جاء به الشرع احلنيف. واملقصد الذي اإلسالم لتستقيم مع املنهج
بشأن بعض العبادات اليت كان عليها العرب قبل  رمحه اهلل يقول الطاهر بن عاشور 
َجَعۡلُتۡم ِسَقايَ :﴿ عند قوله تعاىل اإلسالم

َ
ِ  ٱۡۡلََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَِعَماَرةَ  ٱۡۡلَآج ِ َٗ أ ِ َكَمۡن َءاَمَن ب  ٱٓأۡلِخرِ  ٱَۡلَۡومِ وَ  ٱّللَّ

ِ  َوَجََٰهَد ِِف َسبِيِل  َِۗ ِعنَد  ۥنَ ََّل يَۡسَتوُ  ٱّللَّ ُ وَ  ٱّللَّ َٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ ََّل َيۡهِدي  ٱّللَّ ، )لقد كانت سقاية احلاج (3)﴾ٱلظَّ
أعظم مناصب قريش يف اجلاهلية، واملناصب عشرة، وتسمى املآثر وعمارة املسجد احلرام من 

فكانت السقاية لبين هاشم بن عبد مناف بن قصي وجاء اإلسالم وهي للعباس بن عبد املطلب، 

                                                 
 ، 1/33، 123، كتاب العلم، بَاب  َمْن َخصَّ بِالِعْلِم قَـْوًما د وَن قـَْوٍم، َكَراِهَيَة َأْن اَل يـَْفَهم وا، رقم صحيح البخاري (1)
 .3/103ه 1311، 1، طموقعينإعالم الابن القيم:  (2)
 .12التوبة، اآلية: سورة (3)
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وكانت عمارة املسجد، وهي السدانة، وتسمى احلجابة، لبين عبد الدار بن قصي وجاء اإلسالم 
 .(1)ب أخرى مثانية أبطلها اإلسالم(وهي لعثمان بن طلحة. وكانت هلم مناص

ها حديث يهكما يدل على بعض عادات العرب التعبدية اليت أقرها القرآن وقام بتوج
َها فـَق ْلت  هَلَا: أَرَأَْيتِ عائشة رضي اهلل عنها،   قـَْوَل اللَِّه "قَاَل ع ْرَوة : َسأَْلت  َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه  َعنـْ

َفاإِنَّ  ﴿تـََعاىَل:  ِۖٗ ِمن َشَعآئِرِ  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱِۡلَۡيَت َفَمۡن َحجَّ  ٱّللَّ
َ
وََّف بِِهمَ  ٱۡعَتَمرَ أ ن َيطَّ

َ
َٗ ُجَناَح َعلَۡيهِ أ ا  فَ

ا فَإِنَّ  َع َخۡۡي  َ َوَمن َتَطوَّ الصََّفا َيط وَف بِ  ، فـََواللَِّه َما َعَلى َأَحٍد ج َناٌح َأْن الَ (2)﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيٌم  ٱّللَّ
ْرَوةوَ 

َ
اَنْت: الَ ج َناَح كَ ، قَاَلْت: بِْئَس َما قـ ْلَت يَا اْبَن أ ْخيِت، ِإنَّ َهِذِه َلْو َكاَنْت َكَما َأوَّلْتَـَها َعَلْيِه،  امل

َمَناَة الطَّاِغَيِة،  لِ َعَلْيِه َأْن الَ يـََتَطوََّف هِبَِما، َوَلِكنـََّها أ ْنزَِلْت يف األَْنَصاِر، َكان وا قـَْبَل َأْن ي ْسِلم وا ي ِهلُّونَ 
َشلَِّل، َفَكاَن َمْن أََهلَّ يـََتَحرَّج  َأنْ 

 
ْرَوةَيط   الَّيِت َكان وا يـَْعب د ونـََها ِعْنَد امل

َ
، فـََلمَّا َأْسَلم وا، وَف بِالصََّفا َوامل

للَِّه، إِنَّا ك نَّا نـََتَحرَّج  َأْن َنط وَف اَسأَل وا َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك، قَال وا: يَا َرس وَل 
ْرَوةِ 

َ
َفاإِنَّ  ﴿:، َفأَنـَْزَل اللَّه  تـََعاىَل بـَنْيَ الصََّفا َوامل ِۖٗ ِمن َشَعآئِِر  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ ، فاحلديث يدل (4)" (3)﴾ ٱّللَّ

علهم مما ج قبل اإلسالم على أن السعي بني الصفا واملروة كان من عادات األنصار التعبدية
 .عند الطواف بينهما ويتوقفون يتحرجون

من متور  أهل املدينة يف تقدير احملاصيل كيالمب عتد النيب صلى اهلل عليه وسلمولقد ا
ا ر، وملالتمو وأنواع  النخيل ألهنم كانوا أصحاب زراعة وغراسة كما اشتهروا خبدمة أشجار ،وزراعة
إشارة  عليه وسلم ما تعارفوا عليه يف أوزاهنم، وهذه فاعترب صلى اهلل أهل مكة التجارة، نع عرف

منه صلى اهلل عليه وسلم إىل اعتبار العادات واألعراف علما أن أهل مكة نصبوه العداء واحلرابة، 

                                                 
 .14/133، د.ط، التحرير والتنويرابن عاشور:  (1)
 .103البقرة، اآلية: سورة  (2)
 .103، اآلية: السورة السابقة (3)
ِعَل ِمْن َشَعائِِر اللَّهِ صحيح البخاري (4) ْرَوِة، َوج 

َ
صحيح ؛ 2/103،  1303، رقم، كتاب احلج، بَاب  و ج وِب الصََّفا َوامل

ِعَل ِمْن َشَعائِِر اللَِّه، رقممسلم ْرَوِة، َوج 
َ
 .2/223، 1233، كتاب احلج، بَاب  و ج وِب الصََّفا َوامل
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َة، كَّ ِل مَ هْ وْزن  أَ  الوْزن  »عن ابن عمر رضي اهلل عنه، قال: قال رسول  اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم: ف
 هْ ال  أَ يكْ يال  مِ كْ واملِ 

َ
 .(1)«ةِ دينَ ِل امل

من صنيع صاحب الرسالة صلى اهلل عليه وسلم إجالل ومدح اخلصال احلميدة  لقد كان
 اليت يشاهدها يف عادات اآلخرين، كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم لألشج، أشج عبد القيس:

  .(2)«اة  نَ األَ ، وَ م  لْ : احلِ ا اهلل  مَ ه  بـُّ حي   نْيِ تَـ لَ صْ خِ  يكَ فِ  إنَّ  »
لى اهلل عليه وسلم،  صمن السنن القولية والفعلية والتقريرية لرسول اهللففي نفس السياق و 

 َعْبِد اهلِل ْبِن َعْن طَْلَحَة ْبنِ فالذي شهده صلى اهلل عليه وسلم وقال يف حقه،  ملطيبنيحلف ا
 ِحْلَف اْلم طَيَِّبنَي، َفَما َمَع ع م وَميِت  َشِهْدت  »َعْوٍف، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ٍ 

، مجع فضل، لقد ويسمى كذلك حبلف الفضول ،(3) «أ ِحبُّ َأْن أَْنك ثَه ، َوَأنَّ يل مح َْر النَـَّعمِ 
اجتمعت القبائل من قريش يف دار عبد اهلل بن جدعان، فأقاموا حلفا إلنصاف املظلومني، فتطابق 

 االسم مع املضمون.
 رف عليه العرب قبل اإلسالم التوارث باحلِْلِف، ويف هذا الصدد يقول اجلصاصمما تعا

ِينَ وَ  ﴿أحكام القرآن، عند قوله تعاىل:  يف رمحه اهلل يَۡمَُٰنُكۡم َف  ٱَّلَّ
َ
َ ٱاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡم  إِنَّ َعَقَدۡت أ ََكَن  ّللَّ

ءٖ َشِهيًدا  ِ ََشۡ
َٰ ُك  لف أهنم يف أول اإلسالم قد كانوا يتوارثون باحل )فلم خيتلف املفسرون ،(4)﴾..٣٣لََعَ

ِينَ وَ  ﴿دون النسب وهو معىن قوله عز وجل:  يَۡمَُٰنُكۡم َف  ٱَّلَّ
َ
إىل أن  ، ﴾..اتُوُهۡم نَِصيَبُهۡم  َعَقَدۡت أ

ِينَ وَ  ﴿جعل اهلل ذوي األرحام أوىل من احلليف، بقوله سبحانه:  َهُدواْ َجَٰ َءاَمُنواْ ِمنَۢ َبۡعُد َوَهاَجُرواْ وَ  ٱَّلَّ

                                                 
، 3334، أول كتاب البيوع، باب يف قول النيب صلَّى اهلل عليه وسلم: "املكيال مكيال أهل املدينة" رقم: سنن أبي داود (1)

(، وهو 3023( و )2024) وسنن النسائيصحح هذا احلديث الدارقطين والنووي وابن دقيق العيد،  إسناده صحيح. وقد
 .0/223حَممَّد كاِمل قره بللي، (؛ سنن أيب داود، حتقيق األرنؤوط و 3233" )صحيح ابن حبانيف "

 .1/33، 20إليه، رقم لدين، والدعاء، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهلل ورسوله، وشرائع اصحيح مسلم (2)
 .122، ص033ه، رقم1342، 3ط ،باب حلف اجلاهلية،  األدب المفرد البخاري: (3)
 .33النساء، اآلية: سورة  (4)
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 ْ ْولُوا
ُ
ْوَلٰٓئَِك ِمنُكۡم  َوأ

ُ
رَۡحامِ َمَعُكۡم فَأ

َ
ۡوَِلَٰ بَِبۡعٖض ِِف كَِتَِٰب  ٱۡۡل

َ
ُهۡم أ ُُ ِ  َبۡع َ إِنَّ  ٱّللَّ َۢ  ٱّللَّ ٍء َعلِيُم ِ ََشۡ

بُِكل 
  .(2)، فقد كان حلف اإلسالم على التناصر والتوارث ثابتا صحيحا((1)﴾٧٥

صال احلميدة جلذب أنظار املخاطب الذي يعي قيمة عض اخلكما أبرز التصوير القرآين ب
هذه احملامد اليت يستوعبها جمتمعه، كخصلة الكرم اليت متيز هبا اجملتمع العريب حينها، فجاء النص 

ََٰك ﴿ :احملطات القرآنية، كما يف قوله تعاىلالقرآين يعاود ذكر هذه السجية يف العديد من  تَى
َ
َهۡل أ

َٰهِ  نَكُروَن   ٢٤ ٱلُۡمۡكَرِميَ يَم َحِديُث َضۡيِف إِبَۡر َٰٞم قَۡومٞ مُّ ۖٗ َقاَل َسَل ا َٰم  فََراَغ إََِلٰٓ   ٢٥إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَل
ۡهلِهِ 

َ
، لقد تفنن النص القرآين يف تصويره لصفاة الكرم، ابتداء من رد (3)﴾٢٦فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمٖي  ۦأ

يف  يه السالمإبراهيم عل ؤية لعدم إحراج الضيف وعدم تلكخف التحية والتعرف عليهم واالنسالل
ة مث تقدميه ووضعه بني يدي النزيل؛ فمجموع هذه املواقف الشهم ،العجل السمني واحلنيذإحضار 

حترك مشاعر املخاطب العريب، وكأن النص القرآين يتحسس أحاسيسهم بذكر  واحلركات النبيلة
لقرآين؛ نظري ليه املنهج اوهذا مدخل دعوي وجيه ينبه ع ،العادات اليت شربتها عقوهلم ومشاعرهم

ٍٗ  ٱنَطلََقافَ ﴿ قول اهلل تعاىل: ،اهذا سلب ۡهَل َقۡرَي
َ
َتَيآ أ

َ
ٰٓ إَِذآ أ ٓ َحَّتَّ ي ُِفوُهمَ  ٱۡسَتۡطَعَما َُ ن يُ

َ
بَۡواْ أ

َ
ۡهلََها فَأ

َ
، (4)﴾ اأ

ي ُِفوُهَما ﴿بجملة، ف َُ ن يُ
َ
بَۡواْ أ

َ
 لنيبتعاطف املخاَطب املخاِلف مع ا طاب القرآينسب اخلتيك ﴾ فَأ

 .لقصةل التمتع باالستماعإىل  مما يسوقه مع العبد الصاحليف قصته  عليه السالم موسى
كما سلكت السنة الشريفة نفس املنوال لتجعل من إكرام الضيف مسألة إميانية بعد أن    

َمْن َكاَن »َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اللَِّه َصلَّى اهلل  عَ  فَعْن َأيب ش رَْيٍح الَكْعيب : َأنَّ َرس ولَ ، عرفية كانت عادية
َفه   العظيم جيعل صلى اهلل عليه ، ويف هذا القرار النبوي (5)«يـ ْؤِمن  بِاللَِّه َواليـَْوِم اآلِخِر فـَْلي ْكرِْم َضيـْ

                                                 
 .3األحزاب، اآلية: سورة  (1)
 .233/ 3 د.ط، ،أحكام القرآن اجلصاص: (2)
 .23-23 الذاريات، اآليات:سورة  (3)
 .33سورة الكهف، اآلية:  (4)
؛ 3/32، مصدر سابق، 3130، كتاب األدب، بَاب  ِإْكَراِم الضَّْيِف، َوِخْدَمِتِه ِإيَّاه  بِنَـْفِسِه، رقمالبخاريصحيح  (5)

 وكون ذلك كله من، كتاب اإلميان، باب احلث على إكرام اجلار والضيف، ولزوم الصمت إال عن اخلري صحيح مسلم
 .1/33، 33اإلميان، رقم
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عليها  ؤجري وسلم من السجايا احلميدة ومن األعراف النبيلة والعالقات اإلنسانية مواقف إميانية
  العبد يوم القيامة.

 السالم عليه يوسف قصة يف مصر أهل وأعراف اداتع مع القرآين النص تعامل يف كما
 القرآن يصور ف،يوس سورة ففي ،التارخيية اللحظة يوافق مبا األحداث وصف يف ملعجزته بيان

ۡوهُ بَِثَمِۢن  ﴿:اىلتع اهلل يقول ،أعرافهم من العديد بذكر التفصيل من بشيء الفراعنة أرض الكرمي َوَُشَ
َٰهِِدينَ ََبٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ َوََكنُواْ فِيهِ ِمَن  إىل  أخذا بظاهر النص ، ويف هذا إشارة صرحية(1)﴾٢٠ ٱلزَّ

مال عملة نقدية باستعو السوق عند أهل مصر، حبيث كانت تتميز بالبيع والشراء  طريقة معامالت
العديد من البلدان اليت كانت تتقايض يف معامالهتا  خبالف ،وهي الدرهم كما نصت اآلية

 حينها. التجارية
ة استعمال القرآن الكرمي للقب امللك عوض فرعون يف قص ،يف السورة مما يثري االنتباهو 

احلكم يف  مما يفتح جماال للبحث يف طبيعة لبيان احرتام عادة القوم يف استخدام الكىن، ،يوسف
َرىَٰ سَ  ٱلَۡملُِك َوقَاَل  ﴿:تعاىلقال  من مصر، عليه السالم فاليت مر فيها يوس املرحلة

َ
ٓ أ ۡبَع َبَقَرَٰٖت إِّن ِ

َخَر يَابَِسَٰٖتٍۖ 
ُ
ٍَٰت ُخۡۡضٖ َوأ ُكلُُهنَّ َسۡبٌع ِعَجاٞف َوَسۡبَع ُسۢنُبَل

ۡ
يقول الطاهر  ، ويف هذا السياق(2)﴾ِسَماٖن يَأ

 يسمه مصر. ومساه القرآن هنا ملكا ومل: )والتعريف يف امللك للعهد، أي ملك رمحه اهلل بن عاشور
فرعون ألن هذا امللك مل يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط، وإّنا كان ملكا ملصر أيام حكمها 
)اهلكسوس(، وهم العمالقة، وهم من الكنعانيني، أو من العرب، ويعرب عنهم مؤرخو اإلغريق 

قبل ميالد املسيح  1020ىل عام إ 1244مبلوك الرعاة، أي البدو. وقد ملكوا مبصر من عام 
 .(3)عليه السالم(
 ويف العقد، يف "النفث" الوحي نزول قبل العربية اجملتمعات يف املرتسخة األعراف ومن

ِ  ﴿:تعاىل قوله عند رمحه اهلل عاشور بن الطاهر يقول الشأن هذا ََٰثَٰتِ َوِمن َُش   ،(4)﴾ ٤ ۡلُعَقدِ ٱِِف  ٱنلَّفَّ
                                                 

 .24يوسف، اآلية: سورة  (1)
 .33، اآلية: السورة السابقة (2)
 .12/232، د.ط، التحرير والتنويرابن عاشور:  (3)
 .3 الفلق، اآلية:سورة  (4)
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ات، وإّنا جيء بصفة املؤنث ألن الغالب عند العرب أن يتعاطى لنساء الساحر ا :)النفاثات
السحر النساء ألن نساءهم ال شغل هلن بعد هتيئة لوازم الطعام واملاء والنظافة، فلذلك يكثر 
انكباهبن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن وحنو ذلك، فاألوهام الباطلة تتفشى 

 .(1)ساحرة من اجلن( بينهن، وكان العرب يزعمون أن الغول
ال يف اآليات األوىل من سورة التوبة أروع مثطريقة تعامل الوحي مع املشركني  كما أن يف

سواء يف عقد املواثيق أو نقدها، حبيث يعني رسول اهلل  ،على احرتام خرب السماء عادات القوم
ارف عليه العرب، ا تعليقرأ عليهم فسخ املعاهدة، وهذا ممهلل عليه وسلم من أهل بيته عليا صلى ا

َْيد  ْبن  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، أَنَّ أَبَا ه رَيـْرََة، قَاَل: بـََعَثيِن أَب و َبْكٍر يِف تِلْ  فعن َك احَلجَِّة يف م َؤذ ِننَي مح 
َْيد  ْبن  َعْبِد ايـَْوَم النَّْحِر، نـ َؤذ ن  مبِىًن: َأْن الَ حَي جَّ بـَْعَد الَعاِم م ْشرٌِك َوالَ َيط وَف بِ  ْلبَـْيِت ع ْريَاٌن " قَاَل مح 

ٌة، قَاَل أَب و ه َريـْرََة: الرَّمْحَِن: مث َّ أَْرَدَف َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعِلياا، َفَأَمرَه  َأْن يـ َؤذ َن بِبَـرَاءَ 
،  (2)« َيط وف  بِاْلبَـْيِت ع ْريَانٌ الَ حَي جُّ بـَْعَد الَعاِم م ْشرٌِك َوالَ »ِر: َفأَذََّن َمَعَنا َعِليٌّ يف أَْهِل ِمىًن يـَْوَم النَّحْ 

ألهنا من األعراف املخلة باحلياء وهذا  عادة الطواف عرياناحرمة ومنع  النص نستفيد من كما
 .ينايف مقام العبودية

ألفوه وورثوه   مام اهنحبرم بأن منهج القرآن ما كان ليضيق على املخالفني ويشدد عليهملقد تبني 
مع  تتصادمو  ربك العيش املشرتكة ختل باملبادئ والقيم اليت تكانت العادإال إذا   ،كابرا عن كابر

     .طرة السليمةوتتعارض مع أساس الف مقاصدهامع كليات الشريعة و  روح العقيدة وثوابتها وتتناىف

  .معتادة عند العربالمطلب الرابع: استعمال القرآن الكريم للصيغ الكالمية ال

لوحي، كلفظ نزل فيهم ا نلقد استعمل القرآن الكرمي األلفاظ والرتاكيب املألوفة لدى القوم الذي
الطهر و  الزنا والفاحشة والنكاح واملكر واخلداع والفساد والزنيم والفرج واحليض والرجس والنجس

                                                 
 .34/323 د.ط، ،التحرير والتنويرابن عاشور:  (1)
نَّك ْم َغيـْر  م ْعِجزِي اللَِّه أَ  َفِسيح وا يف اأَلْرِض أَْربـََعَة َأْشه ٍر َواْعَلم وا﴿، كتاب تفسري القرآن، بَاب  قَـْولِِه: صحيح البخاري (2)

 . 3/33، 3300، رقم2التوبة، اآلية:  ،﴾َوَأنَّ اللََّه خم ْزِي الَكاِفرِينَ 
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انت دعوين الذين بدون شك كإىل غري ذلك من األلفاظ والكالم لتقريب املعىن من امل والصداق
 هلم عادات وتراكيب لغوية خاصة هبم.

لقد عقد اإلمام الشاطيب جبانب ضرورة اإلحاطة بأسباب النزول فصال يف ضرورة معرفة 
أعراف وعادات العرب الكالمية لفهم كتاب اهلل تعاىل، فقال: )ومن ذلك معرفة عادات العرب 

 لة التنزيل، وإن مل يكن مث سبب خاص ال بد ملن أراد اخلوضيف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حا
 ،(1)يف علم القرآن منه، وإال وقع يف الشبه واإلشكاالت اليت يتعذر اخلروج منها إال هبذه املعرفة(

 ومن املالحظ أنه ذكر ضمن األعراف والعادات، "األقوال".
ۡهِل ﴿ :كما يف قوله تعاىل

َ
ِهِ َمۡن إِن تَ  ٱۡلِكَتَٰبِ َوِمۡن أ َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤد 

ۡ
ذكر القرآن  ،(2)﴾... ۦٓ أ

 .يراد به الكثرة كذلكالذي و  ،الوزن املعتاد عندهم يف استعمال القنطار الكرمي
ۡوَِلَٰ ﴿ :قوله تعاىل مثله

َ
ۡوَِلَٰ لََك فَأ

َ
ۡوَِلٰٓ ٣٤أ

َ
ۡوَِلَٰ لََك فَأ

َ
قال أبو إسحاق الثعليب: هذا وعيد ، (3)﴾٣٥ُثمَّ أ

نه على وعيد أيب جهل وهي كلمة موضوعة للتهّدد والوعيد قالت اخلنساء: مهمت من اهلل سبحا
، لقد استعمل القرآن الكرمي اللفظ املتعاهد (4)بنفسي كل اهلموم ... فأوىل لنفسي أوىل هلا(

 استعماله بني العرب ليفعل مفعوله ويؤثر تأثريا مباشرا يف املخاطب.
 ٱۡقَتَتلُواْ  يَ ٱلُۡمۡؤِمنِ ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ﴿ :تـََعاىَل  عند قولهيف كتاب الفصول يقول اجلصاص 

 ٗۖ ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما
َ
يبني بأن مراد "الطائفة" يف اآلية الواحد، حبيث قال يف سياق اخلطاب : )(5)﴾...فَأ
رب جيري خل، وموجود أيضا: يف العرف والعادة: أن اسم الطائفة والبعض واَأْصِلح وا بـَنْيَ َأَخَوْيك مْ فَ 

                                                                                         .(6)(جمرى واحدا

                                                 
 .3/103، الموافقات الشاطيب، (1)
 .30آل عمران، اآلية:سورة  (2)
 .30-33القيامة، اآلية: سورة  (3)
 .14/21 ،م2442 هـ/1322، 1، طالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعليب،  (4)
 .2احلجرات، اآلية: سورة  (5)
 .3/20م، 1223هـ/ 1313 ،2ط ،الفصول في األصول: اجلصاص (6)
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ِ  ۥَلُ  ٱلَۡمۡولُودِ َولََعَ ﴿ :وقوله تعاىل  يف  رمحه اهلل ، قال اإلمام الرازي(1)﴾...ٱلَۡمۡعُروِفۚ رِۡزُقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ ب
واملعروف يف هذا الباب قد يكون حمدودا بشرط وعقد، وقد يكون غري آلية: )بيان املعروف من ا

ۡهلِيُكمۡ  ﴿:قوله تعاىل ، ومثله(2)حمدود إال من جهة العرف(
َ
ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
                                                                                                           .(3)﴾...ِمۡن أ

َِن ﴿ :عند تفسري قوله تعاىل رمحه اهللقال الرازي  َّلَّ َما قَۡد إِ  ٱلن َِسآءِ َوََّل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
ًٗ  ۥَسلََف  إِنَّهُ  ا َوَسآَء َسبِي ٗ  َوَمۡقت  َِٰحَش )واعلم أن مراتب القبح ثالثة: القبح يف العقول، ، (4)﴾٢٢ََكَن َف
، فقوله: إنه كان فاحشة إشارة إىل القبح العقلي، وقوله: ومقتا إشارة العاداترائع ويف ويف الش

الشرعي، وقوله: وساء سبيال إشارة إىل القبح يف العرف والعادة، ومىت اجتمعت فيه  إىل القبح
 .(5)هذه الوجوه فقد بلغ الغاية يف القبح واهلل أعلم(

ادات اللغوية والبالغية يف كتاب اهلل يتطلب اإلملام بع إن فك معاين وألغاز العديد من الرتاكيب
 ؛ال احلصر ق بعضها على سبيل الذكرالعرب الكالمية، واألمثلة يف هذا اجملال كثرية ومتعددة نسو 

ۡجُرهُ :﴿ قال تعاىل
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۖٗ َفَمۡن َعَفا َوأ ِۡثلَُها ٗٞ م  ٖٗ َسي ِئَ ُؤاْ َسي ِئَ ِ  لََعَ ۥ وََجَزٰٓ َٰلِِميَ ََّل َُيِبُّ ۥ إِنَّهُ  ٱّللَّ ، (6)﴾٤٠ ٱلظَّ

فكيف نفهم أن يكون اجلزاء سيئة بدون التعامل مع العادة يف استعماالت العرب ملثل هذه الصيغ 
 اللغوية.

، فال  (7)﴾ َعلَۡيُكۡم   ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡعَتُدواْ َعلَۡيُكۡم فَ  ٱۡعَتَدىَٰ َفَمِن  :﴿وقال تعاىل
ر باالعتداء من اهلل تعاىل، إال عند الوقوف على بنيات هذه األلفاظ املتناسبة مع ميكن فهم األم

ا إِنَُّهۡم يَِكيُدونَ ﴿ :السياق، واألساليب املتعارف عليها بني العرب، كما يف قوله تعاىل  َكۡيد 

                                                 
 .233البقرة، اآلية: سورة  (1)
 .3/331 ،3ط ،مفاتيح الغيبالرازي:  (2)
 .32املائدة، اآلية: سورة  (3)
 .22النساء، اآلية: سورة  (4)
  .14/22، 3الرازي: مفاتيح الغيب، ط(5)
 34سورة الشورى، اآلية:  (6)
 .123 البقرة، اآلية:سورة  (7)



134 
 

ا ١٥ ِكيُد َكۡيد 
َ
ْدِبري  بَِباِطٍل د : التَّ َكيْ ، ففي املعاجم اللغوية، الَكْيد : ِإخراج الزَّْند الناَر. وال(1)﴾١٦َوأ
: َغزَا ف اَلٌن فـََلْم يـَْلقَ َأو  ، َويـ َقال  . والكيد اخلبث واملكر. والَكْيد : احْلَْرب    َحّق. والَكْيد : احْلَْيض 

  وحول اللفظ نفسه ينقل ابن منظور البيت التايل: (2)َكْيداً.
، َوتِْلَك َخري  ِإرادةٍ ) (َمْعَنا ِمْن هَلِْو الصَّبابِة َما َمَضىَلْو كاَن  ...كاَدْت وِكْدت   .(3)ه  أَرادْت وأََرْدت 

َ يَُخَِٰدُعوَن  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ إِنَّ  :﴿ومثله قوله تعاىل قَاَل إِن تَۡسَخُرواْ :﴿ يف قوله تعاىلو  ، (4)﴾َوُهَو َخَِٰدُعُهۡم  ٱّللَّ
ۖٗ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر  ﴿:قوله تعاىلويف ، (5)﴾٣٨ِمنَّا فَإِنَّا نَۡسَخُر ِمنُكۡم َكَما تَۡسَخُروَن  ُ ُ وَ  ٱّللَّ َخۡۡيُ  ٱّللَّ

 .(6)﴾ ٣٠ ٱۡلَمَِٰكرِينَ 
 ومثل هذه الصيغ التكرارية اليت تَنِسب نفس الفعل الشنيع للجهة العادلة، كثري يف كتاب اهلل

  .(7)، وهذا مشهور يف كالم العرب وأشعاره، يقول احلطيئةتعاىل
  (8)أرٌض هبا هند    وِهْنٌد أتى ِمْن د وهنا النَّْأي  والبـ ْعد  و  أال حّبذاً هندٌ         

األمثلة وغريها يتضح أن الدالالت اللفظية عند العرب تتسع  من خالل هذه اجملموعة من
 املعتادةو  باتساع السياقات املختلفة، والوقوف على التناسب بني السياق والداللة اللغوية املتداولة

 ظيم.ع ذات شأنو ة مَّ هِ م  

                                                 
 .13-10الطارق، اآلية: سورة  (1)
 .3/333، 3ط، لسان العربابن منظور:  (2)
 .3/330املصدر نفسه،  (3)
 .132النساء، اآلية: سورة  (4)
 .33هود، اآلية: سورة  (5)
 .34سورة األنفال، اآلية:  (6)
شهور، قيل: امسه جرول. ويكىن بأيب مليكة، من بين عبس، أدرك أيام اجلاهلية، وأدرك صدرا من احلطيئة: الشاعر امل (7)

لبداية ا اإلسالم، وكان يطوف يف اآلفاق ميتدح الرؤساء من الناس، ويستجديهم، ويقال: كان خبيال مع ذلك؛ ابن كثري،
 . 14/341 ،1، طوالنهاية

 .33-33م، ص1233، 1سكيت، طبرواية وشرح ابن ال الديواناحلطيئة،  (8)
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 خالفين.مال الفصل األول: العدل والكرامة في القرآن الكريم مع                     

واعد واألسس اليت لقا طبيعة العالقة مع غري املسلمني وتصميميزخر الرتاث اإلسالمي بالتأصيل ل
تواصل لتؤطرها وتنظمها، ولقد وقع خالف عريض يف تعيني أصل اهليكل الذي ي بىن عليه نظام ا

ني، أن فهم نظام املعامالت مع غري املسلم أم احلرب، والذي يتبني يلمع املخالف، هل هو السلم 
دراسة منا القيام ببغض النظر عن اخلالف الواسع الذي حصل عند دراسة هذه املسألة، يتطلب 

 :﴿للكون ولإلنسان، والوقوف على احلقيقة بل القاعدة القرآنية اليت حيتويها قوله تعاىل قرآنلنظرة ال
ۡمَنا بَِِنٓ َءاَدَم وَََحَۡلَنَُٰهۡم ِِف  ِ َولََقۡد َكرَّ َِن  ٱِۡلَۡحرِ وَ  ٱۡلَُب  َِبَٰتِ َوَرزَۡقَنَُٰهم م  ي  َٰ َكثِۡيٖ  ٱلطَّ ۡلَنَُٰهۡم لََعَ َُّ ۡن خَ َوفَ ِمَّ لَۡقَنا م 

  ٗ ي ُِ ، فمن خالل الزاوية التكرميية للعنصر البشري اليت أصل هلا الدين اإلسالمي الذي (1)﴾ َتۡف
يعترب البلسم الشايف ألسقام البشرية وأوجاعها، ميكن رسم منهاج املعامالت مع املخالفني، ومن 

اواة واحلرية واملس رامة والعدلخالل رؤيته الشمولية للحياة اإلنسانية، نستطيع بسط قواعد الك
املشاركة و  والتسامح، ألن األصل يف التوجيه اإلسالمي الصلة ال القطيعة، والتقارب ال التنافر، 

 رآن الكرمي يف التواصل مع اآلخر.عند دراستنا ملنهج الق ذلك ناكما بيَّ ال االنزواء،  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .34اإلسراء، اآلية: سورة  (1)
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 .لعدل مع المخالف في المنهج القرآنيالمبحث األول: التأصيل ل                     

إن حاجة اإلنسانية للعدل كحاجتها للشراب والطعام، فهي قيمة أساسية معتمدة يف ديننا 
احلنيف، ومن الثوابت اليت تستقر هبا اجملتمعات، والطريق املوصل للنمو واالزدهار، وبغريه تعم 

فقد الثقة بني وتضيع احلقوق وت   الناس، الفوضى وينعدم األمن وختتل األنظمة ومتوج العالقات بني
من آثار  ملا يف الظلم والطغيان وتتواىل النكبات واهلزائم، وتتساقط األمم، ،جلماعاتاد وااألفر 

واملتفحص آليات القرآن الكرمي يشهد أن هذا الكتاب أرسى قواعد العيش املشرتك  سلبية وفظيعة؛
 الناس مع اختالف مشارهبم، وَرَسم املنهج الذي ووضع األحكام الضامنة الستقرار العالقات بني

تقوم عليه املعامالت مع اآلخر، فجعل قيمة العدل الضابط األساس للروابط البشرية، واألصل 
الضامن للتواصل الصادق واملنتج بني مجيع مكونات اجملتمعات البشرية، والعدل قطب أساسي 

 مي مسريته اإلصالحية أو التغيريية.ال يتجزأ عن املنهج الذي بىن عليه القرآن الكر 

 .المطلب األول: تعريف مصطلح العدل

 :العدل في اللغة تعريف -4
معنيني اثنني متقابلني: االستواء،  ل(، وتعين-د-ترجع أصل مادة العدل من اجلذر الثالثي )ع 

                                واالعوجاج.                                                         
ر. يقال: َعَدَل عليه يف القضّية فهو عاِدٌل. وبسط الصحاح: )الَعْدل  خالف اجَلو  يف        

ْعَدلَِة، أي من أهل الَعْدِل. ورجٌل َعْدٌل، أي رِضًا 
َ
الوايل َعْدلَه  وَمْعِدلََته  وَمْعَدلََته . وفالن من أهل امل

ٌل وع دوٌل أيضاً، وهو مجع َعْدٍل. وقد َعد َل الرجل  بالضم َعدالًَة. وَمْقَنٌع يف الشهادة. وقوٌم َعدْ 
: املشرك  الذي  ْلت ه  فاْعَتَدَل، أي قوَّمته فاستقام... والعاِدل  وَعَدَل عن الطريق: جاَر... يقال َعدَّ

 ، يقال للمشرك عادل ألنه ساوى بني آهلته وبني اهلل تعاىل.(1)يـَْعِدل  بربّه(
 ري... نظالات كلمة العدل: االستقامة، الِقْسط، االنصاف، املساواة، التسوية، من بني مرادف

                                                 
 .0/1334، هـ1343، 3، طالصحاح تاج اللغة: اجلوهري (1)
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: احلْكم  باحلّق...ويف العني: ) ل  إىل مكان  والَعْدل: الطريق. ويقال: الطريق يـ ْعدَ  الع د ولَة  والَعْدل 
َعِدل  يف مكان كذا أرادوا االعوجاج(  .(1)كذا، فإذا قالوا يـَنـْ

فأما األصل اآلخر فيقال يف االعوجاج: عدل. وانعدل، أي ويف مقاييس اللغة: )
 .(2)انعرج(

كما يطلق العدل ويراد به مصدر الفعل ويراد به اسم الفاعل، كقوهلم مثال يف ذكر بعض 
 شروط احلديث الصحيح، نقل العدل الضابط عن العدل الضابط.

أن ملراد هلذه املادة، بة أن املعىن اوالذي يربز من خالل ما أمجعت عليه املعاجم اللغوي
 هو خالف اجلور وهو االستقامة، اإلنصاف، التسوية، املِثل، االنعراج، االعوجاج. العدل

 :تعريف العدل في االصطالح-8
يف العدل بقوله: )عبارة عن األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط، و  رمحه اهلل عرف اجلرجاين

ته األصلية إىل صيغة أخرى، ويف اصطالح الفقهاء: اصطالح النحويني: خروج االسم عن صيغ
من اجتنب الكبائر، ومل يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب األفعال اخلسيسة، كاألكل 
 يف الطريق والبول، وقيل: العدل، مصدر مبعىن: العدالة، وهو االعتدال واالستقامة، وهو امليل إىل

) وأصل الظُّلم نـ ْقَصان احْلق واجلور اْلع د ول َعن احْلق :(4)؛ ويف كتاب الفروق للعسكري(3)حلق(ا

                                                 
 .2/34 د.ط، ،العينالفراهيدي:  (1)
 .3/233م، 1232هـ/1322، مقاييس اللغةابن فارس: ( 2)
 .133 م،1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (3)
هـ(، صاحب الّتصانيف 320حلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري )املتوىف: حنو أبو هالل ا (4)

األدبّية، كنيته أشهر من امسه وكان تاجرا، ولد بعسكر مكرم، وهبا نشأ، وتنّقل يف الّتجارة إىل بالد متعّددة، وكانت له نفس 
« الفروق». كتاب وهو كتاب بديع« صناعيت النظم والنثر»نيفه: كتاب طاهرة زكّية، وتصانيفه يف غاية اجلودة، فمن تصا
 «.اءيف أخبار القضاة وما جرى هلم مع األمراء واخللف»كتاب «. النظائر»وهو كتاب حسن، فّرق فيه بني معاين الكلمات. 

 بتصرف. 3/132م. 1232ه/ 1343، 1، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي: 
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من قـَْولَنا َجار َعن الطَّرِيق ِإذا عدل َعنه  وخولف َبني النقيضني َفقيل يف نقيض الظُّلم االنصاف 
 .(1)َوه َو ِإْعطَاء احْلق على التَّمام َويف نقيض اجْلور اْلعْدل َوه َو اْلع د ول بِاْلِفْعِل ِإىَل احْلق(

َ إِنَّ ﴿ :على ثالثة تعريفات للعدل عند تفسري قوله تعاىل رمحه اهلل وقف السمعاين ُمُر  ٱّللَّ
ۡ
يَأ

 ِ ُروَن  ٱِۡلَۡغِۚ وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َويَۡنََهَٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَبَٰ ِإَويَتآيِٕ ذِي  ٱۡۡلِۡحَسَٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ ب يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
٩٠﴾(2). 

حدها: أن العدل هو شهادة أن ال إله إال اهلل؛ والقول الثاين: أنه اإلنصاف وترك اجلور؛ أ 
 .(3)والثالث: أن تستوي سريرة املرء وعالنيته

إّنا مسي العدل وسطا ألنه ال مييل إىل أحد اخلصمني، والعدل : )رمحه اهلل وقال الرازي
 . (4)هو املعتدل الذي ال مييل إىل أحد الطرفني(

 هو فعل كل مفروض« العدل)»بن عطية قول القاضي أبو حممد حول هذه اآلية: ا نقل
 .(5)من عقائد وشرائع وسري مع الناس يف أداء األمانات، وترك الظلم، واإلنصاف وإعطاء احلق(

)إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه العدل بقوله:  (6)كما عرف اخلطيب البغدادي
ي عنه، وجتنب الفواحش املسقطة، وحتري احلق والواجب يف أفعاله ولزوم ما أمر به، وتوقي ما هن

                                                 
 .1/231، الفروق اللغويةلعسكري: أبو هالل ا  (1)
 .24النحل، اآلية: سورة  (2) 
 .3/123م، 1223هـ/1313، 1، طتفسير القرآنالسمعاين:  (3)
 .3/33ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (4)
 .3/313، 1/23هـ، 1322، 1، طفي تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطية:  (5)
احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي بن ثابت البغدادي، املعروف  طيب البغدادي:خلا (6)

نف قريباً من مائة وص،...باخلطيب، صاحب تاريخ بغداد وغريه من املصنفات؛ كان من احلفاظ املتقنني العلماء املتبحرين
كان يف وقته حافظ   ..،ببغداده 333وتويف يوم ه 322 سنةولد ، وكان فقيها فغلب عليه احلديث والتاريخ...مصنف، 

قف مجيع  وو ...حافظ املغرب، وماتا يف سنة واحدة -صاحب كتاب االستيعاب-رق، وأبو عمر يوسف بن عبد الرباملش
، 1/23، 1، ابن خلكان، طوفيات األعيان .كتبه على املسلمني، ومل يكن له عقب، وصنف أكثر من ستني كتاباً 

 بتصرف.
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ومعاملته، والتوقي يف لفظه ما يثلم الدين واملروءة، فمن كانت هذه حاله فهو املوصوف بأنه عدل 
 .(1)يف دينه(

وقال يف موضع آخر من نفس املصدر:) أمجع أهل العلم على أنه ال يقبل إال خرب العدل، كما 
 .(2)إال شهادة العدل( أنه ال تقبل

وقال ابن جرير: )والعدل ميزان اهلل يف األرض، به يأخذ للمظلوم من الظامل، وللضعيف 
 .(3)من الشديد، وبالعدل يصّدق اهلل الصادق، ويكّذب الكاذب، وبالعدل يرّد املعتدي ويوخبه(

صب يف مدلول ت من خالل جل التعريفات اليت سيقت ملفهوم العدالة يف االصطالح، يتبني أهنا
 االلتزام بالدين واالستقامة على قيمه ومبادئه ولزوم اإلنصاف واجتناب مجيع أنواع اجلور.

 .المطلب الثاني: دراسة لنصوص قرآنية أصلت للعدل مع المخالف

نصوص عديدة يف كتاب اهلل تعاىل، تأصل للعدل وتنهى عن الظلم وتقطع الطريق لقد وردت 
لى اآلخر، سواء بصيغة مباشرة أو غري مباشرة، جاءت هذه اآليات بدون أمام اجلور واالعتداء ع

ألبيض وال اني معتقداته وانتماءاته، فال متيز بني األسود و متييز بني مكونات اجملتمع البشري وب
يع املستويات مج ، وال القوي والضعيف، يتضح ذلك علىالفقري والغين وال املسلم وغري املسلم

ذا دليل  وصِف التمام وهتأصيلية منها أو التنظريية أو التطبيقية والتنفيذية، التشريعية سواء ال
َل  ﴿:قول تعاىلوالكمال لكالم اهلل بالصدق والعدل، ي ِ ا وََعۡدَّل   َّلَّ ُمَبد  ۡت َََِّمُت َرب َِك ِصۡدق  َوَتمَّ

َٰتِهِ  ِميعُ َوُهَو  ۦ  لََِكَِم  .(4)﴾ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
ال فرق بني بين آدم، فكلنا إخوة من نفس واحدة من أب  القرآن ينص بكل جالء أنه

نف البشري، ء للصواحد نتقاسم اخلصائص اإلنسانية، وتعمنا التكاليف اإلهلية، وجيمعنا االنتما

                                                 
 .34، صالكفاية في علوم الروايةطيب البغدادي، اخل (1)
 .33 ص ،املصدر نفسه (2)
 . 21/013ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (3)
 .110األنعام، اآلية: سورة  (4)
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َ إِنَّ ﴿ :قال تعاىللذلك أمر القرآن الكرمي اإلنسان باملعدلة مع النفس ومع اخللق أمجعني،  ُمُر  ٱّللَّ
ۡ
يَأ

 ِ َ إِنَّ  :﴿وقال سبحانه، (1)﴾ ۡحَسَٰنِ ٱۡۡلِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ ب واْ  ٱّللَّ ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمََٰنَٰتِ يَأ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم  ٱۡۡل

َ
إََِلٰٓ أ

ِ  ٱنلَّاِس َبۡيَ  ن ََتُۡكُمواْ ب
َ
َ إِنَّ  ٱۡلَعۡدِلۚ أ ا يَعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ َ إِنَّ  ۦَٓۗ نِعِمَّ ا ٱّللَّ َۢا بَِصۡي   .(2)﴾ ََكَن َسِميَع
ء أمر اهلل باملعدلة للعامة واخلاصة، فشمل األنبياء وأ لزِموا بالتواصل والتعامل مع جا

ۡعِدَل بَۡيَنُكُمۖٗ  :﴿املخالف املعادي بالقسطاس املستقيم، قال تعاىل
َ
ِمۡرُت ِۡل

ُ
، واألمر هنا (3)﴾ َوأ

 للوجوب بدون منازع.
دل بينكم : وأمرين ريب أن أعيف تأويل هذه اآلية: )وقل هلم يا حممد رمحه اهلل ذكر الطربي

 .(4)معشر األحزاب، فأسري فيكم مجيعا باحلق الذي أمرين به وبعثين بالدعاء إليه(
ني به عند احلكم، وخري  بالقسط كما أمر اهلل تعاىل نبيه حممدًا صلى اهلل عليه وسلم

عۡ  ٱۡحُكمفَإِن َجآُءوَك فَ :﴿ قال تعاىل اإلعراض، وأ القضاء
َ
ۡو أ

َ
رِۡض َعۡنُهۡمۖٗ ِإَون ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن بَۡيَنُهۡم أ

وَك َشۡي  ۖٗ ِإَوۡن َحَكۡمَت فَ يَُۡضُّ ِ  ٱۡحُكما َ إِنَّ  ٱۡلقِۡسِطۚ بَۡيَنُهم ب :﴿ قَاَل تـََعاىَل و ، (5)﴾٤٢ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ

ْ ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَ  ٍۖ َوبَِعۡهِد  ٱۡعِدلُوا ِ َولَۡو ََكَن َذا ُقۡرَبَٰ  ٱّللَّ
َ
ىَُٰكم بِهِ  أ َٰلُِكۡم َوصَّ ْ  َذ ُروَن  ۦۡوُفوا  .(6)﴾١٥٢لََعلَُّكۡم تََذكَّ

آيات جامعة هادفة يأمر فيها تعاىل عباده بالقسط واملوازنة، والقول بالعدل هذه جمموعة 
ه مكانة يف ظلم ليس ل النزاع ذووا القرَب وغري املسلمني، ألن اليفَ رَ عند احلكم ولو كان ضمن طَ 

هذه القيمة بالذات يكمن سر القوة يف هذا الدين؛ أتساءل، كيف تتدارك  ضمناإلسالم، و 
البشرية اهلوة اليت أنشأهتا بينها وبني استقامة امليزان، وقد بنت عالقاهتا على االستغالل والقهر 

                                                 
 .24النَّْحِل، اآلية: سورة  (1)
 .03النساء، اآلية: سورة  (2)
 .10الشورى، اآلية:سورة  (3)
 .21/013، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآن: القرطيب (4)
 .32املائدة، اآلية:سورة  (5)
 .120األنعام، اآلية: سورة  (6)
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 ضمت اليت ،عن رسالة الرسل تيف تتخلص من طغياهنا وقد أدبر واإلخالل بقواعد العدل، وك
 .   فضمنت لكل ذي حق حقه ،دل والقسط بني الناسيف ثناياها أسس الع

ِ  ﴿:قال تعاىل ۡرَسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
َِنَِٰت لََقۡد أ نَزنۡلَا َمَعُهُم  ٱِۡلَي 

َ
ِ  ٱنلَّاُس َِلَُقوَم  ٱلِۡمزَيانَ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َوأ ، (1)﴾  ِطٍۖ ٱۡلقِسۡ ب

يف مجيع جماالت  لقسطبناء اإلنسان على العدل وتربيته عليه ليقوم الناس با القرآن الكرميجعل 
ية القيام لالعدل بامليزان وجعل مسؤو   اليت من أجلها أرسل اهلل الرسل، لقد مثلاملهمة األوىل احلياة

 ومن غري املسلمني بدون استثناء.املسلمني  من بالقسط عالقة بكل مكلف
َّلَّ َتۡعدِ َوََّل ََيۡرَِمنَُّكۡم َشَن  :﴿تعاىل هليف قو 

َ
ٰٓ أ ْ  اُن قَۡوٍم لََعَ ْ لُوا ۖٗ وَ  ٱۡعِدلُوا ۡقَرُب لِلتَّۡقَوىَٰ

َ
ْ ٱتَّ ُهَو أ َ   ُقوا  ٱّللَّ

َ إِنَّ  َۢ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱّللَّ ودلت اآلية أيضا على أن كفر الكافر : )رمحه اهلل قال القرطيب، (2)﴾ ٨َخبُِۡي
 
 
َلة هبم غري ثْـ ال مينع من العدل عليه، وأن ي قتَصر هبم على املستحق من القتال واالسرتقاق، وأن امل

جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وَغمُّونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم مب ْثلة قصدا إليصال الغم 
 .(3)واحلزن إليهم(

وُكۡم َعِن ََيۡرَِمنَُّكۡم َشَن  ََّل وَ :﴿ وقال تعاىل ن َصدُّ
َ
ْْۘ َوَتَعاَونُواْ  ٱۡۡلََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ اُن قَۡوٍم أ ن َتۡعَتُدوا

َ
أ

ِ  لََعَ  ۖٗ وَ  ٱۡلُِب  ثۡمِ َوََّل َتَعاَونُواْ لََعَ  ٱِلَّۡقَوىَٰ  .(4)﴾ٱۡلُعۡدَََٰٰنِۚ وَ  ٱۡۡلِ
حىت وإن صد املشركون املسلمني عن املسجد احلرام من أجل العبادة والتقرب إىل اهلل، 
فاملسلمون مأمورون بااللتزام بالعدل ومصارعة البغضاء اليت تفتك باإلنسان وتطغى على تصرفاته، 

د من اآليات العديخالق املتقني الذين خيشون السقوط يف أوحال الظلم، وخيافون وعيد فهذه أ
لسري حول وا لفضائل واملكارمل آيات تدعو اليت حترم الظلم وتنهى عن االعتداء على اآلخر،

 .تقدير اآلخر واعتباره

                                                 
 .20احلديد، اآلية: سورة  (1)
 .3املائدة، اآلية: سورة  (2)
 .3/114 م،1233ه/1333، 2ط ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (3)
 .3املائدة، اآلية: سورة  (4)
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كني على ترك ر بشأن هذه اآلية: )واملعىن ال حيملنكم شدة بغضكم للمش رمحه اهللقال البيضاوي 
العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما ال حيل، كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد 
تشفياً مما يف قلوبكم. اْعِدل وا ه َو أَقْـَرب  لِلتـَّْقوى أي العدل أقرب للتقوى، صرح هلم باألمر بالعدل 

ذا للعدل اهلوى، وإذا كان هوبني أنه مبكان من التقوى بعد ما هناهم عن اجلور وبني أنه مقتضى 
 .(1)مع الكفار فما ظنك بالعدل مع املؤمنني(

ْ   ﴿:يف قوله تعاىليبني اهلل  َوَمن َيۡظلِم  ﴿:ه ليف قو ، و (2)﴾ ...فَتِۡلَك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُمٓوا
ا  ِنُكۡم نُِذۡقُه َعَذاب ا َكبِۡي  اخلراب واهلالك، وال يقدم أمامه إال  ال جيين اإلنسان الظاملبأن  ،(3)﴾ ١٩م 

 اآلخرة.و  الدنيا سوى خسارة
 ته الصفادلة، أثىن عليها اهلل هلذواألمة املهدية مجاعٌة ميزاهن ا احلق، قائمٌة بالقسط واملع

نۡ ﴿ :وجعلها ّنوذجا حيتذى به وأمة رائدة تقود البشرية حنو الفالح، قال تعاىل ٗٞ َوِممَّ مَّ
ُ
 َخلَۡقَنآ أ

ِ َيۡهُدوَن   . (4)﴾١٨١َيۡعِدلُوَن  ۦَوبِهِ  ٱۡۡلَق ِ ب
 ﴿:فكما حرم اهلل الظلم على نفسه أراد للبشرية أن تعيش حتت مظلة العدالة، قال تعاىل

َٰٖم ل ِۡلَعبِيِد   . (5)﴾ ٤٦َوَما َربَُّك بَِظلَّ
ُٗ  :﴿وقال تعاىل ََّل لَۡعَن

َ
ِ أ َٰلِِميَ لََعَ  ٱّللَّ ت له ، نص غاضب ينذر من سول(6)﴾ ...١٨ ٱلظَّ

 ﴿:وقال تعاىلة، غيان بني الناس، باللعنة اإلهلينفسه االستهانة حبقوق اآلخرين، والسعي بالعتو والط
َها  يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ ِ  ٱَّلَّ َِٰمَي ب وِ  ٱۡلقِۡسِط َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو لََعَ يۡنِ ُشَهَدآَء ّلِلَّ َِٰلَ ۡقَربَِي  وَ  ٱۡلَو

َ
ُكۡن إِن يَ  ٱۡۡل

ا فَ  ۡو فَقِۡي 
َ
ُ َغنِيًّا أ َٗ تَتَّبُِعواْ  ٱّللَّ ۖٗ فَ ۡوَِلَٰ بِِهَما

َ
ُ  ٱلَۡهَوىٰٓ أ ن َتۡعِدل

َ
ْ  أ ْ ِإَون تَۡلوُ  وا ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِنَّ  ۥٓا

َ
َ أ  بَِما َتۡعَملُوَن ََكنَ  ٱّللَّ

                                                 
 .2/113ه، 1313، 1طتفسير البيضاوي، البيضاوي،  (1)
 .02النمل، اآلية: سورة  (2)
 .12الفرقان، اآلية: سورة  (3)
 .131األعراف، اآلية: سورة  (4)
 .33ف ص َلْت، اآلية: سورة  (5)
 .13هود، اآلية: سورة  (6)
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ا  ُع  :﴿وقال تعاىل، (1)﴾ ١٣٥َخبِۡي  َُ َٰزِينَ َونَ َٗ ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي  َيََٰمِٗٱۡلقِ َِلَۡوِم  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَو ۖٗ ِإَون ََكنَ فَ  ا
َۗ َوَكَِفَٰ بَِنا َحَِٰسبَِي  تَۡيَنا بَِها

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ  .(2)﴾ ٤٧ِمۡثَقاَل َحبَّٖٗ م 

ألن  ،لقد ركَّز اإلسالم على موازين القسط ليوم القيامة واليت هلا عالقة مبا اكتسبه املرء يف دنياه
خللل ظهرت آثار ا هذا النظام عليه السماوات واألرض، فمىت اختل العدل التزام بقانون قامت

 عن حتقيق السعادة املنشودة. بذلك يف استقامة الناس، وابتعدوا
 : )وامليزان حقيقته: آلة الوزن، والوزن: تقدير ثقل جسم، وامليزانرمحه اهلل قال الطاهر بن عاشور

طه، حبيث ال ستو معتدل، له عروة يف وسآلة ذات كفتني معتدلتني معلقتني يف طريف قضيب م
قرينة ب تتدىل إحدى الكفتني على األخرى إذا أمسك القضيب من عروته. وامليزان هنا مستعار

اء والدين يدعو إىل العدل واإلنصاف يف اجملادلة يف الدين ويف إعط ،قوله أنزل فإن الدين هو املنزل
 .(3)احلقوق، فشبه بامليزان يف تساوي رجحان كفتيه(

من املواقف التطبيقية يف كتاب اهلل اليت تـ َوجه وتـ َرَب القيادة على العدل واإلنصاف مع 
سن بالدفاع عن سارق من األنصار، حب املخالف، موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما همَّ 

ت بنية، ظنا منه أن اجملرم يهودي، كما يف بعض الروايات، الجتماع العديد من القرائن اليت تث
رم األنصاري؛  جيو  ربأ اليهودييتورطه يف السرقة، إال أن اهلل أنزل قرآنا يكشف احلق ويزهق الباطل ف

فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم  وصرح  بوضوح وبكل جالء ال خيشى يف ذلك لومة الئم، بأن 
 السارق من األنصار،  بدون خشية رد فعل األنصار، ملا ميلكونه من فضل على اإلسالم

ٓ إََِلَۡك  ﴿:قال اهلل تعاىلواملسلمني،  نَزنۡلَا
َ
ٓ أ ا ِ  ٱۡلِكَتََٰب إِنَّ ََٰك  ٱنلَّاِس ِِلَۡحُكَم َبۡيَ  ٱۡۡلَق ِ ب َرى

َ
ٓ أ ُ  ٱبَِما َوََّل  ّللَّ

ا  ن )اتفق املفسرون على أ قال اإلمام الرازي يف تفسري هذه اآلية:، (4)﴾١٠٥تَُكن ل ِۡلَخآئِنَِي َخِصيم 
زلت يف طعمة بن أبريق، مث يف كيفية الواقعة روايات عديدة، أحدها: أن أكثر هذه اآليات ن

فلما طلبت الدرع منه رمى واحدا من اليهود بتلك السرقة، وملا اشتدت  ،طعمة سرق درعا
                                                 

 .130النساء، اآلية: سورة  (1)
 .33اأْلَنِْبَياِء، اآلية: سورة  (2)
 .20/33ه، 1233 ،د.ط التحرير والتنوير،بن عاشور: ا (3)
 .14النساء، اآلية: سورة  (4)
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ه أن جاء قومه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وطلبوا من ،اخلصومة بني قومه وبني قوم اليهودي
الة والسالم الرسول عليه الص مَّ هَ أن يلحق هذه اخليانة باليهودي، فَـ يعينهم على هذا املقصود و 

  .(1)بذلك فنزلت اآلية(
 املوضحة لسلسلة من القواعد املقننة للتعامل معو  املؤصلة للقسط من اآليات العظيمةف

َُٰكُم :﴿ املخالف، قوله سبحانه ُ َّلَّ َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ َٰتِلُوُكۡم ِِف  ٱَّلَّ َٰ ِينِ ٱلَۡم يُ َٰ  ل  ِن دَِي ن َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م 
َ
رُِكۡم أ

وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلِۡهۡم  إِنَّ  َ َتَُبُّ  .(2)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ
يف تأويل هذه اآلية بعد أن ساق األحاديث الواردة بشأهنا،  رمحه اهلل قال اإلمام الطربي

ذلك بالصواب قول من قال: ع يِن بذلك: ال ينهاكم ورد ه على دعوى النسخ: )وأوىل األقوال يف 
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين، من مجيع أصناف امللل واألديان أن تربُّوهم وتصلوهم، 

يِن ومََلْ خي ْرِج وك ْم ِمنْ  (  ِديَارِك مْ وتقسطوا إليهم، إن اهلل عّز وجّل عّم بقوله: )الَِّذيَن مَلْ يـ َقاتِل وك ْم يف الد 
مجيع من كان ذلك صفته، فلم خيصْص به بعًضا دون بعض، وال معىن لقول من قال: ذلك 
منسوخ، ألن بّر املؤمن من أهل احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال 
نسب غري حمّرم وال منهّي عنه إذا مل يكن يف ذلك داللة له، أو ألهل احلرب على عورة ألهل 

سالم، أو تقوية هلم بك راع أو سالح. قد بني صحة ما قلنا يف ذلك، اخلرب الذي ذكرناه عن اإل
 .(3)ابن الزبري يف قصة أمساء وأمها(

هِتِْم ِإْذ َعاَهد وا النَّ   يبَّ َعْن َأمْسَاَء، قَاَلت: "َقِدَمْت أ م ي َوِهَي م ْشرَِكٌة، يف َعْهِد قـ رَْيٍش َوم دَّ
: ِإنَّ أ م ي َقِدَمْت ْيِه َوَسلََّم، َمَع ابِْنَها، فَاْستَـْفتَـْيت  النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اهلل  َعلَ  َم فـَق ْلت 

، األصل يف التوجيه اإلسالمي الصلة ال (4)«نـََعْم، ِصِلي أ مَّكِ »َوِهَي رَاِغَبٌة؟ أََفَأِصل َها"؟ َقاَل: 
 القطيعة، والتقارب ال التنافر.

                                                 
 .11/211ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (1)
 .3 احلشر، اآلية:سورة  (2)
 .23/323ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:   (3)
َْرأَِة أ مََّها َوهَلَا َزْوٌج، رقم:، كتاب األدب، بَ صحيح البخاري (4)

 .3/3، 0232اب  ِصَلِة امل
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ا وقال الرازي يف حتديد املراد من "مل يقتلوكم":) فَاأْلَْكثـَر وَن َعَلى أَنَـّه ْم أَْهل  اْلَعْهِد الَِّذيَن َعاَهد و 
ْهل  التَّْأِويِل: َرس ول  اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى تـَْرِك اْلِقَتاِل، َواْلم ظَاَهرَِة يف اْلَعَداَوِة... َوقَاَل أَ 
 .(1)َعًة(َهِذِه اآْليَة  َتد لُّ َعَلى َجَواِز اْلرب  بـَنْيَ اْلم ْشرِِكنَي َواْلم ْسِلِمنَي، َوِإْن َكاَنِت اْلم َوااَلة  م نْـَقطِ 

َلة  َقْد َأْخَرَجْت )فـََهِذِه اجلْ مْ فسرين املتأخرين، قال ابن عاشور: لقد ورد نفس املعىن عند امل
 .(2)ارِِهْم(ْوَم الَِّذيَن مَلْ يـ َقاتِل وا يف الد يِن ومََلْ خي ْرِج وا اْلم ْسِلِمنَي ِمْن ِديَ ِمْن ح ْكِم النـَّْهِي اْلقَ 

عند قوله )وتقسطوا إليهم( يف اآلية: )أي تعطوهم قسطا  رمحه اهلل بن العريبيف أحكام القرآن ال 
فيمن مل و يمن قاتل من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب ف

 .(3)(يقاتل
يد من ها يف العدالوالية املنهي عن أن صرحيةالهذه اآليات  جمموعكما تبني من خالل 

 ديناملغايرة واخلالف يف ال تصدرت من املخالف، وليس معللة بالعداوة إذا النصوص القرآنية
 .فقط

ول ور وحيف رسمبرض قلوب املشركني وظلمهم ملا خافوا ج حكم القرآن الكرميولقد 
، وقد عهدوه دوما صاحب أمانة ورجل عدل حىت لقبوه باألمني قبل صلى اهلل عليه وسلم اهلل

َُّهُم  ﴿:نزول الوحي، قال تعاىل تُٓواْ إََِلۡهِ ُمۡذِعنَِي  ٱۡۡلَقُّ ِإَون يَُكن ل
ۡ
ِم  ٤٩يَأ

َ
َرٌض أ ِِف قُلُوبِِهم مَّ

َ
ْ أ ۡم  ٱۡرتَابُٓوا

َ
أ

ن ََيِيَف 
َ
ُ َُيَافُوَن أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۥ  َعلَۡيِهۡم َورَُسوُلُ  ٱّللَّ

ُ
َٰلُِمونَ بَۡل أ   .(4)﴾٥٠ ٱلظَّ

َٰلَِك فَ  ﴿:ويف تفسري قوله تعاىل  ِ  ٱۡسَتقِمۡ وَ  ٱۡدُعۖٗ فَلَِذ ۡهَوآَءُهۡمۖٗ َوقُۡل َءاَمنُت ب
َ
ِمۡرَتۖٗ َوََّل تَتَّبِۡع أ

ُ
َمآ َكَمآ أ

نَزَل 
َ
ُ أ ۡعِدَل  ٱّللَّ

َ
ِمۡرُت ِۡل

ُ
ُ بَۡيَنُكُمۖٗ  ِمن كَِتَٰٖبٍۖ َوأ َٗ بَ  ٱّللَّ ۡعَمَٰلُُكۡمۖٗ ََّل ُحجَّ

َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
 ۡيَنَناَربَُّنا َوَربُُّكۡمۖٗ نَلَآ أ

ُ َوبَۡيَنُكُمۖٗ  ۖٗ ِإَوََلۡهِ  ٱّللَّ )وقل هلم يا حممد: وأمرين ريب أن ، يقول ابن جرير: (5)﴾ ٱلَۡمِصۡيُ ََيَۡمُع بَۡيَنَنا

                                                 
 .22/021ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (1)
 .103/ 23 د.ط، ،التحرير والتنويرابن عاشور:  (2)
 .3/223م،  2443ه/1323، 3، طأحكام القرآنابن العريب:  (3)
 .04النور، اآلية: سورة  (4)
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، (1)فيكم مجيعا باحلق الذي أمرين به وبعثين بالدعاء إليه( أعدل بينكم معشر األحزاب، فأسري
مع أن سورة الشورى مكية فقد احتوت على هذا التوجيه املستقبلي الذي يأمر بالعدل بني مجيع 

 أطياف البشر، كأنه إنباء من املنهج القرآين بإقرار شروط التمكني واحلكم بني الناس. 

  .أصلت للعدل مع المخالف المطلب الثالث: دراسة لنصوص حديثية

 أقوالهو  لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم رمزا وقدوة للعدل، من خالل مجيع تصرفاته
ينا طيلة حياته الدعوية سواء املكية أو املدنية، فشب أم لط غري املسلمنيعاش وخا ، ولقدوقراراته

انه وضع احلجر األسود يف مكشرف  بذلك نالفألخالق حىت قبل استالم الرسالة، ولزم مكارم ا
ر املشركني وحلرصه على انتشار العدل بني الناس أق ة؛بعد تنازعهم فيمن يتوىل هذه املهمة الشريف

عليه وسلم  لقد شهد رسول اهلل صلى اهللعلى الفضائل اإلنسانية واملكارم املتعاهد عليها بينهم، و 
اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ْبِن َعْوٍف، َعِن النَّيب  َصلَّى َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ ف، املطيبنييف اجلاهلية حلف 

 ؛(2) «ث ه  َشِهْدت  ِحْلَف اْلم طَيَِّبنَي َمَع ع م وَميِت َوأَنَا غ الٌم، َفَما أ ِحبُّ َأنَّ يل مح َْر النـََّعِم، َوَأين  أَْنك  »
أن  م يف املسجد عند الكعبة علىعبد مناف وأسد وزهرة وتي وهم: اجتمع عدد من قبائل قريش

د نصاف هلم والضرب على يواإلوتعاهدوا على نصرة املظلومني ال يتخاذلوا، ويصلوا الرحم، 
احلديث  يف صلى اهلل عليه وسلم كما يظهر أعلن رسول اهللف من أهل مكة ومن غريها، الظامل

 استعداده حضور نظري هذه املعاهدات اليت تدعوا للمعدلة.
 َرس وَل اهلِل َصلَّى َأنَّ  َعْن َأيب ه رَيـْرَةَ جهة هلذا اخليار، ومن النصوص احلديثية الشاهدة واملو          

اِة لَتـ َؤدُّنَّ احلْ ق وَق ِإىَل أَْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َحىتَّ يـ َقاَد لِ  »هلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:ا لشَّاِة اجْلَْلَحاِء، ِمَن الشَّ

                                                 
 .24/333ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)
هو و  -رجاله ثقات رجال الشيخني غرَي عبد الرمحن بن إسحاق، إسناده صحيح 1300، رقم:مسند أحمد بن حنبل (2)

د: أما ما  مها وتكلم فيه بعضهم، وقال أمحفقد أخرج حديثَه مسلم يف الشواهد، ووثقه ابن معني وأبو داود وغري  -املدين
. مسند أمحد، من طريق بشر بن املفضل ،13432، رقم:السنن الكبرىيف وأخرجه البيهقي ، كتبنا من حديثه فصحيح

 .  3/123م، 2441ه/1321، 1ط
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حق الشاة عدمية القرون، فتقتص من صاحبتها اليت نطحتها، هذا يف  ليأخذ ، إن اهلل(1)«اءِ اْلَقْرنَ 
 ، فما بالك باملكلفني. غري املكلفة حق البهائم

انب جب بطةمرت وجعلها حقيقة اإلفالسبكل جالء  اهلل صلى اهلل عليه وسلمرسول  بنيلقد 
، ضَي اهلل َعنه  رَ  َعْن َأيب ه رَيـْرَةَ  :البشري ليوضح بذلك وزن وشأن العالقة مع العنصر مالتااملع

ال وا: اْلم ْفِلس  فِيَنا َمْن اَل ِدْرَهَم قَ « أََتْدر وَن َما اْلم ْفِلس ؟»َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
، َوِصَياٍم، َوزََكاٍة، َويَْأيت َقْد َشَتَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلةٍ ِإنَّ اْلم ْفِلَس ِمْن أ مَّيِت يَْأيت »لَه  َواَل َمتَاَع، فـََقاَل: 

َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فـَيـ ْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، 
ْن َخطَايَاه ْم َفط رَِحْت َعَلْيِه، يـ ْقَضى َما َعَلْيِه أ ِخَذ مِ  َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت َحَسَنات ه  قـَْبَل أَنْ 

 .(2)«مث َّ ط رَِح يف النَّارِ 
لقد حرم اإلسالم اجلور والعدوان بصفة عامة دون متييز بني مسلم أو غري مسلم، وحذر 

َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل   من دعاء املظلوم، بغض النظر عن معتقده، فَعْن م َعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: بـََعَثيِن 
َه ِإالَّ اهلل  َوَأين  إِنََّك تَْأيت قـَْوًما ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب، َفاْدع ه ْم ِإىَل َشَهاَدِة َأن اّل إِلَ »َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 

 مَخَْس َصَلَواٍت يف ك ل  يـَْوٍم َلْيِهمْ َرس ول  اهلِل، فَِإْن ه ْم َأطَاع وا ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمه ْم َأنَّ اهلَل افْـتَـَرَض عَ 
َلٍة، فَِإْن ه ْم َأطَاع وا ِلَذِلَك، َفَأْعِلْمه ْم َأنَّ اهللَ افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تـ ْؤَخذ  ِمْن أَْغِنيَ  اِئِهْم فـَتـ َردُّ يف َولَيـْ

نَـَها َوبـَنْيَ َم أَْمَواهلِِْم، َواتَِّق َدْعَوَة اْلمَ فـ َقرَاِئِهْم، فَِإْن ه ْم َأطَاع وا ِلَذِلَك، فَِإيَّاَك وََكرَائِ  ْظل وِم، فَِإنَّه  لَْيَس بـَيـْ
م سلم أرسل معاذا إىل قو كما يتضح من احلديث، أن النيب صلى اهلل عليه و   ؛(3)«اهلِل ِحَجابٌ 
، نهمور ممن دعوة املظلوم  الذي سقط عليه احليف واجل ،كما يبدو جليا  ،وحذره أهل كتاب

 .مسلم وغري مسلمن متييز بني بدو 

                                                 
 .3/1223، 2032، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، رقم صحيح مسلم (1)
 .3/1223، 2031كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة األرحام، رقم،  المصدر نفسه(2)
 .1/04، 12، كتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، رقمالمصدر نفسه (3)
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 َكلََّفه  فـَْوَق انـْتَـَقَصه ، أَوْ  ، َأوِ َأاَل َمْن ظََلَم م َعاِهًدا»قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كما 
 .(1)«طَاقَِتِه، َأْو َأَخَذ ِمْنه  َشْيًئا ِبَغرْيِ ِطيِب نـَْفٍس، َفأَنَا َحِجيج ه  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

ابة يف خيرب تل َأَحد  الصحَل صلى اهلل عليه وسلم بقسم اليهود ملا ق  قَبِ  يف موقف آخر
ن يهود خيرب، معاٍد حمارب م ولو مع لسالم قواعد احلكم بالعدل بيوتات اليهود، والتزم عليه انْي بَـ 

َعْن ر من اليهود، فوسلم مينَي املنكِ  فلما غابت بـَيـ َنة  املدعي من املسلمني، اِلتمس صلى اهلل عليه
َفرًا ِمْن قـَْوِمِه ب َشرْيِ ْبِن َيَساٍر: َزَعَم َأنَّ َرج اًل ِمَن األَْنَصاِر يـ َقال  لَه  َسْهل  ْبن  َأيب َحْثَمَة َأْخبَـرَه : َأنَّ نَـ 

َقْد قـَتَـْلت ْم َصاِحبَـَنا،  :اْنطََلق وا ِإىَل َخْيبَـَر، فـَتَـَفرَّق وا فِيَها، َوَوَجد وا َأَحَده ْم قَِتياًل، َوقَال وا لِلَِّذي و ِجَد ِفيِهمْ 
وا: يَا َرس وَل اللَِّه، قَال وا: َما قـَتَـْلَنا َواَل َعِلْمَنا َقاِتاًل، فَاْنطََلق وا ِإىَل النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقال  

تَأْت وَن بِاْلبَـيـ َنِة َعَلى »فـََقاَل هَل ْم:  «لك بـْرَ الك بـَْر ا»اْنطََلْقَنا ِإىَل َخْيبَـَر، فـََوَجْدنَا َأَحَدنَا قَتِياًل، فـََقاَل: 
اِن اليَـه وِد، َفَكرَِه َرس ول  اللَِّه قَال وا: اَل نـَْرَضى بِأميَْ « فـََيْحِلف ونَ »قَال وا: َما لََنا بـَيـ َنٌة، قَاَل: « َمْن قـَتَـَله  

كما تبني يف احلديث أن ،  (2)ِمائًَة ِمْن إِِبِل الصََّدَقِة" َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـ ْبِطَل َدَمه ، فـََوَداه  
اخلسارة حصلت من جهتني، موت صحايب ودية مسلمة ألهله من مال املسلمني، لكنها ضريبة 

 االستقامة واحلكم بالعدل.
َلْيِه َوَسلََّم: عَ  كما يف حديث َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َقاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  

« َعَلْيِه َغْضَبان   َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي، َوه َو ِفيَها فَاِجٌر، لِيَـْقَتِطَع هِبَا َماَل اْمرٍِئ م ْسِلٍم، َلِقَي اللَّهَ َوه وَ »
: "يفَّ َواللَِّه َكاَن َذِلَك، َكاَن بـَْييِن َوبـَنْيَ َرج ٍل ِمَن اليَـه   ِد أَْرٌض َفَجَحَدين، و قَاَل: فـََقاَل اأَلْشَعث 

ْمت ه  ِإىَل النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل يل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيهِ  ، «أََلَك بـَيـ َنةٌ » َوَسلََّم: فـََقدَّ
: الَ، قَاَل: فـََقاَل لِْليَـه وِدي :  : يَا َرس وَل اللَّ «اْحِلفْ »قـ ْلت  ِإًذا حَيِْلَف َوَيْذَهَب مبَايل،  ِه،، قَاَل: قـ ْلت 

                                                 
، 3402 مرق ،"يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات"باب  ،"والفيءاخلراج واإلمارة "كتاب  سنن أبي داود، (1)

ال يأخذ املسلمون من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم إذا أعطوا ما عليهم، "باب  ،سنن البيهقي؛ و3/134
سلسلة ، قال األلباين حديث صحيح؛ األلباين: 2/333 ،13331رقم:  ،"وما ورد من التشديد يف ظلمهم وقتلهم

 .1/343، 1، طاألحاديث الصحيحة
 .2/2، 3323يات، باب القسامة، رقم: ، كتاب الدصحيح البخاري (2)
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ِينَ إِنَّ  :﴿َفأَنـَْزَل اللَّه  تـََعاىَل  وَن بَِعۡهِد  ٱَّلَّ ِ يَۡشَُتُ ََٰق لَُهۡم ِِف  ٱّللَّ ْوَلٰٓئَِك ََّل َخَل
ُ
ًٗ أ ا قَلِي يَۡمَٰنِِهۡم َثَمن 

َ
ِ ٱَوأ َوََّل  ٓأۡلِخَرة

ُ يَُكل ُِمُهُم  َِلٞم  ٱۡلقَِيََٰمَِٗوََّل يَنُظُر إََِلِۡهۡم يَۡوَم  ٱّللَّ
َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  .(2)"(1)﴾ ٧٧َوََّل يَُزك 

ِإنَّ اْلم ْقِسِطنَي : »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعن عبد اهلل بن عمر رضي اله عنهما 
 ميَِنٌي، الَِّذيَن يـَْعِدل وَن يف ح ْكِمِهْم هِ ِعْنَد اهللِ َعَلى َمَنابَِر ِمْن ن وٍر، َعْن ميَِنِي الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ، وَِكْلَتا َيَديْ 

 .(3)«َوأَْهِليِهْم َوَما َول وا
اْشتَـَرى َرج ٌل ِمْن »َعْن َأيب ه رَيـْرََة َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

، فـََقاَل لَه  الَِّذي اْشتَـَرى تَـَرى الَعَقاَر يف َعَقارِِه َجرًَّة ِفيَها َذَهبٌ َرج ٍل َعَقارًا لَه ، فـََوَجَد الرَّج ل  الَِّذي اشْ 
َا اْشتَـرَْيت  ِمْنَك اأَلْرَض، ومََلْ أَبـَْتْع ِمْنَك الذََّهَب، َوقَاَل الَِّذي لَ  ، ِإّنَّ : الَعَقاَر: خ ْذ َذَهَبَك ِمين  ه  اأَلْرض 

َا ِبْعت َك اأَلْرَض َوَما فِي ك َما َوَلٌد؟ قَاَل َها، فـََتَحاَكَما ِإىَل َرج ٍل، فـََقاَل: الَِّذي حَتَاَكَما إِلَْيِه: أَلَ ِإّنَّ
: يل َجارِيٌَة، َقاَل: أَْنِكح وا الغ اَلَم اجلَارِيََة َوأَْنِفق وا َعَلى أَنـْف سِ  َا: يل غ اَلٌم، َوقَاَل اآلَخر  ِهَما ِمْنه  َأَحد مه 

قَا ب صلى اهلل عليه وسلم على إيصال القيم العالية اليت ختلق األلفة وتراعي لقد دأ ،(4)«َوَتَصدَّ
تعرف على ن ،مل حيدد احلديث هوية الرجل ليرتكه إنسانا جمهوالفكما يظهر مصاحل اآلخرين، 

لكل  اليت أرادها املنهج النبوي الشريف سجية تعامله وفق مبادئ الفطرة السليمةداه من خالل ه
ه اإلنسان، من خالل روحه الربيئة وأخالقه النزيهة، اليت جعلت هنج العدل إنسان يعيش مع أخي

 .     شروعةغري امل اللئيمة والتسلط بالطرق خيزي النفس اللئيمة وينتصر على حب التملك
َن هَل ْم ْوًما لِلنَّاِس، مث َّ أَذِ يَـ ع َمَر ْبَن َعْبِد الَعزِيِز أَبـَْرَز َسرِيرَه  أخرج البخاري يف صحيحه، َأنَّ 

: الَقَساَمة  الَقَود  هِبَا َحقٌّ، َوَقْد أَقَاَدتْ   هِبَا َفَدَخل وا، فـََقاَل: "َما تـَق ول وَن يِف الَقَساَمِة؟" قَاَل: "نـَق ول 
ْؤِمنِ 

 
: "يَا أَِمرَي امل ، ِعْنَدَك ر ء وس  نيَ اخل َلَفاء ". قَاَل يل: "َما تـَق ول  يَا أَبَا ِقالَبََة؟" َوَنَصَبيِن لِلنَّاِس، فـَق ْلت 

                                                 
 .33ل عمران، اآلية: آسورة  (1)
 .121/3، 2313كتاب اخلصومات، باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، رقم  صحيح البخاري، (2)
َماِم اْلَعاِدِل، َوع ق وبَِة اجْلَائِِر، َواحلَْث  َعَلى الر  صحيح مسلم (3) ِق بِالرَِّعيَِّة، َوالنـَّْهِي َعْن فْ ، كتاب اإلمارة، بَاب  َفِضيَلِة اإْلِ

 .3/1303، 1323ِإْدَخاِل اْلَمَشقَِّة َعَلْيِهْم رقم
، كتاب صحيح مسلم؛ و3/133، 3332كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، رقمصحيح البخاري،  (4)

 .3/1330، 1321األقضية، باب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني، رقم
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ه  َقْد اأَلْجَناِد َوَأْشرَاف  الَعَرِب، أَرَأَْيَت َلْو َأنَّ مَخِْسنَي ِمنْـه ْم َشِهد وا َعَلى َرج ٍل حم َْصٍن ِبِدَمْشَق أَنَّ 
: "أَرَأَْيَت َلْو َأنَّ مَخِْسنَي ِمنـْه    َشِهد وا َعَلى َرج ٍل مْ َزىَن، ملَْ يـََرْوه ، َأك ْنَت تـَْرمج  ه ؟" قَاَل: "الَ". قـ ْلت 

، قمة يف التحري والتماس احلق لكيال (1)حِبِْمَص أَنَّه  َسَرَق، َأك ْنَت تـَْقطَع ه  وملَْ يـََرْوه ؟" قَاَل: "الَ"
 تعم الفوضى وتنتشر التهم الباطلة يف اجملتمعات.

ي من منادى عمر بن عبد العزيز: )أال من كانت له مظلمة فلريفعها، فقام إليه رجل ذ
أهل محص فقال: يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهلل، قال: ما ذاك؟ قال: العبَّاس بن الوليد بن 
عبد امللك اغتصبين أرضي؛ والعباس جالس، فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم! 

ري مأقطعنيها أمري املؤمنني الوليد وكتب يل هبا سجالً، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أ
املؤمنني أسألك كتاب اهلل تعاىل؛ فقال عمر: نعم كتاب اهلل أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم 

 .(2)فاردد عليه ضيعته، فردها عليه(
تنعم املكتبات اليوم بشهادة املفكرين غري املسلمني لعدالة اإلسالم واملسلمني مع املخالفني الذين  

-(3)ذكرت زيغريد هونكهيف البلدان اإلسالمية؛ ر هم العيش املشرتك مع املسلمني كان قدَ 
ك بيت املقدس، ر طرييف كتاهبا " مشس العرب تسطع على الغرب" شهادة ب-املستشرقة األملانية

رب: ك بيت املقدس يكتب يف القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية عن العر فقالت: " فبطري
                                              .(4) يستخدمون معنا أي عنف"إهنم ميتازون بالعدل، وال يظلموننا البتة، وهم ال

                                                 
 .2/2، 3322كتاب الديات، باب القسامة، رقم  ري،صحيح البخا(1)
 .2/232م،  1233ه/ 1343، 1، طالبداية والنهايةابن كثري:  (2)
م مبدينة كيل األملانية، ووالدها هو الناشر األملاين الشهري هاينريش هونكه، 1213أبريل  23ولدت زيغريد هونكة، يوم  (3)

لفلسفة وعلم النفس والصحافة.. إخل. وحتصلت على الدكتوراه سنة ختّصصت يف مقارنة األديان، ودرست اآلداب وا
تور تزوجت من املستشرق األملاين الكبري الدك، م، كان موضوع أطروحتها "أثَر األدب العريب يف اآلداب األوروبية"1941

م ومساحة ضارهتسلمني وحبشولتزا، وقد ساقتها دراستها وكذا ختّصصها يف أصول األديان املقارنة، إىل اإلعجاب بالعرب وامل
مشس اهلل تسطع على الغرب، مقتبس من “مؤلَّفاهتا ككتاب "الرجل واملرأة"، الدين اإلسالمي، فأنصفتهم من خالل

www.altareekh.com للدكتور حممد موسى الشريف؛ بتصرف. 
هـ، 1323، 14ط،  للعربية فاروق بيضون وكمال دسوقي، ترمجه لغربشمس العرب تسطع على ازيغريد هونكه:   (4)

 .333ص

http://www.altareekh.com/
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بقوله: )ولقد كان أهل  (1)نتام جيمس ديوراكما عرب عن ذلك الفيلسوف واملؤرخ األمريكي ويلي
واليهود، والصابئون، يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة  (2)الذمة املسيحيون، والزرادشتيون،

سامح ال جند هلا نظرياً يف البالد املسيحية يف هذه األيام. فلقد كانوا أحراراً يف ممارسة شعائر من الت
 .(3)دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم(

 .  المطلب الرابع: آثار العدل على المخالف

ثاره آ للعدل آثار عظيمة على مسرية احلياة اإلنسانية أفرادا ومجاعات، شعوبا وقبائل، وباخلصوص
 التالية:مني، ميكن إمجاهلا يف الثمار غري املسل العبقة على

                                                 
م، فأصبح 1213م وتلقى تعليمًا كاثوليكياً، نال الدكتوراه  يف علم الفلسفة عام 1330عام  جيمس ديورانت و لد (1)

تان إحدامها ألمحد لعربية ترمجاستاذًا يف جامعة كولومبيا، نشر كتابه )قصة الفلسفة( ، لقي رواجًا كبريًا وهلذا الكتاب با
 الشيباين، والثانية لفتح اهلل املشعشع، مث أصدر كتابه )التحول( وهو يصو ر طفرة الفكر اليت انتابته وانفكاكه من أسر الربجمة

قرية(، بالثقافية وحترر عقله من األفكار املسبقة، مث أصدر كتابه )مباهج الفلسفة( مبجلدين، مث كتاب )مغامرون يف حبار الع
َوَعَد بأن ي صدر كتاباً مستقاًل عن )عظات التاريخ(، وقد وىف بذلك  32مث تفرغ ملشروعه الكبري )قصة احلضارة( ويف اجلزء 

وترجم الكتاب الدكتور علي شلش، وله كتاب بعنوان )تفسري احلياة(، وآخر بعنوان )سرية حياتنا( وهو سرية حياته وحياة 
أغلفة األجزاء األخرية كمشاركة يف التأليف، عند هناية حياته أجنز كتابه األخري )أبطال من  زوجته اليت أضاف امسها على

 https://ar.wikipedia.orgويل.ديورانت، املوسوعة احلرة .م وهو يف السادسة والتسعني من العمر1231التاريخ( ومات عام 
ق. م. وقد اكتنفت حياته هالة من األسرار  344ديين وقيل نيب، توىف حواىل زرادشت، وزرادشت مصلح نسبة إىل (2)

واألساطري. وكان الدين اجلديد الذي بشر به عميق اجلذور يف املعتقدات الشعبية اإليرانية اليت مل تكن ختتلف عن املعتقدات 
د فارس، وهو الشعبية عند قدامى اهلنود. وكتاب الزرادشتية املقدس ويعرف بكتاب األفستا، من أقدم الكتب األدبية يف بال

جمموعة أقوال قدمية تعزى إىل النيب زرادشت، وتراتيل دينية ترتل عند تقدمي الذبائح وصلوات وشرائع كهنوتية وطقوس، جوهر 
خبلود  ويعتقدون، مأ الشر، أو مبدأي النور والظالالديانة الزرادشتية تقوم على ثنائية جتسد املبدأين املتضادين مبدأ اخلري ومبد

نجوم ومجيع وال امل آخر بعد املوت يكون فيه العقاب والثواب، وهم يبجلون ويعظمون كل األقمار والكواكبالنفس وبع
العتقادهم فيها أهنا مصدر النور واحلرارة، ومها أصل مادة احلياة وأعظم وساطة عند اهلل تعاىل، وأكرب  النريات املضيئات

العوامل الىت حتت نظامها. ويوجد يف كتبهم أخبار متعددة عن ظهور مظهر من مظاهر اهلل، ولوالها ملا وجد كائن حي يف 
جمدد ومصلح جديد، ويوجد هلذا املصلح عالمات يف تلك الكتب ينطبق البعض فيها صراحة على أحوال "الرسول"، 

 .332م، 1223-هـ1310، 3، طتاريخ الفكر الديني الجاهليحممد إبراهيم الفيومي:  والبعض جاء تلميًحا وتأوياًل؛
 .13/134م، 1233ه/1343 د.ط، ،قصة الحضارةويليام جيمس ديوَرانت:   (3)
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بالعدل تنعم البشرية باألمن واالطمئنان، وتستقر األنفس وتنضبط العالقات وتزخر احلياة  -
باإلبداع والعطاء، فهو ضامن لألمن الروحي واألمن اجملتمعي واألمن االقتصادي واألمن الدويل، 

َ إِنَّ  ﴿ل العدل معاقٌب كل من زاغ عن قواعد العدل، قال تعاىل:الذي أنز  إن اهلل العدل ََّل  ٱّللَّ
نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن  ٱنلَّاَس ا َوَلَِٰكنَّ َشۡي  ٱنلَّاَس َيۡظلُِم 

َ
َٰلُِمونَ ََّل ُيۡفلُِح  ۥإِنَّهُ :﴿ ؛ وقال سبحانه(1)﴾ ٤٤أ  ٱلظَّ

﴾(2). 
ظلم فساد ة وترقى النفس البشرية، ألن البالعدل يسرتيح ضمري اإلنسان، وتنمو الرقابة الذاتي-

لألرواح وتعفن للسرائر وفقدان للسعادة الروحية ورعب دائم تنتكس به الذات وتتلوث جبرائه 
 اخلواطر، وهذه أعظم خسارة وأكرب فتنة يصاب هبا اإلنسان، أن يفقد السعادة الداخلية.

ْ وَ  ﴿:قات، قال تعاىلبالعدل نتجنب إشاعة الفنت وتلوث اجملتمعات وتدهور العال - ٗ  َّلَّ  ٱتَُّقوا فِۡتَن
ِينَ تُِصيََبَّ  ۖٗ وَ  ٱَّلَّ  ٗ نَّ  ٱۡعلَُمٓواْ َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصَّ

َ
َ أ يف هذا  ينهى رب العلمني ،(3)﴾ ٢٥ ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱّللَّ

ية ناألفراد واجلماعات عن اقرتاف الظلم خشية أن يبتلى اجلميع، فاحلياة اإلنساالنص القرآين 
ولقد جاءت اآلية بعد اإلنذار واإلعالم بأن القلوب بيد اهلل يتصرف فيها كيفما   قاسم مشرتك،

َها  ﴿:شاء،  يقول تعاىل يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدََعُكۡم لَِما َُيۡيِيُكۡمۖٗ  ٱۡسَتِجيُبوا يف  ،(4)﴾  ّلِلَّ

يغري معناه إّن اهلل قد ميلك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه، و )تفسري هذه اآلية قال الزخمشري: 
نياته ومقاصده، ويبدله باخلوف أمنًا وباألمن خوفًا وبالذكر نسياناً، وبالنسيان ذكراً، وما أشبه 

فاإلنسان الظامل يعرض قلبه خلطر احلجب، فيحرم التمييز  ،(5)ذلك مما هو جائز على اهلل تعاىل(
وهذه مصيبة عظيمة، والعمى الذي أصاب اإلنسانية بصفة عامة كان نتيجة  بني احلق والباطل،

َٰلَِك  ﴿:قال تعاىل ناس، وذلك على مرأى ومسمع اجلميع، كماأنواع اجلور الذي ساد وعم بني ال َوَكَذ

                                                 
 .33يونس، اآلية: سورة  (1)
 .130األنعام، اآلية: سورة  (2)
 .20األنفال، اآلية: سورة  (3)
 .23، اآلية: السورة السابقة (4)
 . 2/211، ه 1343، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري:  (5)
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َخَذ 
َ
ٓ أ ۡخُذ َرب َِك إَِذا

َ
ۡخَذهُ  ٱۡلُقَرىَٰ أ

َ
ٌٗ  إِنَّ أ َِلٞم َشِديٌد  ۥٓ َوِِهَ َظَٰلَِم

َ
؛ فال قرار للقرى الظاملة وال (1)﴾ ١٠٢أ

 استقرار، بل هو اهلوان والعذاب الشديد.
قۡ  :﴿بالعدل جناور التقوى وننال شرف حمبة اهلل، قال تعاىل- 

َ
ْۖٗ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا  ٱلُۡمۡقِسِطيَ بُّ َُيِ  ٱّللَّ

  ، فاجلفاء والقرب من التقوى رهينا البعد والقرب من القسط.(2)﴾ ٩
ة ة فتبىن جسور التواصل بني األفراد واجلماعات، فتضمن البشريبالعدل تستقر الثق-

 النجاة واالستقرار.
بالعدل حند من الفنت الطائفية اليت تقضي على اليابس واألخضر وهذا حىت بني  -

ِ ﴿ :املسلمني فيما بينهم كما يف سورة احلجرات، يقول تعاىل ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما ب
َ
قۡ  ۡدلِ ٱۡلعَ فَأ

َ
ْۖٗ َوأ إِنَّ  ِسُطٓوا

 َ  .(3)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ
تعم اخلريات و بالعدل حتل الربكات اإلهلية ويستجيب اهلل الدعوات ويوسع يف األرزاق-

 ويعم الرخاء. 
بالعدل تقل اجلرائم وحتفظ األموال وينمو االقتصاد، فالقسط منجاة ومتكني، والبقعة -

 ة. اهلزائم واالنتكاسات وانتزاع اهليب كات وتوايلاخلريات وحمق الرب النتزاع  الظاملة معرضة
بالعدل حيق التمكني يف األرض، فكم من عزيز أذله جوره وكم من غين أفقرَه ظلمه، - 
ِيََِّّتٍۖ قَاَل ََّل َيَناُل َعۡهِدي  :﴿قال تعاىل ۖٗ َقاَل َوِمن ُذر  ا َٰلِِميَ قَاَل إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمام  ال ؛ ق(4)﴾ ١٢٤ ٱلظَّ

الزخمشري: )أي من كان ظاملا من ذرّيتك. ال يناله استخاليف وعهدي إليه باإلمامة، وإّنا ينال 
من كان عادال بريئا من الظلم. وقالوا: يف هذا دليل على أن الفاسق ال يصلح لإلمامة. وكيف 

 .(5)يصلح هلا من ال جيوز حكمه وشهادته، وال جتب طاعته وال يقبل خربه، وال يقّدم للصالة(

                                                 
 .142هود، اآلية: سورة  (1)
 .2احلجرات، اآلية: سورة  (2)
 2احلجرات، اآلية: سورة  (3)
 .123البقرة، اآلية: سورة  (4)
 .1/133، ه 1343، 3، طالكشافالزخمشري:  (5)
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بشهادة التاريخ فاجملتمعات العادلة حتتل مواطن السبق ويعم فيها الرخاء واالزدهار نتيجة اآلثار 
 فوس املواطنني. يبة واإلجيابية اليت خيلفها القسط يف نالط

ذكر ابن تيمية يف فتاويه: )إن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة 
 .(1)يقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم(وإن كانت مسلمة. و 

رئيسية من بني أسباهبا ال ،فحمامات الدم اليت تعيشها العديد من األوطان املسلمة اليوم
 املعدلة بني الناس. ر املستضعفني وقمع كلمة احلق وغيابقه

ِإنَّ اللَّهَ لَي ْمِلي »ِه َوَسلََّم: َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَليْ  اللَّه  َعْنه ، قَاَل: قَالَ َعْن َأيب م وَسى َرِضَي 
ِ  ﴿:قَاَل: "مث َّ قـَرََأ قوله تعاىل« لِلظَّاملِِ َحىتَّ ِإَذا َأَخَذه  ملَْ يـ ْفِلْته   َٰل َخَذ َوَكَذ

َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
َوِِهَ  ٱۡلُقَرىَٰ َك أ

ۡخَذهُ 
َ
ٌٗ  إِنَّ أ َِلٞم شَ  ۥٓ َظَٰلَِم

َ
 .(3)"(2)﴾ ١٠٢ِديٌد أ

كما جعل اهلل تعاىل الركون وامليل إىل الظلم والظاملني من مسالك النار، ومن مسببات 
َوََّل  ﴿:ال تعاىلق ومنع النصرة والتمكني وحجب الوالء، وتثبيت اهلوان واخليبة، ربانيةرفع العناية ال

ِينَ تَۡرَكُنٓواْ إََِل  ُكُم  ٱَّلَّ ِن ُدوِن  رُ ٱنلَّاَظلَُمواْ َفَتَمسَّ ِ َوَما لَُكم م  وَن  ٱّللَّ ۡوَِلَآَء ُثمَّ ََّل تُنَِصُ
َ
 .(4)﴾ ١١٣ِمۡن أ

بدون حصول اخلصومات والنزاعات، و  ضرورة ن تبادل املصاحل والعيش املشرتك ترتتب عليهإ
الفصل فيها ورد املظامل ووقف االعتداءات وضمان احلقوق ال تستقر اجملتمعات وال يهنأ اإلنسان 

وملا كان حرمان اجملتمع من القسط مولد لالضطراب الروحي والفوضى يف العالقات  ن أبدا،باألم
شريعية  نظام العدل يف حياة اإلنسان فأحاطه مبنظومة تجاء املنهج القرآين يسطر ويبني بني الناس،

ملال ى اجلاه وابناء عل رة على التقاليد املعهودة اليت حتكم على اآلخرحمبكة وحمكمة، أحدثت ثو 
إهنا دعوة لاللتحاق بالقسطاس املستقيم، االلتحاق بالدفء وما  ء العصيب أو العقدي،والوال

                                                 
 .23/133م، 2440ه/1323، 3، ط مجموع الفتاوىابن تيمية:  (1)
 142هود، اآلية: سورة  (2)
لِيٌم القرآن، باب قَـْولِِه:﴿ وََكَذِلَك َأْخذ  َرب َك ِإَذا َأَخَذ الق َرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذه  أَ  ، كتاب تفسريصحيح البخاري (3)

 .3/33، 3333، رقم142هود: ﴾َشِديٌد 
 .113هود، اآلية: سورة  (4)
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اإلسالم طريقه   هبذا املنهج العظيم رسم ؛والطمأنينة داخل الدولة املسلمة يشعر اآلخر باألمان
اسن حملا متتعت الشعوب مب اكتسب ثقة الناسصوب الريادة والقيادة وخدمة اإلنسانية، ولقد 

هذا الدين فعاشت حقيقة العدل ومتتعت بربكاته يف مجيع جماالت احلياة، وعلمت أن العدل جزء 
ان شعار املعدلة يف امليز  ن اإلسالم، وأيقنت أن استواء كفىتال يتجزأ عن األصول اليت بين عليه دي

املنهج ب القرآن، فاستقطب قلوهبم والتحق العديد منهم ركابه فأسلمت شعوب وقبائل مستبشرة
 الذي سكنت إليه ووثِقت مبصداقيته.
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 .المبحث الثاني: التصور القرآني للكرامة في بناء العالقة مع الغير                

 . المطلب األول: تعريف مصطلح الكرامة 

 :تعريف الكرامة في اللغة-4
يف أصلها اللغوي للداللة عموما  م(، وضعت مادة الكرامة-ر-)ك ،أصل املادة من اجلذر الثالثي

اِسِن ل  ِإالَّ يف احملَ َرم  اَل ي قاالَكَرم ، حم َرََّكًة ِضدُّ اللُّْؤِم... والكَ على اإلكرام، جاء يف تاج العروس: )
 . (1)الَكِبريَِة، كِإنـَْفاِق َماٍل يف جَتِْهيِز َغزَاٍة، وحَتَمُِّل مَحَالٍَة ي وَقى هِبَا َدم  قـَْوٍم(

)له عليَّ كرامة أي عزازة... والَكرَاَمة : اْسٌم ي وَضع  لإِلكرام، َكَما و ِضَعِت الطَّاعة   :لسان العربيف 
يف نفس املصدر: )َوقِيَل يف تـَْفِسرِي احل ب  والَكرامِة: ، (2)َمْوِضَع اإِلطاعة، والغارة  َمْوِضَع اإِلغارة(

َها اجلَرَّة  ذات  الع ْرَوتـَنْيِ، )إنَّ احل بَّ اخَلَشبات  اأَلْرَبع  الَّيِت  ي وَضع  ِإنَّ الَكرامةَ الِغطاء  الَِّذي وَ ت وَضع  َعَليـْ
 .(3)فوَق تِلك اجلَرّة(

 كل دالالت مادة الكرامة تعرب على كثرة اجلود والسخاء والتشريف. كما تبني أن       
 :االصطالح تعريف الكرامة في-8

هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن : رامة: )الكقال اجلرجاين، يف التعريفات
لدعوى النبوة، فما ال يكون مقرونًا باإلميان والعمل الصاحل يكون استدراًجا. وما يكون مقرونًا 

 .(4)بدعوى النبوة يكون معجزة(

                                                 
 .33/330 د.ط، ،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،  (1)
 .12/012 هـ،1313، 3ط، لسان العربابن منظور:  (2)
 .1/220املصدر نفسه،  (3)
 .133م، 1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (4)
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اإْلِْكرَام من اهلل  نجاء يف الفروق: )َوِعْندنَا َأن نقيض اإلهانة اإْلِْكرَام على َما ذكرنَا َفَكَما اَل يكو 
  (1)واإلهانة( اْلَكرَاَمةِإالَّ َثوابًا َفَكَذِلك اَل تكون اإلهانة ِإالَّ عَقابا واهلوان نقيض 

 .(2)قامة(يقول: أعظم الكرامة لزوم االست اإلسالم ابن تيمية قال ابن القيم رمحه اهلل: ) مسعت شيخ
 العصر احلديث، سواء من طرف املثقفني أويف  "الكرامة اإلنسانية"، لقد شاع تناول  مصطلح 

عند استعمالنا هذا الرتكيب اإلضايف، احلادث والدخيل على القاموس العامة، لكن قلما ننتبه 
 ،عز وجل الباري إىل اإلنسان بل هي قيمة مصدرهاالعريب، ألن أصل الكرامة اإلنسانية ال ينسب 

ائر فهي إعزاز وإكرام وتفضيل على س ويتمتع هبا ضمن حقوقه املشروعة، اإلنسان يستلمها
اخللق، ولكي نعطي الكرامة اإلنسانية داللة أوسع ومستا أرفع، فنحن مطالبون بإحاطة التعريف 

 بنظرة مشولية تربط مفهوم حقوق اإلنسان بالكرامة اإلهلية.
 ،اعتمادا على ما بسطناه، ميكن تعريف الكرامة اإلنسانية بأهنا اإلعزاز اإلهلي لبين آدم

 املوجب إلكرام اإلنسان ومتتيعه حبقوقه وحرياته املشروعة وعدم إذالله وإهانته. 

 .المطلب الثاني: التأصيل للكرامة اإلنسانية في القرآن الكريم

وسبيل احلفاظ على حقوق اإلنسان وحتريره من اإلذالل  ،اإلسالم دين الكرامة اإلنسانية بامتياز
ىل اليوم تتوارث ارتداءه العديد من الفئات املستضعفة، الذي كان قميص الشعوب وما زالت إ

فأعلى الشرع احلنيف شأن العنصر البشري وجعله فوق كل املخلوقات، واستخلفه وعمَّره وسخر 
له كل الكائنات ووهبه العقل املفكر والقلب املتدبر، ورزقه قدرة خارقة على اإلبداع؛ والقرآن 

تناولت الكرامة اإلنسانية، واهتمت ببيان قدر  الكرمي جيمع العديد من النصوص اليت
وكشفت عن قصة خلقه وِخلقته ووظيفته وحفظه، وبينت التكاليف املنوطة به، وذكرت  اإلنسان،

 الكرامة أصل مؤصل من قواعد الشريعة الشيء الكثري عن الطريق املفضية إىل جناته، كما أن
م، وال االت املتعددة للتكرمي اإلهلي لبين آدالغراء، اليت عربت عن القيمة اإلنسانية وذكرت اجمل

                                                 
 .1/201 دط، ،الفروق اللغويةالعسكري:  لأبو هال  (1)
 .2/143م، 1223ه/ 1313، 3، طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينابن قيم اجلوزية:  (2)
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ت نزل لإلنسان بالدرجة األوىل، ولذلك تعدد غرابة يف هذا االعتزاز واالمتنان ألن القرآن الكرمي
 فيه النصوص اليت تربز جوانب العناية الربانية له، لقد كرمه يف خلقته، يف تسخري الكون له، يف

األحاسيس و املشاعر   ا يف باطنها وما على ظهرها، يف غرسقدرته على استثمار خريات األرض، م
ري من وما التقدم الذي تعيشه البشرية اليوم يف كث، الزمة للتأقلم مع متغريات احلياةوالقدرات ال

فلما وقفت : )رمحه اهلل املستويات إال برهان وخري دليل على ذلك، وما أمجل ما قاله اإلمام الرازي
إجياد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته يف ختليق مجلة تلك الشجرة على عناية اخلالق يف 

أكمل، وعرفت أن عنايته يف تكوين مجلة النبات أكمل، مث إذا عرفت أنه تعاىل إّنا خلق مجلة 
النبات ملصلحة احليوان علمت أن عنايته بتخليق احليوان أكمل، وملا علمت أن املقصود من 

 :﴿قال تعاىلو . (1)اإلنسان علمت أن عنايته يف ختليق اإلنسان أكمل(ختليق مجلة احليوانات هو 
ِنَۢ َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ ۥ َلُ  َِبَٰٞت م  ۡمرِ  ۥََيَۡفُظونَهُ ۦ ُمَعق 

َ
َِۗ ِمۡن أ ول ح (3)، ساق املاوردي قول الفراء(2)﴾ ٱّللَّ

بات من ري، وتقديره: له معقن، أحدمها: أنه على التقدمي والتأخهذه اآلية فقال: ) يف هذا قوال
والثاين: إن هذا على إضمار أن ذلك احلفظ من أمر من بني يديه ومن خلفه؛ أمر اهلل حيفظونه 

اهلل، أي: مما أمر اهلل به، وحنو هذا قال الزجاج، قال: املعىن حفظهم إياه من أمر اهلل، أي: مما 
ۡمَنا بَِِنٓ َءاَدَم وَََحَۡلَنَُٰهۡم  ﴿:وقال تعاىل ؛(4)(أمرهم اهلل به، ال أهنم يقدرون أن يدفعوا أمر اهلل َولََقۡد َكرَّ

ِ ِِف  َِن  ٱِۡلَۡحرِ وَ  ٱۡلَُب  َِبَٰتِ َوَرزَۡقَنَُٰهم م  ي  ٗ   ٱلطَّ ي ُِ ۡن َخلَۡقَنا َتۡف ِمَّ َٰ َكثِۡيٖ م  ۡلَنَُٰهۡم لََعَ َُّ ، لقد نسب (5)﴾ َوفَ

                                                 
 .13/33ه، 1324، 3، طاتيح الغيب أو التفسير الكبيرمفالرازي:  (1)
 .11الرعد، اآلية: سورة  (2)
ه( عرف بالفراء ألنه كان يفري 243-133هو أبو زكرياء حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منصور الدَّيْلمّي الفراء.) (3)

اء لسقطِت ألنه حصَّنها وَضبطها، ولوال الفرَّ الكالم، وكان أبرَع الكوفيني يف علمهم. وقيل لوال الفرَّاء ما كانْت عربية؛ 
العربية، مقدار تواليف الفراء: ثالثة آالف ورقة، قال: وملا أملى كتاب )معاين القرآن(، اجتمع له اخللق، فكان من مجلتهم 

الذهيب، ة؛ نمثانون قاضيا، وأمل )احلمد( يف مائة ورقة، مات الفراء: بطريق احلج، سنة سبع ومائتني، وله ثالث وستون س
 .14/112، م1230هـ/1340، 3، طسير أعالم النبالء

 .3/3هـ، 1310، 1ط ،الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي:  (4)
 .34اإلسراء، اآلية: سورة  (5)
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انة بالكرامة لبيان جرم وكرب االسته سبحانه وتعاىل التكرمي اإلنساين له، ويف هذا داللة عظيمة،
 اإلنسانية.  

أوضح سبحانه وتعاىل بأن بداية تشريف اإلنسان شرعت منذ اللحظة األوىل، حبيث خلقه اهلل  
ۡم ُكنَت ِمَن  بيديه قال تعاىل:﴿

َ
ۡسَتۡكَُبَۡت أ

َ
ۖٗ أ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديَّ

َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ  الِيَ ۡلعَ ٱقَاَل َيٰٓ

، ونفخ فيه من روحه، وجعله يف أحسن تقومي، وهداه النجدين ووهبه حرية االختيار (1)﴾ ٧٥
وسخر له الليل والنهار والبحار واألهنار، وسخر له اجلو يتنقل فيه من بلد آلخر ويقطع مسافات 

ي رمحه اهلل فطويلة يف مدة قصرية، وهذا من أنواع احلمل يف الرب والبحر كما يف اآلية، قال: النس
عن تكرمي اهلل لإلنسان: )بالعقل والنطق واخلط والصورة احلسنة والقامة املعتدلة وتدبري أمر املعاش 

 . (2)واملعاد واالستيالء وتسخري األشياء وتناول الطعام باأليدي(
جنني يف بطن أمه، فحرَّمت بشدة قتله عن  كما كرمت الشريعة اإلسالمية اإلنسان وهو

 ، -املسألة حيثيات هذه ليس هذا مقام تفصيل -لك قتال للنفس، اض، واعتربت ذطريق اإلجه
ِ  ﴿:َُتَّ تكرمي اهلل لإلنسان قبل وجوده، قال تعاىللقد و  َخَذ َربَُّك ِمنَۢ بَِِنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذر 

َ
يََّتُهۡم ِإَوذۡ أ

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖٗ قَ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم لََعَ

َ
ْ يَۡوَم َوأ ن َتُقولُوا

َ
ٓ  أ ْ بََلَٰ َشِهۡدنَا َٰفِلِيَ  ٱۡلقَِيََٰمِٗالُوا ا َعۡن َهََٰذا َغ  إِنَّا ُكنَّ

يبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية بأنه أخذ العهد من اإلنسان باإلميان به قـَْبل وجوده، وبأن  ؛(3)﴾
 هبا قبل ات اليت من اهلللكراممن أكرم اأكرمه اهلل هبا هي اإلميان، وهذه الفطرة احلقيقية اليت 
 تكوين اإلنسان.   

 لََقدۡ  ﴿:وأقسم على حسن ِخلقته، قال تعاىل ن جعله على أحسن صورة،أكما كرم اهلل بين آدم ب
نَسَٰنَ َخلَۡقَنا  ۡحَسِن َتۡقوِيٖم  ٱۡۡلِ

َ
نسب القرآن صراحة نفخ الروح اإلنسانية يف جسد ف ، (4)﴾ ٤ِِفٓ أ

ۡيُتهُ ﴿ :سبحانهاإلنسان إىل اهلل تعاىل، قال  وِِح َفَقُعواْ َلُ  ۥفَإَِذا َسوَّ  ٧٢ِجِديَن َسَٰ  ۥَوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ

                                                 
 .30ص، اآلية:سورة  (1)
 .2/233م، 1223هـ/  1312، 1، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  (2)
 .132اآلية: األعراف، سورة  (3)
 .3-1سورة التني، اآلية: (4)
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، ففي هذا املوقف إجالل عظيم وشرف كبري لإلنسان املستلم الروح من اخلالق مباشرة، (1)﴾
ومبقتضى هذا التكرمي اإلهلي لإلنسان، ملكه األرض ورزقه فاستحق بذلك سجود املالئكة له، 

ََٰقۡوِم  ﴿:قال تعاىل قيادة والسيادة فيها،ال ْ َقاَل َي َ  ٱۡعُبُدوا ٍَٰه َغۡۡيُهُ  ٱّللَّ ِۡن إَِل َِن  ۖۥٗ َما لَُكم م  ُكم م 
َ
نَشأ

َ
ُهَو أ

ۡرِض 
َ
ِيٞب  ٱۡسَتۡغفُِروهُ فِيَها فَ  ٱۡسَتۡعَمَرُكمۡ وَ  ٱۡۡل ِ قَِريٞب ُّمُّ  . (2)﴾ ُثمَّ تُوبُٓواْ إََِلۡهِۚ إِنَّ َرب 

املهمة االستخالفية والقيادية والنجاح فيها، سخر اهلل الكون للعنصر لتيسري القيام بو 
البشري، فجعله مطابقا حلاجياته ملبيا لرغباته، وذلل له األرض تيسريا وتسهيال إلشباع غرائزه 

ِيُهَو  :﴿قال تعاىلالفطرية،   ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱَّلَّ
َ
ْ َذلُوَّل  فَ  ٱۡۡل ِۡزقِهِِِف َمَناكِبَِها َوَُّكُو ٱۡمُشوا هِ ِإَوََلۡ  ۖۦٗ اْ ِمن ر 

ِيُهَو :﴿ ، وقال سبحانه(3)﴾ ١٥ ٱلنُُّشورُ  ا ِِف  ٱَّلَّ ۡرِض َخلََق لَُكم مَّ
َ
ا ُثمَّ  ٱۡۡل َمآءِ إََِل  ٱۡستََوىٰٓ ََجِيع   ٱلسَّ

ٍء َعلِيٞم  ِ ََشۡ
َٰٖتۚ َوُهَو بُِكل  َُٰهنَّ َسۡبَع َسَمََٰو ى ُ :﴿ وقال تعاىل، (4)﴾٢٩فََسوَّ ِي ٱّللَّ َٰتِ لََق خَ  ٱَّلَّ َمََٰو ۡرَض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡۡل

نَزَل ِمَن 
َ
َمآءِ َوأ ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ

َ
َر لَُكُم  ٱثلََّمَرَٰتِ ِمَن  ۦَمآء  فَأ ا لَُّكۡمۖٗ َوَسخَّ ِ  ٱِۡلَۡحرِ ِِلَۡجرَِي ِِف  ٱۡلُفۡلَك رِۡزق  ۡمرِه

َ
 ۖۦٗ بِأ

َر لَُكُم  نَۡهَٰرَ َوَسخَّ
َ
َر لَُكُم   ٣٢ ٱۡۡل ۡمَس وََسخَّ َر لَُكُم دَ  ٱۡلَقَمرَ وَ  ٱلشَّ ٍۖ َوَسخَّ َۡل آئَِبۡيِ ِن   ٣٣ ٱنلََّهارَ وَ  ٱَلَّ َُٰكم م  َوَءاتَى
ِۡلُُموهُ  

َ
ِ َما َسأ

، عودتنا طبيعة القرآن الكرمي بأن املقدمات موافقة للنتائج، فالتسخري اهلائل (5)﴾ُك 
 قوله يفللكون جبميع مكوناته، واإلنعام اجلسيم على اإلنسان قوبل بالنكران والتمرد كما جاء 

واْ نِۡعَمَت :﴿ تعاىل ِۡلُُموُه  ِإَون َتُعدُّ
َ
ِ َما َسأ

ِن ُك  َُٰكم م  ِ َوَءاتَى َۗ إِنَّ  ٱّللَّ ٓ نَسَٰنَ ََّل َُتُۡصوَها ارٞ  ٱۡۡلِ  .    (6)﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ
كما أعز اهلل اإلنسان بالعقل وشرفه بالعلم، فعلمه األمساء كلها ورسم له سبل البناء والعمارة، 

نَسَٰنَ َخلََق   ٢ ٱۡلُقۡرَءانَ َعلََّم   ١ ٱلرَّۡحَمَٰنُ  ﴿:ريق اإلبداع، قال تعاىلوهداه ط ، وقال (7)﴾ ٣ ٱۡۡلِ

                                                 
 .22احِلجر، اآلية: سورة  (1)
 .31هود، اآلية:سورة  (2)
 .10 امللك، اآلية:سورة  (3)
 .22البقرة، اآلية: سورة  (4)
 .33 – 32إبراهيم، اآلية: سورة  (5)
 .33إبراهيم، اآلية: سورة  (6)
 .2-1الرمحن، اآلية:سورة  (7)
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ۡسَمآءَ وََعلََّم َءاَدَم  ﴿:سبحانه
َ
، رزقه اهلل العقل ليميز بني احلق والباطل وبني اخلري والشر (1)﴾َََُّّها  ٱۡۡل

 ٱۡۡلَقُّ َوقُِل :﴿  قال تعاىلهر، ية وليس بإرغام وقوالصاحل والفاسد، فيختار طريق اهلداية بإرادة وحر 
َحاَط بِِهۡم 

َ
َٰلِِمَي نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظَّ

َ
ٓ أ ب ُِكۡمۖٗ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر  إِنَّا ادُِقَها  ِإَون ِمن رَّ َُسَ

اُب بِۡئَس  وهَ  ٱلۡوُجُ يَۡشوِي  ٱلُۡمۡهلِ يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآءٖ كَ  َ ﴿ وقال سبحانه:  ،(2)﴾٢٩َوَسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا  ٱلۡشَّ
نَزنۡلَا َعلَۡيَك 

َ
ِ  ٱۡلِكَتََٰب إِنَّآ أ ٍِۖ لِلنَّاِس ب نَت َعلَۡيِهم  ۖۦٗ فَلَِنۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىَٰ َفَمِن  ٱۡۡلَق 

َ
ۖٗ َوَمآ أ لُّ َعلَۡيَها ُِ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَ

ِرٞ :﴿ قال تعاىلو ، (3)﴾٤١بَِوكِيٍل  نَت ُمَذك 
َ
َمآ أ ِۡر إِنَّ  :﴿وقال تعاىل، (4)﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر   ٢١فََذك 

َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُواْ 
َ
 .(5)﴾ ١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُروَن  ٱۡلَعَذاَب أ

احرتام  قمبقتضى جماالت التكرمي اإلهلي لإلنسان، ضمنت الشريعة اإلسالمية لبين آدم ح
 حق احلياة وحق امللكيَّة وحق حفظ العقل وحق حفظ الِعْرض؛ يقول الطاهر بن عاشورإرادته، و 
التساوي يف حقوق احلياة يف هذا العامل حبسب الفطرة، ال على ما يكون من تفاوت ): رمحه اهلل

لوجود ا يف األلوان والصور والسالئل واألوطان. ومن أغراض هذا املقصد يف أصول التشريع حقّ 
يف حفظ النفس والنسب واملال، وحق االستقرار يف األرض اليت اكتسبها الناس أو نشأوا فيها، 

، جتدر (6)وحق حفظ أسباب البقاء على حالة نافعة وال يتم هذا إال حبفظ العقل والعرض(
ما جاء يف ك ،يوم  القيامةهو اإلشارة يف هذا املقام، بأن حمل التفاوت والتفريق بناًء على اللون 

ا ﴿ ، قال تعاىل:القرآن الكرمي مَّ
َ
ٞ  فَأ ِينَ يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوه َكَفۡرتُم بَ  ٱۡسَودَّۡت  ٱَّلَّ

َ
ۡعَد وُُجوُهُهۡم أ

 ْ ورِۚ يَۡوَم يُنَفُخ ِِف  ﴿:، وقال سبحانه(7)﴾١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُروَن  ٱۡلَعَذاَب إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُوا َوََنُۡۡشُ  ٱلصُّ

                                                 
 .32-34:ية، اآلالبقرةسورة  (1)
 .22الكهف، اآلية: سورة  (2)
 .143األنعام، اآلية: سورة  (3)
 .31الزمر، اآلية: سورة  (4)
 .23- 21الغاشية: سورة  (5)
 .2/122 د.ط، ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،بن عاشورا (6)
 .143، اآلية: آل عمرانسورة  (7)
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ا  ٱلُۡمۡجرِِميَ  ا  ﴿:، وقال تعاىل (1)﴾١٠٢يَۡوَمئِٖذ ُزۡرق  مَّ
َ
ِينَ َوأ ۡت  ٱَّلَّ َُّ ِۖٗ وُُجوُهُهۡم فَِِف رََۡحَِٗ  ٱۡبَي ُهۡم فِيَها  ٱّللَّ

وَن   .(2)﴾ ١٠٧َخَِٰلُ
على اإلنسان فأكرمه ببيان أصل وجوده وحقيقة مآله، فبني ذلك القرآن  املنعم تفضل اهلل لقد
ف عرض بسخاء أصل اإلنسان ومآله، ليخف رمي يف العديد من اآليات، بل من أول آية أ نزلت،الك

العقل من الطيش عند اجلواب عن كثري من وذلك من أجل محاية  عنه عناء الوصول إىل احلقيقة،
األسئلة املتعلقة بأصل اخللقة وماهية الوجود، وكما ال خيفى، لقد تاهت العديد من العقول اليت 

إلفالس العقدي وشعوهبا حنو ا اشرت التنقيب عن كنه الكون وحقيقة اإلنسان، فساقت جمتمعاهتاب
 مار الروحي. دوال

مقاومة املستهينني بالكرامة اإلنسانية، ونصرة كل من  حث بل ألزم القرآن الكرمي جند أن
 ملستضعف منيعاين حالة القهر واإلذالل، وحذر من اخلنوع واخلذالن، وحذر من عدم مؤازرة ا

، نسانيةتسلط واإلهانة للكرامة اإلالرجال والنساء واألطفال والرُّضَّع، فأمر بالتصدي لكل أنواع ال
َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  :﴿قال اهلل تعاىل َٰ ِ َوَما لَُكۡم ََّل تُ َعفِيَ وَ  ٱّللَّ ُۡ ِينَ  ٱلۡوِۡلَدَٰنِ وَ  ٱلن َِسآءِ وَ  ٱلر َِجالِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَت  ٱَّلَّ

ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذهِ َيُقولُو
َ
الِمِ  ٱۡلَقۡرَيَِٗن َربََّنآ أ ۡهلَُها وَ  ٱلظَّ

َ
ا وَ  ٱۡجَعلأ نَك َوَِل   ُ َا ِمن لَّ َ  ٱۡجَعلنلَّ نَك نَِصًۡيا انلَّ ُ  ِمن لَّ

هبذا ترفض الشريعة اإلسالمية بكل شدة الصورة السلبية اليت يريد اآلخر أن يعرضها عن ، (3)﴾
ترفض كل قول أو رأي أو حكم فقهي  بالكرامة اإلنسانية، كما اإلسالم وبأنه دين يستخف

 ويـ َنظ ر  لإلهانة والعنصرية والقهر لبين البشر.  عارض مع قواعد الكرامة اإلنسانيةيت
لظروف لإلنسان ا ضمنت إرادة إهلية وأسرار ربانية بديعةففي جماالت تكرمي اإلنسان تكمن 
 رف مهمة يف احلياة الدنيا، واليت تعترب حمور الوجود، أالاملالئمة واملنسجمة للقيام بأعظم وأش

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ :وهي عبادة اهلل، قال تعاىل نَس وَ  ٱَۡلِ  . (4)﴾٥٦إَِّلَّ َِلَۡعُبُدوِن  ٱۡۡلِ

                                                 
 .142طه، اآلية: سورة  (1)
 .431آل عمران، اآلية:  سورة (2)
 .30النساء، اآلية: سورة  (3)
 .03الذاريات، اآلية: سورة  (4)
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 ة لإلنسان على الطبيعة العدوانيجبانب كل جماالت التكرمي املشار إليها لقد نبه القرآن الكرمي
ٓ إِنَّ ﴿ :قال تعاىل بالسوء، وطبيعة نفسه األمارة نَسَٰنَ ّلََكَّ كما أشار إىل الضعف ،  (1)﴾٦ََلَۡطَغٰٓ  ٱۡۡلِ

ُ  ﴿:الذي يصحبه طيلة حياته الدنوية، قال تعاىل ِي ٱّللَّ ِن َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد  ٱَّلَّ َخلََقُكم م 
   ٗ ا َوَشۡيَب ةٖ َضۡعف  ُلُق َما يََشآُء  َوُهَو  َضۡعٖف قُوَّة  ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد قُوَّ   .(2)﴾ ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ َُيۡ

مع اإليضاح والبيان ووفرة النصوص والتشريعات املربزة للكرامة اإلنسانية، ومن خالل كل 
ما أشرنا إليه، تبقى آيات تسخري املخلوقات لإلنسان وتعزيز بين آدم يف كتاب اهلل عز جل عديدة 

 .  طلبيف هذا املومتنوعة، يتعذر إحصاؤها 

 .المطلب الثالث: منهج السيرة النبوية في حفظ الكرامة للمخالف

ىل أن يف السرية الذاتية لنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، من قبل بعثته إ إن البعد اإلنساين ماثل
اهلل  ن وهتدئ من روعه صلىلقي ربه، كما عربت خدجية رضي اهلل عنها، حينما أرادت أن تؤم  

الَّ َواللَِّه َما خي ْزِيَك " كَ ه وسلم ملا أخربها أمر استقبال الرسالة اليت ألقيت على عاتقه، فقالت: علي
ْعد وَم، َوتـَْقرِي الضَّْيَف، َوت عِ 

َ
ني  َعَلى نـََواِئِب اللَّه  أََبًدا، إِنََّك لََتِصل  الرَِّحَم، َوحَتِْمل  الَكلَّ، َوَتْكِسب  امل

 .(3)احَلق "
 ِلأْلَرَاِملِ  ِعْصَمةٌ  اْلَيَتاَمى (4)مثَال          ِبَوْجِههِ  اْلَغَمام   ي ْسَتْسَقى ض  َوأَبـْيَ 
 (5)َوفـََواِضلِ  َرمْحَةٍ  يف  ِعْنَده   فـَه مْ            َهاِشمٍ  آلِ  ِمنْ  اهْل الَّك   بِهِ  يـَل وذ  

                                                 
 .3لعلق، اآلية:اسورة  (1)
 .03الروم، اآلية: سورة  (2)
 .1/3، 3، من حديث طويل، يف باب بَْدء الَوْحِي، رقم:صحيح البخاري (3)
، 1343، 3، طالصحاح؛ اجلوهري: والثمال بالكسر: الغياث. يقال: فالن مثال  قومه، أي غياٌث هلم يقوم بأمرهم(4)

3/1332. 
األبيات من المية أليب طالب عم النيب صلى اهلل عليه وسلم، مطلعها خليليَّ ما أ ْذين ألوَِّل عاذِل*** ِبَصْغواَء يف حقٍّ  (5)

 . 33م، ص1223، 1، طديوان أبي طالبالطويل؛  البحر وال عنَد باطِل، وهو من
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يته الشهرية، مهبذه األوصاف اجلليلة يصف أبو طالب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يف ال
ساء إلر  ال جاهدرسوال جاء خلدمة اإلنسان وحتقيق األمن واخلري ألفراد اجملتمع اإلنساين، فعم

كل مستضعف، يرسم بأعماله  قواعد الكرامة وأسس ضمان احلقوق لكل الناس، فكان ملجأ 
ٗ  ل ِۡلَعَٰ  ﴿:هنج الكرامة اإلنسانية، قال تعاىل ۡرَسۡلَنََٰك إَِّلَّ رََۡحَ

َ
صلى اهلل حياته ففي ، (1)﴾١٠٧لَِمَي َوَمآ أ

عليه وسلم جتسدت كل هذه املفاهيم واالعتبارات، فكانت الكرامة القاسم املشرتك جلميع 
مكونات اجملتمع، فأصبح كل فرد يتمتع بكامل حقوقه املشروعة، بغض النظر عن املعتقد واللغة 

 واجلنس واللون واجلاه والفكر.
ٍد قَاِعَدْيِن َأيب لَيـَْلى، قَاَل: َكاَن َسْهل  ْبن  ح نَـْيٍف، َوقـَْيس  ْبن  َسعْ  نِ َعْبِد الرَّمْحَِن بْ عن 

مَِّة،  بِالَقاِدِسيَِّة، َفَمرُّوا َعَلْيِهَما جِبََنازٍَة، فـََقاَما، َفِقيَل هَل َما إِنَـَّها ِمْن أَْهِل اأَلْرِض َأْي ِمْن أَْهلِ  الذ 
َها جَنازَة  يـَه وِديٍّ، فـََقاَل: ى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّْت ِبِه ِجَنازٌَة فـََقاَم، َفِقيَل لَه : إِنَـّ فـََقاالَ: ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّ 

 .(2)«أَلَْيَسْت نـَْفًسا»
إن قيام احلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم جلنازة يهودي له داللة عميقة وبعٌد تربوي 

وارق وحيدد آفاق الكرامة اإلنسانية، ويزيل الف وتوجيهي ناضج، يفرض مفعوله يف كل آن ومكان
والعوالق اليت كانت عالقة بأذهان بعض الصحابة الكرام، وي بني فعال وقوال بأن املعتمد يف التعامل 

 مع األخر هو البشرية واإلنسانية.
أكدت السنة على وجوب تقدير ومنح االعتبار للموتى، وحرمت االعتداء على أجسادهم،  ولقد

 احلديث الذي روته عائشة على ذلك كما دل،  عن حرمة االعتداء على كرامة األحياء ناهيك
  .(3) «ِه حّياً َكْسر  َعظِم املي ِت كَكسرِ »رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم قال: رضي اهلل عنها، أن 

                                                 
 .314 األنبياء، اآلية:سورة  (1)
، كتاب صحيح مسلم؛ 2/30، 1312، كتاب اجلنائز، )بَاب  َمْن قَاَم جِلََناَزِة يـَه وِديٍّ(، رقم: صحيح البخاري (2)

 .2/331، 231اجلنائز، بَاب  اْلِقَياِم لِْلَجَناَزِة، رقم
، والسنن الكبرى للبيهقي؛ 0/113، 3243، رقمأبو داود وسنن؛ 31/213، 23333، رقم مسند أحمد (3)
حديث ، قال عنه الشيخ األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجة: 1313ابن ماجه، رقم سنن؛ 3/23، 3433قمر 

 . 1/013، صحيح
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 رامةحفظ الكالتقريرية، صورا وّناذج لتقدير و  الفعلية أو السرية العطرة، سواء القولية أو لقد خلدت
 اجملتمعات قبل هلم يففجعلت من الرقيق الذين ال اعتبار تسموا باإلنسان وترقى حبقوقه، اليت 

: اإلسالم يتمتعون باالحرتام واإلعزاز، َرَوى أَب و َذرٍّ َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم  قَالَ 
ِعْمه  ممَّا يَْأك ل  َولْيـ ْلِبْسه  ه  حَتَْت أَْيِديك ْم َفَمْن َكاَن َأخ وه  حَتَْت َيِدهِ فـَْلي طْ إْخَوان ك ْم َخَول ك ْم َجَعَله ْم اللَّ »

 »؛ وقال النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيهِ َوَسلََّم:(1)«ممَّا يـَْلَبس  َواَل ت َكل ف وه ْم َما يـَْغلِبـ ه ْم فَِإْن َكلَّْفت م وه ْم َفَأِعين وه مْ 
 .(2)«تـ ْنَصر وَن َوتـ ْرزَق وَن ِإالَّ ِبض َعَفاِئك مْ  َهلْ 

طوق صلى اهلل عليه وسلم اإلطار احلافظ للقيمة اإلنسانية مبجموعة آداب وحقوق،  لقد
 تكتب الدميومة واالستمرارية لتكرمي العنصر البشري، نذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر.

 .بذل التحية للمخالف -4 
مد صلى وهي الرسالة اليت جاء هبا حم قاسم مشرتك بني بين آدم، الم أن حتية السالملقد أقر اإلس

فال يبخل املسلم بتكرمي اإلنسان هبذه املقدمة اليت حتمل يف طياهتا السالم  ،اهلل عليه وسلم
والتقدير واإلعزاز لآلخرين، ولقد وردت يف هذا املوضوع أحاديث كثرية تدل على املكانة اليت 

اإلسالم إلفشاء السالم، وأن السالم حتية ذرية آدم، وهو إذن من اهلل بالتعارف والتقارب  يوليها
 َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأيب ه رَيـْرََة، َعِن النَّيب  َصلَّى اهلل  للبشرية مجعاء، كما ورد يف احلديث الصحيح، 

ْذَهْب َفَسل ْم َعَلى أ ولَِئَك، َن ِذرَاًعا، فـََلمَّا َخَلَقه  قَاَل: اَخَلَق اللَّه  آَدَم َعَلى ص ورَتِِه، ط ول ه  ِستُّو »قَاَل: 
َيُّوَنَك، فَِإنَـَّها حتَِيَّت َك َوحتَِيَّة  ذ ر يَِّتكَ  الَِئَكِة، ج ل وٌس، فَاْسَتِمْع َما حي 

َ
 . (3) «النـََّفِر ِمَن امل
 نـَْفِسَك، َوَبْذل  ْد مَجََع اإِلميَاَن: اإِلْنَصاف  ِمنْ َثاَلٌث َمْن مَجََعه نَّ فـَقَ »: رضي اهلل عنه قَاَل َعمَّارٌ 

، َواإِلنـَْفاق  ِمَن اإِلقْـَتارِ   .(4) «السَّاَلِم لِْلَعاملَِ
                                                 

َعاِصي ِمْن أَْمِر اجلَاِهِليَِّة، َواَل ي َكفَّر  َصاِحبـ َها بِاْرِتَكاهِبَا ِإالَّ بِالش ْركِ صحيح البخاري (1)
َ
، 34، رقم ، كتاب اإلميان، بَاٌب: امل

1/10. 
 . 3/33، 2323، كتاب اجلهاد والسري، بَاب  َمِن اْستَـَعاَن بِالضَُّعَفاِء َوالصَّاحِلِنَي يف احَلْرِب، رقم صحيح البخاري (2)
، كتاب اجْلَنَِّة َوِصَفِة نَِعيِمَها صحيح مسلم ؛3/04، 3223، كتاب االستئذان، باب بدء السالم، رقمصحيح البخاري(3)

  3/2133، 2331ْدخ ل  اجْلَنََّة أَقْـَواٌم أَْفِئَدتـ ه ْم ِمْثل  أَْفِئَدِة الطَّرْيِ، رقم َوَأْهِلَها، بَاب  يَ 
 .1/10، كتاب اإلميان، بَاٌب: ِإْفَشاء  السَّاَلِم ِمَن اإِلْساَلِم، صحيح البخاري (4)
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الَِم لََّم: َأيُّ اإِلسْ وَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَّه  َعنـْه َما، َأنَّ َرج اًل َسَأَل النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوسَ 
 .(1) «ت ْطِعم  الطََّعاَم، َوتـَْقرَأ  السَّاَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن مَلْ تـَْعِرفْ »َخيـٌْر؟ قَاَل: 

لقد كان لوصية نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم بإفشاء السالم، وقعا فاضال على جمتمع 
   الناسيف بسط السالم بنياملدينة الذي فهم من أول وهلة املنهج الذي جاء به اإلسالم املتجسد 

 ، األمر الذي افتقدته يثرب لعقود وسنوات. كوسيلة تواصلية تعارفية
مل يكن مييز صلى اهلل عليه وسلم عند إفشاء السالم بني املعتقدات، كما يف حديث و 

 َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ع ْرَوَة ْبِن الزُّبـَرْيِ، َأنَّ أ َساَمَة ْبَن زَْيٍد َرِضَي اللَّه  َعنـْه َما َأْخبَـرَه : "
 ، َوأ َساَمة  َورَاَءه ، يـَع ود  َسْعَد ْبَن ع َباَدَة يف َبيِن َحاِرِث ْبنِ (2)رَِكَب َعَلى مِحَاٍر، َعَلْيِه َقِطيَفٌة َفدَِكيَّةٌ 

ن  أ يَبٍّ اْبن  َسل وَل، َوَذِلَك قـَْبَل َأْن ِفيِه َعْبد  اللَِّه بْ  اخلَْزرَِج، قـَْبَل َوقْـَعِة بَْدٍر، َفَسارَا َحىتَّ َمرَّا مبَْجِلسٍ 
ْشرِِكنَي َعَبَدِة األَ 

 
ْسِلِمنَي َوامل

 
ْجِلِس َأْخاَلٌط ِمَن امل

َ
ْوثَاِن َواليَـه وِد، ي ْسِلَم َعْبد  اللَِّه ْبن  أ يَبٍّ، َفِإَذا يف امل

ْسِلِمنَي َعْبد  اللَِّه ْبن  َرَوا
 
ابَِّة، مَخَّ َويف امل ْجِلَس َعَجاَجة  الدَّ

َ
َر اْبن  أ يَبٍّ أَنـَْفه  بِرَِدائِِه َحَة، فـََلمَّا َغِشَيِت امل

َنا، َفَسلََّم َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِهْم مث َّ َوَقفَ  فـَنَـَزَل َفَدَعاه ْم ِإىَل ، َوقَاَل: الَ تـ َغبـ ر وا َعَليـْ
 .(3)قـَرَأَ َعَلْيِهم  الق ْرآَن"اللَِّه وَ 

يشهد على هذا املنهج النبوي الشريف رسائله صلى اهلل عليه وسلم للملوك غري كما  
َم ِإىَل املسلمني، كما يف حديث أيب سفيان رضي اهلل عنه، وفيه كتاب النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ 

 َعِظيِم الرُّوِم، َسالٌَم َعَلى الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ِمْن حم َمٍَّد َرس وِل اللَِّه ِإىَل ِهَرْقلَ " فَِإَذا ِفيِه ِبْسِم اللَِّه  ،ِهَرْقلَ 

                                                 
، كتاب، مسلم أخرجه؛ 1/10، 23كتاب اإلميان، باب إفشاء السالم من اإلسالم، رقم:   صحيح البخاري، (1)

ْساَلِم، َوَأيُّ أ م ورِِه أَْفَضل ، رقم   .1/30، 32اإلميان، بَاب  بـََياِن تـََفاض ِل اإْلِ
بن اقطيفة فدكية أي كساء غليظ منسوب إىل فدك بفتح الفاء والدال وهي بلد مشهور على مرحلتني من املدينة؛  (2)

 .3/231، ه1332 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري حجر:
يف كتاب اجلهاد  صحيح مسلم؛ و3/30، 3243كتاب األدب، باب كنية املشرك، رقم:   صحيح البخاري، (3)

َناِفِقنَي، رقم  والسري،  .3/1322، 1323بَاٌب يف د َعاِء النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اهلِل، َوَصرْبِِه َعَلى أََذى اْلم 
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يف  لسالما :في الرسالة رفق وليونة ودعوة باليت هي أحسن، يقول قائل؛ ف(1)َمِن اتَـَّبَع اهل َدى..."
 جه، إذا قدرنا أن اجلملةفنجيب بأن هذا الفهم وجه من األو  ،الرسالة موجه ملن اتبع اهلدى

إنشائية، أما إذا اعتربناها خربية، فيفهم أن إخبار النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مستهل الرسالة 
هبداية املعين باإلرسال، فيه من احلكمة والنباهة، النشراح صدر مستلم الرسالة بفحوى ومضمون 

قد هرقل وسلم على اطالع كامل مبعت البالغ، كما يفهم من هذا التمهيد أن النيب صلى اهلل عليه
 الذي كان على النصرانية.

اَل تـَْبَدؤوا اْليـَه وَد َواَل »َأيب ه رَيـْرََة، َأنَّ َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  أما َحديث  
، فالظاهر أنه ورد يف (2)«ْضَيِقهِ ه  ِإىَل أَ النََّصاَرى بِالسَّاَلِم، َفِإَذا َلِقيت ْم َأَحَده ْم يف طَرِيٍق، فَاْضطَرُّو 

سياق خاص ولسبب معني، ألنه صلى اهلل عليه وسلم هنى يف احلديث عن االبتداء بالسالم 
وليس إفشاء السالم بصفة عامة، فمن بني هذه األسباب احملتملة، أحداث الغدر واخليانة اليت 

، كما دلت على ذلك العديد من صدرت من بعض يهود املدينة أو التكرب الذي صرحوا به
ْ لَن يَۡدُخَل ﴿ :قال تعاىل، النصوص القرآنية َٗ َوقَالُوا َۗ  ٱَۡلَنَّ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
، وقال (3)﴾إَِّلَّ َمن ََكَن ُهوًدا أ

ُؤاْ  ٱنلََّصََٰرىَٰ وَ  ٱَۡلَُهودُ َوَقالَِت  ﴿:سبحانه بَۡنٰٓ
َ
ِ ََنُۡن أ ُؤهُ  ٱّللَّ ٰٓ ِحبَّ

َ
َنا  ﴿:َو قـَْوهِلمِ  ،(4)﴾ ...ۥ  َوأ َوقَالُواْ لَن َتَمسَّ

ۡعُدوَدة    ٱنلَّارُ  ا مَّ يَّام 
َ
ٓ أ نقل ابن القيم عن ابن تيمية: )وأما قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ؛ (5)﴾...إَِّلَّ

 يبدؤوا فأمر أال -وهذا ملا ذهب إليهم ليحارهبم وهم يهود قريظة -« " ال تبدؤوهم بالسالم" »
َوَعْن َأيب َبْصرََة َرِضَي  ؛(6)حلرهبم. مسعت شيخنا يقول ذلك( بالسالم؛ ألنه أمان وهو قد ذهب

                                                 
نَـَنا َوبـَيـْنَ ﴿ القرآن، بَاب   ، كتاب تفسريصحيح البخاري (1) ك ْم َأْن اَل نـَْعب َد ِإالَّ ق ْل: يَا َأْهَل الِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

؛ وصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، بَاب  ِكَتاِب النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ِهَرْقَل 3/30، 3003رقم: ﴾،اللََّه 
ْساَلِم، رقم:   .3/1323، 1333يَْدع وه  ِإىَل اإْلِ

 .3/1343، 2133، كتاب السالم، بَاب  النـَّْهِي َعِن ابِْتَداِء َأْهِل اْلِكَتاِب بِالسَّاَلِم وََكْيَف يـ َردُّ َعَلْيِهْم، رقمصحيح مسلم (2)
 .111 ِة، اآلية:البقر سورة  (3)
 .13، اآلية: املائدةسورة  (4)
 .34ِة، اآلية: بقر ال سورة (5)
 .3/1323م، 1223ه/1313، 1، طأحكام أهل الذمةابن قيم اجلوزية:  (6)
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 َغًدا ِإىَل يـَه وَد، َفاَل تـَْبَدؤوه ْم ِإين  رَاِكبٌ »اللَّه  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 . (1)«بِالسَّاَلِم؛ فَِإَذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم

د أكد اإلسالم على قيمة حتية السالم، وجعلها حجة وعالمة على إسالم املرء، قال لق
ۡلَِقٰٓ إََِلُۡكُم ﴿ :تعاىل

َ
َٰمَ َوََّل َتُقولُواْ لَِمۡن أ َل ا  ٱلسَّ أخرج البخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ؛(2)﴾٩٤لَۡسَت ُمۡؤِمن 

ْ ﴿ :اللَّه  َعنـْه َما، عند قوله تعاىل ۡلَِقٰٓ إََِلُۡكُم  َوََّل َتُقولُوا
َ
َٰمَ لَِمۡن أ َل ا  ٱلسَّ ؛ قَاَل: " َكاَن ﴾٩٤لَۡسَت ُمۡؤِمن 

ْسِلم وَن، فـََقاَل: السَّاَلم  َعَلْيك ْم، فـََقتَـل وه  َوَأَخذ وا غ  َرج ٌل يف غ نَـْيَمٍة 
 
نَـْيَمَته ، َفأَنـَْزَل اللَّه  لَه  فـََلِحَقه  امل

ةِ َعَرَض  تَۡبَتُغونَ  ﴿:يف َذِلَك ِإىَل قـَْولِهِ  ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ  .(4)، تِْلَك الغ نَـْيَمة  "(3)﴾ ...ٱلُّ
أرى أن إفشاء السالم غري مقيد باجلنس أو املعتقد بل بالنظر إىل جمموع هذه النصوص 

صد خلق قباحلرابة، كما أن رد التحية لغري املسلمني يدخل حتت حكم إفشاء السالم عموما، 
ذا فإنه جيوز وهكليف قلوب الناس، وقودهم حنو طريق السعادة، الثقة بني مكونات اجملتمع، وتأ

واهلل  ،مل يعلنوا احلرب على املسلمني وعلى الكرامة اإلنسانيةابتداء غري املسلمني بالتحية، ما
 أعلم.

 .زيارة المريض غير المسلم -8
 ومن ضمنهم عامة ب يف زيارة املرضىالصحيحة على الرتغي تشهد سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم

َلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأيب م وَسى َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  عَ  مرضى غري املسلمني،
رِيضَ »

َ
 .(5)«ف كُّوا الَعاينَ، يـَْعيِن: اأَلِسرَي، َوَأْطِعم وا اجلَاِئَع، َوع ود وا امل

                                                 
م(، 1232ه/1342، 3ط ،1142رقم ،األدب المفرد؛ والبخاري يف 23/023، 13223، رقم: مسند أحمد (1)

تخريج  فيإرواء الغليل إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات إىل أَب بصرة وهو صحايب معروف؛ األلباين: ؛ 333ص
 .0/113، م1230هـ/1340، 3، طأحاديث منار السبيل

 .23النساء، اآلية: سورة  (2)
 .اآلية السابقة (3)
ۡلَِقٰٓ إََِلُۡكُم ﴿ ، كتاب تفسري القرآن، بَاب  صحيح البخاري (4)

َ
َلَٰمَ َوََّل َتُقولُواْ لَِمۡن أ ا ٱلسَّ ، 3021رقم: ﴾ لَۡسَت ُمۡؤِمن 

3/33. 
 .3/33، 3433ب  َفَكاِك اأَلِسرِي، رقم: اب اجلهاد والسري، بَا، كتصحيح البخاري (5)
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ٍع، َونـََهانَا َعْن َسْبٍع: أََمرَنَا ه ، قَاَل: " أََمرَنَا النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسبْ َعِن البَـرَاِء َرِضَي اللَّه  َعنْ 
اِعي، َوَرد  السَّاَلِم، َوَنصْ  رِيِض، َواتـ َباِع اجلَنازَِة، َوَتْشِميِت الَعاِطِس، َوِإَجابَِة الدَّ

َ
َْظل وِم، ِبِعَياَدِة امل

ِر امل
ْقِسِم" َوإِبـْرَارِ 

 
 عيادة املريض جاءت بصيغة العموم وبدون تقييد وال تصنيف. .(1)امل

 َسي ِب، َعْن أَبِيِه أَنَّه  َأْخبَـرَه : أَنَّه  َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلٍب الَوفَاة  
 َجاَءه  َرس ول  وعن َسِعيٍد ْبن امل

ِغريَِة، قَاَل أَبَا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم، َوَعْبَد اللَّ اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََوَجَد ِعْنَده  
 
ِه ْبَن َأيب أ َميََّة ْبِن امل

 اللَّه ، َكِلَمًة َأْشَهد  َلَك هِبَا يَا َعم ، ق ْل: اَل إِلََه ِإالَّ »َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَيب طَاِلٍب: 
طَِّلِب؟ و َجْهٍل، َوَعْبد  اللَِّه ْبن  َأيب أ َميََّة: يَا أَبَا طَاِلٍب أَتـَْرَغب  َعنْ فـََقاَل أَب  ، «ِعْنَد اللَّهِ 

 
 ِملَِّة َعْبِد امل

َقالَ 
َ
 ِة َحىتَّ قَاَل أَب و طَاِلبٍ فـََلْم يـََزْل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْعرِض َها َعَلْيِه، َويـَع وَداِن بِِتْلَك امل

طَِّلِب، َوَأََب َأْن يـَق وَل: الَ إِلََه ِإالَّ اللَّه ، فـََقاَل َرس و 
 
ل  اللَِّه َصلَّى آِخَر َما َكلََّمه ْم: ه َو َعَلى ِملَِّة َعْبِد امل

ِب ِ  ﴿:اىَل ِفيهِ نـَْزَل اللَّه  تـَعَ ، َفأَ «أََما َواللَِّه أَلَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َما ملَْ أ ْنَه َعْنكَ »اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َما ََكَن لِلنَّ
ِينَ وَ  نَُّهۡم  ٱَّلَّ

َ
َ لَُهۡم أ ْوِِل قُۡرَبَٰ ِمنَۢ َبۡعِد َما تَبَيَّ

ُ
ن يَۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡۡشِكَِي َولَۡو ََكنُٓواْ أ

َ
ۡصَحَُٰب َءاَمُنٓواْ أ

َ
 ١١٣ َۡلَِحيمِ ٱأ

﴾(2)"(3). 
ًما نس بن مالك رضي اهلل عنه: "َأنَّ غ اَل فعن أ كما ثبت من السنة الفعلية عيادة أهل الكتاب،

ه  َعَليِه َوَسلََّم يـَع ود ه ، ِمَن اليـَه وِد َكاَن خَيد م  النَّيبَّ َصلَّى اللَّه  َعَليِه َوَسلََّم َفَمِرَض، فَأَتَاه  النَّيبُّ َصلَّى اللَّ 
لَه: َأِطع أَبَا الَقاِسِم َصلَّى  َو ِعنَد رَأِسِه، فـََقالَ فـََقَعَد ِعنَد رَأِسِه، فـََقاَل: َأسِلم. فـََنظََر ِإىَل أَبِيِه َوه  

                                                 
كتاب اللباس والزينة،   صحيح مسلم،؛ و3/32، 3222، كتاب األدب، باب تشميت العاطس، رقمصحيح البخاري (1)

 َعَلى الرَّج ِل، َوِإبَاَحِتِه لِلن َساِء، َوِإبَاَحِة الذََّهِب َواحلَْرِيرِ  بَاب  حَتِْرمِي اْسِتْعَماِل ِإنَاِء الذََّهِب َواْلِفضَِّة َعَلى الر َجاِل َوالن َساِء، َوَخاُتَِ 
 . 3/1330، 2433اْلَعَلِم َوحَنْوِِه لِلرَّج ِل َما مَلْ يَزِْد َعَلى أَْربَِع َأَصاِبَع، رقم

 .113التوبة، اآلية: سورة  (2)
شْ صحيح البخاري (3)

 
ْوِت: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه ، رقم، كتاب اجلنائز، بَاب  ِإَذا قَاَل امل

َ
وصحيح ، 2/20، 1334ِرك  ِعْنَد امل

ميَاِن قَـْول  اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل (، رقم مسلم  .1/03، 23، كتاب اإلميان، )بَاب  َأوَّل  اإْلِ
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:  اللَّه  َعَليِه َوَسلَّمَ  احَلمد  لِلَِّه الِذي أَنَقَذه  »َفَأسَلَم، َفَخرََج النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَليِه َوَسلََّم َوه َو يـَق ول 
 .(1)«ِمَن النَّارِ 

 وسلم، الصحابَة الكرام، ملا رقى أحد هم بقراءة النيب صلى اهلل عليه إقرار ومن الشواهد
سم، مع أن قومه امتنعوا عن إطعام صحابة  شيء من القرآن سيَد قوم غري مسلم، حني أصابه

ي  َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعْن َأيب َسعِيٍد اخل ْدرِ ف ليه وسلم ورضي اهلل عنهم أمجعني،رسول اهلل صلى اهلل ع
 فـََلْم يـَْقر وه ْم، اِب النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَتـَْوا َعَلى َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء الَعَربِ َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصحَ 

ْم ملَْ فـَبَـيْـَنَما ه ْم َكَذِلَك، ِإْذ ل دَِغ َسي د  أ ولَِئَك، فـََقال وا: َهْل َمَعك ْم ِمْن َدَواٍء َأْو رَاٍق؟ فـََقال وا: إِنَّك  
ْقرَأ  بِأ م  الق ْرآِن، ، َواَل نـَْفَعل  َحىتَّ جَتَْعل وا لََنا ج ْعاًل، َفَجَعل وا هَل ْم َقِطيًعا ِمَن الشَّاِء، َفَجَعَل يَـ تـَْقر ونَا

 َعَلْيِه َوَسلََّم، َصلَّى اهلل   َوجَيَْمع  بـ زَاَقه  َويـَْتِفل ، فـَبَـرَأَ َفأَتـَْوا بِالشَّاِء، فـََقال وا: اَل نَْأخ ذ ه  َحىتَّ َنْسَأَل النَّيبَّ 
فأعلن صلى اهلل  ؛(2)«َوَما أَْدرَاَك أَنَـَّها ر قْـَيٌة، خ ذ وَها َواْضرِب وا يل ِبَسْهمٍ »َفَسأَل وه  َفَضِحَك َوقَاَل: 

ظر أن التطبيب وحق العالج هو للجميع، بدون النمبا ورد يف هذا احلديث الصحيح عليه وسلم 
 ة.ىل املعتقد أو القيمة األخالقيإ

واز زيارة ج-بدون اإلطالة يف ذكر أقوال الفقهاء حول املسألة–يتبني من خالل هذه النصوص 
وهو من  ما مل يشهروا عداءهم وحرابتهم، هتم ورقيتهم والدعاء هلم بالشفاءغري املسلمني وعياد

َُٰكُم  ﴿:باب برهم واإلحسان إليهم كما قال تعاىل ُ َّلَّ َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ َ  ٱَّلَّ َٰتِلُوُكۡم ِِف ل َٰ َولَۡم  ينِ ٱل ِ ۡم يُ
وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلِۡهۡم  إِنَّ  ن َتَُبُّ

َ
ِن دَِيَٰرُِكۡم أ َ ُُيۡرُِجوُكم م   .(3)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ

ة، اليت تلني فيها قلوب الناس عام واملناسبات ن عيادة املريض من الف َرص الدعوية اهلامة،إ
م احلامل للخري بسجيته، لعرض األخالق العالية واآلداب الفاضلة، لعل السقيم فيستثمرها املسل

 ت فتح له آفاق اهلداية بفضل هذه الزيارة.
                                                 

ض  َعَلى الصَّيب  اإِلْساَلم  ْيِه، َوَهْل يـ ْعرَ ، كتاب اجلنائز، بَاب  ِإَذا َأْسَلَم الصَّيبُّ َفَماَت، َهْل ي َصلَّى َعلَ صحيح البخاري (1)
 .2/23، 1303رقم

كتاب السالم،   صحيح مسلم،؛ و3/131، 0333، كتاب الطب، بَاب  الرَُّقى ِبَفاحِتَِة الِكتَاِب، رقمصحيح البخاري (2)
 .3/1323، 2241مبَاب  َجَواِز َأْخِذ اأْل ْجَرِة َعَلى الرُّقْـَيِة بِاْلق ْرآِن َواأْلَذَْكاِر، رق

 .3املمتحنة، اآلية: سورة  (3)



133 
 

 .زيارة قبور غير المسلمين -2
بزيارة  املسلمني حىت بعد املوت فأذن صلى اهلل عليه وسلم لقد اتسع نطاق الكرامة اإلنسانية لغري

 قبورهم.
َر أ م ِه، فـََبَكى َوأَْبَكىَعْن َأيب ه رَيْـ  َمْن َحْولَه ، فـََقاَل:  رََة، قَال زَاَر النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قـَبـْ

َرَها فَ » ا أ ِذَن يل، فـَز ور و اْسَتْأَذْنت  َريب  يف َأْن َأْستَـْغِفَر هَلَا فـََلْم يـ ْؤَذْن يل، َواْسَتْأَذنـْت ه  يف َأْن أَز وَر قـَبـْ
أخالقي،  دٌ عْ لقرب أمه بـ  رة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، إن لزيا(1)«اْلق ب وَر فَِإنَـَّها ت ذَك ر  اْلَمْوتَ 

 .ياء وأمواتا مسلمني وغري مسلمنييعلن من خالله الرابطة والرب املوصولني إىل الوالدين أح
ورهم بعد يف احلياة وقبقال اإلمام النووي يف شرحه للحديث: )فيه جواز زيارة املشركني 

 . (2)الوفاة ألنه إذا جازت زيارهتم بعد الوفاة ففي احلياة أوىل(
نـََهْيت ك ْم َعْن زِيَارَِة اْلق ب وِر »َعْن ابن بريدة عن أَبِيِه، قَاَل: َقاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

جواز زيارة  )واستدل به علىاْبِن بـ رَْيَدَة:  ه حلديثعند شرح رمحه اهلل ، قال بن حجر(3)«فـَز ور وَها
القبور سواء كان الزائر رجال أو امرأة كما تقدم وسواء كان املزور مسلما أو كافرا لعدم االستفصال 

 .(4)يف ذلك قال النووي وباجلواز قطع اجلمهور(
ول حكم يف أوروبا ح يف كثري من األوقات يتساءل اإلخوة واألخوات الذين اعتنقوا اإلسالم هنا

زيارة قبور أفراد أسرهم غري املسلمني، وذلك بسبب وجود فتاوى غري مسؤولة ال تنظر إىل املقاصد 
م يبأكثر ما تقف على حرفية النصوص، فتاوى تتقن التشديد والتضييق، ويغيب عنها الفهم السل

املستفيد  ، مع أنينبو هج ال احلاضر أساسا يف املنجانب اإلحساس اإلنساينويفوهتا ملنهج التيسري 
نفسه، وذلك من أجل االتعاظ واالعتبار وشحذ اهلمم والعزائم،  املسلماألول من زيارة القبور 

                                                 
، 233م ِه، رقمكتاب اجلنائز، بَاب  اْسِتْئَذاِن النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َربَّه  َعزَّ َوَجلَّ يف زِيَاَرِة قَـرْبِ أ    صحيح مسلم، (1)

2/331. 
 .3/30ه، 1322، 2، طشرح صحيح مسلمالنووي:  (2)
، 233ِه، رقم، كتاب اجلنائز، بَاب  اْسِتْئَذاِن النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َربَّه  َعزَّ َوَجلَّ يف زِيَاَرِة قَـرْبِ أ م  سلمصحيح م (3)

2/332. 
 .3/133 د.ط، ،فتح الباريابن حجر:  (4)
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ذلك  سور التعارف والتواصل، وما يرتتب علىجومد  سرية غري املسلمة،واحلفاظ على الروابط األ
  .غربية يف هذه املهمةولكم وفق العديد من املسلمني يف البلدان ال ،من آثار إجيابية

هبذه الرؤيا اإلنسانية العظيمة اليت أجنبتها السرية العطرة حي ْدث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم منعطفا كبريا يف تاريخ البشرية وتاريخ حقوق اإلنسان، فكان مساره صلى اهلل عليه وسلم 

رية، ان حترسها وحوش ضااليت كان واقعها يعرب عن قطعانطالقة جديدة للحضارة اإلنسانية، 
ترعاها لتقتات هبا وتزداد ختمة بعد مسنة، فضاعت أبسط احلقوق اليت يتمتع هبا اإلنسان العادي، 

 ذهه اهلل كتب اخللود لألفكار العادلة اليت ختدم العنصر البشري وتضمن له كرامته وحقوقه،إال أن 
 حقها لتواء على احلقائق، وال جيوز يفاألفكار اليت تؤطرها منظومة أخالقية خالية من اللبس واال

، وهلا قدرة التأثري والتمكني ومقارعة التيارات اهلدامة، وامتصاص األعراض يف جمال املعدلة اخلطأ
العنصرية والسلبية، يذود عنها املؤمنون االحرار باستماته وثبات، ختتلف هذه األفكار متاما عن 

 أحلت ها من الدعاوي الرباقة واحملرقة يف آن واحد، واليتوغري  واملتعصبة القبلة احلقوقية اإلحلادية
 .  ، وما الشاهد على ذلك ببعيددوما الويالت يف حياة البشرية

 .: حفظ الكرامة يحقق التنمية للمجتمعرابعالمطلب ال

ا مفتاح وسننا تستحق التأمل والتدبر، ألهن إن التنمية البشرية إرادة إنسانية، جعل اهلل هلا نظاما
يف العامل اإلسالمي الذي مل يستطع جتاوز التحديات  ملنكمش بل املنتكسلنهوض احلضاري اا

العالقة بالتنمية، واالنفالت من ربقتها اخلانقة، ألن مثة عوائق حتول أمام حتقيق التوازن التنموي 
تنمية لواحلضاري، فمن بني هذه العوائق، إهانة اإلنسان، ألن هناك ترابطا متينا بني الكرامة وا

ولكي نضمن للتنمية البشرية استمراريتها فالبد من احلفاظ على اإلنسان حمور هذا التطور، بل 
بعمارهتا، وما  األرض املكلفحمور الوجود، باعتباره قطب رحى التنمية اهلادفة، فهو اخلليفة يف 

ور وتزداد تدهت العامل اليوم من توسعة حزام الفقر، ومشاهد اهلجرة الفظيعة اليت ما فتئت عيشهي
 ،متزيق الكرامة وإهانة اإلنسان يف أبسط حقوقه الضرورية حدة يف اآلونة األخرية، تشهد على

شعوب ثرواهتا منهوبة تستفيد منها القوى املتغطرسة من اخلارج وبعض األشخاص من الداخل 
لك البلدان، تيف  نمو واالرتقاءمن طرف تلك القوى، األمر الذي حيول دون ال الذين يتم تثمينهم
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ركز عليها،  ليتمن خالل روحه املقاصدية ا جلية ساطعة بشائر التنمية يف كتاب اهلل فجاءت
وأن الشريعة مبنية ) ل التشريعات الربانية، يقول اإلمام الشاطيب يف املوافقات:كوجعلها ماثلة يف  

فاظ على حلإن احلفاظ على الدين، وا ؛(1)لضروريات واحلاجيات والتحسينيات(على حفظ ا
ة احلفاظ على املال، مقاصد سامية حاضر لى العقل، واحلفاظ على النسل، و احلفاظ عالنفس، و 

يف كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم لدفع الضرر وجلب املصاحل وضمان احلاجيات 
 املشروعة للعنصر البشري كما أن حفظ الكرامة للغري يف اجملتمع املسلم، خط راسخ بنت عليه

الشريعة اإلسالمية قواعد التنمية املستدامة وجعلته رهينا لنوعية العالقة مع اهلل، والعالقة مع 
الذات، والعالقة مع اآلخر، ألن غياب الشق الروحي والثقايف للحضارة يؤثر مباشرة على اجلانب 

ىََٰها ﴿ :املادي هلا، ففي قوله تعاىل ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
آن الكرمي لينمي ن القر ، توجيه صريح م(2)﴾٩قَۡد أ

ال قوالتنمية ينطلق أوال من الذات، و  ، وداللة واضحة على أن سبيل الفالحاإلنسان نفسه
ِ ﴿ :تعاىل ۡرَسۡلَنا رُُسلََنا ب

َ
َِنَٰتِ لََقۡد أ نَزنۡلَا َمَعُهُم  ٱِۡلَي 

َ
ِ  ٱنلَّاُس َِلَُقوَم  ٱلِۡمزَيانَ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َوأ لقد  ،(3)﴾ٱۡلقِۡسِطٍۖ ب

قوم الناس مجيعا دون متييز ويتفاعلون مع قانون احلركة ويقاومون اجلمود واخلمول، جاء الوحي لي
لك إال بتكرمي ىن ذوال يتسوينتقلون على قدم راسخ ومتزن إىل مستقبل أفضل مقنن بامليزان، 

يف مجيع جماالت تكوينه، دون إمهال ركن أو تغليب آخر، إلضفاء البعد الشمويل على  اإلنسان
 .ن اإلنسان جسد وعقل وروح وإحساسإالتنمية، ف

 مستنقعألن ة، ، جمتمعات تنموية ومنتجاالعتبار األمسى للكرامة ات احلقوقية اليت ت ِعرياجملتمعإن 
ر يولد االنتقام القهعامل يفضي إىل اإلحباط والعجز، و  جمتمع االستخفافاإلهانة ينتج األحقاد، و 

)أن رقيقاً  :لكرامة واجلرمية، روى مالك يف موطئهوالكراهية، وهناك عالقة سلبية وحتمية بني ا
حلاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل 

                                                 
 .3/333هـ، 1313، 1ط الموافقات،الشاطيب:   (1)
 .2 الشَّْمِس، اآلية:سورة  (2)
 .20احلديد، اآلية: سورة  (3)
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أن يقطع أيديهم، مث قال عمر: أراك جتيعهم، مث قال عمر:  (1)عنه فأمر عمر كثري بن الصلت
 زين: كم مثن ناقتك؟ فقال املزين: قد كنت واهللواهلل ألغرمنكم غرمًا يشق عليك، مث قال للم

، اجتهد عمر رضي اهلل عنه بتغرمي (2)أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه مثاّنائة درهم(
املسروق بالض عف لإلهانة باجلوع اليت أوقعها بعبيده، ولقد اعتمد رضي اهلل عنه القراءة املقاصدية 

َنة إذا كانت س: رمحه اهلل يقول ابن القيم ملسألةهذه ا لَ وْ وحَ  لنص حد السرقة، نة جماعة )فإن السَّ
وشدة غلب على الناس احلاجة والضرورة، فال يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إىل ما يسد 
به رمقه، وجيب على صاحب املال بذل ذلك له، إما بالثمن أو جمانا، على اخلالف يف ذلك؛ 

وجوب املواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك واإليثار والصحيح وجوب بذله جمانا؛ ل
، فإذا كانت احلدود تذرأ (3)بالفضل مع ضرورة احملتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن احملتاج(

ز بالشبهات، فقد اعترب الفقهاء بأن اجملاعة شبهة ترفع حد السرقة؛ هبذه النظرة احلقوقية اليت ترتك
 الضروريات للرعية نظَّر الفقهاء للتشريع اإلسالمي.على الكرامة وتوفري 

ذي احلياة الكرمية للعنصر البشري فردا ومجاعة، ال إن هدف التنمية البشرية األول توفري
ميكن التعبري عنه باحلياة السعيدة أو احلياة الطيبة، ولقد بىن القرآن الكرمي قواعد التنمية البشرية 

أبواب الرب، وعلى االستقامة اليت ترقى وتسمو باإلنسان،  على العمل الصاحل الذي جيمع كل
ۡجرَ  ﴿:وترفع عنه اخلوف واحلزن وتكسبه الطمأنينة واألمان، كما قال تعاىل

َ
ُهۡم أ ۡحَسِن َونَلَۡجزِيَنَّ

َ
ُهم بِأ

                                                 
َوى َعْن رَ  كثري بن الصلت بن معدي كرب: ولد يف َعْهِد النَّيب  َصلَّى اهلل َعَليه وَسلَّم ، وََكاَن ي ْكىَن أَبَا َعْبِد اهلِل ، َوَقدْ   (1)

يَلٌة يف نـَْفِسِه، َوَله  َداٌر بِاع َمَر َوع ْثَماَن َوَزْيِد ْبِن ثَاِبٍت َوَغرْيِِهْم ، وََكاَن َله  َشَرٌف َوَحاٌل  ْلَمِديَنِة َكِبريٌَة يف اْلم َصلَّى َوِقبـَْلِة مجَِ
َها، وََكاَن َسرِياا َمرِياا َفِقيًها ، َويلَ َقَضاَء اْلَمِديَنِة لِْلَحَسِن ْبِن َزيْ  طَاِلٍب  ْبِن احلََْسِن ْبِن َعِلي  ْبِن َأيب دِ اْلم َصلَّى يف اْلِعيَدْيِن ِإلَيـْ

اه  ع   َمر  ْبن  اخلَْطَّاِب َكِثريًا. ابن سعد: ِحنَي َوالَّه  أَب و َجْعَفٍر اْلَمِديَنَة َعْن نَاِفٍع ، َأنَّ َكِثرَي ْبَن الصَّْلِت َكاَن امْس ه  قَِليالَّ , َفَسمَّ
 .3/13م، 2441، 1، طالطبقات الكبرى

ه/ 1320، 1، ط2333َضاء  يف الضََّوارِي َواحلَْرِيَسِة، رقم، كتاب األقضية، باب اْلقَ الموطأمالك بن أنس:  (2)
 .3/1433م، 2443

 .3/13 ،1ط ،إعالم الموقعين :ابن القيم (3)
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ِينَ إِنَّ ﴿ :وقال تعاىل، (1)﴾ َما ََكنُواْ َيۡعَملُونَ  ُ َقالُواْ َربَُّنا  ٱَّلَّ ْ ٱۡستَ ُثمَّ  ٱّللَّ َُٰموا ُل َعلَۡيِهُم  َٰ ُٗ تَتَزَنَّ ئَِك   ٱلَۡمَلٰٓ
َ
َّلَّ أ

 ِ واْ ب بِۡۡشُ
َ
 .(2)﴾ ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱلََِّّت  ٱَۡلَنَََِّّٗتَافُواْ َوََّل ََتَۡزنُواْ َوأ

إن الوالية والعناية اإلهلية يف احلياة الدنيا، ركن ركني لالستقرار والتنمية املستدامة للعنصر 
ة األخالقية أساس لتحقيق التنمية املستدامة للشعوب واجملتمعات، ولذلك البشري، كما أن القيم

حقوقه اآلدمية،  رم اإلنسان أبسطفمن السنن اإلهلية أال متنح الوالية للمجتمعات املتسلطة اليت حت
ظلم واالستبداد لوحتت نتانة ا ظل الغطرسة وتأسد القوي على الضعيفاليت هتني كرامته يف 

ۡمرِ َرب َِها َوُرُسلِهِ ﴿ :قال تعاىلويف هذا ألنفاس، ل ستنياباحل ماوزناخته
َ
ٍٗ َعَتۡت َعۡن أ ِن َقۡريَ ي ِن م 

َ
 ۦَوَكأ

ا  بَۡنََٰها َعَذاب ا نُّۡكر  ا وََعذَّ ا َشِديد   .(3)﴾٨فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساب 
بُورِ َولََقۡد َكَتۡبَنا ِِف :﴿ قال تعاىل ِۡكرِ ِمنَۢ َبۡعِد  ٱلزَّ نَّ  ٱَّل 

َ
ۡرَض أ

َ
َٰلُِحونَ يَرُِثَها ِعَبادَِي  ٱۡۡل ، (4)﴾١٠٥ ٱلصَّ

وإن كان هناك خالف حول حتديد مفهوم األرض يف اآلية، فهناك انسجام بني جمموع املعاين، 
: )أحسن ما قيل فيه أنه يراد هبا أرض اجلنة كما قال سعيد بن جبري، ألن رمحه اهلل قال القرطيب

ريهم. وهو قول ابن عباس وجماهد وغريمها. وقال األرض يف الدنيا قال قد ورثها الصاحلون وغ
ْ  ﴿:جماهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله تعاىل ِ  ٱۡۡلَۡمدُ َوقَالُوا ِيّلِلَّ ۡوَرَثَنا  ۥَصَدَقَنا وَۡعَدهُ  ٱَّلَّ

َ
َوأ

ۡرَض 
َ
 ِمَن  ٱۡۡل

ُ
أ ۡجُر  ٱَۡلَنَِّٗنَتََبوَّ

َ
ۖٗ فَنِۡعَم أ ، وعن ابن عباس: أهنا األرض املقدسة. (5)﴾ ٧٤ ٱۡلَعَِٰملِيَ َحۡيُث نََشآُء

؛ يقول سيد (6)وعنه أيضا: أهنا أرض األمم الكافرة ترثها أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بالفتوح(
قطب: )لقد استخلف اهلل آدم يف األرض لعمارهتا وإصالحها، وتنميتها وحتويرها، واستخدام 

مال ت الظاهرة واملخبوءة، والبلوغ هبا إىل الكالكنوز والطاقات املرصودة فيها، واستغالل الثروا
املقدر هلا يف علم اهلل... وقد يغلب على األرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب عليها مهج 

                                                 
 .23النحل، اآلية:سورة  (1)
 .13-13 األحقاف، اآلية:سورة  (2)
 .3الطالق، اآلية: سورة  (3)
 .140األنبياء، اآلية: سورة  (4)
 33الزمر، اآلية: سورة  (5)
 .11/332م، 1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (6)
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ومترببرون وغزاة. وقد يغلب عليها كفار فجار حيسنون استغالل قوى األرض وطاقاهتا استغالال 
وراثة األخرية هي للعباد الصاحلني، الذين ماديا.. ولكن هذه ليست سوى جتارب الطريق. وال

 .(1)جيمعون بني اإلميان والعمل الصاحل. فال يفرتق يف كياهنم هذان العنصران وال يف حياهتم(
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
 .3/2344هـ،  1312، 13، طفي ظالل القرآن :سيد قطب (1)



133 
 

 .: المخالطة مع المخالف في المنهج اإلسالميالثالث المبحث                   

من  ي حتتم عليه العيش مع اآلخر وخمالطته يف العديدإن الطبيعة االجتماعية للعنصر البشر  
مستلزمات احلياة، فجاءت دعوة اإلسالم حتت جِمَْهر املنهج القرآين تدعو لالنفتاح واملشاركة، 

االنكماش واالنغالق املستدامني أمارتا اخلائفني وحيلتا املذعورين ومستا املنهزمني وعالمتا النقص ف
لب األحيان املتقوقع على ذاته املتنطع يف أفكاره يف غاحيتمي الذاتية؛ ام الثقة يف القدرات وانعد

وراء النظريات اهلشة اليت ال متلك القدرة على املقاومة وتفتقد مقومات البقاء، مثل بعض 
الشعارات الرباقة اليت تدعوا للقطيعة مع املخالف بدون تأصيل للمسألة، فينتج عن هذا املفهوم 

 لتصلب واجلمود، ورمبا ينقاد يف آخر املطاف حنو التساقطنفرادية وترسيخ اعاثر العزلة واالال
التقوقع  فينقلبوالواهن والركيك، واالرمتاء يف أحضان املخالف فيقبل منه الغث والثمني، 

 .والتشدد تسيبا وانفالتا واالنغالق انتحارا

 . المطلب األول: التعريف اللغوي واالصطالحي للمخالطة

  .خالطة في اللغةالم تعريف-4
ط(؛ و"املخالطة"، مصدر من الفعل الرباعي املزيد -ل-أصل املادة من اجلذر الثالثي، )خ
 ويف خمتار الصحاح، )َخَلَط( الشَّْيَء ِبَغرْيِِه ِمْن بَاِب َضَربَ "خالط"، وهذه من صيغ املبالغة؛ 

َاَلطًَة( َو )ِخاَلطًا( بِاْلَكسْ   .(1)كة وبالكسر العشرةة  بالضم الشر ... واخلِلطَ رِ )فَاْختَـَلَط( َو )َخاَلطَه  خم 
ْيَء بِالشَّْيِء خَيِْلط ه َخْلطًا وَخلَّطَه فاْختَـَلطَ رمحه اهلل قال ابن منظور : َمَزَجه : )َخَلَط الشَّ

اَلطة وِخالطاً: مازََج( ، كما قال يف موطن آخر: )وخَلط القوَم (2)واْختَـَلطا. وخالَط الشيَء خم 
الطهم كالنَّدمي املناِدِم، َخْلطًا وخا الط ه. وَخِليط  اْلَقْوِم: خم  َلَطهم: داَخلهم. وَخليط  الرَّج ِل: خم 

جاِلِس(
 
 .(3)واجلَِليِس امل

                                                 
 . 23م، 1222هـ / 1324، 0، طمختار الصحاحأبو بكر الرازي:  (1)
 .3/221،هـ1313، 3ط فصل اخلاء املعجمة، مادة "خلط"، ،لسان العربابن منظور:  (2)
 .3/223در نفسه، املص (3)
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جتتمع يف مادة املخالطة من الناحية اللغوية: االنضمام واالجتماع، واالمتزاج واملداخلة واملشاركة 
  واملعاشرة واملصاحبة واملعايشة واجملاورة.

 .المخالطة في االصطالح تعريف-8
َِن  ﴿:قال الواحدي عند قوله تعاىل ا م  :)هم الشركاء، واحدهم خليط، (1)﴾... ٱۡۡلُلََطآءِ ِإَونَّ َكثِۡي 

 املخالطة يف اآلية متعلقة باملشاركة املالية.  ؛(2)وهو املخالط يف املال(
فة، م بعضا يف جماالت خمتلاملخالطة نوع من املشاركة واملعاشرة واجتماع الناس بعضه

 .ع الضررودف وجلب املنفعة وبذل النصح وتتميز يف املنهج القرآين باألمانة واملصداقية

 .المطلب الثاني: رسم معالم المخالطة مع المخالف من السيرة العطرة

   ع اآلخرنف الهلايستطيع املسلم من خ تعترب املشاركة يف عاملنا اليوم من األمور املفروضة والضرورية،
ن املنكر، فيحقق قيمة اخلريية باألمر باملعروف والنهي ع ،الوقوف على مواطن اخللل يف اجملتمعاتو 

ويكون غيثا نافعا تنتفع به اإلنسانية، ولقد شخص املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هذه اخلصلة 
يب والبعيد ر طيلة مدته الدعوية، فشملت ميادين متعددة استطاع من خالهلا إيصال دعوته للق

 والفقري والغين والعبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري، نسوق بعض األدلة على ذلك.
َاِلط  النَّاَس، َوَيْصرب  الْ »عبد اهلل بن عمر َعِن النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  قَاَل: عن  م ْؤِمن  الَِّذي خي 

َاِلط ه ْم، َواَل َيْصرب  َعَلى أََذاه مْ  َعَلى أََذاه ْم، َأْعَظم    .(3) «َأْجرًا ِمَن الَِّذي اَل خي 

                                                 
 .23ص، اآلية: سورة (1)
 .222، هـ1310، 1ط الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،الواحدي:  (2)
، 2043، والرتمذي رقم333" رقم"األدب المفرد؛ وأخرجه البخاري يف ، 2/33، 0422، رقممسند أحمد (3)

ده صحيح، رجاله ثقات رجال ؛ إسنا3432رقم ابن ماجه، وأخرجه 3142، رقم شعب اإليمان"والبيهقي يف "
 . 2/33، 1ط.الشيخني؛ مسند أمحد،
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: ِإْن َكاَن النَّ  يبُّ كما يف حديث َأيب التَـّيَّاِح، قَاَل: مسَِْعت  أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَّه  َعْنه ، يـَق ول 
؛ (1)«يَا أَبَا ع َمرْيٍ، َما فـََعَل النـُّغَيـْر  »وَل أِلٍَخ يل َصِغرٍي: َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم لَي َخاِلط َنا، َحىتَّ يـَق  

ولقد جتلت صورة هذا احلديث يف حياته اليومية، فشارك صلى اهلل عليه وسلم املشركني وأهل 
الكتاب يف معامالهتم التجارية ولبس لباسهم واستعمل خرباهتم سواء الفالحية أو السياسية أو 

 ية.ذا حتت جمهر الضوابط الشرعاحلربية وكل ه
وامللبس  أكليف امل غري املسلمنييه وسلم  صلى اهلل علمن األدلة على خمالطة رسول اهلل 
لنَّيب  حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: "َوأ ْهِدَيْت لِ ، العلمية والثقافية واخلربات

َْيٍد: أَْهَدى َمِلك  أَيـَْلَة لِلنَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َشاٌة فِيَها س   يب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم مٌّ َوقَاَل أَب و مح 
وَعْن َعاِئَشَة، َعْن ج َداَمَة بِْنِت َوْهٍب، أ ْخِت ؛ (2)بـَْغَلًة بـَْيَضاَء، وََكَساه  بـ ْرًدا، وََكَتَب لَه  بَِبْحرِِهْم"

 : لََقْد مَهَْمت  َأْن »ع كَّاَشَة، قَاَلْت: َحَضْرت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، يف أ نَاٍس َوه َو يـَق ول 
ْم، َفاَل َيض رُّ َأْواَلَده ْم َذِلَك ِغيل وَن َأْواَلَده  أَنـَْهى َعِن اْلِغيَلِة، فـََنظَْرت  يف الرُّوِم َوفَاِرَس، فَِإَذا ه ْم ي  

، مل مينعه عداء الروم لإلسالم واملسلمني من االستفادة من عاداهتم احلميدة وخرباهتم (3)«َشْيًئا
 الصاحلة. 

 َوَسلََّم ِبَقْوٍم َعَلى ر ء وِس هِ َعْن م وَسى ْبِن طَْلَحَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َمَرْرت  َمَع َرس وِل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَليْ 
نـَْثى فـَيَـْلَقح ، فـََقاَل َرس ول  فـََقال وا: يـ َلق ح ونَه ، جَيَْعل وَن الذََّكَر يف اأْل  « َما َيْصَنع  َهؤ اَلِء؟»النَّْخِل، فـََقاَل: 

وا ِبَذِلَك فـَتـَرَك وه ، فَأ ْخربَ َرس ول  فَأ ْخرب  قَاَل « َما َأظ نُّ يـ ْغيِن َذِلَك َشْيًئا»اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َفع ه ْم َذِلَك فـَْلَيصْ »اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذِلَك فـََقاَل:  َا ظَنَـْنت  ظَناا، ِإْن َكاَن يـَنـْ نَـع وه ، فَِإين  ِإّنَّ

ثـْت ك ْم عَ  ِإين  َلْن َأْكِذَب َعَلى اهلِل َعزَّ ِن اهلِل َشْيًئا، َفخ ذ وا بِِه، فَ َفاَل تـ َؤاِخذ وين بِالظَّن ، َوَلِكْن ِإَذا َحدَّ

                                                 
، كتاب اآلداب، وصحيح مسلم؛ 3122،3/34، كتاب األدب، باب االنبساط إىل الناس، رقمصحيح البخاري (1)

 هللباب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم والدته، واستحباب التسمية بعبد ا
 .3/1322، 2104وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم، رقم

َها باب قبول اهلدية من املشركني،  صحيح البخاري (2) . وكتب له ببحرهم 3/133ِكَتاب  اهلَِبِة َوَفْضِلَها َوالتَّْحرِيِض َعَليـْ
 .3/333، : فتح الباريابن حجر .م ألهنم كانوا سكانا بساحل البحرأي ببلدهم أو املراد بأهل حبره

 .2/1433، 1332، كتاب النكاح، )بَاب  َجَواِز اْلِغيَلِة، َوِهَي َوْطء  اْلم ْرِضِع، وََكَراَهِة اْلَعْزِل(، رقم صحيح مسلم (3)
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؛ لقد كان من عادة األنصار قبل حلول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم تأبري (1)«َوَجلَّ 
نطق التجربة مب ه حىت تبني لهأن الصنيع ال منفعة وراء صلى اهلل عليه وسلم فحسب ،النخل

م يتلكأ يف قبول مواطن املنفعة، وانفتح على جتارب اآلخرين واستحضر صلى اهلل خالف رأيه فل
 .  رأيهدون التعصب ل عليه وسلم املصلحة يف أقضية الناس

ِغريَة ْبنيف نفس السياق فو 
 
لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم اْنطََلَق َرس ول  اللَِّه صَ »ش ْعَبَة، قَاَل:  عن امل

ْستَـْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهه ، قْـَبَل، فـََلِقيت ه  مبَاٍء، فـَتَـَوضََّأ َوَعَلْيِه ج بٌَّة شاِميٌَّة، َفَمْضَمَض َواحِلَاَجِتِه، مث َّ أَ 
، فـََغَسَله َما، َوَمسَ  َح بِرَْأِسِه، َفَذَهَب خي ْرِج  َيَدْيِه ِمْن ك مَّْيِه، َفَكانَا َضيـ َقنْيِ، َفَأْخَرَجه َما ِمْن حَتْت 

َلْيِه ؛ ويف حديث آخر، َعْن ع ْرَوَة ْبِن اْلم ِغريَِة، َعْن أَبِيِه: " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلل  عَ (2)«فَّْيهِ َوَعَلى خ  
لم يتحرج عليه الصالة والسالم من مشاركة املخالف ف، (3)َوَسلََّم لَِبَس ج بَّةً ر وِميًَّة، َضيـ َقةَ اْلك مَّنْيِ"

 .النصوصكما يظهر ذلك من هذه   امللبس
اْبِن ع َمَر  عن، فسلمني يف احلرث والبيع والشراءأجاز اإلسالم الشراكة مع غري املولقد 

س ول  َرِضَي اللَّه  َعنـْه َما: "َأنَّ ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب َأْجَلى اليَـه وَد، َوالنََّصاَرى ِمْن أَْرِض احِلَجاِز، وََكاَن رَ 
 ِمنْـَها، وََكاَنِت األَْرض  َم َلمَّا َظَهَر َعَلى أَْهِل َخْيبَـَر، أَرَاَد َأْن خي ْرَِج اليـَه ودَ اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ 

َها لِْليَـه وِد َولِلرَّس وِل َولِْلم ْسِلِمنَي، َفَسَأَل اليَـه ود  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل   َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  َلمَّا َظَهَر َعَليـْ
ن ِقرُّك ْم »ْيِه َوَسلََّم: َلى َأْن َيْكف وا الَعَمَل َوهَل ْم ِنْصف  الثََّمِر، فـََقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعلَ يـَتْـر َكه ْم عَ 

                                                 
ِه َوَسلََّم ِمْن َمَعاِيِش يْ ، كتاب الفضائل، بَاب  و ج وِب اْمِتثَاِل َما قَاَله  َشْرًعا، د وَن َما ذََكَره  َصلَّى اهلل  َعلَ صحيح مسلم (1)

نـَْيا، َعَلى َسِبيِل الرَّْأِي، رقم:  .3/1330، 2331الدُّ
 .3/31، 2213، كتاب اجلهاد والسري، بَاب  اجل بَِّة يف السََّفِر َواحَلْرِب، رقم: صحيح البخاري (2)
وسنن ؛ 34/133، قال األرنؤوط، حديث صحيح، مسند أمحد، مصدر سابق 13232، رقم: مسند أحمد(3)

 .3/222، وقال هذا حديث حسن صحيح، 1333، باب ما جاء يف لبس اجلبة واخلفني، رقمالترمذي
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َنا ، لقد أقر صلى (1)، َفأ ِقرُّوا َحىتَّ َأْجاَله ْم ع َمر  يف ِإَمارَتِِه ِإىَل تـَْيَماَء، َوأَرحَِيا"«َعَلى َذِلَك َما ِشئـْ
 عليه وسلم هبذا الصنيع مشاركة اليهود يف النتاج مقابل العمل.اهلل 

، َعْن أَبِيِه، قَاَل: (2)ديث َعْمِرو ْبِن الشَّرِيدِ حب يف اجملال الثقايف والفينميكن االستدالل كما 
 (3)أ َميََّة ْبِن َأيب الصَّْلتِ ْعِر َهْل َمَعَك ِمْن شِ »َرِدْفت  َرس وَل اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما، فـََقاَل: 

: نـََعْم، قَاَل: « َشْيٌء؟  أَْنَشْدت ه  بـَْيًتا"، فـََقاَل: "مث َّ « ِهيهْ »"َفأَْنَشْدت ه  بـَْيًتا"، فـََقاَل: « ِهيهْ »قـ ْلت 
؛ ما أمجل أن تقرأ عن نبيك وهو يستمتع بألوان الشعر (4)"َحىتَّ أَْنَشْدت ه  ِمائََة بـَْيٍت"« ِهيهْ »

االنفتاح و  ادرة عن املخالف، ففي القصة داللة على قمة النضج األخالقي والوعي اإلنساينالص
 ملا هو حسن حىت وإن كان من اآلخر. و  جلمالا ملواطن واالنشراح الثقايف

كما نستدل بتوجيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمني إىل اهلجرة إىل احلبشة 
 عليه لة اإلسالمية يف املدينة على مدى تفتحه واطالعه صلى اهللوبقائهم فيها حىت بعد قيام الدو 

وسلم مبا جيري يف السياسات اخلارجية، ولقد استطاع املسلمون بأخالق االندماج والتعايش 
كوكب فسامهوا يف مسرية الدفع ب ،داخل اجملتمع احلبشي النصراين أن تكون سفارهتم مبشرة

                                                 
 َؤلََّفَة قـ ل وبـ ه ْم َوغَ صحيح البخاري (1)

يـَْره ْم ِمَن ، كتاب فرض اخلمس، )بَاب  َما َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـ ْعِطي امل
َعاَمَلِة جِب ْزٍء ِمَن الثََّمِر َوالزَّرِْع(صحيح مسلم؛ و3/20، 3102ِه رقم: اخل م ِس( َوحَنْوِ   ، كتاب املساقاة، )بَاب  اْلم َساقَاِة، َواْلم 

 .3/1133، 3001رقم: 
اريخ تعمرو بن الشريد: "حجازي"، تابعي، ثقة، بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، احتج به الشيخان؛ العجلي:  (2)

 .330، ص1ط، تالثقا
أمية بن أيب الصلت الثقفي املشهور ذكره ابن السكن يف الصحابة، وقال: مل يدركه اإلسالم، وقد صدقه النيب صلى اهلل  (3)

ومل خيتلف أصحاب األخبار أنه مات كافرا، وصح أنه عاش  عليه وسلم يف بعض شعره، وقال: قد كاد أمية أن يسلم...
وقيل:  130آلية: األعراف، ا﴾الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها  ﴿لذي نزل فيه قوله تعاىل:حىت رثى أهل بدر، وقيل: إنه ا

، 1، طاإلصابة في تمييز الصحابةإنه مات سنة تسع من اهلجرة بالطائف كافرا قبل أن يسلم الثقفيون؛ ابن حجر: 
1/330. 

 .3/1333، 2200، كتاب الشعر، رقمصحيح مسلم (4)
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 (1)احلبشة ملكهم النجاشي، وإن حاول بعض املغرضنياإلميان، فكان على رأس من أسلم من 
َأنَّ َرس وَل »: فعن َأيب ه رَيـْرََة َرِضَي اللَّه  َعْنه   تكذيب إسالم النجاشي، فالنصوص تدمغ إبطاهلم،

َصلَّى، َفَصفَّ هِبِْم َخرََج ِإىَل  ،اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعى النََّجاِشيَّ يف اليَـْوِم الَِّذي َماَت ِفيهِ 
 
امل

؛ إهنا املخالطة اإلجيابية اليت يستطيع املسلم من خالهلا (2)«اْستـَْغِفر وا أِلَِخيك مْ »وََكبـََّر أَْربـًَعا فـََقاَل: 
 اإلسالم. اليت تكسوا دين سجاياأنواع الالتأثر مبحامد اآلخر والتأثري فيه ب

 ير بن عبد اهلل "أنا بريء من كلجر  حديث التعليق على ضمن هذا املبحث ال بد من
فهما  هلفهمو م سلم يقيم بني أْظه ِر املشركني" قالوا: يا رسول اهلل، مل؟ قال: " ال تـَرَاَءى نارَامها" 

: عن جريِر بن عبد اهلل، قالالرجوع إىل مطلع احلديث، ال بد من ف-وبدون إطالة- صحيحا
ود، فَأسرع  َخثْـَعٍم، فاعتصم ناٌس منهم بالسج"بعَث رسول  اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم سريًة إىل

. لفرض صحة (3)فيهم القتل، قال: فبلَغ ذلك النيب صلَّى اهلل عليه وسلم فأمر هلم بنصِف العقِل"
ه يدل على ، فإنلعموم يف قوله "من كل مسلم يقيم"ألن يف خاطري شيء على صيغة ااحلديث، 

من دمهم وقضى  ني فق تلوا، فتربأ صلى اهلل عليه وسلمأن نفرا أسلموا من خثعم وبقوا ضمن احملارب
يف حقهم بنصف الدية، ووزَّرهم نصف الدية الختالطهم مع األعداء؛ فإذا اعتربنا السياق فال 
 دليل إذا ملن حيتجون هبذا احلديث على حرمة اإلقامة يف بالد غري املسلمني على وجه اإلطالق.

 .لمنهج اإلسالميالمطلب الثالث: ضوابط المخالطة في ا

ن املنهج اإلسالمي وذلك يف العديد م فكما أبرزنا جتسيد وحتمية التبادل مع اآلخر من خالل
 كوهنان  خالطة واملشاركة حيذر مجماالت احلياة اإلنسانية، فإن املنهج نفسه الذي يشجع على امل

                                                 
ه، 1343، منشورات جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، لنجاشيإسالم اشيت خطاب:  (1)

 .12ص
ْسِجِد، رقمصحيح البخاري (2)

َ
،  صحيح مسلم؛ 2/33، 1323، كتاب اجلنائز، بَاب  الصَّاَلِة َعَلى اجلََنائِِز بِاْلم َصلَّى َوامل

 .2/303، 33كتاب اجلنائز، باب يف التكبري على اجلنازة، رقم
، والبيهقي يف "السنن 2233، والطرباين يف "الكبري" رقم2330، وأبو داود، رقم1323يف "جامعه" رقم سنن الترمذي(3)

 .3/234، سنن أبي داود؛ صحيح اإلسناد. 3222، ويف "شعب اإلميان " 132/ 2و  131/ 3الكربى" 
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ف ثقافة ار خلإىل تلوث الثوابت وذوبان الشخصية وانسالخ اهلوية أو االندث تؤديسلبية، 
 املخالف، فتصبح املخالطة انتكاسة على املسلم يف الدارين.

لقد جاء القرآن الكرمي يف أول سورة منه، واملتلوة عشرات املرات يف كل يوم، بالدعاء  
لناصح، ضلوا سواء السبيل، ليبين بذلك املنهج القرآين از ممن أحل اهلل عليهم غضبه وممن لالحرتا

من  ز املنيع ضد املخالطة املقيتة، والتشبه السليب، فبني فيها سبحانه وتعاىلويرسم معامل احلاج
َعَلْيِهْم َوال  َغرْيِ اْلَمْغض وبِ ﴿ :نا االحرتاز من سلوك سبيلهم، قال تعاىلمْ زِ لْ الذين أ   "الغري"هم 

يميز ل، إن النص حيذر من السبل اليت تفضي إىل غضب اهلل ومن الطرق الضالة، (1)﴾الضَّال نَي 
 ن هم أحق بالصحبة من غريهم.مبذلك منهج القرآن الكرمي 

ويف موضع آخر، أمر املشرع باإلعراض عن أهل الضالل الذين نسوا اهلل، خشية اإلضالل 
الِمُ َويَۡوَم َيَعضُّ  ﴿:بالتأثر بفجورهم، قال تعاىل َٰلَۡيتَِِن  ٱلظَّ َٰ يََديۡهِ َيُقوُل َي َۡذُت لََعَ ٗ   ٱلرَُّسولِ َع مَ  ٱَّتَّ   ٢٧َسبِي

  ٗ نًا َخلِي َٗ ِۡذ فُ َّتَّ
َ
ََٰوۡيلَََّتَٰ ََلۡتَِِن لَۡم أ َضلَِِّن َعِن   ٢٨َي

َ
ِۡكرِ لََّقۡد أ ۡيَطَٰنُ َبۡعَد إِۡذ َجآَءِّن  َوََكَن  ٱَّل  نَسَِٰن  ٱلشَّ لِۡۡلِ

 .(2)﴾ ٢٩َخُذوَّل  
ىل آمرا انفس التوجيه مشل مجيع األنبياء والرسل باالحتياط من اجلهل واجلاهلني قال تع

ِ َسبِيَل  ٱۡسَتقِيَمافَ ﴿ :موسى وهارون ِينَ َوََّل تَتَّبَِعآن  ، مبفهوم املخالفة، املسلم (3)﴾٨٩ََّل َيۡعلَُموَن  ٱَّلَّ
مطالب باتباع أصحاب املعرفة، وال مانع من االستفادة من العلوم اهلادفة اليت برع فيها املخالف، 

َٰ َُشِ  ﴿: األرض، قال تعاىلألن النهي خص اتباع أهل األهواء املفسدين يف َِن ُثمَّ َجَعۡلَنََٰك لََعَ يَعٖٗ م 
ۡمرِ 

َ
ۡهَوآَء  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡۡل

َ
ِينَ َوََّل تَتَّبِۡع أ ِ إِنَُّهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ﴿ :وقال سبحانه، (4)﴾ ١٨ََّل َيۡعلَُموَن  ٱَّلَّ  ٱّللَّ

َٰلِِميَ ا  ِإَونَّ َشۡي  ۡوَِلَ  ٱلظَّ
َ
ُهۡم أ ُُ ُ آُء َبۡعٖضٍۖ وَ َبۡع ، اآلية تأمرنا باإلعراض عن (5)﴾١٩ ٱلُۡمتَّقِيَ َوِِلُّ  ٱّللَّ

على  التعايش واالنفتاحاإلبداعات اليت منشؤها اهلوى واجلهل، ليجعل بذلك القرآن الكرمي 
                                                 

 .3سورة الفاحتة، اآلية:  (1)
 .22-23الفرقان، اآلية: سورة  (2)
 .32يونس، اآلية: سورة  (3)
 .13: ، اآليةجلاثيةاسورة  (4)
 . 12 ، اآلية:السورة السابقة (5)
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املخالف حمكوما بالعلم واملشروعية واالنتفاع؛ ولقد حذر صلى اهلل عليه وسلم من املخالطة 
َمَر َرِضَي اللَّه  وتنعدم فيها الفعالية، كما يف حديث َعْبَد اللَِّه ْبَن ع    ينعدم فيها العطاءاليت السلبية

 : ا النَّاس  َكاإِلِبِل املِائَِة، اَل َتَكاد  ِإّنََّ »َعنـْه َما، قَاَل: مسَِْعت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول 
 .(1)«جتَِد  ِفيَها رَاِحَلةً 

لقد بني صلى اهلل عليه وسلم لصحابته الكرام ضوابط خمالطة املخالف يف حتري طهارة 
: يَا َنيبَّ اللَّهِ تهأكل واملشرب حالة خمالطامل ، إِنَّا بَِأْرِض قـَْوٍم ِمْن ، فَعْن َأيب ثـَْعَلَبَة اخل َشيِن ، َقاَل: قـ ْلت 

الَِّذي لَْيَس مب َعلٍَّم َوِبَكْليب  ْم؟ َوبِأَْرِض َصْيٍد، َأِصيد  ِبَقْوِسي، َوِبَكْليب أَْهِل الِكَتاِب، أَفـََنْأك ل  يف آنَِيِتهِ 
َعلَِّم، َفَما َيْصل ح  يل؟ قَاَل: 

 
ا َفالَ تَْأك ل وا ِفيَها، أَمَّا َما ذََكْرَت ِمْن أَْهِل الِكَتاِب، َفِإْن َوَجْدُت ْ َغيـَْرهَ »امل

َما ِصْدَت ِسل وَها وَك ل وا ِفيَها، َوَما ِصْدَت ِبَقْوِسَك َفذََكْرَت اْسَم اللَِّه َفك ْل، وَ َوِإْن ملَْ جتَِد وا فَاغْ 
َعلَِّم، َفذََكْرَت اْسَم اللَِّه َفك ْل، َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك َغرْيِ م َعلٍَّم َفأَْدرَْكَت ذََكاتَ 

 
، (2)«ه  َفك لْ ِبَكْلِبَك امل

ليبقى منهج  ،ف خيالط املسلم املخالف حىت يف األواين البيتيةفأوضح صلى اهلل عليه وسلم كي
 .نا حلواأ حتري احلالل واجتناب الرجس ماثال يف التكوين الروحي والسلوكي لدى املسلمني

 ضابط العفة، فقالجواز خمالطة النكاح بالكتابيات مع  كما خصص النص القرآين
ِحلَّ لَُكُم  ٱَۡلَۡومَ ﴿ :تعاىل

ُ
َِبَُٰتۖٗ أ ي  ِينَ َوَطَعاُم  ٱلطَّ وتُواْ  ٱَّلَّ

ُ
َُّهۡمۖٗ  ٱۡلِكَتََٰب أ ٞ ل ٞ لَُّكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل  ِحل 

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت وَ  وتُواْ  ٱَّلَّ
ُ
جُ  ٱۡلِكَتََٰب أ

ُ
ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ  ورَُهنَّ ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذا

ِ ُُّمِۡصنَِي َغۡۡيَ ُمَسَٰفِحِ  ۡخَداٖن  َوَمن يَۡكُفۡر ب
َ
يَمَٰنِ َي َوََّل ُمتَِّخِذٓي أ ِ َوُهَو ِِف  ۥَفَقۡد َحبَِط َعَملُهُ  ٱۡۡلِ َن مِ  ٱٓأۡلِخَرة

ِيِمَن  ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت وَ  ﴿:الضَّحَّاك يف قـَْولهقول  رمحه اهلل ؛ نقل السيوطي(3)﴾ٱۡلَخَِِٰسِينَ  وتُواْ  نَ ٱَّلَّ
ُ
أ

ومجلة ما قاله : )رمحه اهلل ، وقال رشيد رضا(4)اَل: من العفائفقَ  ﴾ ...ِمن َقۡبلُِكمۡ  ٱۡلِكَتََٰب 
املفسرون، اختلفوا يف احملصنات هنا فقال مجاعة منهم: هن احلرائر. ومجاعة: هن العفائف عن 

                                                 
 .3/143، 3323رقاق، باب رفع األمانة، رقمصحيح البخاري، كتاب ال (1)
كتاب الصَّْيِد   واخرجه مسلم؛ 3/33، 0333، كتاب الذبائح والصيد، )باب صيد القوس، رقمصحيح البخاري (2)

 .3/1032، 1234الصيد بالكالب املعلمة، رقم:اِئِح َوَما يـ ؤَْكل  ِمَن احْلَيَـَواِن، باب َوالذَّبَ 
 .0املائدة، اآلية: سورة  (3)
 .3/23م،  2443هـ/  1323، 1، طالدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (4)
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: )أي: غري زانني ﴾ ...َغۡۡيَ ُمَسَٰفِِحيَ  ﴿:؛ قال السعدي عند قوله(1)الزنا، وكال املعنيني صحيح(
ۡخَداٖن   ﴿:قولهمع كل أحد، وعند 

َ
وهو: الزنا مع العشيقات، ألن الزناة يف  ،﴾ ...َوََّل ُمتَِّخِذٓي أ

 . (2)خدنه وحمبه(اجلاهلية، منهم من يزين مع من كان، فهذا املسافح. ومنهم من يزين مع 
بأن هناك انسجاما كامال يف منهج التشريع يف كتاب اهلل يف كل حلظة من البحث كما أشرنا 

هج القرآين يقنن للمصاهرة مع أهل الكتاب وجيعل هلا ضوابط تتوافق مع مقاصد فاملن تعاىل،
فبعد أن أباح تعاىل خمالطة النكاح مع املخالف، جعل هلذا اجلواز قيودا  الشريعة اإلسالمية،

 لتفادي التسيب عند االنفتاح على اآلخر، فجعل احلكمة يف حترمي التـََّناك ِح بني املؤمنني واملشركني
ْوَلٰٓئَِك يَدۡ ﴿ :ة عند قوله تعاىلمفصل

ُ
ُ وَ  ٱنلَّارٍِۖ إََِل  ُعونَ أ ، ونظريها (3)﴾ۖۦٗ بِإِۡذنِهِ  ٱلَۡمۡغفَِرةِ وَ  ٱَۡلَنَِّٗيَۡدُعٓواْ إََِل  ٱّللَّ

ِ ﴿ عند اجلواز بنكاح الكتابيات، يف قوله تعاىل: يَمَٰنِ َوَمن يَۡكُفۡر ب  ٱٓأۡلِخَرةِ َوُهَو ِِف ۥ َفَقۡد َحبَِط َعَمُلهُ  ٱۡۡلِ
ذكر ابن جرير: )وقد ذكر أن قوله: ومن يكفر باإلميان"، عىن به أهل  ؛(4)﴾٥ ٱۡلَخَِِٰسِينَ ِمَن 

الكتاب، وأنه أنزل على رسول اهلل صلى عليه وسلم من أجل قوم حترَّجوا نكاح نساِء أهل الكتاب 
ِحلَّ لَُكُم  َۡلَۡومَ ا﴿ :ملا قيل هلم

ُ
َِبَُٰتۖٗ أ ي  ِينَ َوَطَعاُم  ٱلطَّ و ٱَّلَّ

ُ
ْ أ َُّهۡمۖٗ  ٱۡلِكَتََٰب تُوا ٞ ل ٞ لَُّكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل  ِحل 

ِينَ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَنَُٰت وَ  وتُواْ  ٱَّلَّ
ُ
 .(6)((5)﴾...ٱۡلِكَتََٰب أ

فبعد أن ساق ابن جرير اإلمجاع حول جواز نكاح الكتابيات ذكر رأي عمر بن اخلطاب 
فعن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر:" خل  سبيلها"، وقد كان يرى الكراهة 

ع م  أَنَـَّها َحرَاٌم، َوَلِكين  ِإين  اَل أَزْ »أتزع م  أهنا حراٌم فأخلي سبيلها؟ "، َفَكَتَب إِلَْيِه: فكتب إليه:" 
إذا سئل عن نكاح النصرانية  أن ابن عمر، كان كما ثبت؛  (7)«َأَخاف  َأْن تـََعاَطو ا اْلم وِمَساِت ِمنـْه نَّ 

                                                 
 .3/101م، 1224، تفسير المناررشيد رضا:  (1)
 .221م، ص2444ه/1324، 1ط لرحمن في تفسير كالم المنان،، تيسير الكريم االسعدي (2)
 .221البقرة، اآلية: سورة  (3)
 .0املائدة، اآلية: سورة  (4)
 0 ، اآلية:السورة السابقة (5)
 .2/022ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (6)
 .3/333، املصدر نفسه (7)
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واليهودية، قال: "إن اهلل حرم املشركات على املؤمنني وال أعلم من اإلشراك شيئا أكرب من أن 
 .(1)تقول املرأة: رهبا عيسى، وهو عبد من عباد اهلل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                 
وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن، وألمة مؤمنة خري من ﴿ ول اهلل تعاىل:، كتاب الطالق، باب قصحيح البخاري (1)

 .3/33، 221 اآلية، البقرة:﴾مشركة ولو أعجبتكم 
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 .قرآنيالفصل الثاني: الحريات الدينية للمخالف في المنهج ال                 
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 .المبحث األول: مضامين حرية التدين للمخالف                         

من بني الرموز اليت اتسعت دائرة احلديث عنها وتناولتها العديد من الكتابات واللقاءات احمللية 
ئنون مأو الدولية، رمز احلرية، هذا املصطلح الذي تتفاعل معه اجملتمعات، ويروق أمساع الناس ويط

ملن يتبناه، ولقد خاض من أجله اإلنسان حروبا وثورات، وَنَصبوا التماثيل تكرميا له يف العديد 
من املدن والعواصم الدولية وأدجموه ضمن شعاراهتم الوطنية، مثل مصر، ليبيا، فرنسا، األرجنتني، 

ها الوطين: ار تونس، السودان، الطوغو، كولومبيا... فعلى سبيل املثال، جعلت األوروغواي شع
"احلرية أو املوت"، وذلك الستحضار القيمة اليت حتتلها احلرية يف خواطر الشعوب ومشاعرهم، 
ولقد أصبحت احلرية مقياس التقدم ومفخرة الشعوب النامية، ألن التفكري احلر وإطالق العنان 

و الداخلية، أ للعقل يف البحث املعريف باعتماد طرق البحث العلمي مع جتنب الضغوطات اخلارجية
من بني سبل التنمية الفعالة، ولقد كان وما زال هذا البعد متجليا يف املنهج القرآين، ليفرز إميانا 

ي صادقا متبصرا يستطيع الفرد بعده االستجابة ملتطلباته وتكاليفه، ألن اختيار املعتقد خيار فرد
ايل ي وتضحية بالغهر داخلي وألن مستحقات املعتقد، من عبادات وسلوك وطهر باطين وظا

يستدعي انسجاما وتناسقا بني املنطوق واملكنون، األمر الذي يتعذر مع اإلكراه والقصر،  والنفيس
والتضييق، ولقد استغرقت معركة "العقل احلر" قرونا يف األوساط الغربية للتحرر من طغيان وتعسف 

السياسي؛  ه املتواطئ مع االستبدادسياسة احلاكم واملمارسات الكنسية القمعية، املبنية على اإلكرا
ج ر  إال أنه تعددت اآلراء حول حتديد مضمون هذه القيمة اإلنسانية، بني م ضي ق ألبعادها حم 
آلفاقها، وم تسي ب يسعى من خالل تعريفه، إىل نشر اإلباحية والفوضى األخالقية من أجل حتقيق 

الوسطية الذي استطاع أن يضع احلدود اك هنج عية مادية أو معنوية، وبني هذا وذأغراض نف
يارات ، لكي ال تضيع وسط كل هذه التقواعد احلرية واحلفاظ على فطرهتاوالضوابط لتقنني 

 املغرية، واآلراء الدينية الباهتة السخيفة.واألهواء املغرضة و الفكرية، 
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 .المطلب األول: تعريف مصطلح الحرية الدينية

 ة.لغال الحرية في تعريف-4
: َحرُّ أ صل الكلمة من اجلذر الثالثي "حّر"؛ قال اخلليل الفراهيدي: )َحرَّ النهار حيَِرُّ َحرّاً. واحلَر ور 

 .(1)الشمس.... واحل ر يَة  من الناس: ِخيار هم(
باِت، َوه َو يف تاج العروس: )واحل ر يَّة ، بالضّم: )اأَلرض  الرَّْمِليَّة  اللَّيـ َنة ( الطَّي َبة  الصاحِلَة  للنَّ 

أن  ويف الصحاح: )حَتْرير  الكتاِب وغريِه: تقوميه. وحَتْرير  الرقَبة: ِعتْـق ها. وحَترير  الولد:، (2)جَماٌز(
إِۡذ  ﴿ ؛ قال تعاىل:(3)تـ ْفرِده لطاعة اهلل وخدمِة املسجد. واْسَتَحرَّ القتل وحر، مبعىن، أي اشتد(

ُت قَالَِت 
َ
ِ إِّن ِ  ٱۡمَرأ ََٰن َرب  ا  ِعۡمَر ر  : نَقيض  (4) ﴾...نََذۡرُت لََك َما ِِف َبۡطِِن ُُّمَرَّ ؛ قال ابن منظور: واحل رُّ

)احلْ ر يَّة: اخل لوص من الشوائب َأو الّرّق َأو اللؤم وََكون الّشعب َأو  ؛ ويف املعجم الوسيط:(5)الَعبد
 .(6)الرجل حرا(

عمال، إال ف جمال االستمن خالل أصل املادة أن التعريف اللغوي خيتلف باختاليتبني 
 أن داللته تدور حول الشدة واخل لوص من الشوائب والعيوب. 

 .التعريف االصطالحي للحرية-8
مجيع  اخلروج عن رق الكائنات وقطع : )احلرية يف اصطالح أهل احلقيقة:رمحه اهلل قال اجلرجاين

رية اخلاصة: عن رق العالئق واألغيار، وهي على مراتب: حرية العامة: عن رق الشهوات، وح

                                                 
 .3/23 د.ط، ،العينالفراهيدي:  (1)
 . 14/033، ه1313 د.ط، ،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،  (2)
 . 2/322، هـ1343 ،3، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري:  (3)
 .30آل عمران، اآلية: سورة  (4)
 .3/23، د.ط ،العين الفراهيدي: (5)
 .1/130م، 2443، 3، طالمعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة (6)
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املرادات لفناء إرادهتم من إرادة احلق، وحرية خاصة اخلاصة: عن رق الرسوم واآلثار الّنحاقهم 
 . (1)يف جتلي نور األنوار(

ان : )احلرية َأن ال َيك ون العبد حَتَْت رق املخلوقات وال جيرى َعَلْيِه سلطرمحه اهلل وقال القشريي
 .(2)املكونات(
رية خاصة التايل: ح التصنيفعلى الداللة االصطالحية للحرية يستلزم  أرى أن الوقوف 

وحرية عاّمة، أو بتعبري آخر حرية فردية واألخرى مجاعية تتعّلق بالفرد داخل اجلماعة، وهذه من 
ألن التعددية واالختالف حمك األشخاص،  لصنفني يف تعيني ضوابطها وحدودها،أصعب ا

جملتمع الواحد ضمن نظام يتعاهد عليه اجلميع، واإلعالن فيسعى املكلف أن ينضبط داخل ا
العاملي حلقوق اإلنسان يدخل يف هذا السياق، فهو نتاج عراك طويل بني مكونات اجملتمع األورويب 
يف القرن السابع عشر وما يليه، سقط ضحيته العديد من األشخاص، متخضت عنه جمموعة من 

حلقوق والواجبات لألفراد داخل اجملتمعات اإلنسانية، املعاهدات واملواثيق تدور حول حتديد ا
لضبط وحتديد جمال احلريات، وقبل هذه املعاهدات واملواثيق فإن الوحي اإلهلي قد قيد وأحكم 
 حدود احلريات الفردية أو اجلماعية، واليت ميكن إمجاهلا وحصرها يف التعريف االصطالحي التايل:

زان َوَضَعه  ، متنحه التصرف يف أفعاله وأقواله باختياره وفق ميمنحة إهلية هي حمل التكليف احلرية
َشرٍّع. له بارئه سبحانه وتعاىل دوّنا أي إكراه وال إرهاب

 
 مع التقيد بواجبات امل

 :تعريف الدين في اللغة-2
ِه يـَْرِجع  فـ ر وع ه   يْ )َدَيَن( الدَّال  َواْلَياء  َوالنُّون  َأْصٌل َواِحٌد إِلَ أصل الدين من اجلذر الثالثي "دان"، و

ْين د ي ون، وكلُّ شيٍء مل يكن حاضرًا فهو َدْيٌن.. و  ك لَُّها. َوه َو ِجْنٌس ِمَن ااِلْنِقَيادِ  رجٌل مجع الدَّ
داِئٌن: عليه َديٌن، والد ين  مجعه األديان . والد ين : اجلَزاء  ال جي َْمع  ألنّه مصدر، كقوِلَك: داَن اهلل  

ين : الطّاعة ، ودانوا لفالٍن أي أطاعو الِعباَد َيدين ه هم يوَم القيامة أي جَيزيهِم، وهو َديّان  الِعباد. والد 

                                                 
 .33م، ص 1233-هـ 1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (1)
 .2/331، الرسالة القشيريةالقشريي:  (2)
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َخاهُ ِِف دِيِن ﴿ :والدين العادة، والدين : احلال، َفَأمَّا قـَْول ه  َجلَّ ثـََناؤ ه  
َ
ُخَذ أ

ۡ
: (1)﴾ لَۡملِِك ٱَما ََكَن َِلَأ ، فـَيـ َقال 

ِينِ َمَٰلِِك يَۡوِم ﴿ :ح ْكِمِه. َوِمْنه   يف طَاَعِتِه، َويـ َقال  يف  ؛ ويف الفروق: (3)، َأْي يـَْوِم احلْ ْكمِ (2)﴾٤ ٱل 
 .(4))كل ِملَّة دين َولَْيَس كل دين ِملَّة(

 .تعريف الدين في االصطالح-1
يطلق على:  اجلزاء، مث صار حقيقة عرفية )والدين: حقيقته يف األصل جاء يف التحرير والتنوير:

ائد، وأعمال يلقنها رسول من عند اهلل ويعد العاملني هبا بالنعيم واملعرضني عنها جمموع عق
بالعقاب. مث أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه طائفة 
من الناس. ومسي الدين دينا ألنه يرتقب منه متبعه اجلزاء عاجال أو آجال، فما من أهل دين إال 

 .(5)رتقبون جزاء من رب ذلك الدين(وهم ي
له كما يظهر ذلك يف قو   ،عليه املشركون من االعتقاد دينا لقد مسى القرآن الكرمي ما

 يبني حقيقة مفهوم هذا املصطلح. ، الشيء الذي(6)﴾٦لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِِلَ دِيِن ﴿ :تعاىل
 يعقد دات املقدسة اليتبعبارة شاملة جامعة ميكن القول بأن الدين، هو جمموعة املعتقو  

 اإلنسان معها عالقة روحية وتعبدية.
  

                                                 
 .33آلية: يوسف، اسورة  (1)
 .3الفاحتة، اآلية: سورة  (2)
أبو  ؛ 13/132هـ، 1313، 3ط، لسان العربابن منظور:  ؛123/ 13م. 2441، 1، طتهذيب اللغة اهلروي: (3)

 .114صم، 1222هـ / 1324، 0، طمختار الصحاحبكر الرازي: 
 .1/224 الفروق اللغوية،العسكري:  (3)
 .3/133، ه1233 التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (4)
 .3الكافرون، اآلية: سورة  (5)
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ففي كتاب التعريفات: )الد ين: وضع إهلي يدعو أصحاب العقول  أما يف االصطالح اإلسالمي،ف
 . (1)إىل قبول ما هو عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(

املعىن اللغوي  جليا بني بالرجوع إىل جمموع الدالالت اللغوية ملصطلح الدين، جند تواصالو 
واملعىن االصطالحي اإلسالمي، نلخصه يف التعريف التايل: الدين فطرة اهلل وَدين ه على كل خملوق 

 مكلف، أوحى به ألنبيائه، جاء إلسعاد الناس يف الدنيا وعند يوم الدين.
و أ كما تبني معنا يف معىن احلرية بأهنا القدرة على االختيار والتصرف دوّنا أي قسر

ضغوطات، فإن حرية التدين هي حرية املعتقد وحرية اإلعراب عن هذا املعتقد، وحرية أداء وتطبيق 
 .مستحقات ولوازم هذا املعتقد من عبادات ومعامالت فردية أو مجاعية

ختيار املقدس على ا حصر مفهوم احلرية الدينية يف قدرة اإلنسانهبذه التعريفات ميكن  
 دون تضييق وال إجبار رغم وضوح فساد عقيدته. اب عنهواإلعر مارسته ملالذي ارتضاه 

 .المطلب الثاني: حرية الدين للمخالف في النص القرآني والسنة الشريفة

يشهد التاريخ بأن الدين كان وما زال يشكل أهم اجملاالت بالنسبة للعنصر البشري بصفة عامة، 
خللق والغاية ة والعقلية اليت تعرتضه، كأصل اعن ملجئ جيد فيه اإلنسان األجوبة الروحي ألنه عبارة

من الوجود وما حيصل بعد املوت، هلذا الشأن شهدت البشرية دوما ارتباطا عقائديا وإميانا بقوة 
خارقة تتصورها، وترتقب فيها األمن والسعادة، ولقد ُت التوافق بني العديد من الدول األوروبية 

على ما يلي:  13اإلنسان والذي  نصت مادته  م، على اإلعالن العاملي حلقوق1233سنة 
)لكل  شخص حقٌّ يف حر ية الفكر والوجدان والد ين، ويشمل هذا احلقُّ حر يته يف تغيري دينه أو 
معتقده، وحر يته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو 

، وقبل هذا بأربعة عشر قرنا جاءت حرية الدين بصفة (2)لى حدة(مع مجاعة، وأمام املأل أو ع
قارة وراسخة وحمكمة يف العديد من النصوص اإلهلية الصرحية، واألحاديث النبوية الصحيحة اليت 

                                                 
 .140، م1233هـ/1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (1)
  rights-human-declaration-un.org/ar/universal. ميثاق حقوق اإلنسان (2)



244 
 

نظ رة واملقن نة لكل ختريج، وال يسوغ حبال تلبيس هذه احلقائق ب
 
بعض ت عترب املرجعية لكل تأصيل، امل

اإلعراض عن احملكم من األحكام، وتشويه معامل الدين السمحة اليت ضمنت بدون أقوال الرجال و 
 ل ْبس احلرية الدينية لآلخر، سواء منها حرية املعتقد أو حرية املمارسة التعبدية. 

 .حرية المعتقدأوال: 

 رتتجلى حرية االعتقاد من خالل تأصيل القرآن الكرمي للمنهج االستداليل الداعي للتفكر والتدب
للوصول إىل احلقيقة، وبلوغ وإدراك كنه اإلميان، قال  والنظر، واستعمال مجيع وسائل االقناع

ِيُهَو ﴿ :تعاىل َق يُرِيُكُم  ٱَّلَّ ا َويُنِشُئ  ٱۡلَُبۡ ا َوَطَمع  َحاَب َخۡوف  ، يدعوهم اهلل عز وجل (1)﴾١٢ ٱثل َِقاَل  ٱلسَّ
  للنظر والتعقل مع ذكر جداهلم وعنادهم.

ء تاب املبني واعرتف باإلرادة اإلنسانية اليت تعترب اجملال الذي حياسب عنه املر ولقد أقر الك
ُِح ﴿ :يوم القيامة، قال تعاىل ِ  ٱلرَّۡعدُ َويَُسب  ُٗ وَ  ۦِِبَۡمِده َِٰعقَ َويُۡرِسُل  ۦِمۡن ِخيَفتِهِ ٱلَۡمَلٰٓئَِك َو ِصيُب بَِها َفيُ  ٱلصَّ

ِ َمن يََشآُء َوُهۡم يَُجَِٰدلُوَن ِِف  جاء احلق ، قال الزخمشري حول هذه اآلية:) (2)﴾ ٱلِۡمَحالِ ُهَو َشِديُد وَ  ٱّللَّ
وزاحت العلل، فلم يبق إال اختياركم ألنفسكم ما شئتم من األخذ يف طريق النجاة أو يف طريق 
اهلالك. وجيء بلفظ األمر والتخيري، ألنه ملا مكن من اختيار أيهما شاء، فكأنه خمري مأمور بأن 

 .(3)ن النجدين(يتخري ما شاء م
بأن مشيئة اهلل نافذة تتحكم يف إرادة الناس، كما ورد يف تفسري ابن أيب حاُت  اعتبارناإن  

ميَان آمن َومن َشاَء اهلل لَه  اْلكْفر كَ  ِمن  ٱۡۡلَقُّ َوقُِل ﴿ :ْولهر، َوه َو قَـ فَ هلذه اآلية: )من َشاَء اهلل لَه  اإْلِ
ب ُِكۡمۖٗ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن احرتام إرادة اهلل تعاىل يوجب علينا ويلزمنا ، (5)((4)﴾َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر   رَّ

                                                 
 .13-12الرعد، اآلية: سورة  (1)
 .22الكهف، اآلية: سورة  (2)
 . 2/312، ه1343، 3، طلتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض االزخمشري: (3)
 .22التكوير، اآليَة: سورة  (4)
 .3/2303هـ، 1312، 3ط ،تفسير القرآن العظيم ابن أيب حاُت:  (5)
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 لوالسعي بالتعامل مع املعلوم دون االنشغال باجملهول منها، واملنطق نفسه يلجمنا وحيتم علينا قبو 
 معه ضمن احلدود اليت مل يبخل الشرع ببياهنا. معتقد الغري والرضا والتعامل 

ِينٍِۖ ََّلٓ إِۡكَراهَ ِِف ﴿ :اىلويف قوله تع َ  ٱل  ِ  ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَيَّ لإلعالن ، القول الفصل (1)﴾ ٱۡلَغ 
ى لقد ذكر ابن أيب حاُت سبعة أوجه يف تفسريه هذه اآلية، نقتصر عل، على حق اختيار املعتقد

، يف قـَْولِِه: ال ِإْكرَاَه اْبِن َعبَّاسٍ ذكر وجهني منها، فقال يف الوجه األول: )َعْن َسِعيِد ْبِن ج بَـرْيٍ َعِن 
يِن قَاَل َكاَنِت اْلَمْرأَة  ِمَن األَْنَصاِر، اَل َيَكاد  يَِعيش  هَلَا َوَلٌد فـََتْحِلف   : لَِئْن َعاَش هَلَا َوَلٌد، -يف الد 

: يَا َرس وَل اللَِّه: أَبـَْناؤ نَا. َفأَنـَْزَل  يِن قَاَل َسِعيد  اللَّه  َهِذِه الَتـ َهو َدنَّه . قَاَل األَْنَصار  آليََة اَل ِإْكرَاَه يف الد 
ْبن  ج بـَرْيٍ: َفَمْن َشاَء حلََِق هِبِْم، َوَمْن َشاَء َدَخَل يف اإِلْسالِم، يف الوجه الثاين: عن إسحاق بن 

: اَل َعلَ  سعد قَاَل: ك ْنت  مَمْل وًكا َنْصرَانِياا ِلع َمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َفَكاَن يـَْعِرض   يَّ اإِلْسالَم َفآََب. فـَيَـق ول 
: يَا ِإْسحاق  َلْو َأْسَلْمَت، الْستَـَعنَّا ِبَك َعَلى بـَْعِض أ م وِر اْلم ْسِلِمنيَ  يِن َويـَق ول   .(2)(ِإْكرَاَه يف الد 

كما يتضح أن كلمة "إكراه" جاءت نكرة، والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم، فعلى 
َعمل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحبه الكرام، وأدركوا بأن االختالف  هذا الفهم كان

مشيئة اهلل وقدره، وبأن اإلكراه على اإلميان أمر حمذور، فَأعَطوا حلرية الدين جماال واسعا، وجعلوه 
 هقيمًة تتوافق عليه مكونات اجملتمع، فأتاحوا لآلباء غري املسلمني تلقني ونقل الدين الذي يريدون

ألبنائهم بدون أي مضايقة وال ضغوط، مكتفني باحلوار والتوجيه والبالغ، ومتكني سلطان احلجة، 
 يرتضيه.و وترك اجملال للمخاَطب اعتناق الدين الذي يقتنع به 

يـْر  َكاِئٍن إنَّ النَّاِسَخ غَ ) يقول اإلمام الطربي يف الرد على من قال بالنسخ يف هذه اآلية:
 اأْلَْمِر نـََفى ح ْكَم اْلَمْنس وِخ، فـََلْم جي ِْز اْجِتَماع ه َما، َفَأمَّا َما َكاَن ظَاِهر ه  اْلع م وَم ِمنَ  نَاِسًخا ِإالَّ َما

ل َوالنـَّْهِي َوبَاِطن ه  اخْل ص وَص، فـَه َو ِمَن النَّاِسِخ َواْلَمْنس وِخ مبَْعزٍِل... فإن قال قائل: فما أنت قائ
روي عنه: من أهنا نزلت يف قوم من األنصار أرادوا أن يكرهوا فيما روي عن ابن عباس؟ وعمن 

                                                 
 .203البقرة، اآلية: سورة  (1)
 .2/323 ،ه1312، 3ط: تفسير القرآن العظيم، بن ابين حاُتا (2)
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أوالدهم على اإلسالم؟ قلنا: ذلك غري مدفوعة صحته، ولكن اآلية قد تنزل يف خاص من األمر، 
 .(1)مث يكون حكمها عاما يف كل ما جانس املعىن الذي أنزلت فيه(
ِبنَيَّ الذُّر يََّة، فإين  َلنَّ املقاتلة وألسْ أما ما ورد عن علي: "لئن بقيت  لِنصارى بين تغِلَب ألَقْـتـ  

كتبت  الكتاَب بينهم وبني النيب  صلَّى اهلل عليه وسلم على أن ال ي نص ر وا أبناءهم" قال عنه أبو 
 .(2)داود: )هذا حديٌث منَكر، بلغين عن أمحد أنه كان ي نِكر هذا احلديَث إنكاراً شديداً(

عتقده، يف اختيار م ايم وحكمة بالغة يف جعل اإلنسان حر إن للمشيئة الربانية شأن عظ
َِن  ﴿:قال عز وجل ِۡل َعلَۡيِهم م   ُنزَن 

ۡ
ََّشأ َمآءِ إِن ن عَِي  ٱلسَّ ُِ ۡعَنَُٰقُهۡم لََها َخَٰ

َ
ٗ  َفَظلَّۡت أ ؛ وقال (3)﴾٤َءايَ

ۡرِض َولَۡو َشآءَ َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِِف  ﴿:سبحانه
َ
  ٱۡۡل

َ
نَت تُۡكرِهُ َُُُّّهۡم ََجِيًعا  أ

َ
َٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنَِي  ٱنلَّاَس فَأ  ٩٩َحَّتَّ

ِٞر  ﴿:؛ وقال جل جالله(4)﴾ نَت ُمَذك 
َ
َمآ أ ِۡر إِنَّ ؛ قال القرطيب: (5)﴾ ٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر ٢١فََذك 

)فعظهم يا حممد وخوفهم. إّنا أنت مذكر أي واعظ. )لست عليهم مبصيطر( أي مبسلط عليهم 
إن العتاب يف االستفهام االستنكاري حملمد صلى اهلل عليه وسلم يف العديد من  ،(6)تلهم(فتق

النصوص القرآنية، والدعوة بالرتفق والشفقة على نفسه، من احلسرة والشََّجن، حلرصه على هداية 
ٞع نَّۡفَسَك لََّك َبَٰخِ لَعَ ﴿ :قال تعاىل، ، للحسم يف موضوع احلرية الدينيةقومه، له داللة أكيدة وقطعية

َّلَّ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنَِي 
َ
 . (7)﴾٣أ

ولقد جتسد هذا النهج لدى مجيع أنبياء اهلل ورسله، كما يتضح ذلك يف خماطبة شعيب 
ِ :﴿ قال تعاىللقومه:  ِۡن ِعنِده ٗ  م  َِِٰن رََۡحَ ِ َوَءاتَى ب  ِن رَّ َٰ بَي َِنٖٗ م  رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت لََعَ

َ
ََٰقۡوِم أ َِيۡت عُ فَ  ۦقَاَل َي م 

                                                 
 .3/003ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)
 .3/333 م،2442ه، 1334، 1، طسنن أبي داود (2)
 3 الشعراء، اآلية:سورة  (3)
 .22يونس، اآلية:  سورة (4)
 .22-21الغاشية، اآلية:سورة  (5)
 .24/33، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (6)
 .3الشعراء، اآلية: سورة  (7)
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نُتۡم لََها َكَٰرُِهونَ 
َ
نُۡلزُِمُكُموَها َوأ

َ
، لقد أقـَرَّ وأكد عليه السالم خبطاب استفهامي (1)﴾ َعلَۡيُكۡم أ

 استنكاري حرية االختيار، فاستنكر قهر الناس وإلزامهم على االعتقاد، ألن التسليم واإلذعان
 لدين.ألصل العقيدة هو األساس الذي تبىن عليه كل أمور ا بطواعية

كما تتجلى حرية الدين يف كتاب اهلل تعاىل، بأن حصر مهمة األنبياء يف البشارة والنذارة، 
ا  ﴿:قال تعاىل ا َونَِذير   ِ ۡرَسۡلَنََٰك إَِّلَّ ُمبَۡش 

َ
ٓ أ ْ ﴿ :وقال سبحانه، (2)﴾ ٥٦َوَما وتُوا

ُ
ِيَن أ  ٱۡلِكَتََٰب َوقُل ل َِّلَّ

ِ وَ  ِي  م 
ُ
  نَ ٱۡۡل

َ
ۡسلَۡمُتۡم  َفإِۡن أ

َ
ْ َفَقِد َءأ ْۖٗ ۡسلَُموا ْ فَإِنََّما َعلَۡيَك  ٱۡهَتَدوا َُٰغَۗ ِإَّون تََولَّۡوا ُ وَ  ٱِۡلََل ِ  ٱّللَّ َۢ ب ، (3)﴾٢٠ۡلعَِبادِ ٱبَِصُۡي
ْ فَ :﴿ وقال تعاىل ِن ُدونِهِ  ٱۡعُبُدوا ِينَ  ٱۡلَخَِِٰسِينَ قُۡل إِنَّ  ۗۦَ َما ِشۡئُتم م  ۡهلِيِهۡم يَۡوَم  ٱَّلَّ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٓواْ أ ِٗ  ۡلقِ ٱَخِِسُ  َيََٰم

َٰلَِك ُهَو  ََّل َذ
َ
انُ أ  ، قال ابن عاشور:) فَاْعب د وا َما ِشْئت ْم ِمْن د ونِِه م ْستَـْعَمٌل يف َمْعىَن (4)﴾ ٱلُۡمبِيُ  ٱۡۡلُِۡسَ

ون  التَّْسوِيَة  ِكَنايًَة َعْن َتك  التَّْخِلَيِة، َويـ َعبـَّر  َعْنه  بِالتَّْسِويَِة. َواْلَمْقص ود  التَّْسوِيَة  يف َذِلَك ِعْنَد اْلم َتَكل ِم فَـ 
 .(5)ِقلَِّة ااِلْكرتَاِث بِِفْعِل اْلم َخاَطِب، َأْي َأنَّ َذِلَك اَل َيض رُّين(

أيتها العجوز )لعجوز نصرانية: ذكر ابن حزم قصة لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه انه قال 
نا أت العجوز و فقال لم باحلقأسلمي تسلمي ان اهلل تعاىل بعث الينا حممدا صلى اهلل عليه وس

 .(6)عجوز كبرية وأموت إىل قريب قال عمر: اللهم اشهد ال اكراه يف الدين(
، َعْن أَبِيِه، قَاَل: بـََعَث النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوسَ و  لََّم َخاِلَد يف احلديث الصحيح، َعْن َساملٍِ

ْسَلْمَنا، َفَجَعل وا يـَق ول وَن: ِإىَل اإِلْساَلِم، فـََلْم حي ِْسن وا َأْن يـَق ول وا: أَ  ْبَن الَولِيِد ِإىَل َبيِن َجِذميََة، َفَدَعاه مْ 
، َوَدَفَع ِإىَل ك ل  َرج ٍل ِمنَّا َأِسريَه ، َحىتَّ   ِإَذا َكاَن يـَْوٌم َصَبْأنَا َصَبأْنَا، َفَجَعَل َخاِلٌد يـَْقت ل  ِمنْـه ْم َويَْأِسر 

: َواللَِّه الَ أَقْـت ل  َأِسرِيي، َوالَ يـَقْ أََمَر َخاِلٌد َأْن يـَْقت   ت ل  َرج ٌل ِمْن َأْصَحايب َل ك لُّ َرج ٍل ِمنَّا َأِسريَه  ، فـَق ْلت 
َم َيَده  لَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ َأِسريَه ، َحىتَّ َقِدْمَنا َعَلى النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكْرنَاه ، فـََرَفَع النَّيبُّ صَ 

                                                 
 .23هود، اآلية: سورة  (1)
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ى صل ، يف غصة عارمة يستبشع املصطفى(1)«اللَّه مَّ ِإين  أَبـْرَأ  إِلَْيَك ممَّا َصَنَع َخاِلٌد َمرَّتـَنْيِ »فـََقاَل: 
ائرة نساين ويتربأ بكل جزم من التصرفات القهرية واإلبادة اجلغري اإلهذا الصنيع  اهلل عليه وسلم

النهج الراشد  للمسلمني ، ليسطر صلى اهلل عليه وسلمغراءاليت ال متت بصلة وروح الشريعة ال
د رضي عندما أخل خالد بن الولي، فامل مع حرية االلتحاق هبذا الدينواألسلوب الناضج يف التع

تشنيع ل ةوبصرام تدخلت القيادة املوجهة ة الكبار من الصحابة هبذا املنهجاهلل عنه أحد القاد
 احرتام حرية اآلخر وإجبار الضرر.ملعتدي على الفعل، وترشيد الرأي العام وإلزام ا

كما أن التعبري عن املعتقد يعترب من أجل احلريات، فال ي ضطهد املرء وال ي تابع، وال تقع 
حتول بينه وبني اإلعالن عنها، ويعترب هذا الصنف، من أهم األوجه املعربة على  اتضغوطالعليه 

معات، هنا املمارسة احلية وامللموسة للحريات يف اجملتاحلريات، واملؤشر املتني لقياس احرتامها، أل
ولقد أوىل اإلسالم للكلمة قدرها وعين هبا حق العناية وحذر من آفاهتا وسوف نكتفي بذكر 
بعض اللمسات املعربة واملؤصلة حلرية اإلعراب عن املكنون الداخلي؛ لقد أوىل القرآن الكرمي 

َب :﴿ نها وحذر من اآلسن، قال تعاىلاهتماما بالغا للكلمة فأشاد باهلادف م لَۡم تََر َكۡيَف ََضَ
َ
ُ  أ  ٱّللَّ

ۡصلَُها ثَابِٞت َوَفۡرُعَها ِِف 
َ
ٍٗ أ َِب ٗ  َكَشَجَرةٖ َطي  َِب ٗ  َطي  ٗ  َََِّم َمآءِ َمَث َۗ   ٢٤ ٱلسَّ ُكلََها ُكَّ ِحيِۢن بِإِۡذِن َرب َِها

ُ
تُۡؤِتٓ أ

ُ َويَۡۡضُِب  ۡمَثاَل  ٱّللَّ
َ
ُروَن لِلنَّاِس  ٱۡۡل ٍٗ   ٢٥لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ ٍٗ َخبِيَثٖٗ َكَشَجَرٍة َخبِيَث ِمن فَۡوِق  ٱۡجُتثَّۡت َوَمَثُل َََِّم

ۡرِض 
َ
اك وهل هن . كما فتح اإلسالم جمال النقد، فأعطى للكلمة حريتها،(2)﴾٢٦َما لََها ِمن َقَرارٖ  ٱۡۡل

م ال حمكوم، املسلم فيها حاك عٍ يف جمتم ،إفساح للحريات أكرب من شتم غري املسلمني للمؤمنني
القرآن الكرمي ببيان بطالن دعواهم، وكشف أوصاف الذين تولوا إمث النعوت اللئيمة، اليت  فاكتفى

ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم ﴿ :صلى اهلل عليه وسلم، قال تعاىل صاحب الرسالةت املسلمني بل مشلت حىت طال
نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن قَالُٓواْ  ٱنلَّاُس َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن 

َ
َۗ أ َفَهآُء ََّلٓ إِنَُّهۡم ُهُم  ٱلسُّ

َ
َفَهآءُ أ  .(3)﴾١٣َوَلَِٰكن َّلَّ َيۡعلَُموَن  ٱلسُّ

                                                 
َن الَولِيِد ِإىَل َبيِن َجِذميََة، رقم: بْ  ، كتاب املغازي، باب بَاب  بـَْعِث النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َخاِلدَ صحيح البخاري (1)

3332 ،0/134. 
 .23-23إبراهيم، اآلية: سورة  (2)
 .13البقرة، اآلية: سورة  (3)
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 ر على أن قرَّع آذاهنم برد حضاري رزين، ومبنهج صادقسخر املنافقون من كتاب اهلل اقتص وملا
نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم :﴿مبني، يقول تعاىل

ُ
يُُّكۡم َزاَدتُۡه َهَِٰذهِ  ِإَوَذا َمآ أ

َ
ن َيُقوُل أ ا  ۦٓ مَّ مَّ

َ
ا  فَأ ِينَ إِيَمَٰن  واْ َءاَمنُ  ٱَّلَّ

وَن  ا َوُهۡم يَۡستَۡبِۡشُ ا  :﴿، فجاء الرد منه تعاىل(1)﴾ ١٢٤فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰن  مَّ
َ
ِينَ َوأ َرٞض َفَزاَدۡتُهۡم  ٱَّلَّ ِِف قُلُوبِِهم مَّ

 ْ ، واألمثلة على ضمان املنهج القرآين حلرية املعتقد (2)﴾ ١٢٥َوُهۡم َكَٰفُِروَن  رِۡجًسا إََِلَٰ رِۡجِسِهۡم َوَماتُوا
 .كتاب اهلل تعاىلعبري عنه متعددة يف  والت

 .حرية الممارسات التعبديةثانيا: 

وكه اخلاص، حرية الدين حبيث يتمتع اإلنسان باحلرية يف سل إن حرية احلركة برهان صريح على توفر
ومنكح وتناسل وحتزب وحركة، فيستطيع أن يكيف الظاهر مبا يناسب  من ملبس ومأكل ومسكن

 الباطن، وميارس طقوسه الشعائرية بدون أي مضايقات وال عراقل حتول بينه وبني تصريف املعتقد
إىل فعل فردي أو مجاعي، إن ضمان حريات املمارسات الشعائرية لغري املسلمني داخل البلدان 

 د. احجاريخ، وال جيادل فيه إال معاند كما يشهد له الت  اإلسالمية ماثل تقره النصوص
ِ َولَۡوََّل َدۡفُع  ﴿:قال تعاىل َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ َِٰمُع َوبَِيعٞ َوَصلََو َمۡت َصَو ِ َُّهد  ُهم بَِبۡعٖض ل َُ َبۡع

ِ  ٱۡسمُ فِيَها  نَّ  ٱّللَّ اَۗ َوََلَنُِصَ ُ  َكثِۡي  هُ  ٱّللَّ َ نَّ إِ  ۥٓ  َمن يَنُِصُ ، تشري اآلية إىل ضرورة (3)﴾ ٤٠لََقوِيٌّ َعزِيٌز  ٱّللَّ
ة أو نصرانية، إسالمية أو يهودي تلك املعابد كانت  ،الدفاع عن دور العبادة اليت يذكر فيه اسم اهلل

ة املالكية )من أهل ئممن أ (4))قال ابن خويز منداد:  أو غري ذلك، كما نقل الطاهر بن عاشور
تضمنت هذه اآلية املنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم »ع يف العراق( أواخر القرن الراب

قلت: أما بيوت النار فال تتضمن هذه اآلية منع هدمها فإهنا ال يذكر فيها اسم « وبيوت نارهم
                                                 

 .123التوبة، اآلية: سورة  (1)
 .120-123، اآلية: السورة السابقة (2)
 .34احلج، اآلية: سورة  (3)
ري، علي بن إسحاق. ويكىن بأيب إسحاق الشريازي، الفقيه املالكي البص ابن خويز منداد: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن (4)

له كتاب كبري يف اخلالف، وكتاب يف أصول الفقه، ويف تفسري أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك، وله اختيارات 
، 1طداد، تفسير ابن خويز منعبد القادر حمجويب: ؛ 324وتأويالت على املذهب يف الفقه، واألصول، تويف سنة 

  هـ.1334
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اهلل وإّنا منع هدمها عقد الذمة الذي ينعقد بني أهلها وبني املسلمني، وقيل الصفة راجعة إىل 
الفقهاء جبواز إحداث الكنائس والبيع يف ديار اإلسالم، ووضعوا  ولقد أفىت ، (1)مساجد خاصة(

 . (2)له حدودا وضوابط
ويف قصة وفد نصارى جنران مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تتضح معامل الطريق اليت 

ه سِ ادَّ بىن عليها اإلسالم يف حتديد جمال احلريات الدينية مع املخالف، حبيث يقدم الوفد بزي ق  
ويعلن عن إحلاده ويشكك يف النبوة داخل املدينة، فكان سلوك النيب صلى اهلل عليه وسلم عنوانا 

 ان نزلتأن سورة آل عمر )بذكر ابن جرير الطربي: ، هوم احلريات وقبول الرأي اآلخرلتأصيل مف
، (3)ناحتجاًجا على طائفة من النصارى قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من جَنْرَا

فحاجُّوه يف عيسى صلوات اهلل عليه، وأحلدوا يف اهلل. فأنزل اهلل عز وجل يف أمرهم وأمِر عيسى 
  .(4)(من هذه السورة نيًفا ومثانني آية من أوهلا

استقر هذا اجمللس احلجاجي التواصلي، على أن أرسل رسول اهلل مع الوفد أبا عبيدة ف
 بقائهم على ملتهم.عامر بن اجلراح، ورضوا بإعطاء اجلزية و 

 كما ثبت من حديث ح َذيـَْفَة، قَاَل: َجاَء الَعاِقب  َوالسَّي د ، َصاِحَبا جَنْرَاَن، ِإىَل َرس وِل اللَّهِ 
َا ِلَصاِحِبِه: الَ تـَْفَعْل، فَـ  ْن َكاَن لَئِ  َواللَّهِ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ي رِيَداِن َأْن ي اَلِعَناه ، قَاَل: فـََقاَل َأَحد مه 

َوابـَْعْث َمَعَنا َرج اًل  ا اَل نـ ْفِلح  حَنْن ، َواَل َعِقبـ َنا ِمْن بـَْعِدنَا، قَاالَ: إِنَّا نـ ْعِطيَك َما َسأَْلتَـَنا،نَِبياا َفاَلَعننَ 
َعْث َمَعَنا ِإالَّ أَِميًنا. فـََقاَل:  ، فَاْسَتْشَرَف لَه  «أَِمنيٍ  أَلَبـَْعَثنَّ َمَعك ْم َرج اًل أَِميًنا َحقَّ »أَِميًنا، َواَل تـَبـْ

فـََلمَّا قَاَم، قَاَل « َن اجلَرَّاحِ ق ْم يَا أَبَا ع بَـْيَدَة بْ »َأْصَحاب  َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: 

                                                 
 .13/232ه، 1233 التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (1)
 .22-23، ص 1232ه/ 1342، 2، طأحكام الذميين والمستأمنيند. عبد الكرمي زيدان )أستاذ جبامعة بغداد(:  (2)
ن نواحي ران بأرض دمشق مباليمن... ومنه جاء القوم الذين أرادوا مباهلة النيب، صلى اهلل عليه وسّلم، وهناك جن جنران (3)

حوران ببصرى، وإليه ورد النيب، صلى اهلل عليه وسّلم، وعرفه الراهب حبريا يف القصة املشهورة يف أخبار معجزات النيب، صلى 
 .032-2/033م، 1220، 2، طمعجم البلداناهلل عليه وسّلم؛ احلموي: 

 .3/104ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (4)
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ختيار أيب عبيدة "أمني هذه ويف ا ، (1)«َهَذا أَِمني  َهِذِه األ مَّةِ »َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
األمة"، سريرة باهرة ودالالت ثاقبة، رسم هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنجه املشرق 

 واستطالعه املتألق لبيان الطريقة املثلى لتأمني من هلم ذمة على اجملتمع املسلم.
 للغري ةحول مسألة احلرية الديني لدى الصحابة الكرام ةللمزيد من عرض وضوح الرؤيو 

فإن رسائل اخللفاء الراشدين ألمرائهم يف األمصار، ّنوذج أبلج يف فهمهم رضي اهلل عنهم للمنهج 
يبدوا  ،لمنياحلريات الدينية لغري املس السليم الذي تعامل به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع

بسم اهلل الرمحن ، قال: " (2)ذلك واضحا يف رسالة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ألهل إيلياء
الرحيم هذا ما أعطى عبداهلل عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان أعطاهم أمانا ألنفسهم 
وأمواهلم ولكنائسهم وصلباهنم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسهم وال هتدم وال 

م وال يكرهون على دينهينتقص منها وال من حيزها وال من صليبهم وال من شيء من أمواهلم وال 
 .(3)يضار أحد منهم"

عن االستقامة يف تعامل أيب عبيدة عامر بن اجلراح مع  (4)كما يبني ما نقله أبو يوسف
 ا،شروعم اقربوه حواعت الصحابة الكرام يف استيعاب حرية ممارسة الشعائر التعبدية، جَ ضْ األمصار ن  

                                                 
، كتاب الفضائل، باب صحيح مسلم؛ 0/131، 3334، كتاب املغازي، باب قصة أهل جنران، رقمصحيح البخاري (1)

 .3/1332، 2324فضائل أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهلل تعاىل عنه، رقم
، عجم البلدانمموي، احلبكسر أوله والالم، وياء، وألف ممدودة، اسم مدينة بيت املقدس، قيل: معناه بيت اهلل؛ إيلياء:  (2)

 . 1/223م، 1220، 2ط
 .2/332ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (3)
هـ(: صاحب اإلمام أيب حنيفة،  132-113) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، أبو يوسف (4)

با ث. ولد بالكوفة. وتفقه باحلديث والرواية، مث لزم أوتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها عالمة، من حفاظ احلدي
وويل القضاء ببغداد أيام املهدي واهلادي والرشيد. ومات يف خالفته، ببغداد، وهو على القضاء. « الرأي»حنيفة، فغلب عليه 
د أيب مسن وهو« ط-اآلثار»و « ط-اخلراج »ويقال له: قاضي قضاة الدنيا من كتبه « قاضي القضاة»وهو أول من دعي 

و  «الرد على مالك ابن أنس»و « األمايل يف الفقه»و « أدب القاضي»و « اختالف االمصار»و « النوادر»حنيفة، و 
يف أربعني  «اجلوامع»و « الغصب واالسترباء»و « الصيد والذبائح»و « البيوع»و « الوكالة»و « الوصايا»و « الفرائض»

 .3/123 م، 2442، 10ط ،األعالم للزركليو ؛3/032ه، 1340، 3، طءسير أعالم النبال. الذهيب، فصال، وغريها
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ك كنائسهم ا على أن ترت ط عليهم حني دخلهحني صاحل  أبو عبيدة بن اجلراح أهل الشام واشرت )
أن ال حيدثوا بناء بيعة وال كنيسة، ...،وال يرفعوا يف نادي أهل اإلسالم صليبا وال  وعلىوبيعهم 

خيرجوا خنزيرا من منازهلم إىل أفنية املسلمني، وأن يوقدوا النريان للغزاة يف سبيل اهلل، وال يدلوا 
واقيسهم قبل أذان املسلمني وال يف أوقات أذاهنم وال خيرجوا للمسلمني على عورة، وال يضربوا ن

الرايات يف أيام عيدهم،...،فقالوا أليب عبيدة: اجعل لنا يوما يف السنة َنرج فيه صلباننا بال 
رايات، وهو يوم عيدنا األكرب؛ ففعل ذلك هلم وأجاهبم إليه فلم جيدوا بدا من أن يفوا هلم مبا 

 .(1)هذا(شرطوا ففتحت املدن على 
على ضوء هذه املسرية االستداللية تـََبني بأنه من أبرز مظاهر الكمال للمنهج القرآين 
تأمني جمال احلريات لآلخر، سواء الفردية منها أو اجلماعية، ليتسىن لكّل إنسان التنعم بأريج 

 .بعد االختيار الطوعي احلر احلرية وعبق االستسالم هلل رب العلمني

 .رشيد حرية التدينالمطلب الثالث: ت

 واخللوص من الشوائباحلرية قيمة حساسة وأمانة غالية، غايتها َسْوق اإلنسان حنو النقاء  
والكرامة، كما يدل عليها املعىن اللغوي، إال أن مجالية املصطلح ترتسخ برسم احلدود املعتربة، 

  ة والقلق واالكتئاب.الفتناحلرية مصدر  حينها فتصبح املؤصلة، لكيال تبدل النعمة نقمةوالضوابط 
يشهد التاريخ، أن اإلنسان ملا أطلق العنان للحرية وحترر من الدين، ومتلص من اهلدف  

الوجودي، تقيد بقيود اهلوى واألفكار اإلباحية اليت متكنت من وجوده، فأصبح يعيش حتت 
دون وضع ن للعقل، بضغوط املال والنزوات، وصار عبدا مملوكا لكل ما َنظَّر له هو، فأطلق العنا

الضوابط وحتديد املقاصد الكفيلة لضمان السعادة احلقيقية، فاستباح احملذور وتناول املقذور، 
،  فكان لزاما على األحرار أن خيوضوا معركة احلرية Tabou (2)-كسر الطابوهات-حتت شعار 

                                                 
 .102ص د.ط، ،الخراجأبو يوسف:  (1)
( أتى من لغات سكان جزر احمليط اهلادئ، وتعين احملرم أو املمنوع وقد تعين املقدس أحيانا، Tabouأصل كلمة تابو ) (2)

(، الذي يعترب أول أورويب 1332-1323زي جيمس كوك )أول من نقل الكلمة إىل الغرب، البحار واملستكشف اإلجنلي
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إلغراء من وحل النجدة إخواهنم يف اإلنسانية واقتالعهم من مستنقع االستعباد واإلباحية، و 
م لفطرة األا والغواية، مث إعطاء احلرية مكانتها احلقيقية برتشيدها ووضع اإلطار الذي يتناسب مع

فال تتعرض للشقاء واملقت، وذلك بالتعاون مع مجيع املكونات النزيهة، سواء منها   لإلنسان
وضع آليات نسانية، وذلك بمؤسسات الدولة أو اجملتمع املدين أو الشرفاء الغيورين على القيمة اإل

توعوية تـ قِنع اآلخر بضرورة خلق االنسجام بني الوحي والعقل واجلسد والروح، وبضرورة رفع 
فات دون تعكريها باخلال ،وإزالة الرواسب املتكدسة على فطرة اإلنسان ،الستار عن الثوابت

أي العام التحليل ر بذلك للر واآلراء الفرعية اليت زرعت الظنون لدى مجهور عريض من املتلقني، نوف
بشري التحريري الغريب، الذي خاضه الفكر ال النزيه والنقد احلر؛ ولقد استطاع أن خيلق املسار  

أو عصر اإلصالح، مقابل عصر الظالمية املتمثلة  (1)أثناء األعوام اليت أطلق عليها عصر التنوير
س الوقت فيها سيد املوقف، ويف نفيف الكنيسة حينها، هنضة صناعية خارقة براقة كان العقل 

متكن من إغراء اآلخر فأهان املقدس وسفه العفة واستباح احملذور، معتمدا على جمموعة من 
، لقد وصف رشيد رضا (2)التخصصات الدينية والفلسفية واالجتماعية والسياسية واألنثروبولوجية

لعلوم، بقدر رية فيهم، والتوسع يف احالة أوروبا بقوله: )وقد كانوا غلوا يف اإلحلاد عقب متكن احل
ما كان من غلو سيطرة الكنيسة على األفكار واألعمال، وألفوا كثريا من الكتب والرسائل يف 

                                                 
يزور الساحل الشرقي ألسرتاليا. وأعلن استيالء بريطانيا على تلك األراضي. وقد أصبحت أسرتاليا مستعمرة بريطانية يف سنة 

 https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة م، بعد رحلته.1788
ا كوسائل رن الثامن عشر دعيت بالتنوير واليت قامت بالدفاع عن العقالنية ومبادئهاملصطلح يشري إىل حركة ثقافية يف الق (1)

رواد هذه احلركة كانوا يعتربون مهمتهم قيادة العامل إىل التطور والتحديث وترك  لتأسيس النظام التشريعي بدال من الدين.
ومن مث للثورة  ذه احلركة أساسا وإطارا للثورة الفرنسيةالتقاليد الدينية والثقافية القدمية واألفكار الالعقالنية، لقد شكلت ه

 www.marefa.org عصر التنويراألمريكية وحركات التحرر يف أمريكا الالتينية. 
تتكون املادة من كلمتني من األصل اإلغريقي: األول )انثروبوس( أي اإلنسان، والثاين  (Antropologie)االنثروبولوجية:  (2)

أو املوضوع والدراسة، تعين يف جمملها دراسة اإلنسان يف أصوله التارخيية، العضوية واالجتماعية  )لوجوس( أي الكلمة
واحلضارية، ودراسة أّناط نشاطاته ووظائفه وعالقتها بالشخصية اإلنسانية وتطور كل ذلك يف الزمان واملكان؛ 

antropologie..wikipedia.org 
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الطعن يف هذا الدين، حىت كان خييل إىل زوار أوربة من أهل الشرق أن أوربة أصبحت مادية، ال 
 .(1)ا العامة املقلدون(تدين بدين، وإّنا بقي فيها بعض رسوم النصرانية يدين هب

العقالنية، فجعل من العقل احلاكَم األوحد لتحديد وضبط لقد تأسس هذا الفكر، على  
احلقائق، ونفى بذلك التقييم احلسي واملعيار الشعوري، فأعلن حربا شعواء على اخلرافة املتمكنة 

ميسح اخلرافة  قرون، وأن من اجملتمعات يف ذلك العصر، فاستطاع أن يغري من املعتقد املألوف ملدة
املتجذرة يف النفوس، إال أنه مل يكن يف مقدور  الفيلسوف أو املنظر إيقاف موجة األحقاد 
واألضغان واحلروب اليت عمت أوروبا ومناطق أخرى من العامل، واليت ذهب ضحيتها املاليني من 

شودين من  اجملتمعي املنالناس، ومل يستطع هذا النموذج من  التفكري أن خيلق األمن الفردي وال
 خالل حتديده ملفهوم احلرية.

إن عداء الفكر التنويري للكنيسة يف الغرب له مربراته املشروعة حينما أعلن ثورته على 
الالهوت يف عصر فساد الكنيسة، فلقد حجرت هذه األخرية على العقل واعتربته مناقضا لإلميان، 

ة، كما ساندت بل حتالفت مع امللكية يف االستبداد مما وسع نطاق اخلرافة والشعوذة واألسطور 
واستضعاف الرعية وإهناكها، فتولد عن هذا انتشار اخلوف وتفشي الظلم اجملتمعي وتسعر القمع؛ 
يقول رشيد رضا: )وقد وقع يف أوربة أن أخرب بعض رجال الكنيسة الذين كان يقلدهم اجلمهور 

ب، واختلت األعمال، وأمهل أمر العيال، ووقف بأن القيامة تقوم يف سنة كذا، فهلعت القلو 
املصدقون ما ميلكون على الكنائس واألديار، ومل هتدأ األنفس، ويثب إليها رشدها إال بعد ظهور  

  .(2)كذب النبأ مبجيء أجله دون وقوعه(
جة يشار إليه بأنه يقمع احلريات برغم الرؤية الناض اإلسالم من املستغرب اليوم أن أصبح 

 ملها يف جمال احلريات، سواء يف عالقته مع العقل حبيث جعل حرية االختيار حمور التكليف،اليت حي
  ذلك بقصدو اَن يتحكم يف حريته وليس العكس، أو على مستوى ترشيد احلريات، فجعل اإلنس

                                                 
 . 14/343، م1224 د.ط، ،تفسير المناررشيد رضا:  (1)
 . 2/324 م،1224املصدر نفسه،  (2)
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مقاومة اجلهل وإخراج الناس من االسرتقاق إىل التحرر، ومن الشقاء إىل السعادة ومن ظلمات 
  أنوار العلم. اجلهل إىل

نَزنۡلَا َعلَۡيَك   ١طه ﴿ :قال تعاىل
َ
، إذن ال حجة للمغرورين بالتفوق (1)﴾٢لِتَۡشَِقٰٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ َمآ أ

سريا ال م ماديا، عنصرا دنيويا اإلنسان فجعل من كان على حساب القيم واحلرياتاملادي الذي  
ور من أكل وشرب وملبس ومسكن شهخمريا ومستعبدا ال حرا، تابعا للمعروض، الهثا وراء امل

وملغيا  رارلسوف التنويري وجعله مصدر القوتفكري، م عطال مهمة العقل الذي دافع عنه الفي وفكر
 جل القيود اليت تستجيب لنداء الفطرة وتتناسب مع روحها وطبيعتها.

 .المطلب الرابع: نظام الحريات لغير المسلمين داخل المجتمع المسلم

عز وجل على اإلنسان بأن خلقه حرا يتصرف باختياره وإرادته، وجعله مسؤوال  اهلل لقد منَّ 
ِينَ وَ ﴿ :قال تعاىل على هذه النعمة، ومستأمنا َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعوَن  ٱَّلَّ

َ
﴿ :قال تعاىل، و (2)﴾٣٢ُهۡم ِۡل

ِينَ  ن َيُقولُو ٱَّلَّ
َ
ٓ أ َٰرِهِم بَِغۡۡيِ َحق ٍ إَِّلَّ ۡخرُِجواْ ِمن دَِي

ُ
َۗ اْ َربَُّنا أ ُ ِ َولَۡوََّل َدۡفُع  ٱّللَّ َمۡت  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ ِ َُّهد  ُهم بَِبۡعٖض ل َُ  َبۡع

َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََو ِ  ٱۡسمُ َصَو نَّ  ٱّللَّ اَۗ َوََلَنُِصَ ُ  َكثِۡي  هُ  ٱّللَّ َ إِنَّ  ۥٓ  َمن يَنُِصُ  َعِزيٌز لََقوِيٌّ  ٱّللَّ
العتماد يتعذر عليه ا س واملعتقداتاجملتمع املسلم الذي حيوي العديد من األجنا إال أن، ، (3)﴾

تم وضع نظام  ليهع فقط على القيمة الدينية والرقابة اإلهلية ألفراده لضبط شؤوهنم وحرياهتم، مما حي 
اهلل  بتوافقي ودستور م قن ن يتناسب مع الواقع املكاين والزماين ويراعي املقاصد اليت جاء هبا كتا

ه تعاىل، حيفظ للمجتمع وقاره وأمنه، وي لزم املنتسبني هلذا احمليط االنضباط به واحملافظة على بنود
لتفادي التأسن اجملتمعي والتفلت األمين؛ ولقد ضمنت الدولة اإلسالمية دوما األمن واحلرية لغري 

مية، مامل َيْسعوا عصور اإلسالاملسلمني فتمتعوا جبميع حقوقهم ونعموا باألمن واحلرية على امتداد ال
إىل زعزعة األمن وإشاعة االحنالل يف اجملتمع، كنشر العقائد الباطلة واألفكار الواهية واألخالق 
الذميمة والتصرفات الشنيعة من غش واحتكار وتعامل بالربا وامليسر ونشر للفاحشة وبث للكراهية 

                                                 
 .2-1طه، اآلية:سورة  (1)
 .3املؤمنون، اآلية: سورة (2)
 .34سورة احلج، اآلية: (3)
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  تسيء إىل الفطرة اإلنسانية وتتسبب يفوما إىل ذلك من املعامالت اليتوالعداوة بني الناس، 
 الضنك املعيشي للعنصر البشري.

ولقد اعتمد القرآن الكرمي عددا كثريا من النصوص لردع املفسدين ودعوهتم لإلصالح  
َۡجَعِيَ فََوَرب َِك لَنَۡس  ﴿:قوله سبحانهيف األرض، ك

َ
ُهۡم أ  ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم ََّل ﴿ وقال تعاىل: ،(1)﴾ ...لَنَّ

ۡرِض ُتۡفِسُدواْ ِِف 
َ
فاآلية تشري إىل تنبيه املفسد إىل جمال اإلفساد،   ،(2)﴾١١قَالُٓواْ إِنََّما ََنُۡن ُمۡصلُِحوَن  ٱۡۡل

                                      "وإذا قيل هلم"، وتذكريهم حبدود احلريات املتاحة هلم داخل النظام الواحد.                     
مر إذا زىن أهل الذمة أو شربوا اخل قال مالكيف التمهيد: ) اهلل رمحه ابن عبد الرب ذكر 

فال يعرض هلم اإلمام إال أن يظهروا ذلك يف ديار املسلمني ويدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم 
ۡرِض َوََّل ُتۡفِسُدواْ ِِف  ﴿:وقال تعاىل؛ (3)(السلطان من اإلضرار باملسلمني

َ
ا َخۡوف   ٱۡدُعوهُ َها وَ َبۡعَد إِۡصَلَٰحِ  ٱۡۡل

ِ َوَطَمًعا  إِنَّ رََۡحََت  َِن  ٱّللَّ  . (4)﴾ ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِيَ قَرِيٞب م 
ضرار الذي أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم هبدمه كما ورد يف بعض الكما يف قصة مسجد 

ع كيان ر الروايات، وال جيوز بأية حال اعتبار هذا الصنيع تضييقا على جمال احلريات، ألن قبول ز 
لب الضطراب يف قسرطاين داخل مؤسسة التقوى ِإْذٌن بإخالل األمن الروحي ونشر الفتنة وا

ِينَ وَ  ﴿:قال تعاىل، اجملتمع املسلم َُذواْ  ٱَّلَّ ا َوَتۡفرِيَقَۢا َبۡيَ  ٱَّتَّ ا َوُكۡفر  ار  ا َِضَ ا ل َِمۡن ِإَو ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َمۡسِجد  ۡرَصاد 
َ َحاَرَب  َرۡدنَآ إَِّلَّ ۥ َورَُسوَلُ  ٱّللَّ

َ
ٍۖ ِمن َقۡبُل  َوََلَۡحلُِفنَّ إِۡن أ ُ وَ  ٱۡۡلُۡسَِنَٰ َِٰذبُونَ  ٱّللَّ ، ذكر اإلمام (5)﴾ يَۡشَهُد إِنَُّهۡم لََك

َعرَّض لسياق واليت يف جمملها تَـ  ،عند تفسريه هذه اآليات جمموعة من الروايات رمحه اهلل الطربي
ىت اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعين من تبوك حاخليانة الذي أحاط بالقصة، فقال:" أقبل رسول 

نزل بذي أوان، بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار. وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه 

                                                 
 .23-22سورة احلجر، اآلية:  (1)
 .14البقرة، اآلية: سورة (2)
 .13/323 ،ه1333التمهيد،بن عبد الرب:  (3)
 .03األعراف، اآلية: سورة  (4)
 .143التوبة، اآلية: سورة  (5)
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وهو يتجهز إىل تبوك، فقالوا: يا رسول اهلل إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية 
 .ا فتصلي لنا فيهوالليلة الشاتية، وإنا حنب أن تأتين

أو كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « إين على جناح سفر وحال شغل»فقال: 
جد، فلما نزل بذي أوان أتاه خرب املس«. ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء اهلل فصلينا لكم فيه»

ي دفدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بين سامل بن عوف، ومعن بن ع
انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدماه »أو أخاه عاصم بن عدي أخا بين العجالن، فقال: 

 .(1)«وحرقاه
اجب تقره ألفراد، و إن حبس احلريات املائعة واملروعة، هبدف استقرار اجملتمعات ومحاية ا

 فوق أرضه تعاىلكما أن قيمة التدافع هدي رباين جعلها اهلل   السنن اإلهلية واألنظمة الوضعية،
للحفاظ على التوازن والصالح، والسري باإلنسانية حنو التعاون املشرتك، والتصدي للمنزلقات 

م احلريات العامة أو باس املغرضون واالنتهازيون ج هلاالالصقة بتكوين اإلنسان واليت ي رو   األخالقية
ِ َولَۡوََّل َدۡفُع ﴿ :اخلاصة. قال تعاىل َُ  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ َٰٞت َوَمَسَِٰجُد َبۡع َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََو َمۡت َصَو ِ َُّهد  ُهم بَِبۡعٖض ل

ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكُر فِيَها  نَّ  ٱّللَّ اَۗ َوََلَنُِصَ ُ  َكثِۡي  هُ  ٱّللَّ َ إِنَّ  ۥٓ  َمن يَنُِصُ َأْي َلْواَل ؛ قال القرطيب: )(2)﴾لََقوِيٌّ َعزِيٌز  ٱّللَّ
َم يف َزَمِن م وسَ  ْفع  هَل د  ، َويف َزَمِن ِعيَسى الصََّواِمع  َواْلِبَيع ،َهَذا الدَّ َويف َزَمِن حم َمٍَّد َعَلْيِه  ى اْلَكَناِئس 

 .(3)السَّاَلم  اْلَمَساِجد (
 

 

 

 

                                                 
 ،الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي:  .11/333ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (1)

. قال الشيخ األلباين: احلديث مشهور يف كتب السرية، وما أرى إسناده يصح، 3/020 م 2443هـ/  1323، 1ط
 .0/334 م،1230هـ / 1340، 2طمنار السبيل،  إرواء الغليل في تخريج أحاديثاأللباين: 

 .34احلج، اآلية: سورة  (2)
 .12/34، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (3)
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 .المبحث الثاني: الردة العقدية وموقعها من الحرية الدينية                 

ت احلقل دد بني العديد من مكونامن املوضوعات اجلسيمة واحلرجة اليت وقع فيها االرتباك والرت 
الديين، سواء من اخللف أو السلف، مسألة الردة، فأصبحنا نقرأ ونسمع العديد من األحكام 

اليت تستبيح الدماء وتروع اآلمنني حتت ذريعة قتل املرتد، الشيء الذي حيضنا بإحلاح على 
 الم بإمجاع.ة اليت أمنها اإلسالبحث بعمق وجبدية يف مسائلها، وبيان مكانتها من احلرية العقدي

 . المطلب األول: قتل المرتد بين اإلثبات واإلبطال

تفاديا لالجتزاء، حناول قدر املستطاع، استحضار جل النصوص اليت ارتكز عليها العلماء للبث 
يف موضوع حد الردة، لعلنا نوفق بإذن اهلل لالستنتاج املوافق للصواب؛ لكن قبل ذكر هذه 

ليق عليها فإنين أقدر شأو تعريف املصطلحات املعنية بالبحث، فإن احلكم على النصوص والتع
 الشيء فرع عن تصوره.

 :الردة في اللغةمعنى -4
وهو رْجع الشيء. وردَّه عليه: مل يقبله منه. وردَّه عنه:  "ددصل املادة من اجلذر الثالثي "ر أ

 حتول عنه. صرفه عنه. وارتدَّ عن الشيء: آل عنه. وارتدَّ عن الشيء:
قال اخلليل بن أمحد: )الرَّدُّ مصدر َرَدْدت  الشيَء،...، والردة: مصدر االرتداد عن 

: َرَدْدت  الشَّْيَء أَر دُّه  َرداا. َومس  يَ )ردَّ(، قال ابن فارس: ، و (1)الدين(  اْلم ْرَتدُّ ه َو َرْجع  الشَّْيِء. تـَق ول 
َوقد اْرَتدَّ،  (ويف تاج العروس: )الر دَّة ، )بِاْلَكْسِر: االسم  ِمَن االْرِتدادِ ، (2)(أِلَنَّه  َردَّ نـَْفَسه  ِإىَل ك ْفرِهِ 

عد وارَتدَّ َعنه : حَتوََّل، َوِمْنه الر ّدة َعن اإِلسالِم، َأي الرجوع  َعنه ، وارَتدَّ ف الٌن َعن ِديِنه، ِإَذا َكَفَر ب
 .(3)ِإسالِمِه(

                                                 
 .3/3، العينالفراهيدي:  (1)
 . 2/333، م1232هـ/1322، مقاييس اللغةابن فارس:  (2)
 . 3/24، ه1313، تاج العروس من جواهر القاموس :الزَّبيدي (3)
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ر دُّه َرّداً ْرف  الشَّْيِء وَرْجع ه. والر ّدة، بِاْلَكْسِر: َمْصَدر  قـَْوِلَك ردَّه يَـ يف لسان العرب: ) الرَّدُّ: صَ و 
 .(1)ورِدَّة. والر دَّة : ااِلْسم  ِمَن ااِلْرِتَداِد(

 :الردة في االصطالحمعنى -8
 ةيف تعريفه للردة: )حقيقتها، وهي قطع اإلسالم، وحيصل ذلك تار  رمحه اهلل قال اإلمام النووي
كفر، وتارة بالفعل، واألفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر عن تعمد واستهزاء   بالقول الذي هو

 .(2)بالدين صريح(
فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود اإلميان، إذ : )رمحه اهلل(3)عرفها الكاساين

 .(4)الشرع( الردة عبارة عن الرجوع عن اإلميان، فالرجوع عن اإلميان يسمى ردة يف عرف
 اخْل ر وِج ِمْن ِدينِ  ا َعَلىَصاَر اْسم  الر دَِّة َلَقًبا َشْرِعيا : )رمحه اهلل يقول الطاهر بن عاشور

ْساَلِم َوِإْن مَلْ َيك ْن يف َهَذا اخْل ر وِج ر ج وٌع ِإىَل ِديٍن َكاَن َعَلْيِه َهَذا اخْلَارِج    .(5)(اإْلِ

                                                 
 .3/132، هـ1313، 3ط فصل الراء مادة "ردد"، ،لسان العربابن منظور:  (1)
 .14/33م، 1221هـ/1312، 3ط، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي:   (2)
م(: فقيه حنفي، من أهل  1121هـ =  033أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاشاين وقيل الكاساين عالء الدين )  (3)

يف حلب؛  ط( سبع جملدات، فقه، و )السلطان املبني يف أصول الدين( . تويف -ع الصنائع يف ترتيب الشرائع حلب. له )بدائ
 .2/34، األعالم للزركلي

 .3/133هـ، 1343، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين:  (4)
 .2/332ه، 1233 ،د.ط التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (5)
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 االرتداد: )معناه اخلروج عن الدين، ويسمى ذلك ردة؛ ألنه يف معىن رمحه اهلل(1)قال أبو زهرة
انصراف عن احلق بعد أن اهتدى، ورجوع إىل الظالم بعد أن خرج إىل النور، وهو كمن يرتد 

 .(2)على أدباره غري مبصر الطريق الضال الذي يسلكه ألنه اَل يواجهه(
صراف لية: الردة هي االنبعد هذه التعريفات ميكن استخالص الداللة االصطالحية التا

 عن اإلسالم طوعا بفعل أو قول بعد اإلميان به اختيارا. 

 .المطلب الثاني: عقوبة المرتد في القرآن الكريم

ُ َكۡيَف َيۡهِدي }قال تعاىل:  نَّ  ٱّللَّ
َ
ا َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم َوَشِهُدٓواْ أ ٞ وََجآَءُهُم  ٱلرَُّسوَل قَۡوم  َِنَُٰت  َحق  ُ وَ  ٱِۡلَي   ٱّللَّ

َٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ ََّل َيۡهِدي  {٨٦ ٱلظَّ
(3).  

َها }:يقول تعاىل يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ِِت  ۦَءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِ  ٱَّلَّ

ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ ُهۡم َوُيِحبُّ  ٱّللَّ  ۥٓ ونَهُ بَِقۡوٖم َُيِبُّ

}
(4).  

فؤ واهلل قادر على أن يأيت مبن هم ك ه،فاإلسالم مستغن عمن لفظه ط هر هذا الدين وعفة قيم
 .  ضب اهلل، واخليبة كل اخليبة ملن حرمها وحل عليه غاهلل تعاىل حبةل أعبائه، يستشرفون مبحلم

                                                 
م، 1323 سنة د بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة يف احمللة الكربى التابعة حملافظة الغربية مبصرولد حممد بن أمح (1)

عة ولقد دّرس مادة اخلطابة والشري حاصل على عاملية القضاء الشرعي، كان مدرسا يف العديد من املؤسسات التعليمية
الشريعة فيها،  ماليت شهدت أخصب حياته الفكرية حىت ترأَّس قسوتدرَّج أبو زهرة يف كلية احلقوق  اإلسالمية جبامعة األزهر،

حكام الرتكات أ تاريخ املذاهب اإلسالمية، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرمية يف الفقه اإلسالمي،: من أشهر مؤلفاته
ومل يكمل تفسريه الذي  م1233 سنة رمحه اهلل تويف زهرة التفاسري، حماضرات يف النصرانية، علم أصول الفقه، واملواريث،

 بتصرف. .https://islamsyria.com، العالمة الشيخ أبو زهرة، رابطة العلماء السوريينوصل فيه عند سورة النمل. 
 .0/2233، د.ط، زهرة التفاسيرأبو زهرة:  (2)
 .33سورة آل عمران، اآلية:  (3)
 .03ية: سورة املائدة، اآل (4)

https://islamsyria.com/
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ا }قال تعاىل:  مَّ
َ
ٞ  فَأ ِينَ يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوه ۡت  ٱَّلَّ َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكمۡ  ٱۡسَودَّ

َ
ُذوقُواْ فَ  وُُجوُهُهۡم أ

{١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُروَن  ٱۡلَعَذاَب 
(1).  

رع اآلية أذن املرتد تق والتهويل الرهيب هبذا االستفهام االستنكاري وهبذا املصري األخروي املشؤوم
 لعله يتعظ ويرجع إىل رشده. 

ِينَ إِنَّ } قال تعاىل: ْ َكَفُرواْ ُثمَّ  َءاَمُنواْ ُثمَّ َكَفُرواْ ُثمَّ َءاَمُنواْ ُثمَّ  ٱَّلَّ ا لَّۡم يَُكِن  ٱۡزَداُدوا ُ ُكۡفر   َِلَۡغفِرَ  ٱّللَّ

 َۢ َٗ {١٣٧لَُهۡم َوََّل َِلَۡهِدَيُهۡم َسبِي
(2).  

اآلية وت دين االرتباك العقدي والرتدد يف اإلميان وتصف مصري املرتدين يوم احلساب  هذه تستنكر
من خالل  ارةدر اإلشجتكما   ،واللعنة عليهمبانية وحلول الغضب وتنذرهم باحلرمان من العناية الر 

 ه. باحلياة يف الدنيا بعد ارتداده املرة تلو املرة دون إقامة حد القتل علييتمتع املرتد  هذه اآلية أن
ِ }وقال تعاىل:  ِ َمن َكَفَر ب ۡكرِهَ َوقَۡلُبهُ  ۦٓ ِمنَۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ  ٱّللَّ

ُ
ِ  ۥإَِّلَّ َمۡن أ َۢ ب يَمَٰنِ ُمۡطَمئِنُّ َح  ٱۡۡلِ ن َُشَ َوَلَِٰكن مَّ

 ِ َِن  ٱۡلُكۡفرِ ب ٞب م  َُ ا َفَعلَۡيِهۡم َغ ِ َصۡدر  {١٠٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱّللَّ
(3).  

ِينَ إِنَّ } وقال تعاىل: ْ  ٱَّلَّ وا َ لَُهُم  ٱۡرتَدُّ ِنَۢ َبۡعِد َما تَبَيَّ َٰرِهِم م  ۡدَب
َ
ٰٓ أ ۡيَطَٰنُ  ٱلُۡهَدىلََعَ َ  ٱلشَّ ۡمَلَٰ ل

َ
َل لَُهۡم َوأ ۡم هُ َسوَّ

٢٥}
(4).  

َ  ﴿ يف هذه اآلية يربز احلق تبارك وتعاىل طبيعة اإلدبار من بعد بيان طريق اهلدى، ِنَۢ َبۡعِد َما تَبَيَّ م 
، وهذه مسألة أساسية يف أمور العقيدة، لكيال نتسرع يف احلكم على املرتد الذي ﴾ ٱلُۡهَدىلَُهُم 

 ومسائل لتباس اليوم لتشعب وسائل التفكريشق عليه التخلص من الشبهات العالقة، وما أكثر اال
 يسقط ضحيتها العديد من األشخاص.يسهل نشرها فالتشويش اليت 

                                                 
 .143سورة آل عمران، اآلية: ( 1)
 .133سورة النساء، اآلية: ( 2)
 .143سورة النحل، اآلية: ( 3)
 .20سورة حممد، اآلية:  (4)
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ۡعَرابِ قُل ل ِۡلُمَخلَّفَِي ِمَن }ويف قوله تعاىل: 
َ
ۡو يُۡسلُِموَنۖٗ  ٱۡۡل

َ
َٰتِلُوَنُهۡم أ َٰ ٖس َشِديٖد تُ

ۡ
ْوِِل بَأ

ُ
 َسُتۡدَعۡوَن إََِلَٰ قَۡوٍم أ

ُ ۡؤتُِكُم فَإِن تُِطيُعواْ يُ  َلِ  ٱّللَّ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ِن َقۡبُل ُيَعذ  ُۡتم م  اۖٗ ِإَون َتَتَولَّۡواْ َكَما تََوَلَّ ۡجًرا َحَسن 

َ
اأ { ١  م 

(1). 

قال  ْأٍس َشِديٍد""أ ويل بَ )رمحه اهلل: قال الطربي يف تفسري "أويل بأس شديد" ما نقله عن الزهري
قد َشكََّلت جمموعات الردة يف آخر حياة النيب صلى اهلل ل (2)(بنو حنيفة مع م َسيلمة الكّذاب.

شى خيعليه وسلم خطرا حتميا على دولة اإلسالم، وصفها كتاب اهلل تعاىل بالبأس الشديد مما 
  .كما سوف يأيت معنا عند دراستنا ألحاديث الردة  ى أمن واستقرار اجملتمع املسلممن خطرها عل

ِينَ إِنَّ }قال تعاىل:  ْ ُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ُثمَّ َكفَ  ٱَّلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ٱۡزَداُدوا
ُ
ا لَّن ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم َوأ ٓالُّونَ ُكۡفر  َُّ   ٱل

٩٠}
(3).  

وُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن  الُونَ َوََّل يَزَ }قال تعاىل:  َٰ يَُردُّ َٰتِلُونَُكۡم َحَّتَّ َٰ ْ  يُ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن  ٱۡسَتَطَُٰعوا
ۡعَمَٰلُُهۡم ِِف  ۦنِهِ دِي

َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡنَياَفَيُمۡت َوُهَو ََكفِٞر فَأ ۡصَحَُٰب  ٱٓأۡلِخَرةٍِۖ وَ  ٱلُّ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ُهۡم فِيَها  ٱنلَّارٍِۖ َوأ

وَن  {٢١٧َخَِٰلُ
(4).  

يفهم من قوله تعاىل: "فيمت وهو كافر" دوام املرتد واستمراره على الكفر إىل حني موته، فاكتفى 
ْولِِه: َحِبَطْت : )َوجَي وز  َأْن َيك وَن اْلَمْعىَن يف قَـ رمحه اهلل لنص بذكر مصريه بعد موته؛ قال الرازيا

ْضرَاِر بِاْلم ْسِلِمنَي َوم َكاَيَدهِتِْم بِااِل  نْيا َأنَّ َما ي رِيد ونَه  بـَْعَد الر دَّةِ ِمَن اإْلِ  نِْتَقاِل َعْن ِديِنِهمْ أَْعماهل  ْم يف الدُّ
ْساَلَم بِأَْنَصارِِه( ْعزَاِز اللَِّه اإْلِ ، وعليه فاإلسالم مستغن (5)يـَْبط ل  ك لُّه ، َفاَل حَيْص ل وَن ِمْنه  َعَلى َشْيٍء إلِِ

 وإىل دينه. تعاىل ، بل الناس يف حاجة إىل اهلل، واهلل غين عن العبادعن الناس

                                                 
 . 13 :، اآليةسورة الفتح( 1)
 .22/224، تفسير الطبري ،الطربي( 2)
  .24سورة آل عمران، اآلية:  (3)
 .213سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .3/323 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،فخر الدين،  الرازي، (5)
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تنكر وتشنع  اأهن كتاب اهلل تعاىليف   مجيع اآليات اليت تناولت موضوع الردةن خالل يتضح م
 وليس فيها ،يوم القيامة كما تؤكد على زوال وحمق الربكة يف الدنيا الرهيبة الفعل وتبني خامتة املرتد

 . ما يفيد العقاب الشائع بني الفقهاء
 المطلب الثالث: أدلة القائلين بقتل المرتد لمجرد ردته

 :احلديثية موعة من النصوصلقد اعتمد أصحاب القول بقتل املرتد على جم
 أَنَا ملَْ َعْن ِعْكرَِمَة، َأنَّ َعِلياا َرِضَي اللَّه  َعْنه ، َحرََّق قـَْوًما، فـَبَـَلَغ اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل: َلْو ك ْنت  -4

ب وا ِبَعَذا»أ َحر قْـه ْم أِلَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، َولََقتَـْلتـ ه ْم َكَما قَاَل النَّيبُّ «لَّهِ ِب الاَل تـ َعذ 
َل ِديَنه  فَاقْـتـ ل وه  »َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:   . (1)«َمْن َبدَّ

 تعليق على الحديث:  -
يعترب هذا احلديث من أخبار اآلحاد، ولست  من الذين يتصدون للعمل خبرب الواحد الصحيح يف 

دد أن عاه، ألنه يعطل العديد من األحكام الشرعية، علما هذا مسلك ال حتمد عقبف احلدود،
جدا، واألدلة على وجوب العمل خبرب الواحد من الكتاب والسنة  األحاديث املتواترة حمدود

  (2)، فصل فيها اإلمام الشافعي يف الرسالة بشكل ممنهج ودقيق.واإلمجاع ثابتة وقطعية
د، ولكن شكل املنت والسند يفتح جمموعة ليس العيب أن يروى هذا احلديث خبرب اآلحا -

، منها أن هذه الصيغ فيها من الغموض ما ال يتناسب مع البيان النبوي الشريف تساؤالت
 . ميع التأويالتجل على مصراعيه يفتح الباب ، الذي يرتكعهود، مثل العموم يف كلمة "دينه"امل
ري، ننقل بعض ابن عباس قيل فيه الكثأما فيما يتعلق بالسند فعكرمة موىل الصحايب عبد اهلل  -

 ما ورد يف جرحه وتوهينه. 

                                                 
 .3/31، 3413كتاب اجلهاد والسري، باب ال يعذب بعذاب اهلل، رقم:  صحيح البخاري، (1)
 .1/341ه، 1303، 1، طالرسالة :الشافعي (2)
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قال ابن عبد الرب: )مل يكتب مالك حديث عكرمة موىل ابن عباس قال ألنه كان يرى رأي 
 .(2)((1)األباضية

قال بن حجر: )عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه 
ديث واحد يف احلج مقرونا بسعيد بن جبري وإّنا تركه مسلم لكالم مسلم فلم خيرج له سوى ح

 .(3)مالك فيه(
إشكالية عدم ورود االستتابة يف احلديث، مع أن جل الفقهاء يقيمون حد الردة على املرتد  -

 بعد اإلصرار. 
)واحلديث عندي فيه مضمر وذلك ملا صنعه الصحابة رضي اهلل عنهم من  قال ابن عبد الرب:

تتابة ألهنم مل يكونوا جيهلون معىن احلديث فكأن معىن احلديث واهلل أعلم "من بدل دينه االس
فاقتلوه" إن مل يتب، وقال مالك رمحه اهلل إّنا عىن هبذا احلديث من خرج من اإلسالم إىل الكفر 
وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إىل كفر فلم يعن هبذا احلديث وعلى قول 

الك هذا، مجاعة الفقهاء إال أن الشافعي رمحه اهلل قال إذا كان املبدل لدينه من أهل الذمة كان م
 .(4)لإلمام أن خيرجه من بلده ويلحقه بأرض احلرب(

عليٍّ رضي اهلل عنه على إحراق املخالف، وهو الذي نشأ رضي اهلل عنه يف  إشكالية إقبال-
 أن فعل التحريق غريب عن التشريع اإلسالمي. لم، ويعأحضان النبوة وهنل من معني منهجها

 إشكالية عدم استحضار علّي رضي اهلل عنه هلذه السنة القولية. -
اعتمادا على العلل املذكورة واجلارحة سواء يف املنت أو يف السند، أرجح القول بعدم االحتجاج 

 حد القتل. يف هبذا احلديث للتشريع يف نظام العقوبات باألحرى 

                                                 
املتوىفَّ  ك بن مروانعبد امللاإلباضية: نسبة إىل عبد اهلل بن إباض، يعترب أحد رءوس اخلوارج من طبقة التابعني، عاصر  (1)

 .1/133م، 1230ه/1320، 2ط الملل والنحلهـ؛ الشهرستاين: 33سنة 
 .2/23 د.ط، ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب:  (2)
 . 1/320ه، 1332، فتح الباري ابن حجر: (3)
 . 0/312، التمهيدابن عبد الرب:  (4)
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ب و َبْكٍر بـَْعَده  ، ْن َأيب ه رَيـْرََة، قَاَل: َلمَّا تـ و يفَ  َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْست ْخِلَف أَ عَ  -8
ول  اَل َرس  وََكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن اْلَعَرِب، قَاَل ع َمر  ْبن  اخلَْطَّاِب أِلَيب َبْكٍر: َكْيَف تـ َقاِتل  النَّاَس، َوَقْد قَ 

 اهلل ، َفَمْن قَاَل: اَل إِلََه أ ِمْرت  َأْن أ قَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَق ول وا: اَل إِلََه ِإالَّ »اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َواهلِل أَل قَاتَِلنَّ " و َبْكٍر:ب  ِإالَّ اهلل  ، فـََقْد َعَصَم ِمين  َمالَه ، َونـَْفَسه ، ِإالَّ حِبَق ِه َوِحَساب ه  َعَلى اهلِل "، فـََقاَل أَ 

دُّونَه  ِإىَل َرس وِل َمْن فـَرََّق بـَنْيَ الصَّاَلِة، َوالزََّكاِة، فَِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ اْلَماِل، َواهلِل َلْو َمنَـع وين ِعَقااًل َكان وا يـ ؤَ 
خلَْطَّاِب: "فـََواهلِل، َما ه َو ِإالَّ َأْن فـََقاَل ع َمر  ْبن  ا اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َلَقاتـَْلتـ ه ْم َعَلى َمْنِعِه"،

 .(1)رَأَْيت  اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َقْد َشرََح َصْدَر َأيب َبْكٍر لِْلِقَتاِل، فـََعَرْفت  أَنَّه  احلَْقُّ"
 تعليق على الحديث:-
ب استالمه قائد عق لقد واجه أبو بكر رضي اهلل عنه أخطر حمك تارخيي وأكرب حتدي لقيه -

فلم يلبث أبو بكر إال أياما قالئل حىت ارتدت العرب احلكم، ذكر الواقدي يف كتاب الردة: )
فكان احلزم  ،(2)(نبوة، ومنهم من ارتد ومنع الزكاةعلى أعقاهبا كفارا، فمنهم من ارتد وادعى ال

 السبيل األوحد لتجاوز هذه الفرتة احلرجة من التاريخ اإلسالمي.
استدل عمر رضي اهلل عنه هبذا احلديث ليَـر دَّ أبا بكر عن قتال من أعلن الشهادتني وإن  لقد -

منعوا الزكاة، فدافع عن رأيه بإحلاح من خالل سؤاله االستنكاري، إال أن أبا بكر رضي اهلل عنه 
د ر اعترب عدم أداء الرعية املستحق عليهم، كما كان على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مت

 يستحق التأديب واملقاتلة.  
املقاتلة يف احلديث ليست هي القتل ألن يف املقاتلة مدافعة؛ قال ابن دقيق العيد: )فإن املقاتلة  -

مفاعلة تقتضي احلصول من اجلانبني، وال يلزم من وجوب املقاتلة على الصالة وجوب القتل عليها 
 .(3)إذا تركها من غري أن يقاتلنا، واهلل أعلم(

                                                 
اب االعتصام بالكتاب والسنة، بَاب  ااِلْقِتَداِء ِبس َنِن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، ، كتصحيح البخاري (1)

 .1/01، 24كتاب اإلميان باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، رقم  صحيح مسلم،. 2/23، 3233رقم
 .33ص هـ،1314، 1ط ذكر المثنى بن حارثة "الشيباني"كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق و الواقدي:  (2)
 .33م، ص 2443ه/1323، 3ط ،شرح األربعين النوويةابن دقيق العيد:  (3)
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وام دإشكالية العموم يف قتال مجيع الناس الواردة يف احلديث، مع كما يف نفسي شيء من  -
 الديار اإلسالمية كما هو معلوم ويشهد له التاريخ. يفرار غري املسلمني استق

 ِمْن ع ْكٍل، َفَأْسَلم وا، رٌ َعْن أََنٍس َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َقِدَم َعَلى النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم نـَفَ -2
ِديَنَة 

َ
فـََفَعل وا َفَصحُّوا فَاْرَتدُّوا « افََأَمَره ْم َأْن يَأْت وا إِِبَل الصََّدَقِة، فـََيْشرَب وا ِمْن أَبـَْواهِلَا َوأَْلَباهنَِ »فَاْجتَـَوْوا امل

فـََقَطَع أَْيِديـَه ْم َوأَْرج َله ْم َومَسَلَ أَْعيـ نَـه ْم، »َفأ يتَ هِبِْم َوقـَتَـل وا ر َعاتـََها، َواْسَتاق وا اإِلِبَل، فـَبَـَعَث يف آثَارِِهْم، 
 .(1)«مث َّ مَلْ حَيِْسْمه ْم َحىتَّ َمات وا

يفهم من تبويب العلماء هلذا احلديث حتت باب احملاربني واملرتدين، بأن سبب العقوبة اليت  
ذه الصفة و واهلل أعلم أن املوجب للعقوبة هباستحقها النفر كانت نتيجة الردة واحلرابة، والذي يبد

 يتناسب مع حد احلرابة وذلك لنكارة وفظاعة اخليانة اليت نصبوها للرعاة.  
رَْأِسِه ِمْغَفر،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،" َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة َعاَم اْلَفْتِح َوَعَلى-1

، فـََقاَل َماِلٌك: «اقْـتـ ل وه  »نـََزَعه  َجاَءه  َرج ٌل، فـََقاَل: "اْبن  َخَطٍل م تَـَعل ٌق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة"، فـََقاَل: فـََلمَّا 
 .(2)"نـََعْم"

قال النووي يف شرح مسلم: )إّنا قتله ألنه كان قد ارتد عن اإلسالم وقتل مسلما كان خيدمه 
لى اهلل عليه م ويسبه وكانت له قينتان تغنيان هبجاء النيب صوكان يهجو النيب صلى اهلل عليه وسل

 .(3)وسلم واملسلمني(

                                                 
ْفِر َوالر دَِّة، رقم،  صحيح البخاري (1) َحارِِبنَي ِمْن َأْهِل الك 

 
 صحيح مسلم،؛ و3/132، 3342كتاب احلدود، بَاب  امل

ْرَتِديَن، رقمكتاب اْلَقَساَمِة َواْلم َحا يَاِت، باب ح ْكِم اْلم َحارِِبنَي َواْلم   .  3/1223، 1331رِِبنَي َواْلِقَصاِص َوالد 
، 3433، كتاب اجلهاد والسري، بَاب  قَـْتِل اأَلِسرِي، َوقَـْتِل الصَّرْبِ، رقمصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  (2)

 . 2/232، 1303ِز د خ وِل َمكََّة ِبَغرْيِ ِإْحَراٍم، رقم ، كتاب احلج، بَاب  َجَواصحيح مسلم. و3/33
 .2/132ه، 1322، 2طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  (3)
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قال اخلطايب: )وكان ابن خطل بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف وجهة مع رجل من 
األنصار وأمر األنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على األنصاري فقتله وذهب مباله 

 .(1) صلى اهلل عليه وسلم له األمان وقتله حبق ما جناه يف اإلسالم(فلم ينفذ رسول اهلل
 َجَبٍل ِإىَل َعْن َأيب بـ ْرَدَة، قَاَل: بـََعَث َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم أَبَا م وَسى، َوم َعاَذ ْبنَ  -3

َيس رَا َوالَ » َقاَل: ٍف، قَاَل: َوالَيَمن  خِمْالَفَاِن، مث َّ الَيَمِن، قَاَل: َوبـََعَث ك لَّ َواِحٍد ِمنـْه َما َعَلى خِمْالَ 
اِحٍد ِمنـْه َما ِإَذا َساَر يف ، فَاْنطََلَق ك لُّ َواِحٍد ِمنـْه َما ِإىَل َعَمِلِه، وََكاَن ك لُّ وَ «تـ َعس رَا، َوَبش رَا َوالَ تـ نَـف رَا

 َأْرِضِه َقرِيًبا ِمْن َصاِحِبِه ِه َعْهًدا، َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَساَر م َعاٌذ يف أَْرِضِه َكاَن َقرِيًبا ِمْن َصاِحِبِه َأْحَدَث بِ 
لَْيِه النَّاس  َوِإَذا َأيب م وَسى، َفَجاَء َيِسري  َعَلى بـَْغَلِتِه َحىتَّ انـْتَـَهى إِلَْيِه، َوِإَذا ه َو َجاِلٌس، َوَقِد اْجَتَمَع إِ 

َعْت يَ  ميَُّ َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َداه  ِإىَل ع ن ِقِه، فـََقاَل لَه  م َعاٌذ: يَا َعْبَد اللَِّه ْبَن قـَْيٍس أَ َرج ٌل ِعْنَده  َقْد مجِ 
َا ِجيَء بِِه ِلَذِلَك فَاْنزِْل، قَ  اَل: َما أَْنزِل  َرج ٌل َكَفَر بـَْعَد ِإْسالَِمِه، قَاَل: اَل أَْنزِل  َحىتَّ يـ ْقَتَل، قَاَل: ِإّنَّ

؟ قَاَل: أَتـََفوَّق ه  تـََفوُّقًا، قَاَل: ، فَأََمَر بِِه فـَق ِتَل، مث َّ نـََزَل فـََقاَل: يَا َعْبَد اللَِّه، َكْيَف تـَْقرَأ  الق ْرآنَ َحىتَّ يـ ْقَتلَ 
أَقْـرَأ  َما َكَتَب فَ  َفَكْيَف تـَْقرَأ  أَْنَت يَا م َعاذ ؟ قَاَل: أَنَام  َأوََّل اللَّْيِل، َفأَق وم  َوَقْد َقَضْيت  ج ْزِئي ِمَن النَـّْوِم،

 .(2)"اللَّه  يل، َفَأْحَتِسب  نـَْوَميِت َكَما َأْحَتِسب  قـَْوَميِت 
 تعليق على الحديث:-

 ال ميكن من خالل هذا احلديث أن نفيت بقتل املرتد لعلة يف املنت ال ختفى على ذي لب:
يب صلى وصية الن فكيف جيرؤ معاذ وأبو موسى على إصدار هذا احلكم الذي يتناىف متاما مع-

 اهلل عليه وسلم هلما بالتيسري والبشارة واالئتالف يف دعوهتما.
 إن مهمة أيب موسى ومعاذ كانت دعوية تعتمد على التبليغ وتعليم األحكام وليس تنفيذها. -
كيف يَقتل  رسوال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال ارتد وهم وافدون على ذلك البلد، ومل   -

 أهله بتعاليم هذا الدين وأحكامه.يعلم بعد 

                                                 
 .2/233ه، 1301، 1، طشرح سنن أبي داود معالم السنناخلطايب:  (1)
 ؛0/131، 3331 الَيَمِن قَـْبَل َحجَِّة الَوَداِع رقم:، ِكَتاب  املغازي، بَاب  بـَْعِث َأيب م وَسى، َوم َعاٍذ ِإىَل صحيح البخاري (2)
َها، رقمصحيح مسلمو َماَرِة َواحلِْْرِص َعَليـْ  .3/1303، 1333، كتاب اإلمارة، بَاب  النـَّْهِي َعْن طََلِب اإْلِ
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على دابته  نم رضي اهلل عنه تل الرجل، مث ينزل معاذ بن جبلفهل من أخالق النبوة أن يـ قْ  -
رمة حلر بدون تقدي ،الليل ويأخذ يف احلديث والتساؤل مع احلضور عن حالة قراءهتم وقيامهم

 مبادئه وعظمة رجاله.امليت؛ تصوير بشع ت َشوَّه به معامل هذا الدين وطهر قيمه و 
إن نعت الصحابة الكرام هبذه األوصاف املشينة واليت تشمئز هلا األرواح الوضيئة وتتقزز 

 .، واهلل أعلمهذا احلديث منت جعلين أشكك يف صحة هلا العقول الطاهرة

 .المطلب الرابع: أدلة القائلين بعدم قتل المرتد لمجرد االرتداد عن الدين

ي بأن اخلروج عن الدين ال يصيغ إهدار الدم، ويعتمدون على جمموعة يقول أصحاب هذا الرأ
 نصوص قرآنية وحديثية وعقلية، نسوق بعضها: 

قد تدارسها يف هذا البحث واليت ترعى بشكل بارز حرية املعت كل النصوص القرآنية اليت ُت  -4
إلنسان، إلرادي لوحترم اإلكراه على الدين، واليت جعلت مناط التكليف يدور حول االختيار ا

واآليات اليت جعلت حد القتل موقوفا عند جرمية القتل العمد ويف حالة اإلفساد يف األرض؛ قال 
ِينٍِۖ ََّلٓ إِۡكَراهَ ِِف :﴿ تعاىل َ  ٱل  ِ  ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَيَّ ب ُِكۡمۖٗ َفَمن َشآَء  ٱۡۡلَقُّ َوقُِل  :﴿وقال تعاىل ،(1)﴾ ٱۡلَغ  ِمن رَّ

َها :﴿ ، وقوله تعاىل(2)﴾ َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر  فَۡلُيۡؤِمن  يُّ
َ
أ ب ُِكۡمۖٗ َفَمِن  ٱۡۡلَقُّ قَۡد َجآَءُكُم  ٱنلَّاُس قُۡل َيٰٓ ِمن رَّ

نَا  َعلَۡيُكم بَِوكِيٖل  ۖۦٗ فَإِنََّما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
ۖٗ َوَمآ أ لُّ َعلَۡيَها ُِ َما يَ :﴿ اىل، وقال تع(3)﴾َوَمن َضلَّ فَإِنَّ

ِ  َناَولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلُ  َِنَٰتِ ب َٰلَِك ِِف  ٱِۡلَي  ِۡنُهم َبۡعَد َذ ا م  ۡرِض ُثمَّ إِنَّ َكثِۡي 
َ
 .(4)﴾٣٢لَُمِۡسِفُوَن  ٱۡۡل

 تار من بينها:َن كل النصوص احلديثية اليت ندرك من خالهلا االمتناع عن قتل املرتد، واليت-8

                                                 
 .203البقرة، اآلية: سورة  (1)
 .22الكهف، اآلية: سورة  (2)
 .143يونس، اآلية: سورة  (3)
 .32ائدة، اآلية: املسورة  (4)



220 
 

دم  رجل م سلٍم  ال حِيلُّ »: رسول  اهلِل صلَّى اهلل عليه وسلمبن مسعود، قال: قال عن عبِد اهلل -ا
رِك  يشهد أن ال إله إال اهلل وأين  رس ول  اهلل، إال بإحدى ثالث: الثَـّي ب  الزَّاين، والنَّفس  بالنَّفِس والَتا

 .(1)«لدينه املَفارِق  لِلَجماَعةِ 
ل عن النظام فصحرمة دم املرتد إذا مل ينلقد فهم أصحاب هذا االجتاه بأن يف احلديث داللة على 

وطنه، كما عرب عن ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث باخلروج  املركزي، ومل يعاد
 من الدين مع مفارقة اجلماعة. 

ول  ا َكاَن يـَْوم  فـَْتِح َمكََّة أَمََّن َرس  ملَّ "عند فتح مكة حدث مصعب بن سعد عن سعد قال:-ب       
قَاَل: َوأَمَّا اْبن   -َفذََكَر احلَِْديَث ، مْ َواْمرَأَتـَنْيِ َومَسَّاه   ِه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس ِإالَّ أَْربـََعَة نـََفرٍ اللَّ 

ِه َوَسلََّم النَّاَس ِإىَل يْ َأيب َسرٍْح فَِإنَّه  اْخَتَبَأ ِعْنَد ع ْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، فـََلمَّا َدَعا َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعلَ 
َعِة َجاَء بِِه َحىتَّ أَْوقـََفه  َعَلى َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: يَا َنيبَّ   اللَِّه بَاِيْع َعْبَد اللَِّه، اْلبَـيـْ

ا  أَمَ »اَلٍث، مث َّ أَقْـَبَل َعَلى َأْصَحابِِه فـََقاَل: بـَْعَد ثَ  فـََرَفَع رَْأَسه  فـََنظََر إِلَْيِه َثاَلثًا ك لُّ َذِلَك يَْأََب فـََبايـََعه  
فـََقال وا: َما « ه ؟َعِتِه فـَيَـْقت لِدي َعْن بـَيْـ َكاَن ِفيك ْم َرج ٌل َرِشيٌد يـَق وم  ِإىَل َهَذا َحْيث  َرآين َكَفْفت  يَ 

َنا ِبَعْيِنكَ َأْوَمْأَت إِلَ َنْدرِي يَا َرس وَل اللَِّه، َما يف نـَْفِسَك َأاَل  ه  وَن لَ إِنَّه  اَل يـَْنَبِغي لَِنيبٍّ َأْن َتك  »قَاَل:  ،يـْ
 ِ  .(2)«َخائَِنة  اأْلَْعني 

أسلم عبد اهلل بن أيب السرح مبكة، وكان كاتبا للوحي، مث ادعى كذبا وافرتاء بعد ردته بأنه مصدر 
لوقيعة برسول اهلل والتشهري واالوحي، وحلق باملشركني مبكة ومل يتباطأ يف التشنيع على اإلسالم 

صلى اهلل عليه وسلم، ولقد نزل من القرآن ما ينكر قوله وفعله، ذكر ذلك ابن جرير يف تأويل 
                                                 

يِن التَّاِرك  لِْلَجَماَعِة" بَاب  قَـْوِل اللَِّه تـََعاىَل صحيح البخاري (1) اِرق  ِمَن الد 
َ
َوَكتَبۡنَا َعلَۡيِهۡم  ﴿:، كتاب الديات بلفظ، " َوامل

نَّ 
َ
ِ  ٱنلَّۡفَس فِيَهآ أ ِ  ٱۡلَعۡيَ وَ  ٱنلَّۡفِس ب نَف وَ  ٱۡلَعۡيِ ب

َ
ِ  ٱۡۡل نِف ب

َ
ذُنَ وَ  ٱۡۡل

ُ
ِ  ٱۡۡل ذُنِ ب

ُ
نَّ وَ  ٱۡۡل ِ ِ  ٱلس  ن ِ ب ِ َق بِهِقَِصاٞص  َفَمن تََص  ٱَۡلُُروحَ وَ  ٱلس   ۦدَّ

 ُ اَرةٞ لَّ نَزَل  ۥ  َفُهَو َكفَّ
َ
ُ َوَمن لَّۡم ََيُۡكم بَِمآ أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ٱّللَّ

ُ
َٰلُِمونَ فَأ  ؛2/0 ،3333 (، رقم30 اآلية )املائدة:﴾ ٤٥ ٱلظَّ

 .3/1342، 1333ْلم َحارِِبنَي َواْلِقَصاِص َوالد يَاِت، باب ما يباح به دم املسلم، رقم، ِكَتاب  اْلَقَساَمِة َواصحيح مسلم
، 2، ط3433، باب احلكم يف املرتد، رقمسنن النسائي. 3/324، 2333، رقمسنن أبي داود (2)

. 3/302م؛  2443هـ/  1323، 3، ط13332 السنن الكبرى،؛ البيهقي، 3/140م، 1233ه/1343
، وقال احلاكم َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط م ْسِلٍم، ومََلْ خي َر َجاه ، 3334، رقمستدرك على الصحيحينالمواحلاكم، 

3/33. 
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ِن قوله تعاىل:﴿  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ىَٰ َوَمۡن أ ِ لََعَ  ٱۡفَُتَ ن ٱّللَّ

ُ
ءٞ َوَمن قَاَل َسأ وِِحَ إََِلَّ َولَۡم يُوَح إََِلۡهِ ََشۡ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ُل زِ َكِذبًا أ

نَزَل 
َ
َۗ ِمۡثَل َمآ أ ُ : )نزلت يف عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح، أخي بين عامر بن لؤي،  ، فقال(1)﴾ ٱّللَّ

، «غفور رحيم» ، فيكتب«عزيز حكيم»كان يكتب للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وكان فيما ميلي 
ق بقريش وقال م وحلفيغريه، مث يقرأ عليه كذا وكذا ملا حول، فيقول: نعم سواء، فرجع عن اإلسال

 .(2)«(سواء نعم»هلم: لقد كان ينزل عليه )عزيز حكيم( ، فأحوله مث أقول ملا أكتب، فيقول: 
لقد استجاب النيب صلى اهلل عليه وسلم لطلب الشفاعة من عثمان بن عفان لعبد اهلل بن سرح 

ان وم أنه ما كيوم فتح مكة، ومل يقم عليه حد الردة كما أمجع على ذلك الفقهاء؛ ومن املعل
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال لعثمان بن عفان أن يشفعا يف حد من حدود اهلل، ألنه ال 

 عفو يف احلدود وال شفاعة. 
َلى رَْأِسِه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َمكََّة َعاَم اْلَفْتِح َوعَ -ت

، فـََلمَّا نـََزَعه  َجاَءه  َرج ٌل فـََقاَل: اْبن  َخَطٍل م تَـَعل ٌق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة فـََقاَل:   .(3)«اقْـتـ ل وه  »اْلِمْغَفر 
)بعث رسول اهلل عبد اهلل ابن خطل مع رجلني أحدمها مهاجر واآلخر يف تفسري مقاتل:

افرا ألنصاري مث هرب إىل مكة كمن األنصار فافتخروا يف األنساب فغضب ابن خطل فقتل ا
 .(4)(ورجع املهاجر إىل املدينة، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقتل عبد اهلل يوم فتح مكة

اعتمادا على هذه القصة اليت وردت بطرق متعددة يرتجح بأن علة اإلذن بقتل ابن خطل ليست 
ص إثر تنفيذ حكم القصا األساسي هو دافعالولكن  ،الردة وسب النيب صلى اهلل عليه وسلم

نه ال ينتقم أ صلى اهلل عليه وسلم خلقه العظيمكان من فقد  القتل العمد الذي اقرتفه ابن خطل، 
 .صلى اهلل عليه وسلم كثريةوّناذج عفوه  إذا انتهكت حمارمه، ينتقم هللبل لنفسه، 

                                                 
 .23األنعام، اآلية: سورة  (1)
 .2/140ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (2)
،  صحيح مسلم؛ 3/13، 1333َرِم، َوَمكََّة ِبَغرْيِ ِإْحَراٍم رقم، كتاب اجلهاد والسري، بَاب  د خ وِل احلَ صحيح البخاري (3)

ْساَلم ، رقم  .2/232، 1303كتاب اجلهاد، بَاب  قَـْتِل اأْلَِسرِي َواَل يـ ْعَرض  َعَلْيِه اإْلِ
 . 3/122هـ، 1323، 1ط، تفسير مقاتلمقاتل:  (4)
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كني جرة مع املشر همعاهدة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صلح احلديبية يف السنة السادسة لل-ج
أنه من جاء من املدينة هاربا إىل قريش ال ترده قريش للمدينة،  من أهل مكة، واليت من بنودها

 فوقَّع النيب صلى اهلل عليه وسلم على قبول ردة املرء الذي يفر من اإلسالم ويلتحق بغري املسلمني. 
 َغزَاٍة، َفَكَسَع َرج ٌل ِمَن َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يف  عن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلِل قاَل: ك نَّا َمَع النَّيب  -ح

ِجرِيَن، ااْلم َهاِجرِيَن، َرج اًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فـََقاَل اأْلَْنَصارِيُّ: يَا َلأْلَْنَصاِر، َوقَاَل اْلم َهاِجرِيُّ: يَا لَْلم هَ 
قَال وا: يَا َرس وَل اهلِل َكَسَع َرج ٌل  «َما بَال  َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة؟: »فـََقاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِمَعَها َعْبد  اهلِل ْبن  أ يَبٍّ فَـَقاَل: َفسَ « َدع وَها، فَِإنَـَّها م ْنِتَنةٌ »ِمَن اْلم َهاِجرِيَن، َرج اًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فـََقاَل: 
. قَاَل ع  َقْد فـََعل وَها، َواهلِل لَِئْن َرَجعْ  َها اأْلََذلَّ : َدْعيِن َأْضِرب  ع ن َق َنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَي ْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـْ َمر 

 .(1)«َدْعه ، اَل يـََتَحدَّث  النَّاس  َأنَّ حم َمًَّدا يـَْقت ل  َأْصَحابَه  »َهَذا اْلم َناِفِق، فـََقاَل: 
 لة، ومع ذلك مل يقم النيب صلى اهللأمجع العلماء على أن سب النيب كفر خمرج من امل

ذه األوصاف هب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمال ووصف عليه وسلم حد القتل على من شتم
لعلم )أمجع عوام أهل اجاء يف كتاب اإلقناع يف مسائل اإلمجاع:  ،والنعوتات الدميمة الشنيعة

 .(2).(على أن على من سب النيب صلى اهلل عليه وسلم القتل.
ْيِه َوَسلََّم أ نَاًسا َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َلمَّا َكاَن يـَْوم  ح نَـنْيٍ، آثـََر النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعلَ -خ

أ نَاًسا  ىيف الِقْسَمِة، َفَأْعَطى األَقْـرََع ْبَن َحاِبٍس ِمائًَة ِمَن اإِلِبِل، َوأَْعَطى ع يَـيْـَنَة ِمْثَل َذِلَك، َوأَْعطَ 
يَها، َوَما ِمْن َأْشرَاِف الَعَرِب َفآثـََره ْم يـَْوَمِئٍذ يف الِقْسَمِة، قَاَل َرج ٌل: َواللَِّه ِإنَّ َهِذِه الِقْسَمَة َما ع ِدَل فِ 

: َواللَِّه أَل ْخربَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ  َمْن فَ »تـَْيت ه ، َفَأْخبَـْرت ه ، فـََقاَل: أَ أ رِيَد هِبَا َوْجه  اللَِّه، فـَق ْلت 
 .(3)«يـَْعِدل  ِإَذا مَلْ يـَْعِدِل اللَّه  َوَرس ول ه ، َرِحَم اللَّه  م وَسى َقْد أ وِذَي بَِأْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبَـرَ 

                                                 
َِديَنِة لَي ْخرَِجنَّ اأَلعَ يـَق ول وَن ﴿ ، كتاب تفسري القرآن، باب قوله:صحيح البخاري (1)

، َولِلَِّه لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل امل زُّ ِمنْـَها اأَلَذلَّ
َناِفِقنَي اَل يـَْعَلم وَن 

 
ْؤِمِننَي َوَلِكنَّ امل ، كتاب  صحيح مسلمو ؛3/103، 3243، رقم3املنافقون، اآلية: ﴾الِعزَّة  َولَِرس ولِِه َولِْلم 

 .3/1223، 2033َداِب، بَاب  َنْصِر اأْلَِخ ظَاِلًما َأْو َمظْل وًما، رقمكتاب اْلرب  َوالص َلِة َواآْل 
 . 2/234هـ، 1323، 1، طاإلقناع في مسائل اإلجماعابن القطان:  (2)
 َؤلََّفَة قـ  صحيح البخاري (3)

وبـ ه ْم َوَغيـَْره ْم ل  ، كتاب فرض اخلمس، باب بَاب  َما َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـ ْعِطي امل
 .3/20، 3104ِمَن اخل م ِس َوحَنْوِِه، رقم 
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ى لبالتَّحمُّل والرَّد  الصادق واحلكمة البالغة، وليس بالتعنيف واخلشونة كان جواب رسول اهلل ص
اهلل عليه وسلم على ألفاظ الكفر والكلمات النابية والعبارات القادحة اليت تتهم النبوة يف العدالة 

 وتشكك يف املصداقية، كما يبدو يف قوله:"ِإنَّ َهِذِه اْلِقْسَمَة َما أ رِيَد هِبَا َوْجه  اهلِل".  
 َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة، َعَلى َعْهِد النَّيب  َصلَّى اهلل   َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: "َقِدَم م َسْيِلَمة  اْلَكذَّاب  -د

: ِإْن َجَعَل يل حم َمٌَّد اأْلَْمَر ِمْن بـَْعِدِه تَِبْعت ه ..."  .(1)َفَجَعَل يـَق ول 
كل الِفَرق املرتدة اليت أعلن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأبو بكر من بعده احلرَب 

 لرؤوس دبَـَّرت التمرد واخلروج على السلطة املركزية، فاستطاعت التمويه على عليها، كانت تابعة
نبوة وعلى والسري هبم حنو القطيعة والثورة على ال كم فيهمالناس وإضالهلم بغية استعماهلم والتح

ن لرسائل يعلنو التحالفات وأرسلوا ااخلالفة الشرعية، فانتحل كثري منهم النبوة، وباشروا املناورات و 
رمسيا منازعتهم للقيادة يف الدولة اإلسالمية، بل أقبلوا بكل جرأة ووقاحة على النيب  من خالهلا

 صلى اهلل عليه وسلم يتحدونه ويساومونه باخلروج من الدين إن مل جيعل األمر هلم من بعده. 
َأنَّ قـَْوًما َأْسَلم وا، مث َّ ملَْ  أَْهِل اجْلَزِيرَةِ َأْخبَـرَنَا َعْبد  الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، قَاَل: َأْخبَـَرين قـَْوٌم، ِمْن -ذ

زِيِز "َفَكَتَب إِلَْيِه مَيْك ث وا ِإالَّ قَلِياًل َحىتَّ اْرَتدُّوا، َفَكَتَب ِفيِهْم َمْيم ون  ْبن  ِمْهرَاَن ِإىَل ع َمَر ْبِن َعْبِد اْلعَ 
 .(2)ع َمر  َأْن ر دَّ َعَلْيِهْم اجْلِْزيََة، َوَدْعه ْم"

 كما اعتمد أصحاب هذا الرأي على بعض األدلة املنطقية، ومنها:
حول  بل اكتفت اآليات اليت حتدثت عدم وجود أي ذِْكر أو إشارة حلد الردة يف القرآن الكرمي،-ا

دون حتديد احلد ب ك من خسارة يف الدنيا ويف اآلخرةشناعة تبديل الدين بذكر ما يرتتب على ذل
 .اليت حتدث عنها الفقهاء بة الدنويةاملعترب وال بيان العقو 

استثناء املرأة املرتدة من حكم القتل عند طائفة كثرية من العلماء، علما أن  كيف يتم -ب
 احلدود تعم املرأة والرجل.

                                                 
 صحيح مسلمو؛ 3/243، 3324باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم:  كتاب املناقب،  ،صحيح البخاري (1)
 .3/1334، 2233كتاب الرؤيا، باب رؤيا النيب صلى اهلل عليه وسلم، رقم،
 .14/131ه، 3134، 2، ط، الُمصنَّفعبد الرزاق (2)
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وا عن أفكارهم بالقول والكتابة يف  -ت متتع العديد من املالحدة والزنادقة حبريتهم، والذين عربَّ
أثناء  (1)مية عرب التاريخ، سواء يف املغرب أو يف املشرق، كابن الراونديكثري من األقطار اإلسال

اخلالفة العباسية، حبيث خالف قواعد الدين يف العديد من كتاباته، كإنكار اخلالق والتكذيب 
ة بالرد على إحلاده يف حدود دحض شبهاته ونقضها باحلج بالنبوة، واكتفى العلماء املخلصون

 أنه نـ ف ذ عليه حكم الردة.واإلثبات، ومل يثبت 
ي )وقد انتصب للرد على كتبه هذه مجاعة منهم الشيخ أبو عل قال ابن كثري بشأن ابن الراوندي: 

ده أبو هاشم لحممد بن عبد الوهاب اجلبائي شيخ املعتزلة يف زمانه، وقد أجاد يف ذلك. وكذلك و 
بن ا امللحد اجلاهل السفيه ا: قرأت كتاب هذعبد السالم ابن أيب علي، قال الشيخ أبو علي

 .(2)الراوندي فلم أجد فيه إال السفه والكذب واالفرتاء(
 ِتل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبوجب اخلروج من امللة.أحدا ق  مل يثبت أن -

 .المطلب الخامس: أقوال العلماء حول قتل المرتد 

 :أقوال بعض العلماء القدامى-4

د الرب حول حكم قتل املرتد، فقال: )من ارتد عن دينه حل دمه وضربت حكى اإلمجاع ابن عب
 .(3)عنقه واألمة جمتمعة على ذلك وإّنا اختلفوا يف استتابته(

                                                 
ْعَتزَلة مثَّ فارقهم َوَصارَ  َأمْحد (1)    لحداً م بن حيىي بن ِإْسَحاق اْبن الراوندي أَب و احلْ َسنْي سكن بغداد وََكاَن من متكلمي اْلم 

حْلَاد، َوقد ح كَي َعن مَجاَعة أنّه تَاَب ِعْند َموته ممَّا َكاَن ِمْنه  َوأْظهر النَّدَ  َا َصار ِإلَْيِه محّية م واعرت زنديقا يالزم أهل اإْلِ ف بِأَنَّه  ِإّنَّ
نة س وأنفة من جَفاء َأْصَحابه وتنحيتهم إيّاه من جَماِلسهْم قيل هلك يف سنة مَثَان َوِتْسعني َوِمائـَتَـنْيِ وعاش َأكثر من مَثَاِننيَ 

 .3/102، م2444هـ/1324، الوافي بالوفياتوقيل غري ذلك؛ الصفدي: 
 .11/113ه، 1313، 1ط داية والنهاية،البابن كثري،  (2)
 .0/343التمهيد، : ابن عبد الرب (3)
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وأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتد. وروي ذلك عن أيب كما حكى اإلمجاع ابن قدامة: )
خالد، وغريهم، ومل ينكر ذلك، بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأيب موسى، وابن عباس، و 

 .(1)(فكان إمجاعا
وه : )واستحب أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم ان يستتيبرمحه اهلل قال ابن عبد الرب

 .(2)ثالثة أيام ال غري يوعظ فيها وخيوف لعله أن يراجع دينه ويتوب(
رًا مسلًما ح نقل ابن قطان يف اإلقناع يف مسائل اإلمجاع: )واتفقوا أن من كان رجالً 

باختياره، أو بإسالم أبويه كليهما، ويتمادى على اإلسالم بعد بلوغه مث ارتد إىل دين ]كفر[  
كتايب أو غريه، وأعلن ردته واستتيب يف ثالثني يوًما مائة مرة، ومتادى على كفره وهو عاقل غري 

 .(3)بًدا(ه يستتاب أسكران، أنه قد حل دمه إال شيًئا يروى عن عمرو عن سفيان وعن إبراهيم أن
قال ابن جرير الطربي: )املسلمون مجيعا قد نقلوا عن نبيهم صلى اهلل عليه وسلم أنه أكره 
على اإلسالم قوما فأَب أن يقبل منهم إال اإلسالم وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة 

رين على إكراه اآلخ وأنه ترك األوثان من مشركي العرب وكاملرتد عن دينه دين احلق إىل الكفر،
 .(4)(اإلسالم بقبوله اجلزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابني ومن أشبههم

يقول ابن القيم بشأن املرتد: )فإذا حبس شره وأمسك لسانه وكف أذاه والتزم الذل والصغار 
 ضرر عليهم، املسلمنيوجريان أحكام اهلل ورسوله عليه وأداء اجلزية مل يكن يف بقائه بني أظهر 

 .(5)والدنيا بالغ ومتاع إىل حني(

                                                 
 .2/13م، 1233هـ / 1333، املغين: ابن قدامة (1)
 .2/1424ه، 1344، 2، طالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد الرب:  (2)
 .1/300م، 2443ه/ 1323، 1، طاإلقناع في مسائل اإلجماعابن القطان:  (3)
 .0/310، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآن القرطيب: (4)
 .2/33، إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية،  (5)
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   :أقوال بعض العلماء المعاصرين-8 

مع التأكيد  ،أن عقوبة املرتد هي القتلمتاشيا مع رأي اجلمهور يرى العديد من العلماء املعاصرين ب
 .من لدن اهليئات املختصة بشكل ملحوظ على حتديد نوع الردة، قبل إصدار احلكم

": والسنة جرمية الردة وعقوبة املرتد يف ضوء القرآن" ، يف كتابهيوسف القرضاوي شيخقال ال
الت الالستد، مث ساق احتديدها كيفية  اختلفوا يف ااملرتد حمل امجاع العلماء واّنقتل أن بذكر 

ردته الذي يعتربه لداعي ال لنفسه واملرتد املرتد الفقهية حول املسألة، مث أكد على التفريق بني
  (1)حماربا. الشيخ القرضاوي مرتدا

  بشأن الردة: )وقد يتغري وجه النظر يف املسألة؛ إذ لوحظ أن رمحه اهلل قال الشيخ شلتوت
كثريًا من العلماء يرى أن احلدود ال تثب ت حبديث اآلحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيًحا للدم، 

قرآن ة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر الوإّنا املبيح هو حماربة املسلمني والعدوان عليهم وحماول
 .(2)الكرمي يف كثري من اآليات تأَب اإلكراه يف الدين(

قال الدكتور عمارة: )وهكذا خلت جتربة املدينة املنورة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم من إقامة عقوبة دنيوية على جرمية الردة ألن أصحاهبا قد وقفوا هبا عند حدود اخليار 

 .(3)الفكري ومل يفارقوا األمة أو ينشروا زندقتهم عالنية بني الناس(
ت يف حد الردة موجود وثاب)يف بعض فتاويه:  رمحه اهلل قال الدكتور سعيد رمضان البوطي

الشريعة اإلسالمية، ولكن موجب احلد ليس جمرد الكفر بعد اإلسالم، وإّنا هو )عند مجهور 
ملرتد من إعالنه احلرابة على املسلمني، كما كان شأن املرتدين الفقهاء( بسبب ما تتضمنه ردة ا

                                                 
، 1223، 1، دار الفرقان، عمان، طجريمة الرّدة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنةد. يوسف القرضاوي،  (1)

 .3-0ص
 .143ص م،1223، 1، طاإلسالم عقيدة وشريعةحممود شلتوت:  (2)
 .23ص م،2442، 2، طالتفسير الماركسي لإلسالمحممد عمارة:  (3)
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، كما (1)(عن اإلسالم بعد وفاة رسول اهلل، فقد أعلنوا من خالل ردهتم احلرب على املسلمني
 .(2)حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هلل ،أعلن عن رأيه هذا يف كتابه

للمؤمتر الذي  املقدمة -إلسالمينائب رئيس جممع الفقه ا- (3)الدكتور قطب سانو يف ورقة
عنوان "موقف الشرع من احلرية الدينية يف حتت م 2442يف شهر أبريل سنة عقد بالشارقة 

ة، بأن عقوبة القتل يف الردة رهينة اختالطها باحلراب فيها أكدضوء األصول واملقاصد واملآالت" 
ولقد  ،لكن عقوبته أقل من ذفإذا مل تكن هناك حرابة، فإن صاحبها ال يعاقب بالقتل، بل تكو 

ى مدى ة، أبانت يف عمومها علعشر حبثا يف موضوع احلرية الديني ارض يف هذا اجملمع اثنع  
ة أو إن الفتوى بالرداخلالف احلاصل حول املسألة، خرج اجملمع يف قراره السادس مبا يلي: 

ستتابة وإزالة الفقهاء من االالتكفري مرّدها إىل أهل العلم املعتربين، مع تويل القضاء ما اشرتطه 
  .4ةحتقيقاً للمصلحة الشرعية املعترب اإلمهال الكافية  ةالشبهات خالل مد

وبإشارة واضحة، موقفا خمالفا ملا كان عليه  باملغرب مؤخرا (5)تبىن اجمللس العلمي األعلىلقد 
ل مسألة ، حتدث عن اخلالف احلاصل حو (6)سالفا، ففي وثيقة حتمل عنوان "سبيل العلماء"

قتل املرتد قدمياً وحديثا وحسم بقوله بأن املقصود بقتل املرتد هو اخلائن للجماعة، املفشي 
 ألسرارها واملستقوي عليها خبصومها؛ أي ما يناسب اخليانة العظمى يف القوانني الدولية.

                                                 
 .42/12/2412بتاريخ:  33333رقم الفتوى:  https://www.naseemalsham.comنسيم الشام،  (1)
 .33-33، ص 1222، 1، طحرية اإلنسان في ظل عبوديته هلل،  ،سعيد رمضان البوطي:(2)
وهو عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل مبنظمة املؤمتر جبمهورية غينيا كوناكري،  1233ولد قطب مصطفى سانو عام  (3)

اإلسالمي وأستاذ دكتور يف الفقه وأصول الفقه باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ومدير املعهد العاملي لوحدة املسلمني 
 .م2413/هـ1333، 1، مكتبة الرشد، طاالجتهاد في النص في الفكر األصوليينظر: مصطفى سانو،  ...مباليزيا

 aifi.org/2292.html-http://www.iifa، مجمع الفقه اإلسالمي (4)
، حيوي سبعة وأربعني عاملا وعاملة من بينهم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية. المجلس العلمي األعلى بالمغرب (5)

مخسة عشر، الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى، رؤساء اجملالس العلمية، وعددهم  وبعض كبار العلماء وعددهم
 .االعلى-العلمي-/اجمللسhabous.gov.ma .ثالثون

(6) http://elaph.com/Web/News/2017/2/1132609.html 

https://www.naseemalsham.com/
http://www.habous.gov.ma/المجلس-العلمي-الاعلى
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 .المطلب السادس: الترجيح في مسألة قتل المرتد

 من مسائل الفقه اإلسالمي الفرعية، لكن حيصل احلرجأمر طبيعي أن تتعدد األقوال يف مسألة 
حول الثوابت واحملكمات وما أمجع عليه العلماء، ولذلك قبل الرتجيح بني  عندما يقع اخلالف

اآلراء السالف ذكرها حول هذه املعضلة، أرى ضرورة اإلشارة إىل بعض احلقائق والدالالت 
 .اطئةس الفاسد، املفضي إىل نتائج خالقياو  االجتهاد املنحرف األساسية لتفادي السقوط يف

يعترب الواقع التارخيي منارة استدالل إلدراك كنه القضايا املعروضة، فهناك بون شاسع بني -4
ترب تاريخ التشريع، وتشريع التاريخ، لكيال حيصل خلط بني ما ميكن أن تصنعه الوقائع التارخيية فيع

رب تشريع ثابت ال يقبل التغيري، ألن فهم الدين عاجتهادا يتناسب مع الظرفية، وبني ما هو 
املخزون الرتاثي اإلسالمي، مرتبط ارتباطا متينا مبعرفة الواقع التارخيي الذي يصاحبه، مما يستوجب 

حينها  بالواقع الظريف اباأو إجي علينا التحري واحليطة عند تناولنا اآلراء الفقهية اليت رمبا تتأثر سلبا
سجم مع واقعنا اليوم، سواء على مستوى نوع التحديات وطبيعة الشبهات وال تتوافق وال تن

اختالف احلالة السياسية يف العامل اإلسالمي، واليت فاملعروضة، أو نوعية السياسة احلاكمة، 
طة من جدلية الصراع على السل كان سببها غالبا  ممر العصور حاالت متوج واختالل شهدت على

لإلجهاز على الدولة املسلمة من اخلارج، مما جعل النظام احلاكم يف  الداخل، ويف تألب األعداء
إصدار أحكام  مبا فيهالعديد من مراحل الصراع يَرَكب  مجيع املطايا املتاحة للتحكم يف الوضع، 

واقع كما يعرب عن ذلك الاإلعدام  ضد معتنقي الرأي املخالف بتهمة الردة واخلروج عن الدين،  
ر الزعامة اعىن الفقه السلطوي احملبوك، الذي يكرس اِلْستمر ملذي يرتجم السياسي الراهن ال

لتكالب اجملنون على ل يرسخو  ويكرس للحرمان وإجلام حق املتابعة واحلسبة، والِوصاية على الرعية
املنا وإسقاط تلك االجتهادات على ع اجلهل هبذه احلقيقة، فوذلك باسم الدين العامل اإلسالمي

 خطأ يف مث باكا هائال يف املعلومة، وخلطا يف املفاهيم وتشكيكا يف املصداقية،خيلق ارتاليوم 
 . وزعزعة يف الثوابت االستنتاج

إن اإلمجاع الفقهي احلاصل حول قتل املرتد، نفسه ثابت بني الفقهاء يف منع وحترمي إجبار -8
 اآلخر للدخول يف اإلسالم.
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 ب حىت يعتنقوا اإلسالم. ليس من املعقول تعقب الناس بالقتل واإلرها-2
يعترب نظام احلدود يف اإلسالم وقائي مهمته خلق الوازع اجملتمعي لصد وجزر أصحاب النفوس -1

السقيمة والقلوب املهزومة على اقرتاف اجلنايات وارتكاب املظامل، وهذا جمال توافق بني مجيع 
 الفقهاء واألنظمة املنتمية للعامل احلر. 

 نتزاعا لروح اإلنسان وسدا آلمال اإلنابة والرجوع إىل اهلل.يعترب قتل املرتد ا-3
كيف يدخل اإلنسان يف اإلسالم مبحض خاطره فيتمتع حبياة طيبة، مث إذا أراد اخلروج منه -2

 خيرج ميتا. 
كان املرتد يف القرون األوىل، ال ينفك أن يكون حماربا حبكم حلاقه باألعداء فور ردته، ومواالته -4

وئة، وتبييته املكر والكيد للدولة املسلمة، واشتغاله من اخلارج لزرع البلبلة وخلق للقوى املنا
 التشكيك.

إلسالمي، منذ ا التطورات السياسية اليت وقعت يف اجملتمع من يشهد التاريخ حبصول جمموعة-2
ألزمات االتكتالت الرافضة املتبنية للعنف والعمل السري، اليت بّررت مواقفها ب إثر بداية اخلالفة

الروحية والسياسية اليت طالت اجملتمع آنذاك، كاخلوارج والشيعة وغريها من الفرق اليت ادعت إقامة 
دى التاريخ على مو  ،اهرةالعدل واحلفاظ على اهلوية ومقاومة الفساد واجلور واالنتماء للساللة الط

جلهات او  شخاصاأل حظيت هذه التيارات اإلسالمية والفكرية بتعاطف العديد من اإلسالمي
مدى تأثري هذه احلالة يف اآلراء  وصريح عن فال نتحرج أن نتساءل بشكل موضوعي، معها

 الفقهية.
تعترب األحاديث اليت أصدرت القتل ملن بدل دينه مع التسليم بصحتها، من السياسة الشرعية -2

  مصدرها الوحي.  اليت واألحكام التدبريية اليت تتعلق بأحكام اإلمامة وليست من احلدود التشريعية
استنادا على اآلراء املتباينة اليت اعتَمَدهْتا األطراف يف مسألة قتل املرتد، واعتمادا على احلقائق 

 إىل الرتجيحات التالية: تث، توصلوالدالئل اليت سيقت يف البح
، بينما من مالستل جملرد اختياره اخلروج من اإلإن املرتد عن اإلميان باهلل وتعاليم اإلسالم ال يق

عاف إلض سلك طريق الطعن والتشويه والقذف واإلفساد يف األرض والتحالف مع األعداء
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رون على الذين يتوف والة األمور من احلكام والعلماء علىيعرض أمره ف ،املسلمني وكسر شوكتهم
سب املنا ماحلك ايصدرو كي ل ،الكفاءات الالزمة للبث يف مثل هذه األقضية املتعلقة بالدماء

 . لحالة املعروضةل
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 .منهج القرآن في استعمال القوةالفصل الثالث:                           

إن القوة طبيعة إنسانية خلقها اهلل تعاىل لتحصيل االستقرار واألمان يف األرض، وهي ماثلة يف  
ني القوة احلاصل يف احتكاك جسم كل جسم خملوق قار أو متحرك، وما احلركة إال جتسيد لقانون

حركتهما خمتلفة، كما هو معروف يف قانون الفيزياء، ولقد جعلت قوة اجلاذبية اإلنسان لصيقا 
وقانون القوة هو الضامن للتفاعل بني ذرات الكون، فكل مكون لعنصر اإلنسان أو  باألرض،

ني نن والضابط حلتمية الصراع باملق ل قانون القوةعاملأو النبات أو اجلماد إال ويشهد  احليوان
تعاىل الذي يتحكم يف أسرار البقاء البتالء البشر عرب احلركة  املتناقضني وكل هذا من حكمة اهلل

ما كواالحتكاك، ولقد استخدم اإلنسان عامل القوة طيلة وجوده لتوفري األمن بأشكاله املختلفة،  
انت وما زالت كفاءة األفراد استخدمتها وتستخدمها األمم للتحكم والسيطرة، ولقد ك

حية أو الرو واجلماعات تقاس مبدى امتالكها وحتكمها يف منابع القوة، سواء منها العلمية أو 
مل القوة احلافظة اولقد وردت جمموعة من النصوص يف كتاب اهلل اليت رمست مع، القتالية أو املالية

ارات اليت والضابطة واملقننة جلميع اخلي نسانية يف ظل املعدلةوالضامنة للحقوق اإل للعز والكرامة
 يتبناها اآلخر. 
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 .المبحث األول: القوة اإليمانية، مكانتها وأهدافها                     

 .المطلب األول: تعريف مصطلح القوة 

 :القوة في اللغة تعريف-4 
ما حكى ، كليتان فاملادة واويةأص ق" وواوانأصل املادة من فعل "َقِوَي"؛ يعود جذر الكلمة إىل "

أهل الّصرف؛ عند اّتصال الياء األصلية بالواو األصلية يف كلمة واحدة، وجاءت األوىل ساكنة، 
 فإن الواو تصبح ياء.

القّوة، من تأليف قاف وواو وياء، محلت على فعلة فأدغمت الياء : )رمحه اهلل قال اخلليل
ويف الصحاح: الق وَّة : خالف الضعف. ، (1)أْسِر اخللق(يف الواو؛ ورجل شديد الق َوى، أي: شديد 

والق وَّة : الطاقة من احلبل، ومجعها ِقًوى. وأْقوى الرجل، أي نزل الَقواَء. وأْقوى، أي َفيَن زاده. ومنه 
ا ل ِۡلُمۡقوِيَن  ﴿:قوله تعاىل َقِويًَّة. يقال:  . وأْقوى، إذا كانت دابّته(2)﴾ ٧٣ََنُۡن َجَعۡلَنََٰها تَۡذكَِرة  َوَمَتَٰع 

ْقوي يف دابته
 
 . (3)فالن َقِويٌّ م ْقٍو. فالَقِويُّ يف نفسه، وامل

بشأن استعماالت القوة: )ويستعمل ذلك يف البدن تارة ويف القلب  رمحه اهلل قال الراغب
ْ  ﴿:أخرى، ويف املعاون من خارج تارة، ويف القدرة اإلهلية تارة. ففي البدن حنو قوله تعاىل َمۡن  َوقَالُوا

نَّ 
َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۖٗ أ ًة ا قُوَّ َشدُّ ِمنَّ

َ
َ أ ِي ٱّللَّ ۖٗ  ٱَّلَّ ة  َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّ

َ
ۡجَعۡل ﴿ :، وقال تعاىل(4)﴾َخلََقُهۡم ُهَو أ

َ
ةٍ أ ِعيُنوِِن بُِقوَّ

َ
فَأ

َٰ ﴿ :، فالقوة ههنا قوة البدن والقلب، حنو قوله تعاىل(5)﴾٩٥بَۡيَنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما   ٱۡلِكَتََٰب  َيۡحََيَٰ ُخذِ َي

                                                 
 . 0/233 ط،د. ،العينالفراهيدي:  (1)
 .33الواقعة، اآلية: سورة  (2)
 .2/3233هـ، 1343، 3، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري:  (3)
 .10فصلت، اآلية: سورة  (4)
 20الكهف، اآلية: سورة  (5)
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ةٍٖۖ  ۡو َءاوِيٓ ﴿ :أي بقوة قلب، ويف املعاون من خارج حنو قوله تعاىل ،(1)﴾بُِقوَّ
َ
نَّ َِل بُِكۡم قُوَّةً أ

َ
 قَاَل لَۡو أ

 .(3)قيل معناه من أتقوى به من اجلند وما أتقوى به من املال( ،(2)﴾٨٠إََِلَٰ رُۡكٖن َشِديٖد 
د يف أغلب استعماالهتا الشدة والقدرة والعزمية واجلتعين  من خالل ما استعرضناه، القوةٍ 

 واحلزم واملناعة.
 :تعريف القوة في االصطالح-8 

ِ  :﴿قال تعاىلذكرت القوة مبشتقاهتا يف العديد من اآليات القرآنية،  ةٖ ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم ب ، (4)﴾ ُقوَّ
نية ابن عباس وقتادة والسدي. وقيل: ب :)بقوة: أي جبد واجتهاد، قالهرمحه اهلل قال القرطيب

 .(5)وإخالص. وقال جماهد: القوة العمل مبا فيه. وقيل: بقوة، بكثرة درس(
ِميُ  ٱۡلَقوِيُّ  َجۡرَت ٱۡسَت إِنَّ َخۡۡيَ َمِن :﴿ قال تعاىل

َ
 .(6)﴾٢٦ ٱۡۡل

ٍة ﴿ :تعاىلال قو  ِعيُنوِِن بُِقوَّ
َ
ِ َخۡۡيٞ فَأ ِ فِيهِ َرب  ِن  ۡجَعۡل بَۡيَنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما قَاَل َما َمكَّ

َ
 ؛(7)﴾٩٥أ

ٖس َشِديٖد وَ :﴿ وقال تعاىل
ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ قُوَّ

ُ
ۡمرُ قَالُواْ ََنُۡن أ

َ
ُمِريَن  ٱنُظرِيإََِلِۡك فَ  ٱۡۡل

ۡ
  ؛(8)﴾٣٣َماَذا تَأ

ِينَ َولَۡو يََرى  :﴿ عالوقال جل و  نَّ  ٱۡلَعَذاَب َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱَّلَّ
َ
نَّ  ٱۡلُقوَّةَ أ

َ
ا َوأ ِ ََجِيع  َ ّلِلَّ  ٱۡلَعَذاِب َشِديُد  ٱّللَّ

١٦٥﴾(9).  

                                                 
 .12مرمي، اآلية: سورة  (1)
 .34هود، اآلية: سورة  (2)
 .312ه، ص1312، 1ط، المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاين:   (3)
 .33البقرة، اآلية: سورة  (4)
 .1/333،م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (5)
 .23القصص، اآلية: سورة  (6)
 .20الكهف، اآلية: سورة  (7)
 .33النمل، اآلية: سورة  (8)
 .32 البقرة، اآلية:سورة  (9)
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: : )القوة: هي متكن احليوان من األفعال الشاقة، فقوى النفس النباتية تسمىرمحه اهلل قال اجلرجاين
قوى طبيعية، وقوى النفس احليوانية تسمى: قوى نفسانية، وقوى النفس اإلنسانية تسمى: قوى 
عقلية. والقوى العقلية باعتبار إدراكاهتا للكليات تسمى: القوة النظرية، وباعتبار استنباطها 
للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى: القوة العملية. القوة الباعثة: هي قوة حتمل القوة 

 يالفاعلية على حتريك األعضاء عند ارتسام صورة أمر مطلوب، أو مهروب عنه يف اخليال، فه
إن محلتها على التحريك؛ طلًبا لتحصيل الشيء املستلذ عنه املدرك، سواء كان ذلك الشيء نافًعا 
بالنسبة إليه يف نفس األمر، أو ضارًا، تسمى: قوة شهوانية، وإن محلتها على التحريك طلًبا لدفع 

 .(1)الشيء النافر عند املدرك، ضارًا كان يف نفس األمر أو نافًعا، تسمى: قوة غضبية(
ََٰيۡحََيَٰ ُخِذ  :﴿نقال عن جماهد عند تفسري قوله تعاىل رمحه اهلل ذكر الواحدي  ۡلِكَتََٰب ٱَي

ةٍٖۖ    .(3): جبد(بقوة ، قال: )(2)﴾ ...بُِقوَّ
حقيقة القوة:) والقوي املوصوف بالقوة، وحقيقتها   رمحه اهلل عرف الطاهر بن عاشور

 .(4)ا(كمال صالبة األعضاء ألداء األعمال اليت تراد منه
ةٖ  ﴿:عند تفسريه قول اهلل تعاىل رمحه اهلل قال الرازي : )بقوة أي بعزمية (5)﴾ ...فَُخۡذَها بُِقوَّ
  .(6)قوية ونية صادقة(

                                                 
 .132م، ص2331هـ/1343، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين:  (1)
 .12مرمي، اآلية: سورة  (2)
 .3/133 ، هـ1310، 1ط ،الوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي:   (3)
 .14/33 م،1233، التحرير والتنويربن عاشور: ا (4)
 .130األعراف، اآلية: سورة  (5)
 .13/334ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (6)
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لَّى َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اهلل  َعنـْه َما، قَاَل: َقاَل يل َرس ول  اهلِل صَ كما جاء يف احلديث، 
: ِإين  َأِجد  قـ وًَّة، قَ « اقْـرَِأ اْلق ْرآَن يف ك ل  َشْهرٍ »َم: اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ  فَاقْـرَْأه  يف ِعْشرِيَن »اَل: َقاَل قـ ْلت 

َلةً  : ِإين  َأِجد  قـ وًَّة، قَاَل: « لَيـْ  . (1)«فَاقْـرَْأه  يف َسْبٍع َواَل تَزِْد َعَلى َذِلكَ »قَاَل قـ ْلت 
لما عزل فيف تصور عمر بن اخلطاب لتعريف القوة،  ن مفهوم احلزم والشدة كان ماثالإ

؟  (2)ش َرْحِبيَل ْبَن َحَسَنةَ  مَلْ خَت ْن َقاَل: َفِفيَم  تـَْعَجْز وَ َقاَل:ملَْ قال: "يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي أََعَجْزت  أَْم خ ْنت 
 .(3)َك"َعزَْلَتيِن؟ قَاَل: حَتَرَّْجت  َأْن أ َؤم َرَك َوأَنَا َأِجد  أَقْـَوى ِمنْ 

االستعماالت القرآنية واحلديثية هلذه املادة، ميكن تعريف القوة بأهنا الطاقة اليت  بناء على
عزمية ا اهلمة والت كسب صاحبه املخلوق من اخلالق سبحانه وتعاىل وتكون قابلة للتنميةيستمدها 

  وتلهمه احلركية والفعالية. واجلدية والقدرة على الفعل

 . ة النفس ودورها في كسب معالم القوةالمطلب الثاني: تزكي

 يف فركز على أن أساس التمكني يكمن أوال لقد حض القرآن الكرمي على املفهوم الشمويل للقوة،
 ، هومالك العديد من األقوام وشطب ملكهوبأن سبب إهمدى عالقة األشخاص برب األنام، 

البة نبع الص م، وإمهاهلالباطشة مخلف قوهت ؤهمسلطان األرض واحتما فقط على ماستناده
ورها، فال ذاليت جتتث األدواء من ج ميانيةاحلصانة اإل ومنبت الغلبة املتجسدة يفومصدر الطاقة 

الح التزكية ستبقي للرعب باقية، وتكسب األشخاص واجملتمعات املناعة واملتانة؛ إن موضوع 

                                                 
، كتاب صحيح مسلم؛ 3/123 ،0403، كتاب فضائل القرآن، بَاٌب: يف َكْم يـ ْقَرأ  الق ْرآن ، رقم: اريصحيح البخ (1)

ْهِر ِلَمْن َتَضرََّر بِِه َأْو فـَوََّت بِِه َحقاا َأْو مَلْ يـ ْفِطِر اْلِعيَدْيِن  ْوِم التَّْشرِيَق، َوبـََياِن تـَْفِضيِل صَ وَ الصيام، بَاب  النـَّْهِي َعْن َصْوِم الدَّ
 .2/313 ،1102يـَْوٍم، َوِإْفطَاِر يـَْوٍم، رقم: 

شرحبيل بن عبد اهلل بن املطاوع، يقال له: ذو اهلجرتني: هجرة باحلبشة، وهجرة باملدينة، أحد أمراء األجناد بالشام،  (2)
األصبهاين: ام السنة قو تويف هبا يف الطاعون يف خالفة عمر رضي اهلل عنه، طعن هو، وأبو عبيدة بن اجلراح يف يوم واحد؛ 

 .302ص  د.ط، ،سير السلف الصالحين
 .0/302ه، 1343، 2، طالمصنفعبد الرزاق:   (3)
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ات اليت اآلي أوسع من أن يستقصى يف مطلب من املباحث، لذلك سوف أكتفي بذكر بعض
 سطرت منهج التزكية والسمو الروحي وعالقتها برفع اهلمم والتمكني يف األرض.

إن مقصد القرآن الكرمي يف تزكية الروح، مسو اهلدف ورفعة الطلب، وربط املخلوق باخلالق 
لباطل، دون من أجل إحالل احلق وإزهاق ا وختفيفها يف مجيع التصرفات، لتهوين سبل التضحية

ركدا وراء املغنم واكتساب األلقاب واملفاخر، ألن املنهزم أمام شهواته وغرائزه  يف االهنزاميةالوقوع 
ارها عند فإقدام النفس وإدب احليوانية ال حمالة متخاذل حني البأس متقاعس عند املواقف احلرجة،

شأن رسم القرآن ذا الهل النزال رهينان مبدى تعلق الروح ببارئها وقوهتا يف خلق الثبات ساعة احلزم،
 فالح ملن جد فيهاوكتبا الفوز وال رمي والسنة الشريفة مراحل الفالح فأسسا للتزكية النفسية أوالالك

ذلة والصغار ملا هذا املنهج أنأنه من ثوابت   ، كماجلميع فروع اجلهاد يف سبيل اهلل وجعلها خادمة
 والراكضة خلف الوهن. حليف النفس السافلة

ََٰها  َقدۡ  :﴿قال تعاىل ى ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
َها :﴿ قال تعاىل، و (1)﴾ ٩أ يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ َ  ٱتَُّقوا ْ وَ  ٱّللَّ  ٱۡبَتُغٓوا

َٗ إََِلۡهِ   .(2)﴾٣٥لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  ۦَوَجَِٰهُدواْ ِِف َسبِيلِهِ  ٱلۡوَِسيلَ
القتال منذ تعلقة بركزت سورة األنفال واليت توسعت يف ذكر العديد من األحكام امللقد 

لروحية والقتالية، ا نية، لتوحي بالتالزم بني القوتنيبدايتها على اجلانب الروحي وعلى القوة اإلميا
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنََّما :﴿ قال تعاىل ُ إَِذا ُذكَِر  ٱَّلَّ َُٰتهُ  ٱّللَّ ا ن  َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰ  ۥوَِجلَۡت ُقلُوبُُهۡم ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَي

ُوَن  َٰ َرب ِِهۡم َيَتَوَّكَّ    .(3)﴾٢َولََعَ
كما بني اهلل تعاىل الرتكيب التواصلي احلاصل بني اإلميان وكل احلاالت التعبدية، قال 

َها  :﴿تعاىل يف سورة احلج يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ ْ وَ  ْۤاوُدُجۡسٱوَ  ٱۡرَكُعوا ْ َربَُّكۡم وَ  ٱۡعُبُدوا ُكۡم لََعلَّ  ٱۡۡلَۡۡيَ  ٱۡفَعلُوا

ِ َوَجَِٰهُدواْ ِِف  ٧٧ُتۡفلُِحوَن۩  ِ  ٱّللَّ ركزت اآلية على أن سبيل الفالح يكمن يف القيام  ،(4) ﴾ ۦَحقَّ ِجَهادِه

                                                 
 .14-2الشمس، اآلية: سورة  (1)
 .30املائدة، اآلية: سورة  (2)
 .2األنفال، اآلية: سورة  (3)
 .33احلج، اآلية: سورة  (4)
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باألوامر من صالة وعبادات ووقوف على مواطن اخلري بصفة عامة، مث تليها املهمة الدائمة 
 ل الو سع لتحقيق األهداف الساميةذواملستمرة يف الزمان واملكان أال وهي اجلهاد الذي هو ب

ة اإلميان، قال وال يتم ذلك إال بصفاء النفس وقو وتوفري احلياة الشريفة ودفع احليف ورفع املظامل، 
 ِإْحَياِء : )اْستَـْفرِغ وا و ْسَعك ْم يف ﴾...ۦَحقَّ ِجَهادِهِ  ﴿عند ذكره بعض أوجه تفسريه  رمحه اهلل الرازي

يِع َما مي ِْكن  َور دُّوا أَنـْف َسك مْ  ِديِن اللَّه َوِإقَاَمةِ   َعِن اهْلََوى َواْلَمْيِل ح ق وِقِه بِاحْلَْرِب بِاْلَيِد َوالل َساِن َومجَِ
: َقاَل َعْبد  اللَّه ْبن  اْلم َباَرِك: َحقَّ ِجَهاِدِه، جم َاَهَدة  النـَّْفِس َواهْلََوى(  . (1)َوالوجه السَّاِدس 

 على الرتابط بني حاالت اإلنابة ومصادر القوة، حمطات أخرى يف يلح النص القرآينكما 
ََٰقۡوِم ﴿ :قال تعاىل ْ َوَي ْ إََِلۡهِ يُۡرِسِل  ٱۡسَتۡغفُِروا َمآءَ َربَُّكۡم ُثمَّ تُوبُٓوا ا َويَزِۡدُكۡم قُوَّةً إََِلَٰ  ٱلسَّ ِۡدَرار  َعلَۡيُكم م 

تُِكۡم َوََّل َتَتَولَّۡواْ ُُّمۡرِِمَي   .(2)﴾٥٢قُوَّ
توجب على املرء اقتحام العوائق وختطي احلواجز، و اإلكراهات  من احلياة جمموعةإن 

َٗ  ﴿:زكاة األرواح وصفاء القلوب، قال تعاىلب ولن يتم ذلك إال العقبات الكؤود وجماهبتها، فَ
َٗ  ٱۡقَتَحمَ  ََٰك َما  ١١ ٱۡلَعَقَب ۡدَرى

َ
ُٗ َوَمآ أ اإلميانية طاقة فاعلة حية للقوة الرو  جعل اهلل، لقد (3)﴾ ١٢ ٱۡلَعَقَب

 مبواطن السمو.  والتعلق واقتحام العقبات متنح املؤمن القدرة على املزيد يف جمال الطاعات ومؤثرة
: )مجيع الطاعات هلل جهاد النفس، وليس جهاد أسهل من جهاد رمحه اهلل(4)قال التسرتي

ِن  بََلٰٓ  إِن﴿ :قال تعاىل، (5)السيف، وال جهاد أشد من خمالفة النفس( تُوُكم م 
ۡ
ْ َويَأ ْ َوَتتَُّقوا وا تَۡصُِبُ

                                                 
 . 23/200ه، 3241، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (1)
 .02هود، اآلية: سورة  (2)
 .13-12البلد، اآلية: سورة  (3)
التسرتي، أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن عيسى بن عبد اهلل بن رفيع الصاحل املشهور؛ مل يكن له يف وقته نظري  (4)

بالبصرة.  مائتنيو  وقيل سنة ثالث وسبعنيرم سنة ثالث ومثانني ، حميف ٍٍ  رضي اهلل عنه يف املعامالت والورع وكانت وفاته
وذكر شيخنا ابن األثري يف تارخيه أن مولده يف سنة مائتني، وقيل إحدى ومائتني بتسرت. والتسرتي: هذه النسبة إىل تسرت، 

 . 2/334 ،وفيات األعيانوهي بلدة من كور األهواز من خوزستان، هبا قرب الرباء بن مالك رضي اهلل عنه؛ ابن خلكان: 
 .32هـ، ص1323، 1، طتفسير التستريالتسرتي:  (5)
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َِن  ِٗ َءاَلَٰٖف م  ترشد اآلية إىل سبيل  ، (1)﴾١٢٥ُمَسو ِِمَي  ٱلَۡمَلٰٓئَِكِٗفَۡورِهِۡم َهََٰذا ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم َِبَۡمَس
 ماملدد اإلهلي، املشروط  باستحقاقات ثالثة: التحلي بالصرب والتقوى ولزوم القتال عند االلتحا

سة الروحية األن االنتك، وكل هذا دليل على صفاء الروح ونقاء السريرة، يف وقت احتدام الصراع
ة عدد العدو مضاعف من شد أن ىت خييل للبصر الفاشل عند النزالح تولد املهانة واخلوف

َي  ﴿:قال تعاىل ،املهابة
ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ ۚ يََرۡوَنُهم م  إن املشركني رأوا املسلمني :) قال املراغي ،(2)﴾ ...ٱۡلَعۡيِ
هم أضعافهم أراهم اهلل إياهم مع قلت -وكانوا حنو ثالمثائة -مثلي عدد املشركني أي قريبا من ألفني

 .(3)ليهابوهم وجيبنوا عن قتاهلم، وكان ذلك مددا هلم من اهلل(
نها علقد أوىل اإلسالم عناية بالغة للقوة اإلميانية، املولدة للنفس املطمئنة اليت نفضت 

غبار العجز والكسل، تستعني باهلل وتستسلم ألمره وقضائه، كما يبدو ذلك يف توجيه رسول اهلل 
ن فضالة عإىل إحسان استعمال قانون القوة مبفهومها الصحيح، ف صلى اهلل عليه وسلم املسلمني

 .(4)مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:" اجملاهد من جاهد نفسه"بن عبيد، قَاَل 
اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ، َخيـٌْر َوَأَحبُّ »َعْن َأيب ه رَيـْرََة، َقاَل: قَاَل َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  

ٌر اْحِرْص َعَلى َما يـَنـَْفع َك، َواْسَتِعْن بِاهلِل َواَل  ِإْن  تـَْعَجْز، وَ ِإىَل اهلِل ِمَن اْلم ْؤِمِن الضَّعِيِف، َويف ك لٍّ َخيـْ
فَِإنَّ َلْو  َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل تـَق ْل َلْو َأين  فـََعْلت  َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن ق ْل َقَدر  اهلِل َوَما َشاَء فـََعَل،

 . (5)«تـَْفَتح  َعَمَل الشَّْيطَانِ 

                                                 
 .120آل عمران، اآلية: سورة  (1)
 .13، اآلية: السابقة سورةال (2)
 .3/143م، 1233هـ/1330، 1، طتفسير المراغياملراغي:  (3)
اين األلب وصححه  .333/  32"إسناده صحيح"، ، وقال احملقق: شعيب األرنؤوط، 23201، رقم: مسندال :أمحد (4)

إسناده حسن، وقال الرتمذي: . وقال ابن األثري: 11320/  1 م1233ه/1343، 3، طصحيح وضعيف الجامعيف 
 .11/21 ،1ط ،جامع األصول في أحاديث الرسولحديث فضالة حديث حسن صحيح؛ ابن األثري، 

، 2333اْلَمَقاِديِر لِلَِّه، رقم ااِلْسِتَعانَِة بِاهلِل َوتـَْفوِيضِ ، كتاب القدر، بَاٌب يف اأْلَْمِر بِاْلق وَِّة َوتـَْرِك اْلَعْجِز وَ صحيح مسلم (5)
3/2402. 
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 اْلَعْجِز كِ اب )اأْلَْمِر بِاْلق وَِّة َوتـَرْ حتت بلقد ساق اإلمام مسلم هذا احلديث يف كتاب القدر، 
س وبناِء النف ز والكسلمقاومة العجلالستدالل على  ،َوااِلْسِتَعانَِة بِاهلِل َوتـَْفِويِض اْلَمَقاِديِر لِلَِّه(

ث جبدية أجل توظيف احلاد، وذلك من القادروربط املقدور بقوة  املشرقة وحسن التوكل على اهلل
فَلَن ََتَِد  ﴿:السنن اليت ال ختطئ، قال تعاىلواالنسجام مع قانون السببية للتوافق مع  وإجيابية
ِ لُِسنَِّت  ۖٗ َولَن ََتَِد لُِسنَِّت  ٱّللَّ  ٗ ِ َتۡبِدي ًٗ  ٱّللَّ  . (1)﴾ ٤٣ََتۡوِي

 .المطلب الثالث: تحذير القرآن من االتكال على القوة المادية

بأن االحرتاز بار، و خمطئ من يعترب أن القوة املادية لوحدها كافية للدفاع عن احلوزة ونيل االعت
العسكري كفيل لوحده كسب مقومات النصر، فاملنهج القرآين بشكل الحب يفند هذا املسلك، 
ويبني هنج العز واالنتصار بناء على القوة الداخلية واطمئنان النفس أوال، وحيذر من االتكاء 

كما ورد يف   ه، واعتمد على بأسه وبطشواالغرتار بقوة السلطان واملال، فحكى عن مآل من عىت
ا ََعدٞ فَ :﴿ عاد، قال تعاىل قصة مَّ

َ
ْ فَأ وا ۡرِض ِِف  ٱۡسَتۡكَُبُ

َ
ْ  ٱۡۡلَق ِ بَِغۡۡيِ  ٱۡۡل َو لَۡم يََرۡوا

َ
ۖٗ أ َشدُّ ِمنَّا قُوَّةً

َ
نَّ َوقَالُواْ َمۡن أ

َ
 أ

 َ ِي ٱّللَّ ۖٗ َوََكنُواْ أَِب ٱَّلَّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّة 
َ
َٰتَِنا ََيَۡحدُ َخلََقُهۡم ُهَو أ  .(2)﴾ونَ َي

َشدُّ وقال سبحانه وتعاىل خماطبا حممدا صلى اهلل عليه وسلم:﴿ 
َ
ٍٗ ِِهَ أ ِن قَۡريَ ي ِن م 

َ
ة  َوَكأ  قُوَّ

ِن قَۡريَتَِك  َٗ نَاَِصَ لَُهۡم  ٱلََِّّتٓ م  ۡهلَۡكَنَُٰهۡم فَ
َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
 .(3)﴾١٣أ

َو لَۡم يَِسُۡيواْ ِِف ﴿ :وقال سبحانه
َ
ۡرِض أ

َ
ُٗ َفَينُظُرواْ َكيۡ  ٱۡۡل َٰقَِب ِينَ َف ََكَن َع   ٱَّلَّ

َ
َشدَّ ِمن َقۡبلِِهۡم  ََكنُٓواْ أ

ثَاُرواْ 
َ
ۡرَض ِمۡنُهۡم قُوَّة  َوأ

َ
ِ  ٱۡۡل ا َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم ب ۡكََثَ ِممَّ

َ
َِنَِٰتٍۖ وََعَمُروَهآ أ  .(4)﴾ٱِۡلَي 

                                                 
 .33فاطر، اآلية: سورة  (1)
 .10فصلت، اآلية: سورة  (2)
 .13حممد، اآلية: سورة  (3)
 .2الروم، اآلية:  سورة (4)
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وتِيُتهُ  :﴿قال تعاىل
ُ
َمآ أ   ۥقَاَل إِنَّ

َ
َٰ ِعۡلٍم ِعنِدٓيۚ أ نَّ لََعَ

َ
َ َو لَۡم َيۡعلَۡم أ ۡهلََك ِمن َقۡبلِهِ  ٱّللَّ

َ
ۡن مَ  ٱۡلُقُرونِ ِمَن  ۦقَۡد أ

ا   ع  ۡكََثُ ََجۡ
َ
َشدُّ ِمۡنُه قُوَّة  َوأ

َ
 . (1)﴾ ُهَو أ

ا ََعدٞ فَ  :﴿وقال تعاىل مَّ
َ
ْ فَأ وا ۡرِض ِِف  ٱۡسَتۡكَُبُ

َ
  ٱۡۡلَق ِ بَِغۡۡيِ  ٱۡۡل

َ
ۖٗ أ َشدُّ ِمنَّا قُوَّةً

َ
نَّ َو لَۡم يَ َوقَالُواْ َمۡن أ

َ
َرۡواْ أ

 َ ِي ٱّللَّ ۖٗ  ٱَّلَّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّة 
َ
 .(2)﴾ َخلََقُهۡم ُهَو أ

رُۡجلَُكم :﴿ ربَّ وقال تعاىل حاكيا عن فرعون الذي جتَ 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنَّ أ ِ َقط 

ُ
فَلََسۡوَف َتۡعلَُموَن  َۡل

َۡجَعَِي 
َ
َصل َِبنَُّكۡم أ

ُ
َٰٖف َوَۡل ِۡن ِخَل ۡوتَادِ َوفِرَۡعۡوَن ذِي  ﴿:عاىل، وقال ت(3)﴾٤٩م 

َ
ِينَ  ١٠ ٱۡۡل َٰدِ َطَغۡواْ ِِف  ٱَّلَّ  ٱِۡلَِل

واْ فِيَها  ١١ ۡكََثُ
َ
 .(4)﴾ ١٢ ٱۡلَفَسادَ فَأ

ََٰقۡوِم ۦ َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن ِِف قَۡوِمهِ  :﴿يف موضع آخر يذكر القرآن استعالء فرعون، قال تعاىل َقاَل َي
لَۡيَس َِل ُمۡلُك ِمِۡصَ َوَهَِٰذهِ 

َ
نَۡهَٰرُ  أ

َ
وَن  ٱۡۡل َٗ ُتۡبِِصُ فَ

َ
ۚ أ َِّتٓ ، مث ميتهن فرعون بعد هذا (5)﴾ ٥١ََتۡرِي ِمن ََتۡ

النفس الطاهرة العابدة اليت حتمل همَّ إنقاذ البشرية من الضالل   ويزدري العنفوان واالفتخار الفاجر
ِۡن َهََٰذا ﴿ كما قال تعاىل:  نَا  َخۡۡيٞ م 

َ
ۡم أ

َ
ِيأ ، فكان منهج الرد (6)﴾٥٢ يََكاُد يُبُِي ُهَو َمِهٞي َوََّل  ٱَّلَّ

﴿ :القرآين عدم اخلضوع والتنازل لضغط وحتدي التسلط اجملحف واالستقواء اجلائر، قال تعاىل

ۡرنَا َما ََكَن يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن َوقَۡومُ  : َعَرَش : )رمحه اهلل قال القرطيب ،(7)﴾١٣٧َوَما ََكنُواْ َيۡعرُِشوَن  ُهۥَوَدمَّ يـ َقال 
  .(8)يـَْعِرش  ِإَذا بـَىَن. قَاَل اْبن  َعبَّاٍس َوجم َاِهٌد: َأْي َما َكان وا يـَبـْن وَن ِمَن اْلق ص وِر َوَغرْيَِها(

إن طريق الصراع مع الباطل طويل وشاق، واملؤمن يف حاجة ماسة إىل روح عالية تثبته 
ه بالرمية الدامغة طل واجتثاثوتعينه على الصمود والتحدي، وتلهمه الشدة والبسالة الستئصال البا

                                                 
 .33القصص، اآلية: سورة  (1)
 .10فصلت، اآلية: سورة  (2)
 32: الشعراء، اآليةسورة  (3)
 12-14لفجر، اآلية: سورة ا (4)
 .01الزخرف، اآلية:سورة  (5)
 .02، اآلية: السورة السابقة (6)
 .133األعراف، اآلية: سورة  (7)
 .3/232، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (8)
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بَۡل َنۡقِذُف  ﴿:ه إلمتام وعده النافذ؛ قال تعاىلاهلل قضاءَ  الصادرة عن احلق األبلج مىت ناسب قدر  
 ِ ا تَِصُفوَن  ٱلَۡوۡيُل فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق  َولَُكُم  ۥَفَيۡدَمُغهُ  ٱۡلَبَِٰطلِ لََعَ  ٱۡۡلَق ِ ب   .(1)﴾ ١٨ِممَّ

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .13األنبياء، اآلية: سورة  (1)
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 .المبحث الثاني: تناسق دوافع استعمال القوة القتالية في السياقات القرآنية           

بناء على الدراسة اليت أصلنا فيها قيمة احلرية الدينية يف القرآن الكرمي، وأوضحنا فيها املساحة 
املعتقد،  رالواسعة اليت أوالها كتاب اهلل تعاىل لإلنسان يف جمال احلريات، وعلى رأسها حرية اختيا

 ،الكرمي واعتمادا على حقيقة الوحدة البنائية للقرآن ،وبناء على تأصيلنا ملفهوم الكرامة اإلنسانية
املتمثلة يف الرتابط الكبري واالنسجام الدقيق يف جمموع مسائله وأحكامه ومواضيعه، فيستحيل أن 

وسوره مع املنهج  عرب آياته يتناقض كتاب اهلل تعاىل أثناء عرضه موضوع استعمال القوة القتالية
ليلية التح اتالدراس كل  عندتتضح هذه احلقيقة العلمية   الذي رمسه يف حتديد كل هذه اجملاالت،

تناسب مع من خالل الوقوف على التناسق والوذلك  التوافقية آليات القتال يف كتاب اهلل تعاىل،
اآليات طار السياق الواحد، املتعلق هنا باإلطار العام جملموع النصوص املتماسكة واملرتابطة داخل إ

ية، وذلك دراستها دراسة تكويناليت تتضمن األسباب األساسية اليت من أجلها شرع القتال، مث 
ويوضح  يمين للفهم الصحيح واإلسقاط السليف حماولة لربط اآلية بطبيعة املرحلة، األمر الذي يب

أعين ة، الوجيه واملوافق للمقاصد القرآني التوافق احلاصل بني جمموع النصوص ويؤسس للمنطق
لواحدة داخل الوقوف على العناصر املتفاعلة يف اآلية ا لتحليلية التوافقية آليات القتالبالدراسة ا

الذي هو  ،حدالواضمن املوضوع  ،هو كتاب اهلل تعاىل ،كامل ومتناسقالسورة املنتمية لِعْقد مت
الظرف اخلارجي من أجل حتديد املعىن املنسجم مع وربطه بالسياق التارخيي و  ،جمال البحث

 .  وإنشاؤه املقصد الذي على إثره بين التشريع للقتال وُت تكوينه

 .المطلب األول: مفهوم السياق القرآني

 :معنى السياق في اللغة-4
َا َمْصَدرَاِن ِمْن  ،وَأصل السياق ِسواق، فـَق ِلَبِت اْلَواو  يَاءً ِلَكْسرَِة الس نيِ  ،"َسو قَ "أصل املادة من  َومه 
السني والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء. يقال ساقه يف مقاييس اللغة، ساَق َيس وق؛ 

يسوقه سوقا. والسيقة: ما استيق من الدواب. ويقال سقت إىل امرأيت صداقها، وأسقته. والسوق 



233 
 

ق لإلنسان وغريه، واجلمع مشتقة من هذا، ملا يساق إليها من كل شيء، واجلمع أسواق؛ والسا
 .(1)سوق، إّنا مسيت بذلك ألن املاشي ينساق عليها

ه : رَأَْيت فاَلنا يف السَّْوِق، َأي: يف اْلَمْوت، ي ساق  َسْوقاً، وإنَّ نفسَ يف هتذيب اللغة 
ْهر

َ
قال بن منظور: السياق النزع، والسياق ؛ (2)لت ساق... وساَق َمْهرها ِسياقاً. والّسياق: امل

ن  َعْوٍف بْ  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: َقِدَم َعْبد  الرَّمْحَنِ  من حديث ا؛ مث ذكر طرف(3)املهر
ِديَنَة َفآَخى النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيْـَنه  َوبـَنْيَ َسْعِد ْبِن الرَّبِيِع األَْنصَ 

َ
ارِي  فـََعَرَض َعَلْيِه َأْن امل

ى السُّوِق، فـَرَِبَح ِصَفه  أَْهَله  َوَمالَه ، فـََقاَل: َعْبد  الرَّمْحَِن بَاَرَك اللَّه  َلَك يف أَْهِلَك َوَماِلَك د لَّيِن َعلَ يـ َنا
ْفرٍَة، فـََقاَل النَّيبُّ ْن ص  َشْيًئا ِمْن أَِقٍط َومَسٍْن، فـََرآه  النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، بـَْعَد أَيَّاٍم َوَعَلْيِه َوَضٌر مِ 

َزوَّْجت  اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر قَاَل: يَا َرس وَل اللَِّه، تَـ « َمْهَيْم يَا َعْبَد الرَّمْحَِن؟»َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم 
َأومِْلْ َوَلْو » َعَلْيِه َوَسلََّم: فـََقاَل: َوْزَن نـََواٍة ِمْن َذَهٍب، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل  « َفَما س ْقَت ِفيَها؟»قَاَل: 
 .(5)انساقت اإلبل: سارت متتابعةويف تاج العروس،  ؛(4)«ِبَشاةٍ 

وإذا كان "السياق" املهر ألنه  ،فإذا كان "السياق" نزع الروح ألن املرء يساق إىل املوت
املشرتك بني  بطعند التزاوج يسوقون اإلبل واألغنام كما يف سياق اهلدي، فالذي يتبني أن الرا

 هذه التعريفات اللغوية ملادة السياق هو التتابع والتالحق والتتايل والسريان والنظامية، فيكون معىن
 .دلولهإىل غاية بلوغ م وانتظامه سياق الكالم تتابعه وتالحقه واستمراره

                                                 
 .3/113م، 2123هـ/1322 د.ط، ،مقاييس اللغةابن فارس:  (1)
 2/133م.، 2441، 1، طتهذيب اللغة اهلروي: (2)
 .14/133، ه1313، 3ط، لسان العربابن منظور:  (3)
، 0432، كتاب النكاح، باب قول الرجل ألخيه: انظر أي زوجيت شئت حىت أنزل لك عنها؟، رقمصحيح البخاري (4)

3/3. 
 .20/331ه، 3131 د.ط، ،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،   (5)
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 :معنى السياق في االصطالح-8
الَّة على م رَاد اْلم َتَكّلم َفِهَي املرشد ل: )َوأما الس َياق والقرائن رمحه اهلل(1)يقول الكفوي بَـيَان الدَّ

يقول العز بن عبد السالم: )الس َياق مرشد ِإىَل تبني اجملمالت ؛ و (2)اجملمالت َوتـَْعِيني احملتمالت(
وترجيح احملتمالت َوتـَْقرِير الواضحات وكل َذِلك بعرف ااِلْسِتْعَمال، َفكل صفة َوقعت يِف ِسَياق 

السالم يف بن عبد  العز؛ يركز (3)َكاَنت مدحا وكل صفة َوقعت يف ِسَياق الذَّم َكاَنت ذما(  اْلَمْدح
 الذي ورد فيه اللفظ. والغرض العام رادبيانه للسياق على امل

: )وهي تتبع تراكيب (4)هناك رابطة بني سياق الكالم وعلم املعاين كما عرفه السكاكي 
ية لى كيفية مساقه لتحصيل املطلوب به واالطالع على كيفالكالم يف االستدالل... والوقوف ع

 فه للسياق.للعبارة يف تعري والنظمي . وهنا يتحدث السكاكي عن اجلانب الرتكييب(5)نظم الدليل(
بالنظر إىل ما نقل فإن مفهوم السياق من الناحية االصطالحية متعلق بفهم نظم التعبري 

لول العبارة مع انفرادها حمكوم ورهني بالسياق الذي مدوحميطه للوصول إىل مدلول معني، ألن 
 ياين أو املكاينأو اللفظي البسواء على املستوى الزماين التارخيي  ،تلك العبارة وضعت له وفيه

 . الربهاين الداليلأو  احليزي
 ،لتلخيص ما ذكر نلحظ تقاربا بني املعىن اللغوي واالصطالحي: فالسياق مراد العبارةو 

 والسياق ظرفية العبارة اليت وردت فيها.  ،اكيبها البيانية املتتابعةوالسياق تر 

                                                 
 ط( كان من قضاة األحناف. عاش وويل-الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي، أبو البقاء: صاحب )الكليّات  (1)

، ألعالم للزركلياالقضاء يف )كفه( برتكيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إىل إستانبول فتويف هبا، وله كتب أخرى بالرتكية؛ 
2/33. 

 .341، م1223هـ/ 1419 ،3ط الكليات،الكفوي:  (2)
 .102م(، 1233هـ/134، 1، طاإلمام في بيان أدلة األحكامعز الدين بن عبد السالم:  (3)
هـ (،  323 - 000احلنفي أبو يعقوب، سراج الدين، )السكاكي اخلوارزمي يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي   (4)

األعالم خ"؛  –ط" و "رسالة يف علم املناظرة -مفتاح العلوم عامل بالعربية واألدب. مولده ووفاته خبوارزم. من كتبه " 
 .3/222، للزركلي

 .1/330م، 1233ه/1343، 2، طمفتاح العلومالسكاكي:  (5)
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ضروري زم و الن مراعاته يف علم التفسري تعني بأاعتمادا على ما قيل يف تعريف سياق الكالم 
 . ومقاصده للوصول إىل مدلول النص الديين والوقوف على بعض أغراضه

 . بقرةالمطلب الثاني: دوافع تشريع القتال في سورة ال

إزهاق لألرواح ك  عسكرية بني طرفني مما قد يتسبب يف وقوع الضرر،إن القتال مقارعة ومنازلة 
نفسية لاألمر الذي ترتتب عنه العديد من التبعات ا وإتالف للمحاصيل وترويع لآلمنني،

 ليها ودعا أنشئ عوهذه مفاسد جليلة تتناقض متاما مع املقاصد اليت واألخالقية واالجتماعية،
 ٱۡلقَِتاُل ۡيُكُم ُكتَِب َعلَ :﴿ حيمل يف سريرته وعالنيته رسالة السالم، قال تعاىلالذي  إليها اإلسالم

، هذه أول آية فرض فيها القتال، نزلت بعد اإلذن به يف سورة احلج، واليت (1)﴾َوُهَو ُكۡرهٞ لَُّكۡمۖٗ 
يمة والطاهرة املؤمنة السلتتماسك مع اهليكل البنائي حلكمة شرعية القتال، ومع طبيعة النفوس 

اليت تكره القتل وانتهاك الكرامة، قال عند تفسريها اإلمام الرازي:) اعلم أنه عليه الصالة والسالم  
كان غري مأذون يف القتال مدة إقامته مبكة فلما هاجر أذن له يف قتال من يقاتله من املشركني، 

؛ كما عرب عن هذه اآلية رشيد رضا (2)اد (مث أذن له يف قتال املشركني عامة، مث فرض اهلل اجله
ْوفًا َعَلى أَنـْف ِسِهْم مَلْ َيك ْن خَ ) إنَّ ك ْرَهه ْم لِْلِقَتاِل  نقال عن حممد عبده بشكل مشرق وهبيج، قال:

َا ه َو ح بُّ السَّاَلِم َوالرَّ  ِة بِالنَّاِس الَّيِت َأْوَدَعَها محَْ َأْن يَِبيد وا، َواَل َعَلى احلَْق  الَِّذي مَحَل وه  َأْن َيِضيَع، َوِإّنَّ
ميَان  يف قـ ل وهِبِْم، َواْخِتَيار  م َصابـَرَِة اْلك فَّاِر َوجم َاَدلَ  لِيِل َواْلبـ ْرَهاِن اْلق ْرآن  يف نـ ف وِسِهْم، َوثـَبَّتَـَها اإْلِ ِتِهْم بِالدَّ

ر ك وا خ ط َواِت الشَّْيطَاِن، َوَعَلى ْدخ ل وا يف الس ْلِم َكافَّةً َويـَتْـ بِالسَّْيِف َوالس نَّاِن، َرَجاءَ َأْن يَ  د وَن جم َاَلَدهِتِمْ 
 .(3)َهَذا اْلَوْجِه(

 

                                                 
 .213سورة البقرة، اآلية: (1)
 . 3/333ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (2)
 .2/232، م1224 ،تفسير المناررشيد رضا:  (3)
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حيان وهم مطالبون بإعالن العداء يف كثري من األ ،ن القتال كان كرها هلمبأ يفهم اعتبارا للسياق
 حرياهتم.لب ا يف سوبالغو  م املعتقد وظاهروا على إخراجهمضد أهليهم وعشريهتم الذين خالفوه

َٰتِلُو ﴿ :لقد جاء األمر مبقاتلة الذين أعلنوا القتال ضد املسلمني يف قوله تعاىل ِ اْ ِِف َسبِيِل َوَق  ٱّللَّ
ِينَ  ْ  إِنَّ  ٱَّلَّ َٰتِلُونَُكۡم َوََّل َتۡعَتُدٓوا َٰ َ يُ ؛ مث هنى سبحانه وتعاىل تصرحيا ال (1)﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ََّل َُيِبُّ  ٱّللَّ

وأكد سبحانه يف موقف القتال أنه ال حيب  ،يف أول آية تأمر بالقتال عن االعتداء تلميحا
 االعتداء.

وقال السمعاين: )َوَقوله ، (2)أول آية نزلت يف األمر بالقتال(هذه اآلية قال القرطيب: )         
ْ  :﴿ تـََعاىَل  قتل وا املعاهدين  تـَْعَتدوا َأي: اَل ت، َأي: اَل تبدؤوهم بِاْلِقَتاِل. َوقيل: َواَل ﴾...َوََّل َتۡعَتُدٓوا
َ إِنَّ ،﴿ ِمنـْه م  .(3)(﴾... ٱلُۡمۡعَتِدينَ ََّل َُيِبُّ  ٱّللَّ

َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل  ﴿ ذكر ابن أيب حاُت: ِ َوَق ِينَ  ٱّللَّ َٰتِلُونَُكمۡ  ٱَّلَّ َٰ ٍة نـَزََلْت قَاَل َهِذِه َأوَّل  آيَ ﴾ ...يُ
، َقاِتل  مَّا نـَزََلْت َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يـ  يف اْلِقَتاِل بِاْلَمِديَنِة، فـَلَ  َمْن قَاتـََله ، َوَيك فُّ

، َعْنه ، َحىتَّ نـَزََلْت س ورَة  بـَرَاَءَة(َعمَّ    .(4)ْن َكفَّ
بالنسبة لدعوى النسخ أرى بأن السياقات التارخيية ومقتضيات املرحلة هي الضابط واملعتمد 

عامل مع جممل القضايا املعروضة يف كل عصر، كما هو الشأن آليات اإلثبات يف موضوع أحكام للت
القتال، وهذا ال يعين حبال النفي الكامل ملسألة النسخ يف القرآن، فالناسخ واملنسوخ مشهور بني 

احلاصلة  تالعلماء، ولكن أعين عدم التوسع فيه، والرجوع إىل القواعد األصولية للتعامل مع اإلشكاال
عديد من واألخذ بعني االعتبار سنة التدرج املاثلة يف ال لة من ختصيص العام وتقييد املطلقبني األد

يف  ْشَطب بدليل ظين، فما هو املانعاألحكام واآليات، ألن النص قطعي الثبوت ال يـَْبط ل وال ي  
اليت  كل األسباب  الذي توفرت فيه دة السياحة ألربعة أشهر ضد العدوالتعامل حبكم ضرب م

                                                 
 .124البقرة، اآلية: سورة  (1)
 .2/333، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (2)
 .1/122، م1223هـ/1313، 1، طتفسير القرآنالسمعاين:  (3)
 .1/320، هـ1312، 3طتفسير القرآن العظيم،  ابن أيب حاُت: (4)
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خ وما هو املانع من نس كما هو يف بداية سورة التوبة، إذا اقتضت املصلحة ذلك، أوجدت احلكم
عهد َعَقَده  رسول اهلل إذا اقتضت السياسة الشرعية ذلك، كما وقع يف خالفة عمر رضي اهلل عنه،  

 لرب، مث أجالهم عمر، وك) لقد عاهد النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل خي: (1)ذكر الكيا اهلراسي
َِن  :﴿ذلك جائز، وإذا ثبت ذلك فقوله ِ ِۡبََرآَءةٞ م  ِينَ إََِل  ۦٓ َورَُسوِلِ  ٱّللَّ َِن  ٱَّلَّ ََٰهدتُّم م  : (2)﴾ ١ ٱلُۡمۡۡشِكِيَ َع

 َحۡيُث ثَِقۡفُتُموُهمۡ  ٱۡقُتلُوُهمۡ وَ ﴿ أما يف قوله تعاىل: ؛ (3)يدل على أن عهدا قد تقدم بينهم، وأنه قد نقض(
ۡخرَُجوُكۡم  وَ 

َ
ِۡن َحۡيُث أ ۡخرُِجوُهم م 

َ
ُٗ َوأ َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَن

َ
َٰتِلُوُهۡم ِعنَد  ٱۡلَقۡتِلۚ أ َٰ َٰتُِلوُكۡم فِ  ٱۡۡلََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َوََّل تُ َٰ َٰ يُ يهٍِۖ َحَّتَّ

ََٰتلُوُكۡم فَ  َٰلَِك َجَزآُء  ٱۡقُتلُوُهۡمَۗ فَإِن َق َٰفِرِيَن ٱلۡ َكَذ ْ فَإِِن   ١٩١َك ِ  ٱنَتَهۡوا َ نَّ فَإ َٰ ََّل   ١٩٢َغُفوٞر رَِّحيٞم  ٱّللَّ َٰتِلُوُهۡم َحَّتَّ َوَق
ِينُ تَُكوَن فِۡتَنٗٞ َويَُكوَن  ِۖٗ فَإِِن  ٱل  َٗ ُعۡدََََٰٰن إَِّلَّ لََعَ  ٱنَتَهۡواْ ّلِلَّ َٰلِِميَ فَ ، فلها عالقة بالسياق (4)﴾ ١٩٣ ٱلظَّ

ع يف طاهر بن عاشور: ) قد وق؛ قال الوما صدر عنه من بنود الذي نزلت فيه، وهو صلح احلديبية
خاف املسلمون يقاتل فريق منهم اآلخر ف ال صلح احلديبية ضرب مدة بني املسلمني واملشركني حبيث

عام عمرة القضاء أن يغدر هبم املشركون إذا حلوا ببلدهم وأال يفوا هلم فيصدوهم عن العمرة فأمروا 
 . (5)لدفع هجوم العدو(بقتاهلم إن هم فعلوا ذلك؛ وهذا إذن يف قتال الدفاع 

َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل  :﴿يف قوله تعاىل ِ َوَق ْ وَ  ٱّللَّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ األمر بالقتال يف  إن، (6)﴾ ٢٤٤َسِميٌع َعلِيٞم  ٱّللَّ

ثبات مع اآلية اليت سبقتها واليت حتض على الدفاع عن الديار، وال وعميقا اآلية مرتبط ارتباطا كليا

                                                 
هـ، من طربستان، 304اين الشافعي عماد الّدين، مولده سنة الكيا اهلراسي: أبو احلسن علي بن حممد بن علي الطربست (1)

وتفقه بنيسابور على إمام احلرمني اإلمام اجلويين، مث ويل تدريس نظامية بغداد، وكان حسن الصورة جهوري الصوت، والكيا 
ّصابوين ثمان البالفارسية الكبري املقدم. طّوف خراسان، والعراق، والشام، ومصر، وكتب ما ال يوصف، وروى عن أيب ع

، 1طتاريخ ابن الوردي، ابن الوردي، هـ. 043وطبقته، قال ابن ناصر الّدين: كان ثقة يف نقله، وتويف بسرخس سنة: 
 م،1233ه/1343، 1العكري: ط أبو الفالحشذرات الذهب في أخبار من ذهب؛  ؛2/24م، 1223ه/1313

 .3/233، وفيات األعيان؛ ابن خلكان: 3/13
 .1ة، اآلية: سورة التوب (2)
 .3/131ه، 1340، 2، طأحكام القرآنالكيا اهلراسي،  (3)
 .123-121سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .2/244ه، 1233 التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (5)
 .233البقرة، اآلية: سورة  (6)
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ذا جار وتسلط على البالد، وعدم التويل والفرار من املوت عند مالقاة والصمود ضد العدو إ
لَۡم تََر إََِل  :﴿تعاىلاهلل الغاصبني؛ قال 

َ
ِينَ أ لُوٌف َحَذَر  ٱَّلَّ

ُ
َٰرِهِۡم َوُهۡم أ ُ ٱَفَقاَل لَُهُم  ٱلَۡمۡوتِ َخرَُجواْ ِمن دَِي ُموتُواْ  ّللَّ

ۡحَيَُٰهۡم  إِنَّ 
َ
َ ُثمَّ أ ٍل  ٱّللَّ ُۡ و فَ ۡكََثَ  ٱنلَّاِس لََعَ ََّلُ

َ
 الُونَ َوََّل يَزَ :﴿ وقال تعاىل، (1)﴾ََّل يَۡشُكُروَن  ٱنلَّاِس َوَلَِٰكنَّ أ

َٰ يَُردُّوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن  َٰتِلُونَُكۡم َحَّتَّ َٰ ْ  يُ وكل هذا ينسجم متاما مع الوظيفة القتالية يف ، (2)﴾ٱۡسَتَطَُٰعوا
واع مسته بنية آياته، وسياقه العام الذي يلف ظ مجيع أنالسورة، بل مع املنهج القرآين كله والذي ر 

 وتأديب املعتدين.  تطالة، ومقابلتها بالدفع والقصاص وأشكال البغي واالس
َٰتَِل ِِف َسبِيِل  آ َوَما نَلَ :﴿ قال تعاىل َٰ َّلَّ نُ

َ
ِ أ ۖٗ  ٱّللَّ ۡبَنآئَِنا

َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
 .(3)﴾َوَقۡد أ

 ذلكو  جود، مقاومة الطبيعة العدوانية واملتوحشة فينا بشهادة املالئكة،من بني مقاصد الو 
، وقمع العدوانية  عرب سنة التدافع واحتدام قانون القوة، من أجل معرفة اهلل وإصالح ما أفسد الناس 

لوقوف على طبيعة وضوابط الوجود مع اآلخر الذي يفسد ااملهددة لبقاء العنصر البشري، و 
يها بداية اليت ورد ف-ولقد أرشدت سورة البقرة مع سورة احلج ساحة التدافع،ويسفك الدماء يف 

من سنة التدافع  احلكمة خلصتا، إىل القيمة اليت تأسست عليها مشروعية القتال، و -اإلذن بالقتال
والردع والصراع القائمة بني املؤمن واآلخر، وذلك للحيلولة دون اإلفساد والتعفن واإلخالل بامليزان 

َمآءَ وَ :﴿ ي يقوم عليه كوكب األرض، قال تعاىلالذ مث ضمان ، (4)﴾ ٧ ٱلِۡمزَيانَ َرَفَعَها َوَوَضَع  ٱلسَّ
 ، فال يكره على عقيدة وال ي َضيَّق عليه يف عبادة.جلرماملعتقد لكل فرد يسكن هذا ا حرية

ِ َولَۡوََّل َدۡفُع  :﴿قال تعاىل  ُهم بَِبۡعٖض لََّفَسدَ  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ َُ ۡرُض ِت َبۡع
َ
 :﴿، وقال سبحانه(5)﴾ ٱۡۡل

ِ َولَۡوََّل َدۡفُع  َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ َِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََو َمۡت َصَو ِ َُّهد  ُهم بَِبۡعٖض ل َُ ِ  ٱۡسمُ َبۡع اَۗ كَ  ٱّللَّ ثِۡي 
نَّ  ُ  َوََلَنُِصَ هُ  ٱّللَّ َ إِنَّ  ۥٓ  َمن يَنُِصُ  . (6)﴾ لََقوِيٌّ َعِزيزٌ  ٱّللَّ

                                                 
 .233البقرة، اآلية:سورة  (1)
 .213 ، اآلية:السورة السابقة (2)
 .233ة: ، اآليالسورة السابقة(3)
 .3الرمحن، اآلية: سورة  (4)
 .201البقرة، اآلية: سورة  (5)
 .34احلج، اآلية: سورة  (6)
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                                 .سورة األنفال في: دوافع تشريع القتال الثاني المطلب

وقال ؛ (2)الغنائم. واحدها نـََفٌل( "األَنـَْفال"مدنية كلها؛ )سورة األنفال  :رمحه اهلل(1)بن قتيبةقال ا 
. وقال ابن بر وعطاء:) سورة األنفال مدنية بدرية يف قول احلسن وعكرمة وجارمحه اهلل القرطيب

ِينَ ِإَوۡذ َيۡمُكُر بَِك  :﴿عباس: هي مدنية إال سبع آيات، من قوله تعاىل ۡو يَ  ٱَّلَّ
َ
ۡقُتلُوَك َكَفُرواْ َِلُۡثبُِتوَك أ

ۡو ُُيۡرُِجوَك  َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر 
َ
ۖٗ أ ُ ُ وَ  ٱّللَّ  .(4)، إىل آخر السبع آيات((3)﴾ ٣٠ ٱۡلَمَِٰكرِينَ َخۡۡيُ  ٱّللَّ

حلذر محل السالح يف الفرتة املكية، عهد جديد باشرته املرحلة املدنية باستقبال أحكام  نظرا
عترب ت جديدة متعلقة بالقتال متوافقة مع سياق املدينة، فلقد أوحى اهلل تعاىل سورة األنفال واليت

د رمضان ، يعرب عنها سعيوأحكامه من أول السور اليت تعرضت للحديث عن بعض مراحل القتال
 .(5)مبرحلة احلرب الدفاعية رمحه اهلل لبوطيا

 حقه املشروع بني قومه يف  س رسول اهلل عليه الصالة والسالمكما هو معلوم لقد مار 
دعوهتم إىل توحيد اهلل دون إكراه وال إلزام، فقوبل بالبطش والعداء والتنكيل به ومبن تبعه، حبيث 

 عنوية للقضاء على حممد صلى اهلل عليه وسلمكل طاقاهتم وقدراهتم املادية وامل  سخر األعداء  
 .وإشعاع أصحابه وإطفاء نوره

                                                 
ينورِي، )ابن قتيبة،  (1) ولد  ،كان فاضاًل ثقة، سكن بغداد وحدث هباهـ(  233-213أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الد 

خرج منها  إيران( )غرب بلدة من بالد اجلبل عند قرميسنيوهي  بالكوفة، مث انتقل إىل بغداد، كان قاضًيا ملدينة الدينور،
تبه املصنفة كلها ، وروى عن أبيه كبن عبد اهلل املذكور فقيهاً  وكان ولده أبو جعفر أمحد؛ مث لقب بالدينوريومن  خلق كثري

 ؛احلديثغريب و  مير غريب القرآن الك ومن أشهر مؤلفاته: تأويل مشكل القرآن؛ تأويل خمتلف احلديث؛ وتوىل القضاء مبصر
يب إعراب القرآن؛ تفسري غر ؛ إصالح الغلط؛ األشربة ؛ قات الشعراءطب؛ مشكل احلديث ؛القرآن مشكل؛ عيون األخبار

 ، بتصرف.3/33وفيات األعيان، ابن خلكان، ...ء؛ عيون األخبار؛ امليسر والقداحكتاب األنوا؛  القرآن
 .133 م،1233هـ،  1323، غريب القرآنبن قتيبة:   (2)
 .34األنفال، اآلية: سورة  (3)
 .3/334م، 1233هـ /1333، 3، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (4)
 .133، ص3، طبعة فقه السيرةرمضان،  حممد سعيد البوطي:  (5)
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ِينَ إِنَّ :﴿ قال اهلل تعاىل واْ َعن َسبِيِل  ٱَّلَّ َٰلَُهۡم َِلَُصدُّ ۡمَو
َ
ِ  َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ ُن َعلَۡيِهۡم فََسيُنفُِقوَنَها ُثمَّ تَُكو ٱّللَّ

ة  ُثمَّ ُيۡغلَُبوَنَۗ وَ  ِينَ َحِۡسَ ونَ َكفَ  ٱَّلَّ  .(1)﴾ُرٓواْ إََِلَٰ َجَهنََّم َُيَۡۡشُ
ن أ بدر؛ ولقد ذكر يف املغازي والسريلقد تناولت السورة يف عمومها احلديث عن غزوة  

ا تهم حينمبعد أن جتلت خيب قريش لقتال املسلمني يف املدينة غزوة بدر وقعت نتيجة خروج
وتشكيلهم ، ورةلد هلم يف املدينة املنتكوين باستطاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملهاجرين 

ا شرع صلى خاصة مل ،ني العرب يف اجلزيرة العربيةخطرا على مصاحلهم االقتصادية ومكانتهم ب
وذلك لضرورة  ،ويربز قوته العسكرية منذ الوهلة األوىل يتصرف حبسم وصرامة اهلل عليه وسلم

 تحدياتال من ةولوجود جمموع األجواءعدم صفاء لاملرحلة، ليربهن على قبضته وحتكمه يف الوضع 
صادية ملخرجيه من بتهديد القوة االقت باملدينة املنورة، فبدأ صلى اهلل عليه وسلم يف العامل اجلديد

بلده مكة، وذلك باعرتاض رحالهتم التجارية املتجهة حنو الشام، مما أثار سخط قريش فقرروا 
رد يف بدون موعد مسبق، كما و  وسلم ببدر القضاء على دعوة اإلسالم فلقيهم صلى اهلل عليه

َعَلْيِه َوَسلََّم  عن َكْعَب ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قال: "مَلْ َأخَتَلَّْف َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل   ،سريةال
َها، ةِ يف َغْزَوٍة َغزَاَها ِإالَّ يف َغْزَوِة تـَب وَك، َغيـَْر َأين  خَتَلَّْفت  َعْن َغْزوَ   بَْدٍر، وملَْ يـ َعاَتْب َأَحٌد خَتَلََّف َعنـْ

نَـ  َا َخرََج َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ي رِيد  ِعرَي قـ رَْيٍش، َحىتَّ مَجََع اللَّه  بـَيـْ ه ْم َوبـَنْيَ َعد و ِهْم ِإّنَّ
 .(2)َعَلى َغرْيِ ِميَعاٍد"

قال ؛ (3)﴾ ِإَون تَنَتُهواْ َفُهَو َخۡۡيٞ لَُّكۡمۖٗ ِإَون َتُعوُدواْ َنُعدۡ  ٱۡلَفۡتُحۖٗ َقۡد َجآَءُكُم إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ فَ  :﴿قال تعاىل
ابن جرير: )وإن تعودوا حلربه وقتاله وقتال اتباعه املؤمنني "نـَع ْد"، أي: مبثل الواقعة اليت أوقعت 

  انكم بثبات وإميان.، فلن نبدأكم بالقتال ولكن نرد على بغيكم وعدو (4)بكم يوم بدر(

                                                 
       .33األنفال، اآلية: سورة  (1)
 .0/32، 320، كتاب املغازي، باب قصة غزوة بدر، رقم: صحيح البخاري (2)
 .12األنفال، اآلية:  (3)
 .13/300ه، 1324، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  (4)
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أشارت سورة األنفال منذ بدايتها أن إرادة اهلل تعاىل النافذة جاءت باحلق للحق لقطع الطريق 
ُ َويُرِيُد  :﴿أمام الباطل، قال تعاىل ن َُيِقَّ  ٱّللَّ

َ
َٰتِهِ  ٱۡۡلَقَّ أ َٰفِرِينَ َويَۡقَطَع َدابَِر  ۦبَِكلَِم  .(1)﴾ ٧ ٱۡلَك

والعمليات اإلرهابية والعدائية اليت يقوم هبا املشركون  لقد أكدت السورة على املناورات
ِإَوۡذ :﴿ عاىلت قال لوثاق أو القتل أو اإلبعاد،ضد حممد صلى اهلل عليه وسلم، وذلك إما بضرب ا

ِينَ َيۡمُكُر بَِك  ۡو ُُيۡرُِجوَك  َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر  ٱَّلَّ
َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ْ َِلُۡثبُِتوَك أ ۖٗ َكَفُروا ُ ُ وَ  ٱّللَّ  ٱۡلَمَِٰكرِينَ َخۡۡيُ  ٱّللَّ

؛ كما أبرزت السورة حقد املشركني الدكني، ومكرهم املعلن والدفني وحشدهم مجيع بأسهم (2)﴾٣٠
ِينَ إِنَّ :﴿ وأمواهلم لإلعراض عن سبيل اهلل، قال تعاىل واْ َعن َسبِي ٱَّلَّ َٰلَُهۡم َِلَُصدُّ ۡمَو

َ
ِل َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ

  ِ  .(3)﴾ٱّللَّ
د نقلت السرية شأو التحريض والتأليب واإلرهاب اليت تتزعمه قريش قصد الوقيعة لق

باملهاجرين، عن عبِد الرمحن بن كعب بن مالٍك عن رجل من أصحاِب النيب  صلَّى اهلل عليه 
وسلم، أن كفاَر قريٍش كتب وا إىل ابن أ يَبٍّ وَمن كان معه يعب د األوثاَن من األوِس واخلزرِج، ورسول  
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم يومئٍذ باملدينة قبَل وقعِة بدٍر: إنكم آَويت م صاحَبنا، وإنا ن قِسم باهلل 

فلما بلَغ  لَت قاتِل نَّه  أو لَت خرِج نَّه  أو لَنِسريَنَّ إليكم بأمجَعِنا حىت نقتَل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم،
 عليه وسلم، ألوثاِن، اجتمعوا لقتاِل النيب   صلَّى اهللذلك عبَد اهلل بن أيّب وَمن كان معه من َعَبدِة ا

 منكم املَبالغ، ما  لَقْد بَلَغ وعيد  ق ريشٍ »فلما بلغ ذلك النيب صلَّى اهلل عليه وسلم لقيهم فقال: 
 «م وإخواَنكمكيد وا بِِه أنف َسكم، تريد ون أن ت قاتلوا أبَناءَككانت تِكيد كم بأْكثَر ممَّا تريد ون أن تَ 

ريٍش فلما مسع وا ذلك من النيبَّ صلَّى اهلل عليه وسلم تفرَّقوا، فبلغ ذلك كفاَر قريٍش، فكتبت كفار  ق
بعد وقعِة بدٍر إىل اليهود: إنكم أهل  احلَْلَقِة واحل ص وِن، وإنكم لَت قاتِل نَّ صاحَبنا أو لنَـْفعَلنَّ كذا 

 .(4)"-يل  خِ اَل وهي اخلَ -ء يْ كم شَ ا وبني َخَدِم نسائِ نَ نَـ ول  بيْـ  حيَ اَل ذا، وَ وكَ 
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تالؤما مع وحدة السبب وانسجاما مع نوع الرد، يأيت أمر اهلل تعاىل مبواصلة قتال الذين يصرون 
على فتنة املؤمنني، ويتمادون يف قمع احلريات، حىت يتوقفوا وينتهوا عن إحلاق األذى والتسبب 

َٰتِ  :﴿قال تعاىل،  التضييق على اإلسالم واملسلمنييف ٗٞ َويَُكوَن َوَق َٰ ََّل تَُكوَن فِۡتَن ِينُ ٱلُوُهۡم َحَّتَّ  ۥَُُّّهُ  ل 
ِ  فَإِِن  ْ ّلِلَّ َ فَإِنَّ  ٱنَتَهۡوا شرك ال رير أن الفتنة يف اآلية يراد هباذكر ابن ج، (1)﴾ ٣٩بَِما َيۡعَملُوَن بَِصۡيٞ  ٱّللَّ

 .(2)والبالء يف الدين
ني، غا آخر إلعالن القتال ضد املشركيف آية أخرى من نفس السورة يذكر اهلل تعاىل مسو 

ِينَ  :﴿وهو الغدر واخليانة وعدم الوفاء بالعهود، قال تعاىل وَن َعۡهَدُهۡم ِِف  ٱَّلَّ ُُ ََٰهدتَّ ِمۡنُهۡم ُثمَّ يَنُق  َع
ةٖ َوُهۡم ََّل َيتَُّقوَن  ِ َمرَّ

  .(3)﴾ ٥٦ُك 
د مجيع وة وحشبأمر اهلل تعاىل الستثمار مجيع جماالت الق لقد تفردت سورة األنفال

و البعيد، أأشكال القوى، تأهبا العتداء املعتدين واستبداد املستبدين، سواء يف احمليط القريب 
قال ، لباطلملعركة القائمة بني احلق واوكسب ا وحبس نوايا احلاقدين وردعهم للقيام مبهمة التدافع

ا  :﴿تعاىل واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
ةٖ َوِمن ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ ِن قُوَّ ِبَاِط  م  ِ َعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡۡلَۡيلِ ر  وََعُدوَُّكۡم َوَءاَخرِيَن  ٱّللَّ

ُ ِمن ُدونِِهۡم ََّل َتۡعلَُموَنُهُم  ذ كرت القوة يف اآلية نكرة، إلفادة العموم والشمول، ، (4)﴾ َيۡعلَُمُهۡم   ٱّللَّ
يس رباط اخليل" فل كل أفراد النوع، أما عطف "من  وتشمل ودخول "من" على "قوة" لتستغرق

حصرا للقوة يف هذا النوع من العدة، بل لشهرة اخليل يف القتال، ولكونه مألوفا عند العرب وغريهم 
َنه اإلنسان منذ أزمنة،  خلصوصياته يف اخليالء والَعْدو وافرتاس األرض والتحصني عند السطو، َدجَّ

ليوم وسائل ما وقد توفرت للبشرية افأصبح عنوان القوة ورمز الشوكة حينها، أ وتلك أصل مسمياته
أخرى للتدافع، فاملسلم مطالب للظفر هبا واقتنائها وتنميتها من أجل حتقيق احلركة والتوازن وكسب 

من مواطن  النووي قوة إىل غري ذلكالتسلح و  قوةواملصداقية  فاالقتصاد قوة والسياسة قوة االعتبار،
ردع لتخويف املتواصل والالستمرارية من أجل االشدة واالعتزاز؛ جاءت" ترهبون" يف صيغة ا
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األرض فسادا  يف افعت ضد التسلط اإلنساين الذي أعلن احلرب على اهلل وعلى عباده املستدام
 وضيق على اإلنسان حريته يف اختيار املعتقد. وإفسادا

نَزنۡلَا  :﴿يف نفس السياق قال تعاىل
َ
ٞس َشِديٞد َوَمَنَٰفِ  ٱۡۡلَِديدَ َوأ

ۡ
ُ  ُع لِلنَّاِس َوَِلَۡعلَمَ فِيهِ بَأ َمن  ٱّللَّ

هُ  ِ  ۥَورُُسلَهُ  ۥيَنُِصُ ، وكأن اآلية حتثنا لتسخري الصالبة احلديدية خلدمة مهمة الرسالة يف (1)﴾ ٱۡلَغۡيبِۚ ب
رابة؛ ويف استخدامها يف مقارعة العناد واحلو ضبط العالقات اإلنسانية وبنائها على امليزان واملعدلة 

واحلاصل أن الكتاب إشارة إىل القوة النظرية، وامليزان إىل : )رمحه اهلل زيهذا الصدد يقول الرا
القوة العملية، واحلديد إىل دفع ماال ينبغي، وملا كان أشرف األقسام رعاية املصاحل الروحانية، مث 

  .(2)رعاية املصاحل اجلسمانية، مث الزجر عما ال ينبغي(
ية اليت من ي ذَّكر اهلل نبيه بالقيمة األساس أهبلقرآن الكرمي باالستعداد والتبعد توجيه ا

ِإَون  ﴿:أجلها شرع القتال، واليت بدوهنا خيتل البناء اإلنساين، أال وهي إحالل السلم، يقول تعاىل
ۡلِم فَ  ۡ لََعَ  ٱۡجَنحۡ َجَنُحواْ لِلسَّ ِ  لََها َوتََو َّّٞ ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱّللَّ  تعاىل بقبول الصلح يأمر اهلل ،(3)﴾ ٦١ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

از يرسم القرآن سبيل االعتز  املنهج من أجل السلم دون استسالم وال خنوع وال اهنزامية، هبذا
هذه املسرية  ؛ بعداآلية دليل على اخلضوع والتذلل الكرامة، ومصطلح "جنحوا" يفاحلفاظ على و 

لفتنة وإحقاق ا ملقاومة عهديف سورة األنفال عند نقض ال عموما شرع القتالاالستداللية تبني أن 
 احلق وإبطال الباطل وإرهاب املعتدي وإحالل السلم.

 .: دوافع تشريع القتال في سورة األحزابثالثالمطلب ال

إن اسم السورة حيمل حتت طياته العدوان وحتزب اجلنود من أجل قضيتهم األوىل اليت كانت 
زاب اإلسالم؛ افت ِتحت سورة األحتطغى عليهم وتشغل باهلم حينها وهي القضاء على رسالة 
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َها  ﴿:بتوجيه القيادة وإرشاد القدوة بلزوم طريق التقوى وبعدم اخلنوع لآلخر، قال تعاىل يُّ
َ
أ  ٱنلَِّبُّ َيٰٓ

َ  ٱتَّقِ  َٰفِرِينَ َوََّل تُِطِع  ٱّللَّ َ إِنَّ  ٱلُۡمَنَٰفِقَِي  وَ  ٱۡلَك ا  ٱّللَّ  .(1)﴾ ١ََكَن َعلِيًما َحِكيم 
باقي السور القرآنية، تفضح سورة األحزاب التحزب الغادر واالعتداء  يف تالؤم تام مع

السافر واخليانة العظمى للمعاهد بالتحالف مع العدو وإغارته على الديار املسلمة، لتربز السورة 
َها :﴿ قال تعاىل، ن أجلها شرع القتال يف اإلسالمبذلك احلقيقة الساطعة اليت م يُّ

َ
أ ِينَ ٱَيٰٓ ْ  َّلَّ  َءاَمُنوا

 ْ َٗ  ٱۡذُكُروا ِ نِۡعَم ا لَّۡم تََرۡوَها  َوََكَن  ٱّللَّ ا وَُجُنود  ۡرَسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيح 
َ
ُ َعلَۡيُكۡم إِذۡ َجآَءتُۡكۡم ُجُنودٞ َفأ  بَِما َتۡعَملُونَ  ٱّللَّ

ۡسَفَل ِمنُكۡم :﴿ وقال تعاىل، (2)﴾٩بَِصًۡيا 
َ
ِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ  ﴿:اهد يف قولهعن جم؛ (3)﴾إِۡذ َجآُءوُكم م 

 ؛ (4)، قال: )األحزاب: عيينة بن بدر، وأبو سفيان بن حرب، وقريظة(﴾ ...إِۡذ َجآَءتُۡكۡم ُجُنودٞ 
إن الوقوف على املصطلحات "جاءتكم" "جاؤوكم" "ردَّ" يف اآليات، ي ربز متاما بدء 

اللَّه  َعْنه ، قَاَل:  ِضيَ كما يف حديث البَـرَاِء رَ ،  ومباشرته التحامل على املسلمنيالعدو باالعتداء، 
ب  بـََياَض َبْطِنِه، رَأَْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم اأَلْحزَاِب يـَنـْق ل  التـُّرَاَب، َوَقْد َواَرى التـُّرَا

 : َنا، فَ »َوه َو يـَق ول  قْـَنا َواَل َصلَّيـْ َنا، َوثـَب ِت األَْقَداَم أَْنزِ َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديـَْنا، َواَل َتَصدَّ َلْن َسِكيَنًة َعَليـْ
َنًة أَبـَيْـَنا َنا ِإَذا أَرَاد وا ِفتـْ َنا، ِإنَّ األ ىَل َقْد بـََغْوا َعَليـْ  .(5)«ِإْن الَقـَيـْ

وأن العدو  رهم،يان حقيقة البغي عليهم يف عقر داكما يظهر أن الذي ختندق هم املسلمون لب  
 صلى اهلل ، فجاء موقف النيبوالفتك باملسلمني لمني وإثارة الفتنةسعى جاهدا لقسم ظهر املس

 عليه وسلم ردا طبيعيا ملقابلة هذا السطو ومقاومة االعتداء الغاشم بإباء وثبات.  
يبة الشرخ والر  هماملنافقني وحماولة إحداث لَ ، من السورة حتام  34و  33بينت اآلية  ولقد

رعب اإلشاعات، يف حماولة منهم لتثبيط العزائم وزرع ال يف صف املسلمني وذلك بالكذب وترويج
ولقد أشاعوا الفتنة   ،بني املؤمنني واملؤمنات، فجاء الرد حامسا يبني مصري املرجفني واملغرضني
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: َجاَء زَْيد  ْبن  َعْن أََنٍس، قَالَ  قة زيد بن حارثة،طلَّ بالطعن يف زواجه  صلى اهلل عليه وسّلم من م  
: َحارِثََة َيشْ  ، قَاَل « اللََّه، َوأَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ اتَّقِ »ك و، َفَجَعَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول 

 زَيـَْنب  تـَْفَخر   أََنٌس: َلْو َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َكامتًا َشْيًئا َلَكَتَم َهِذِه، قَاَل: َفَكاَنتْ 
: َزوََّجك نَّ أََهالِيك نَّ، َوَزوََّجيِن اللَّه  تَـ  َعاىَل ِمْن فـَْوِق َسْبِع َعَلى أَْزَواِج النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم تـَق ول 

ُ َوَُّتِِۡف ِِف َنۡفِسَك َما  ﴿ مَسََواٍت، َوَعْن ثَاِبٍت: ِن َب َوزَْيِد بْ نـَزََلْت يف َشْأِن زَيـْنَ »، (1)﴾ ...ُمۡبِديهِ  ٱّللَّ
ِينَ وَ  ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ لَّئِن لَّۡم يَنَتهِ  :﴿؛ وقال تعاىل(2)«َحارِثَةَ  َرٞض وَ  ٱَّلَّ ۡ ِِف  ٱلُۡمرِۡجُفونَ ِِف قُلُوبِِهم مَّ ِٗ ٱل  َمِديَن

  ٗ رجاف: الكذب : )اإل، ويف هذا يقول ابن جرير(3)﴾ نَلُۡغرِيَنََّك بِِهۡم ُثمَّ ََّل َُيَاوُِرونََك فِيَهآ إَِّلَّ قَلِي
 .(4)الذي كان نافقه أهل النفاق، وكانوا يقولون: أتاكم عدد وعدة(

لقد بوب البخاري يف صحيحه: باب ال متنوا لقاء العدو، لبيان اخلط الذي رمسه حممد 
 نزال معهالم، فال نكن رغبة يف الصلى اهلل عليه وسلم للتعامل مع اآلخر الذي يكن العداء لإلس

ْيِه َوَسلََّم، ، فَعْن عبد اهلل بن أيب أوىف رضي اهلل عنهما، َعِن النَّيب  َصلَّى اهلل  َعلَ فما بالك باملسامل
، فَِإَذا َلِقيت م وه ْم فَاْصرب وا»قَاَل:   . (5)«الَ مَتَنـَّْوا ِلَقاَء الَعد و 

 بكل معاين اإلرهاب والتسلط والرعب ينزل املعتدي من مجيع اجلهات احملتملة بتحالفاته
اخلارجية والداخلية، الدخيلة على الصف الواحد، املتلبسة نفاقا بزي اإلسالم واملرتبصة مكرا من 

اآلية يف وصفها ف اث اإلسالم واملسلمني من املدينة؛أهل الكتاب،  ينتظرون الفرصة الساحنة الجتث
 ،ملتعطشني للدماءايف جوٍّ املدينة احملاطة ب باخلوف والزعزعة واالرتباك والشكتسوق احلادث مليئا 

الذين ينتظرون الوقت املناسب للخالص من دعوة حممد صلى اهلل عليه، فهل يعاب على املسلم 
قال  ؛ن هم على أبواب اقتحام الداريف هذه احلاالت إذا قاتل ورد املغتصبني اإلرهابيني الذي

                                                 
 .33األحزاب، اآلية: سورة  (1)
 لَ عَ  ه  ش  رْ عَ  انَ كَ ، كتاب التوحيد، باب﴿ وَ صحيح البخاري (2)

َ
 ظيمِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بُّ رَ  وَ ه  ، ﴿ وَ 3﴾هود، اآلية:  اءِ ى امل

 .2/123، 3324، رقم122﴾التوبة، اآلية: 
 .31-34األحزاب، اآلية: سورة  (3)
 .24/323 ،1ط. ،البيان في تأويل القرأنجامع  الطربي: (4)
 .3/33، 3423، كتاب اجلهاد والسري، باب ال متنو لقاء العدو، رقمصحيح البخاري (5)
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ۡسَفَل ِمنُكۡم ِإَوذۡ  :﴿تعاىل
َ
ِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ بَۡصَٰرُ َزاَغِت  إِذۡ َجآُءوُكم م 

َ
َن َوَتُظنُّو ٱۡۡلََناِجرَ  ٱۡلُقلُوُب َوبَلََغِت  ٱۡۡل

 ِ ِ ب ُنونَا   ٱّللَّ     .(1)﴾ ١٠ ٱلظُّ
نوا يف تِ ومن أحاديث غزوة اخلندق اليت تبني هول املوقف وجسامة ترويع اآلمنني الذين ف                  

صالة  عليه وسلم ومن معه من الصحابة فما أدى النيب صلى اهلل الصالة، أغلى ما ميلكه املسلم،
طَّاِب، َعْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َأنَّ ع َمَر ْبَن اخلَ  العصر إال بعد غروب الشمس،

للَِّه َما ِكْدت  اَجاءَ يـَْوَم اخلَْنَدِق، بـَْعَد َما َغرََبِت الشَّْمس  َفَجَعَل َيس بُّ ك فَّاَر قـ رَْيٍش، قَاَل: يَا َرس وَل 
، َقاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  « َواللَِّه َما َصلَّْيتـ َها»أ َصل ي الَعْصَر، َحىتَّ َكاَدِت الشَّْمس  تـَْغر ب 

، مث َّ َصلَّى رَ فـَق ْمَنا ِإىَل ب ْطَحاَن، فـَتـََوضََّأ لِلصَّالَِة َوتـََوضَّأْنَا هَلَا، َفَصلَّى الَعْصَر بـَْعَد َما غَ  َبِت الشَّْمس 
ْغِربَ 

َ
 .(2) "بـَْعَدَها امل

ُ َوَردَّ  :﴿تعاىل ويف قوله ِينَ  ٱّللَّ ا  َوَكَِف  ٱَّلَّ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخۡۡي  ُ َكَفُروا  ٱۡلقَِتاَل   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ٱّللَّ
ُ َوََكَن  ا  ٱّللَّ عل "ردَّ" أن هناك قدوم من العدو احملارب ، تبني اآلية باستعمال ف(3)﴾ ٢٥قَوِيًّا َعزِيز 

، وهذا صريح يف فاداهويت قا للقتال بل يرد املعتدي ويدفعهاملسلم ليس توابنية الغزو، كما أن 
ُ َوَكَِف ﴿ية: اآل  .﴾ٱۡلقَِتاَل   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ٱّللَّ

سلمني مسرية االستدالالت على اعتداء املشركني واملنافقني وأهل الكتاب على حرمة املإن 
وضيح تان و بي ولعل من بني أسباب تسميتها سورة اخلندق، يف سورة األحزاب ال زالت طويلة،

 املعتدى عليه.  حتما هو أن الذي بىن خندقا لالحتماء

 .: دوافع تشريع القتال في سورة الممتحنةرابعالمطلب ال

                                                 
 .14األحزاب، اآلية: سورة  (1)
؛ 2/10، 230، كتاب مواقيت الصالة، باب الصالة عند مناهضة احلصون ولقاء العدو، رقمصحيح البخاري (2)

، 331ساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، رقم، كتاب املصحيح مسلم
1/333. 

 .20األحزاب، اآلية: سورة  (3)
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 ،قألعداء الذين كفروا باحلمع املنهج القرآين بالنهي عن مواالة ا متكامل  بدأت السورة يف تناغم
َها ﴿ :، قال تعاىلألجل إمياهنم وأخرجوا املؤمنني من ديارهم يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ ِي  ٱَّلَّ ْ َعُدو  ْ ََّل َتتَِّخُذوا َءاَمُنوا

 ِ ۡوَِلَآَء تُۡلُقوَن إََِلِۡهم ب
َ
ةِ وََعُدوَُّكۡم أ َِن  ٱلَۡمَودَّ ن  ٱلرَُّسوَل وَن ُُيۡرِجُ  ٱۡۡلَق ِ َوَقۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م 

َ
ِإَويَّاُكۡم أ

 ِ ِ تُۡؤِمُنواْ ب :﴿ اىل قوله تع، كما يفواضحة إىل تعليل إعالن املعاداة إشارة يف اآلية ،(1)﴾َرب ُِكۡم  ٱّللَّ

 ِ لِۡسنََتُهم ب
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
ۡعَدآء  َويَۡبُسُطٓواْ إََِلُۡكۡم أ

َ
وٓءِ إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َووَ  ٱلسُّ ، (2)﴾٢دُّ

إن العدو يستعمل مجيع أنواع اإلرهاب من ضرب وشتم وإكراه على الكفر وإخراج املؤمنني 
ع اآلية م تناسب تام يف اليت ينهجها املخالف ومطاردة القيادة، كل هذه األساليب اإلكراهية

قال ؛ ناسة هلذا النوع من الالتاسعة من نفس السورة، واليت تبني سبب النهي عن الرب واملواال
َُٰكُم  ﴿:تعاىل ُ إِنََّما َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ ََٰتلُوُكۡم ِِف  ٱَّلَّ ِينِ َق ٰٓ إِۡخَراِجُكۡم  ٱل  َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ لََعَ ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 

َ
َوأ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡم  َوَمن َيَتَول

َ
َٰلُِمونَ أ  .(3)﴾ ٩ ٱلظَّ

قد حلَّت اآلية الثامنة من سورة املمتحنة سراجا منريا وجوهرة مثينة ضمن العقد ول
علقة الذي يضم اآليات املت العام مع السياقمع مقاصد الشريعة اإلسالمية و املتماسك واملنسجم 

َُٰكُم :﴿ بأحكام القتال يف كتاب اهلل تعاىل، قال سبحانه ُ َّلَّ َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ َٰتِ لَۡم يُ  ٱَّلَّ ِينِ لُوُكۡم ِِف َٰ  ٱل 
ْ إََِلِۡهۡم  إِنَّ  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوا ن َتَُبُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َ َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م  من بني أسباب ، (4)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ

نـْه َما عَ نزول اآلية احلديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن َأمْسَاء بِْنِت َأيب َبْكٍر، َرِضَي اللَّه  
َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَلْت: أَتـَْتيِن أ م ي رَاِغَبًة، يف َعْهِد النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأَْلت  النَّيبَّ 

                                                 
 .1املمتحنة، اآلية: سورة  (1)
 .2، اآلية: السابقةسورة ال (2)
 .2، اآلية: السابقةسورة ال (3)
 .3، اآلية: السابقةسورة ال (4)
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َنةَ « نـََعمْ »آِصل َها؟ قَاَل:  َُٰكُم َّلَّ َينۡ  :﴿: "َفأَنـَْزَل اللَّه  تـََعاىَل ِفيَها(1)قَاَل اْبن  ع يَـيـْ ُ َهى ِينَ  َعنِ  ٱّللَّ لَۡم  ٱَّلَّ
َٰتِلُوُكۡم ِِف  َٰ ِينِ يُ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلِۡهۡم  إِنَّ  ٱل  ن َتَُبُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َ َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م   . (3)"(2)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ

ية، فقال بعضهم: ذه اآلذكر ابن جرير يف تفسريه: )واختلف أهل التأويل يف الذين ع ن وا هب
وقال ، للمؤمنني بربّهم واإلحسان إليهمع ين هبا: الذين كانوا آمنوا مبكة ومل يهاجروا، فأذن اهلل 

قال و  قال: نزلت يف أمساء بنت أيب بكر...آخرون: عين هبا من غري أهل مكة من مل يهاجر، 
م، يان أن تربُّوهم وتصلوهآخرون: بل ع يِن هبا من مشركي مكة من مجيع أصناف امللل واألد

يِن ومََلْ خي ْرِج وك ْم ِمنْ   ِديَارِك ْم( وتقسطوا إليهم، إن اهلل عّز وجّل عّم بقوله: )الَِّذيَن مَلْ يـ َقاتِل وك ْم يف الد 
مجيع من كان ذلك صفته، فلم خيصْص به بعًضا دون بعض، وال معىن لقول من قال: ذلك 

 .(4)منسوخ(
: )قال ابن عباس: نزلت يف خزاعة كانوا قد صاحلوا النيب صلى اهلل عليه رمحه اهلل قال البغوي

إال أن حصر مدلول ، (5)وسلم على أن ال يقاتلوه وال يعينوا عليه أحدا، فرخص اهلل يف برهم(
النص فيما ذكر من أسباب النزول يعترب اختزاال لألسباب اليت من أجلها شرع القتال، فالعربة يف 

مة إن استعمال القرآن الكرمي لكل؛ يعي بعموم اللفظ ال خبصوص السببشر غالب النص الت
القي حيدد يف ضبط نوع العالقة مع الوالدين، له بعد أخت م" يف اآلية واليت نفسها استعمل"تربوه

عمق العالقة اليت بناها املنهج القرآين مع اآلخر، اآلخر  الذي مل ي شهر السالح ومل يتآمر بالكيد 
                                                 

لد موىل لبين عبد اهلل بن روبية من بن هالل بن عامر بن صعصعة، و ، عمران ويكىن أبا حممد بن أيبسفيان بن عيينة  (1)
ديين، وأمحد، سنة سبع ومائة. وكان أصله من أهل الكوفة. ومن كبار أصحابه املكثرين عنه: احلميدي، والشافعي، وابن امل

ة، لذهب علم احلجاز، وعنه، قال: وجدت أحاديث قال اإلمام الشافعي: لوال مالك وسفيان بن عيين، وإبراهيم الرمادي
وتسعني  يثا، تويف سنة مثاناألحكام كلها عند ابن عيينة، سوى ستة أحاديث، ووجدهتا كلها عند مالك سوى ثالثني حد

، للذهبي سير أعالم النبالءوتويف وهو ابن إحدى وتسعني سنة؛ الذهيب:  ،وكان ثقة ثبتا كثري احلديث حجة، ومائة
3/303. 

 .3سورة املمتحنة، اآلية:  (2)
 .3/3، 0233كتاب األدب، باب صلة الوالد املشرك، رقم  صحيح البخاري، (3)
 .23/323، م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (4)
 . 3/20، ه1324، 1، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن :البغوي (5)
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م واملسلمني لزعزعة األمن وهتجري اآلمنني من ديارهم، كما أن استعمال "ال ينهاكم" ضد اإلسال
قال  ،ن العداء ضد املخالف جملرد كفرهجاء إلزالة االلتباس احلاصل لدى البعض الذين يعلنو 

)ويؤخذ من هذه اآلية جواز معاملة أهل الذمة باإلحسان وجواز االحتفاء الطاهر بن عاشور: 
 .(1)بأعياهنم(

 . لنساءوافع تشريع القتال في سورة ا: دخامسالمطلب ال

بيان و بناء الفرد وبناء األسرة وإقرار العدالة الزوجية  النساء سورةوىل من لقد مشلت املقاطع األ
ناس بالعدل تأدية األمانات واحلكم بني الو  ،من اليتامى وحتديد مقاصدها، والرفق بالفئة الضعيفة

كما بينت  ؛اجملتمع اإلنساين املنشودو  الفرد املسلم واألسرة املسلمة املمع بذلك لرتسم السورة
أن الرتبص والعداء والتناوش كان حييط باملسلمني من جهات شىت، لذلك جاء التوجيه السورة 

َها  :﴿قال تعاىل زمان واملكان ودعا لليقظة واحلذر،القرآين بإعالن النفري الدائم يف ال يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ  ٱَّلَّ

ْ اَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم فَ ءَ  وِ  ٱنفُِروا
َ
ْ ُثَباٍت أ ا  ٱنفُِروا مث بعد بيان كل هذا حتدثت السورة عن ؛ (2)﴾٧١ََجِيع 

األمر بالقتال لتحدد بذلك األصول اليت ال جيوز التخلي عنها ولو باللجوء إىل املقاتلة واستعمال 
ة املقهورة ئجندة املستضعفني من الفو القوة لردع من سولت له نفسه اإلخالل هبذه الثوابت، 

وهذا األمر  ؛اليت ديست كرامتها اإلنسانية حتت وطأة الغصب واالستبداداملغلوب على أمرها، و 
َٰتِلُوَن ِِف َسبِي :﴿الدفع املشار إليه سالفا، قال تعاىل ينسجم متاما مع منطق َٰ ِ ِل َوَما لَُكۡم ََّل تُ  ٱّللَّ

َعفِيَ وَ  ُۡ ِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَت ِينَ  ٱلۡوِۡلَدَٰنِ وَ  ٱلن َِسآءِ وَ  َجالِ ٱلر  ِ  ٱَّلَّ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذه
َ
ٓ أ الِمِ  ٱۡلَقۡرَيَِٗيُقولُوَن َربََّنا ۡهلُهَ  ٱلظَّ

َ
ا أ

ا وَ  ٱۡجَعلوَ  نَك َوَِل   ُ َا ِمن لَّ َ  ٱۡجَعلنلَّ نَك نَِصًۡيا  انلَّ ُ ِينَ   ٧٥ِمن لَّ َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  ٱَّلَّ َٰ ْ يُ ِۖٗ َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱّللَّ  ٱَّلَّ
َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  َٰ َُٰغوتِ َكَفُرواْ يُ ۡوَِلَآَء  ٱلطَّ

َ
َٰتِلُٓواْ أ َٰ ۡيَطَٰنٍِۖ فَ ۡيَطَٰنِ إِنَّ َكۡيَد  ٱلشَّ ، قال (3)﴾ ٧٦ََكَن َضعِيًفا  ٱلشَّ

ال وقد بلغ ح ،الرازي: )يدل على أن اجلهاد واجب ومعناه أنه ال عذر لكم يف ترك املقاتلة
هذا حث شديد ف ،الرجال والنساء والولدان من املسلمني إىل ما بلغ يف الضعفاملستضعفني من 

                                                 
 .23/103ه، 1233 ،طد. التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (1)
 .31النساء، اآلية: سورة  (2)
 .30-33، اآلية: السورة السابقة (3)
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املؤمنني  وهو ما يف القتال من ختليص هؤالء ،على القتال وبيان العلة اليت هلا صار القتال واجبا
 .(1)(من أيدي الكفرة

ي  هكما تبني يف موضع آخر من نفس السورة أن الغاية من حتريض املؤمنني على القتال   
َٰتِۡل ِِف َسبِ :﴿ كفُّ بطش األعداء ودفع  بَْأِسهم وتنكيلهم باملؤمنني؛ قال تعاىل َٰ ِ يِل فَ ََّل تَُكلَُّف  ٱّللَّ

ِِض  ُ َعَِس  ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖٗ إَِّلَّ َنۡفَسَك  وََحر  َس  ٱّللَّ
ۡ
ن يَُكفَّ بَأ

َ
ِينَ أ ْ  وَ  ٱَّلَّ ُ َكَفُروا ٗ   ٱّللَّ َشدُّ تَنِكي

َ
ا َوأ س 

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
 أ

﴾(2). 
ْ لَۡو تَ :﴿ يف موضع آخر تكشف السورة عن نوايا املخالفني، قال اهلل تعاىل وا ۡكُفُروَن َودُّ

 ٗۖ  .(3)﴾َكَما َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَوآء 
د ض بينت اآليات أن إعالن القتال آخر من سورة النساء بنفس االعتبارات يف سياق 

استمراره يف و  ومشاركته القتال مع املشركني ملسلرفضه لو  رابةوط بعدم اعتزاله احلاملخالف مشر 
للتأكيد على أن اهلدف النهائي واألساسي للمنهج القرآين هو  وذلك الكيد واملكر ضد املسلمني

ُكَّ َما  :﴿؛ قال تعاىلوتفادي الصراعات البشرية إحالل السلم والسالم بني األفراد واجلماعات
ٓواْ إََِل  ْ  ٱۡلفِۡتَنُِٗردُّ ۡركُِسوا

ُ
لَمَ فِيَها  فَإِن لَّۡم َيۡعََتِلُوُكۡم َويُۡلُقٓواْ إََِلُۡكُم  أ يِۡدَيُهۡم فَُخُذوُهۡم وَ  ٱلسَّ

َ
ٓواْ أ  ۡقتُلُوُهمۡ ٱَويَُكفُّ

ا  ُث َحيۡ  بِين  ا مُّ ْوَلٰٓئُِكۡم َجَعۡلَنا لَُكۡم َعلَۡيِهۡم ُسۡلَطَٰن 
ُ
 .(4)﴾ ٩١ثَقِۡفُتُموُهۡم  َوأ

يل يف الذين عنوا هبذه اآلية فقال بعضهم: هم ناس  ذكر ابن جرير: )واختلف أهل التأو 
كانوا من أهل مكة أسلموا على ما وصفهم اهلل به من التقية وهم كفار ليأمنوا على أنفسهم 

قال الرازي: )قال األكثرون: وهذا يدل على أهنم إذا اعتزلوا ؛ و (5)وأمواهلم وذراريهم ونسائهم(
 :﴿له تعاىلعن إيذائنا مل جيز لنا قتاهلم وال قتلهم، ونظريه قو قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم 

َُٰكُم  ُ َّلَّ َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ َٰتِلُوُكۡم ِِف  ٱَّلَّ َٰ ِينِ لَۡم يُ ِهۡم  إِنَّ  ٱل  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلۡ ن َتَُبُّ
َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م 

                                                 
 .14/130ه، 1324، 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي:  (1)
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 َ َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل :﴿ ، وقوله(1)﴾ ٱلُۡمۡقِسِطيَ َُيِبُّ  ٱّللَّ ِ َوَق ِينَ  ٱّللَّ ْ  إِنَّ  ٱَّلَّ َٰتِلُونَُكۡم َوََّل َتۡعَتُدٓوا َٰ َ يُ  َُيِبُّ ََّل  ٱّللَّ
 .(3)، فخص األمر بالقتال ملن يقاتلنا دون من مل يقاتلنا((2)﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

بيان قيمة ل خراج من الديارني قتل النفس واإلمن بدائع القرآن الكرمي أن مجع يف سورة النساء ب
ِن :﴿ األوطان يف حياة اإلنسان، قال تعاىل

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ْ َولَۡو أ وِ  ٱۡقُتلُٓوا

َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ْ أ ن مِ  ٱۡخرُُجوا

ُهۡم َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِ  نَّ
َ
ِۡنُهۡمۖٗ َولَۡو أ ا َفَعلُوُه إَِّلَّ َقلِيٞل م  َٰرُِكم مَّ الََٗكَن خَ  ۦدَِي َشدَّ تَۡثبِيت 

َ
َُّهۡم َوأ ا ل ؛ قال (4)﴾ۡۡي 

قتل النفس واخلروج من الدار، ومها متقاربان؛ ألن اجلسم دار رشيد رضا حول هذه املسألة:) 
 .(5)الروح، والوطن دار اجلسم(

 .: دوافع تشريع القتال في سورة محمدسادسالمطلب ال

 أول ذا املوضوع، تبدأ سورة "حممد" يفأسباب القتال يف السور اليت تناولت ه تطابقا مع وحدة
جوهرة من عقدها، جبعل الكفر باهلل والصد عن سبيله سببا حلمل السالح وإعالن القتال، وليس 

 الكفر لوحده.
ِينَ :﴿ قال تعاىل واْ َعن َسبِيِل  ٱَّلَّ ِ َكَفُرواْ َوَصدُّ ۡعَمَٰلَُهۡم  ٱّللَّ

َ
َضلَّ أ

َ
، إهنا معركة احلرية (6)﴾١أ

تتميز هبا شريعة اإلسالم، فال تسمح أبدا ملن يقف عائقا أمام األفراد أو اجلماعات  الدينية اليت
امة يف أكثر طريق اهلداية بصفة عملعرفة احلق والوصول إليه، ولقد ذ كر الصد عن سبيل اهلل وعن 

 ثالثني موضعا من كتاب اهلل.  من 
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ِينَ فَإَِذا لَقِيُتُم :﴿ يف قوله تعاىلو  َب َكَفُرواْ فَ  ٱَّلَّ ِقَابِ َۡضۡ واْ  ٱلر  ۡۡثَنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ أ ۡ َحَّتَّ َۢا  َوثَاَق ٱل ا َمنَّ فَإِمَّ

َع  َُ َٰ تَ ا فَِدآءً َحَّتَّ ۡوَزارََها   ٱۡۡلَۡرُب َبۡعُد ِإَومَّ
َ
أكدت اآلية على أن اهلدف من األمر بالقتل ليس  ، (1)﴾أ

 ىالقتال يف اإلسالم، ولذلك حث علاإلبادة ولكن صد العدو وهزميته، وهذا من كمال أحكام 
التوقف عن القتال حال إْثخاِن اجلراحِة صفَّ العدو؛ أما توجيه اآلية إىل ضرب الرقاب يف ساحة 

املقاتل عند اإلنسان ضرب الرقبة، واهلل أعلم؛ أما أحسن النزال ساعة القتال ميكن فهمه بأن 
، فهذا د كفره كما يزعم الفكر املتنطعاالستدالل بظاهر اآلية على ضرب رقبة كل من كفر جملر 

 لدراسة.اهراء خيالف النهج العام الذي رمسه كتاب اهلل كما أشرنا يف جمموع السور اليت هي حمل 
ْ إََِل :﴿ أما يف قوله تعاىل ْ َوتَۡدُعٓوا َٗ تَِهُنوا ۡلمِ فَ نُتُم  ٱلسَّ

َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ُ وَ  ٱۡۡل ۡعَمَٰ  ٱّللَّ

َ
ُكۡم أ ُكۡم لَ َمَعُكۡم َولَن يَُِتَ

، يفهم من ظاهر النص عدم قبول السالم أو الدعوة إليه، فسياق اآلية يرفض أن يقبل (2)﴾٣٥
اإلسالم  لقسم ظهر يرتبص ليل هنار املنافذ والثغراتاملسلم الس لم من العدو املخادع الذي 

 ن؛ ويف هذا الشأن يقول الطاهر بن عاشور: )إفيفوت بذلك على املسلمني نصرهم واملسلمني
شركني ملسورة حممد نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد يف مدة مل يكن فيها قتال بني املسلمني وا

كون لئال يستوهنهم املنافقون بعد انتصار املسلمني يوم بدر، وقد كان املشر  فجاء التحذير يف اآلية
د أهل مكة رجال نيرتبصون باملسلمني فرصة يقاتلوهنم فيها، فلما كان يف املدينة منافقون وكان ع

من أهل يثرب، كان من املتوقع أن يكيد للمسلمني أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهروا عليهم 
  .(3)املشركني متسرتين بعلة طلب السلم فحذرهم اهلل من أن يقعوا يف هذه احلبالة(

: )واختلف العلماء يف حكمها، فقيل: إهنا ناسخة لقوله رمحه اهلل قال اإلمام القرطيب
:" وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا" ألن اهلل تعاىل منع من امليل إىل الصلح إذا مل يكن تعاىل

باملسلمني حاجة إىل الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعاىل:" وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا". وقيل: 
 هي حمكمة. واآليتان نزلتا يف وقتني خمتلفي احلال. وقيل: إن قوله" وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا"

خمصوص يف قوم بأعياهنم، واألخرى عامة. فال جيوز مهادنة الكفار إال عند الضرورة، وذلك إذا 
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، والذي يظهر أن األصل الذي يتماشى مع املنهج (1)(عجزنا عن مقاومتهم لضعف املسلمني
َٗ تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إََِل :﴿ القرآين هو اجلنوح إىل السلم حني عرضه، أما قوله تعاىل نُتُم  ۡلمِ ٱلسَّ فَ

َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
 ٱۡۡل

الوقوف والتصدي  ، كلتامها اشتملتا على عامل33-32فسياق اآلية يظهر من اآليتني  ، (2)﴾
  واحلذر من املقالب املبيتة. للصراط املستقيم

هذه املواقف الشديدة يف مثل هذه اآليات يتجلى يف املسلك الذي أعلن عليه  فهمإن 
صلى اهلل عليه وسلم والصد عن اإلميان باهلل تعاىل، واتباع رسله،  أهل مكة بإخراج النيب

ِن قَۡريَتَِك ﴿ :قال تعاىلواالستسالم ملنهجه،  َشدُّ قُوَّة  م 
َ
ٍٗ ِِهَ أ ِن قَۡريَ ي ِن م 

َ
ۡهلَۡكَنَٰ  ٱلََِّّتٓ َوَكأ

َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
ُهۡم أ

َٗ نَاَِصَ لَُهۡم  ِينَ إِنَّ  ﴿قال تعاىل: ، و (3)﴾١٣فَ واْ َعن َسبِيِل َكفَ  ٱَّلَّ ِ ُرواْ َوَصدُّ ِد مِنَۢ َبعۡ  ٱلرَُّسوَل َوَشٓاقُّواْ  ٱّللَّ
َ لَُهُم  واْ  ٱلُۡهَدىَٰ َما تَبَيَّ َ لَن يَُۡضُّ ۡعَمَٰلَُهۡم َشۡي  ٱّللَّ

َ
ِينَ إِنَّ ﴿، وقال تعاىل: (4)﴾ ٣٢ا َوَسُيۡحبُِط أ َكَفُرواْ  ٱَّلَّ

ْ َعن َسبِيِل  وا ِ َوَصدُّ ارٞ فََلن َيۡغفَِر  ُثمَّ َماتُواْ  ٱّللَّ ُ َوُهۡم ُكفَّ جيري  فعلى هذا الفحوى ،(5)﴾ ٣٤لَُهۡم  ٱّللَّ
  التناسب والتناسق فيما يتعلق بأحكام القتال يف السورة جمرى السياق العام لسور القرآن الكرمي. 

 .: دوافع تشريع القتال في سورة الحجلسابعالمطلب ا

مي عن ل يف سورة احلج بصيغة أ ِذَن، ليعرب القرآن الكر من لطائف اإلشارات ورود بدء تشريع القتا
ذَِن :﴿ تعاىل قال اهللاالمتثال الذي بىن عليه التشريع اإلسالمي قواعده، فلله األمر كله،  روح

ُ
أ

ْ  ِإَونَّ  نَُّهۡم ُظلُِموا
َ
ََٰتلُوَن بِأ َٰ ِيَن يُ َ لَِّلَّ َٰ نَِۡصِهِۡم لََقِديٌر  ٱّللَّ ِينَ   ٣٩لََعَ ۡخرِجُ  ٱَّلَّ

ُ
ن أ

َ
ٓ أ َٰرِهِم بَِغۡۡيِ َحق ٍ إَِّلَّ واْ ِمن دَِي

َۗ َيُقولُواْ َربَُّنا  ُ ِ َولَۡوََّل َدۡفُع  ٱّللَّ َٰٞت َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  ٱنلَّاَس  ٱّللَّ َِٰمُع َوبِيَٞع َوَصلََو َمۡت َصَو ِ َُّهد  ُهم بَِبۡعٖض ل َُ َبۡع
ِ  ٱۡسمُ  نَّ  ٱّللَّ اَۗ َوََلَنُِصَ ُ  َكثِۡي  َ إِنَّ  ۥٓ  هُ َمن يَنُِصُ  ٱّللَّ ََٰتلُونَ ﴿)َعْن قـََتاَدَة: ، (6)﴾لََقوِيٌّ َعزِيزٌ  ٱّللَّ َٰ ِيَن يُ ذَِن لَِّلَّ

ُ
 ...أ
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ْ  ﴿الباء يف، (1)«(ِهَي أَوَّل  آيٍَة نـَزََلْت يف اْلِقَتاِل َفأ ِذَن هَل ْم َأْن يـ َقاتِل وا»قَاَل:  ، ﴾ نَُّهۡم ُظلُِموا
َ
 تعلل﴾...بِأ

ِينَ  ﴿:مما يوضح ذلك قوله تعاىل ن بالقتال جاء ألهّنم ظ ِلموا،إلذاإلذن بالقتال، وكأن ا ۡخرُِجواْ  ٱَّلَّ
ُ
أ

َٰرِهِم بَِغۡۡيِ َحق ٍ   .(2)﴾ ...ِمن دَِي
م باالصطبار لعدائهوتصدى عناد املشركني باحللم واألناة،  وكافح مجيع القرآن املكي واجه

نهج القرآن يف املبحث اخلاص مب والتحمل واستعمال مجيع أساليب التواصل اليت مرت معنا سالفا
 يف التواصل مع املخالف، كاحلجاج واحلوار واجملادلة واملناظرة.

ته اجلليلة، اإلذن بالقتال، له دالل لَ إنَّ َتَضمَُّن سورة من القرآن الكرمي حتمل اسم "احلج" أوَّ 
 لمنكر جلبيت اهلل احلرام  مكان احلج، وهذا من خرج رسول اهلل ومن معه من مكة حبيث أ  

يسمح ويأذن حبمل السالح جلرب الضرر والقصاص من اجلاين الذي تسبب يف خراب بيوت 
، قه املشروعال يعاتب إذا طالب حباملظلوم ؛ و ومتادى يف هنب خرياهتم وممتلكاهتم اآلمنني املؤمنني

َتاِل بـَْعَد َما اْلقِ يف تفسريه قول قـََتاَدة حول هذه اآلية، قال: "أ ِذَن هَل ْم بِ  (3)نقل حيىي بن سالم
 .(4)َأْخَرَجه م  اْلم ْشرِك وَن َوش ر د وا َحىتَّ حلََِق َطَواِئف  ِمنـْه ْم بِاحْلََبَشِة"

ْن مكة بن أيب حاُت َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا َخرََج النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم مِ اذكر 
  م، إنا هلل وإنا إليه راجعون، ليهلكن القوم! فنزلت،قَاَل أبو بكر: َأْخَرجوا نبيه

ُ
ََٰتلُوَن أ َٰ ِيَن يُ ذَِن لَِّلَّ

                                                 
 .2/343 ه،1312، 1، طتفسير عبد الرزاق (1)
 .34احلج، اآلية:  سورة (2)
ابن أيب ثعلبة، اإلمام العالمة، أبو زكريا البصري نزيل املغرب بإفريقية، حدث عن سعيد بن أيب عروبة، وفطر بن خليفة (3)

دي، والثوري، ومالك، وأخذ القراءات عن أصحاب احلسن البصري ومجع وصنف، روى عنه ابن وهب وهو وشعبة واملسعو 
من طبقته، وولده حممد بن حيىي، وأمحد بن موسى، وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، وحبر بن نصر وآخرون، قال أبو 

، : روى احلروف عن أصحاب احلسن، وغريهحاُت: صدوق، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه، قال أبو عمرو الداين
وله اختيار يف القراءة من طريق اآلثار سكن إفريقية دهرا، ومسعوا منه: تفسريه الذي ليس ألحد من املتقدمني مثله، وكتابه 

ونس: مات ياجلامع، وكان ثقة ثبتا عاملا بالكتاب والسنة وله معرفة باللغة والعربية ولد سنة أربع وعشرين ومائة، وقال ابن 
 م.1230ه/ 1340، 3طسير أعالم النبالء، يف صفر، سنة مائتني رمحه اهلل. ، الذهيب،  ج،مبصر، بعد أن ح

 .1/334م، 2443ه/1320، 1، طتفسير يحيى بن سالم ابن سالم: (4)
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  ْ نَُّهۡم ُظلُِموا
َ
اآلية. وكان ابن عباس يقرأها أ ِذَن قَاَل أبو بكر: فعلمت أنه سيكون قتال. قَاَل  ﴾...بِأ

 .(1)ابن عباس: وهي أول آية نـَزََلْت يف القتال(
ذن بالقتال من خالل األخالق والضوابط اليت تطالب هبا يتضح الغرض األساسي من اإل

 ها عن املنكردعوهتا للخري وصرف، اليت تأمر بعد التمكني بالتذلل هلل وخدمة البشرية و 31اآلية: 
ِينَ  :﴿قال تعاىل َُٰهۡم ِِف  ٱَّلَّ نَّ كَّ ۡرِض إِن مَّ

َ
قَاُمواْ  ٱۡۡل

َ
ةَ أ لَوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ َكوَٰ َمُرواْ  ٱلزَّ

َ
ِ َوأ ۡ َوَنَهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب  ُمنَكرِ  ٱل

 ُٗ َٰقَِب ِ َع ُمورِ َوّلِلَّ
ُ
َٰلَِكۖٗ َوَمۡن ََعقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِ  :﴿وقال تعاىل؛ (2)﴾ ٱۡۡل نَُّه  ۦَذ ُ  ٱُثمَّ بُِغَ َعلَۡيهِ ََلَنُِصَ  ّللَّ

َ إِنَّ   وخلق التسامح ضد أصحاب البغي. ، تظهر هذه اآلية حظوة العفو(3)﴾ ٦٠لََعُفوٌّ َغُفورٞ  ٱّللَّ
داللة ومقاصد ل اليت رمست املعامل املشرقة هذه السورةيف القتال  كما نقرأ املرام من تشريع

ِ َوَجَِٰهُدواْ ِِف :﴿ قال تعاىل منها، خالل آخر آية اجلهاد من ِ  ٱّللَّ َوَما َجَعَل  ٱۡجَتبَىَُٰكمۡ ُهَو  ۦ  َحقَّ ِجَهادِه
ِينِ َعلَۡيُكۡم ِِف  َُٰكُم  ٱل  ى َٰهِيَم  ُهَو َسمَّ بِيُكۡم إِبَۡر

َ
َٗ أ ِلَّ  ُل ٱلرَُّسوِمن َقۡبُل َوِِف َهََٰذا َِلَُكوَن  ٱلُۡمۡسلِِميَ ِمۡن َحَرٖجۚ م 

قِيُمواْ  ٱنلَّاِسۚ لََعَ  ُشَهَدآءَ َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُواْ 
َ
ةَ فَأ لَوَٰ ةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ َكوَٰ ْ وَ  ٱلزَّ ِ  ٱۡعَتِصُموا ِ ب َٰكُ  ٱّللَّ ۡمۖٗ ُهَو َمۡولَى

؛ قال القرطيب: )هو إشارة إىل امتثال مجيع ما أمر اهلل به، واالنتهاء (4)﴾ٱنلَِّصۡيُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَِلَٰ فَنِۡعَم 
عن كل ما هنى اهلل عنه، أي جاهدوا أنفسكم يف طاعة اهلل وردوها عن اهلوى، وجاهدوا الشيطان 

 .(5)فرين يف رد كفرهم(يف رد وسوسته، والظلمة يف رد ظلمهم، والكا
ة اليت ا للنخبتوجيهاهت-اليت حتمل أول إذن بالقتال-البشائر تنهي السورة و  األوامر هبذه

 ذات وعلى اآلخرعلى ال وصفها بالسلم واالنقياد، حىت تتم الشهادة اصطفاها رب العاملني، واليت
عام للسورة برسم طريق ة السياق الواالعتصام حببل اهلل املتني، لتتمم اآلي بالسلم واليسر ورفع احلرج

 .، ولتربز املنهج العام للسورة يف بنائها احملكم لشرعية القتالالوالية والتفوق والنصر

                                                 
 .3/2323هـ، 1312، 3طتفسير القرآن العظيم،  ابن أيب حاُت: (1) 
 .31احلج، اآلية: سورة  (2)
 .34، اآلية: السابقةرة سو ال (3)
 .33، اآلية: السابقةسورة ال (4)
 .12/22،  م1233هـ /1333، 3ط، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (5)
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 .: دوافع تشريع القتال في سورة التوبةثامنالمطلب ال

و"التوبة"؛ لقد أعلنت السورة يف بنائها العام من بدايتها إىل آخر  " براءة"اشتهرت السورة باسم 
الكرمي  وتعترب من أواخر ما أ نزل من القرآنآية هلا، الرباءة من كل أنواع االستبداد والقهر واخليانة، 

 جل أحكام القتال واملعاهدات وتقنن لقدر كبري من األحكام القتالية. وتضم 
؛ (1)ابن عباس رضي اهلل أنه قال: نزلت براءة بعد فتح مكة" نقل السيوطي رمحه اهلل قول 

 ﴿:رباِء رضي اهلل  عنه قاَل: آِخر  سورةٍ نـَزََلْت كاملةً براَءة، وآخر  سورةٍ نزلْت خامتَة  سورةِ الن ساءِ ال عنِ 

ُ يَۡسَتۡفُتونََك قُِل  َٰلَُِٗۚيۡفتِيُكۡم ِِف  ٱّللَّ  .(3)((2)﴾  ٱۡلَكَل
 ُت من السورة بعد انسالخ األشهر احلرم اليت 0جاء األمر بقتل املشركني يف اآلية: لقد  

ۡشُهرُ  ٱنَسلَخَ َفإَِذا  :﴿التوافق بني العرب حبرمتها وحرمة القتال فيها، قال تعاىل
َ
ْ فَ  ۡۡلُُرمُ ٱ ٱۡۡل  ٱۡقُتلُوا

وُهمۡ َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم وَ  ٱلُۡمۡۡشِكِيَ  ْ وَ  ٱۡحُِصُ قَاُمواْ  ٱۡقُعُدوا
َ
ةَ لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَإِن تَابُواْ َوأ لَوَٰ اْ َءاتَوُ وَ  ٱلصَّ

ةَ  َكوَٰ َ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡم  إِنَّ  ٱلزَّ  .  (4)﴾ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  ٱّللَّ
متهاهنم املشركني للعهود ونكثهم األميان وا ضمن اآليات ت ربز سورة التوبة نق يف العديد

  الكرامة اإلنسانية جبميع حمتوياهتا، وجند أن هذه اخلروقات والتجاوزات تتكرر يف بداية السورة
 كشاهد إثبات موجب لألحكام القاسية اليت صدرت ضدهم.

َِبَٰ :﴿ يقول تعاىل
ۡ
َٰهِِهۡم َوتَأ ۡفَو

َ
ٗ   يُۡرُضونَُكم بِأ  َوََّل ذِمَّ

ْ فِيُكۡم إَِّل   ْ َعلَۡيُكۡم ََّل يَۡرُقُبوا َكۡيَف ِإَون َيۡظَهُروا
َِٰسُقوَن  ۡكََثُُهۡم َف

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ََّل يَۡرُقبُ :﴿ ، وقال تعاىل (5)﴾٨قُلُوبُُهۡم َوأ

ُ
ٗ   َوأ  َوََّل ذِمَّ

وَن ِِف ُمۡؤِمٍن إَِّل  
َٗ :﴿ ، يقول تعاىل (6)﴾١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ  ئِمَّ

َ
َٰتِلُٓواْ أ َٰ ِنَۢ َبۡعِد َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ ِِف دِينُِكۡم فَ ََٰنُهم م  يَۡم

َ
ِإَون نََّكُثٓواْ أ

                                                 
 .3/112م ،  2443هـ/ 1323، 1، طالدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (1)
 .133النساء، اآلية: سورة   (2)
 .0/133، 3333ب  َحج  َأيب َبْكٍر بِالنَّاِس يف َسَنِة ِتْسٍع، رقم: ، كتاب املغازي، بَاصحيح البخاري (3)
 .0التوبة، اآلية: سورة  (4)
 .3، اآلية: السابقةسورة ال (5)
 .14، اآلية: السابقةسورة ال (6)
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يَۡمََٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَ  ٱۡلُكۡفرِ 
َ
واْ :﴿ ، وقال تعاىل(1)﴾١٢نَتُهوَن إِنَُّهۡم ََّلٓ أ ََٰنُهۡم َوَهمُّ يَۡم

َ
ا نََّكُثٓواْ أ َٰتِلُوَن قَۡوم  َٰ ََّل تُ

َ
أ

ََّتَۡشۡوَنُهۡم  فَ  ٱلرَُّسولِ بِإِۡخَراِج 
َ
ٍةۚ أ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ َوُهم بََدُءوُكۡم أ ۡؤِمنَِي  ٱّللَّ ن ََّتَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ

َ
َحقُّ أ

َ
 .(2)﴾١٣أ

بَُّصٓواْ إِنَّا َفَُتَ :﴿ استدامة تربص املشركني باملسلمني، قال تعاىلكما أكدت السورة على 
ب ُِصوَن  َُتَ ۡعَرابِ َوِمَن :﴿ وقال تعاىل، (3)﴾٥٢َمَعُكم مُّ

َ
بَُّص بُِكُم  ٱۡۡل ا َويََُتَ َمن َيتَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرم 

َوآئَِر   وۡءِ  َعلَۡيِهۡم َدآئَِرُة  ٱلَّ ُ وَ  ٱلسَّ  .(4)﴾٩٨َعلِيٞم َسِميٌع  ٱّللَّ
إهنا إرادة معلنة من املعادين من املشركني واملنافقني وأهل الكتاب سواء يف املدينة أو 

ن ُيۡطفِ  :﴿خارجها حملو آثار اإلسالم واملسلمني، قال تعاىل
َ
ِ واْ نُوَر ئيُرِيُدوَن أ َٰهِِهمۡ  ٱّللَّ ۡفَو

َ
 .(5)﴾ ...بِأ

ول ، ألن يف بداية اإلذن بالقتال كان الرسلذلك دعا النص القرآين بقتال املشركني كافة
صلى اهلل عليه وسلم يوجه سراياه حنو املشركني من مكة، إال أن التحالفات اليت شهدهتا اجلزيرة 
العربية بني العديد من القبائل العربية ضد اإلسالم جعلت حكم القتال يشمل كل العرب الذين 

ْ  ﴿:قال تعاىلوسلم، أمجعوا أن يقاتلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه  َٰتِلُوا ٗ  َكَما كَ  ٱلُۡمۡۡشِكِيَ َوَق ٓافَّ
   ٗ َٰتِلُونَُكۡم َكٓافَّ َٰ  .  (6)﴾ ...يُ

ت ذَك ر باإلخراج الغاشم الذي توىل كربه  ،خر السور وحيامع أهنا من آنالحظ أن سورة التوبة 
سائر، قال وحجم اخل املشركون يف بداية اهلجرة من مكة إىل املدينة، بغية استحضار هول الضرر

ۡخرََجُه  :﴿تعاىل
َ
ِينَ إِذۡ أ َها :﴿ أما قوله تعاىل؛ (7)﴾ ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِِف  ٱثۡنَۡيِ َكَفُرواْ ثَاِّنَ  ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِينَ َيٰٓ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ

 ْ َٰتِلُوا ِينَ َق َِن  ٱَّلَّ ارِ يَلُونَُكم م  ٗ   وَ  ٱۡلُكفَّ ْ فِيُكۡم ِغۡلَظ ْ َوَۡلَِجُدوا نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ فإنه  ،(8)﴾١٢٣ ٱلُۡمتَّقِيَ َمَع  ٱّللَّ

                                                 
 .12التوبة اآلية: سورة  (1)
 .13، اآلية: السابقةسورة ال (2)
 .02، اآلية: السابقةسورة ال (3)
 23، اآلية: السابقةة سور ال (4)
 .32اآلية:  السابقة،سورة ال (5)
 .33 ، اآلية:السابقةسورة ال (6)
 .34، اآلية: السابقةسورة ال (7)
 .123، اآلية: السابقةسورة ال (8)
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يدخل ضمن السياسة الشرعية املتعلقة مبصاحل القتال، قال الشَّاِفِعي رمحه اهلل: )فيجب على 
اخلليفة إذا استوت حال العدو، أو كانت باملسلمني عليهم قوة، أن يبدأ بأقرب العدو من ديار 

تناول من خلفهم من طريق املسلمني على عدو دونه.... املسلمني؛ ألهنم الذين يلوهنم، وال ي
فإن اختلف حال العدو، فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض، فليبدأ اإلمام 

إن شاء اللَّه -، وإن كانت داره أبعد -ذلك-بالعدو األخوف، أو األنكى، وال بأس أن يفعل
؛ يف (1)(مثله، وتكون هذه مبنزلة ضرورةحىت ما خياف ممن بدأ به، مما ال خياف من غريه  -تعاىل

لقتال بصفة وا ،يتجلى املنهج األساسي الذي بىن عليه القرآن أحكامه بصفة عامة هناية اآلية
 ٱۡعلَُمٓواْ وَ  :﴿تل، حتت قيمة التقوى، قال تعاىلخاصة، أمجله باإلرشاد إىل سلوك اخلشية والطهر والتب

نَّ 
َ
َ أ  .123، نفس التوجيه جاء بعد آيات القتال يف سورة البقرة يف اآلية: (2)﴾ ٣٦ ٱلُۡمتَّقِيَ َمَع  ٱّللَّ

َٰتِلُواْ  ﴿:من اآليات اليت أثارت زوبعة طالت الزمان واملكان ومل هتدأ ليومنا هذا قوله تعاىل َق
ِينَ  ِ  ٱَّلَّ ِ ََّل يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱّللَّ َم  ٱٓأۡلِخرِ  ٱَۡلَۡومِ َوََّل ب ُِموَن َما َحرَّ ُ َوََّل َُيَر  َن مِ  ٱۡۡلَق ِ َوََّل يَِديُنوَن دِيَن  ۥَورَُسوُلُ  ٱّللَّ
ِينَ  وتُواْ  ٱَّلَّ

ُ
َٰ ُيۡعُطواْ  ٱۡلِكَتََٰب أ َٗ َحَّتَّ ۡزيَ َٰتِلُواْ  :﴿عن جماهد، يف قوله، (3)﴾ ٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َصَٰغُِروَن  ٱَۡلِ َق

ِينَ  ِ  ٱَّلَّ ِ ََّل يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱّللَّ ِينَ ِمَن  :﴿ قوله تعاىل، إىل(4)﴾ ...ٱٓأۡلِخرِ  ٱَۡلَۡومِ َوََّل ب وتُواْ  ٱَّلَّ
ُ
ْ  ٱۡلِكَتََٰب أ َٰ ُيۡعُطوا  َحَّتَّ

 َٗ ۡزيَ ، قال: "نزل هذا حني أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه (5)﴾ ٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َصَٰغُِروَن  ٱَۡلِ
  .(6)بغزوة تبوك"

ملستمرة، اخليانة اتطهري املكان من الرجس واالفرتاء على اهلل و إن مراد اآلية واهلل أعلم  
ومع  ،امللحدين الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر فلقد حسمت اآلية يف عالقة املسلمني مع

يف و واحلرام  فال ميتثلون أمر اهلل ورسوله يف احلالل ،املشركني الذين يتالعبون مع توحيد األلوهية
                                                 

 .2/233 م،2443ه، 1323، 1ط ،تفسير الشافعيأمحد بن مصطفى الفرَّان:  (1)
 .33التوبة، اآلية: سورة  (2)
 .22 ، اآلية:ابقةالسورة الس (3)
 .22 ، اآلية:السورة السابقة (4)
 .22 ، اآلية:السورة السابقة (5)
 .333م، 1232هـ/1314، 1، طتفسير مجاهد :جماهد (6)
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ين أهل الكتاب الذاملسلمة مع  يف حتديد وبيان عالقة الدولة اآلية األمر والنهي كما جزمت
 ،جتلت فيهم كل هذه اخلروقات واملخالفات املشار إليها يف اآليةمث ماء يا من الساستلموا وح

ذلك ألن واقع أهل الكتاب يف املدينة املنورة أصبح حمرفا وخمالفا ملا جاء به موسى وعيسى عليهما 
:﴿ ، قال تعاىل34جاء يف سياق اآلية كما دل على ذلك ما   ،سواء على مستوى االعتقادالسالم 

ِ  ٱۡبنُ ُعَزۡيٌر  ٱَۡلَُهودُ َوقَالَِت  ِۖٗ  ٱۡبنُ  ٱلَۡمِسيحُ  ٱنلََّصََٰرىَوقَالَِت  ٱّللَّ كما  التشريع على مستوى أو ،(1)﴾ٱّللَّ
ْ :﴿ ، قال تعاىل31بني يظهر ذلك يف ذات السياق يف اآلية  َُذٓوا ۡربَ  ٱَّتَّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبََٰنُهۡم أ

َ
ِن أ اب ا م 

ِ ُدوِن  عدم استقرار حاهلم ، ناهيك عن العداء الدفني واملكر املكنون و (2)﴾ َمۡريَمَ  ٱۡبنَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱّللَّ
يف عالقتهم مع القيادة اجلديدة، وخمالفتهم باستمرار العهود واملواثيق املتفق حوهلا، وربطهم 

، قال 32 نفس السياق يف اآلية كما يبدو يف  ،عالقات مع أعداء الدولة من الداخل واخلارج
ن ُيۡطِف  ﴿:تعاىل

َ
ِ واْ نُوَر يُرِيُدوَن أ َٰهِِهمۡ  ٱّللَّ ۡفَو

َ
 اليت هي حمل الدراسة لزوم حتقق ، فذكرت اآلية(3)﴾...بِأ

صل أالالزمة ألهل الكتاب إلمكانيتهم العيش بني املسلمني،  تتلخص يف اتباعهم  األوصاف
، أنبيائهم، حينها ترفع عنهم اجلزية ألن هلم خصوصية أهل الكتابالدين احلق كما أوحى اهلل إىل 

دستور ورغبوا يف العيش بني املسلمني فلزمهم االمتثال ل ،فإن أصروا  البقاء على وصف اآلية هلم
دمة نوع من اجلزاء أو املكافأة على اخلالدولة املسلمة، الذي من بني بنوده أداء اجلزية، اليت هي 

ولة للرعايا األجانب أو الواجب الضرييب مبصطلح اليوم املعمم على كل املواطنني اليت تقدمها الد
مقابل اخلدمة اليت تقدمها الدولة احلديثة، علما أن املسلم  واجب يف حقه أداء الزكاة. قال 

)عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا وذمة اهلل تعاىل وذمة  :(4)القرايف
وله صلى اهلل عليه وسلم ودين اإلسالم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف عرض رس

                                                 
 .34سورة التوبة، اآلية:  (1)
 .31، اآلية: السورة السابقة (2)
 .32، اآلية: السورة السابقة (3)
، الصنهاجي القرايف، من علماء املالكية، مصري املولد واملنشأ والوفاة، له القرايف: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن (4)

، الوافي بالوفياتهـ؛ الصفدي:  333مصنفات جليلة منها: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، والذخرية... تويف سنة 
 .1/23 لزركلي،لواألعالم ، 3/133
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أحدهم أو نوع من أنواع األذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة اهلل تعاىل وذمة رسوله صلى 
اهلل عليه وسلم وذمة دين اإلسالم، وكذلك حكى ابن حزم يف مراتب اإلمجاع له أن من كان يف 

اء أهل احلرب إىل بالدنا يقصدونه وجب علينا أن َنرج لقتاهلم بالكراع والسالح وّنوت الذمة وج
دون ذلك صونا ملن هو يف ذمة اهلل تعاىل وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم فإن تسليمه دون 

 .(1)ذلك إمهال لعقد الذمة وحكى يف ذلك إمجاع األمة فقد يؤدي إىل إتالف النفوس واألموال(
ة، النصوص اليت شرعت للقتال واجلزي جموعحمكومة مب واألحكام املتعلقة هبا ةاآليإن  

 يقول الدكتور هبذا العموم، أهل الكتاب وال شرعا أن يأمر اهلل بقتالوال ميكن ال عقال 
: "وكانت اجلزية قبل اإلسالم تفرض على من مل يكن من الفاحتني عرقًا أو بلدًا أو (2)السباعي

أم مل حيارب، أما يف اإلسالم فال تفرض إال على احملاربني من أعداء األمة،  ديناً، سواء حارب
أما املواطنون من غري املسلمني ممن مل حياربوا الدولة فال تفرض عليهم اجلزية، ولو رجعنا إىل آية 
اجلزية يف القرآن لوجدناها  جتعل اجلزية غاية لقتال أهل الكتاب حني نتغلب عليهم، وليس كل 

لكتاب جيب علينا أن نقاتلهم، بل إّنا نقاتل من يقاتلنا ويشهر علينا السالح ويعّرض كيان أهل ا
َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل :﴿ الدولة للخطر، وهذا هو صريح اآلية الكرمية ِ َوَق ِينَ  ٱّللَّ َٰتِلُونَُكۡم َوََّل تَ  ٱَّلَّ َٰ ْ  إِنَّ يُ ۡعَتُدٓوا

 َ َُٰكُم }:﴿ ويؤيد هذا قول تعاىل،(3)﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ ََّل َُيِبُّ  ٱّللَّ ُ إِنََّما َيۡنَهى ِينَ َعِن  ٱّللَّ ََٰتلُوُكۡم ِِف  ٱَّلَّ ِينِ ٱَق  ل 
                                                 

 .3/13القرايف: أنوار الربوق يف أنواء الفروق،  (1)
م، أهنى دراسته ا ألولية والثانوية الشرعية يف 1210هـ/1333مصطفى السباعي: ولد يف مدينة محص بسورية عام  (2)

م ، والتحق باألزهر، وانتسب إىل قسم الفقه، ونال اإلجازة من كلية 1233سافر إىل مصر يف عام  م،1234محص عام 
األزهر على رسالته املهمة: )السنة ومكانتها يف التشريع  م نال شهادة الدكتوراه من1232أصول الدين بتفوق، يف عام 

م أسس كلية الشريعة بدمشق، قاوم االستعمار، وسجن يف حمطات عديدة من حياته وبعد 1200اإلسالمي(، يف عام 
 ر،م هجم عليه املرض هجمة عنيفة، شل أكثر من نصفه األيس 1203عودته من رحلته العلمية إىل االحتاد السوفيايت عام 

من بني مؤلفاته: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، املرأة بني الفقه والقانون، من روائع حضارتنا، أخالقنا االجتماعية، 
االستشراق، واملستشرقون: ما هلم وما عليهم، السرية النبوية: دروس وعرب، شرح قانون األحوال الشخصية، الصراع بني العقل 

هـ، املوافق للثالث من شهر تشرين األول سنة  1333 السابع والعشرين من مجادى األوىل سنة ويف يوم السبت، يفوالقلب 
هـ 1321، 1، طمصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد عبد اهلل حممود الطنطاوي:م رحل إىل ربه.  1233

 .33-23-21-12-11 ص م،2441/
 .124البقرة، اآلية: سورة  (3)
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ْوَلٰٓئَِك ُهمُ 
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡم  َوَمن َيَتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ لََعَ ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 

َ
َٰلُِمونَ  َوأ ، (1)﴾٩ ٱلظَّ

خالص أهل الكتاب ويشاركوهنم يف اإل يعيشون يف الدولة مع املسلمني من ذينفال شك يف أن ال
 لنصا والوالء هلا، ليسوا ممن جيوز قتاهلم فال تفرض عليهم اجلزية اليت هي مثرة القتال بعد

 .(2)النصر" 
ل اخلصوصية اليت أوالها اإلسالم ألهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على لقد أبان  

صوله للمدينة، نقل ابن إسحاق الكتاب الذي كتبه رسول اهلل صلى اهلل عليه الكتاب منذ و 
ل يثرب، ودعا فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهلم وشرط وسلم بني املهاجرين وأه

نهم، "وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دييف بعض بنوده:  قيل ،هلم واشرتط عليهم
 . (3)مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأمث، فإنه ال يهلك إال نفسه، وأهل بيته"وللمسلمني دينهم، 

ينسجم متاما ويتناسق  ، واليت هي حمل الدراسة22: إن األمر بقتال أهل الكتاب يف هذه اآلية
 حصرها يف مخسة  كله، واليت ميكنمع أسباب تشريع القتال يف سورة التوبة ويف سور القرآن الكرمي

د الرتبص باإلسالم واملسلمني ور  إشاعة املنكر إخراج الرسول، نكث األميان،سية: أسباب رئي
 صلى اهلل هد رسول اهللهل الكتاب على عأل املنتسبني العدوان، وكل هذه املوجبات متثلت يف

ال بد من اإلشارة إىل اهلدف األمين واإلصالحي من وراء مشروعية القتال ضد أهل و ، عليه وسلم
يظهر ذلك يف سورة احلجرات حبيث مل متيز النصوص يف إعالهنا القتال بني من  الكتاب، كما

آمن ومن مل يؤمن، فأذنت مبقاتلة الذين بغوا ومتادوا يف غيهم وبغيهم ومل يذعنوا لسبيل اإلصالح 
﴿ :حىت داخل الصف املسلم، وذلك تفاديا للفتنة وزعزعة االستقرار وإفزاع اآلمنني، قال تعاىل

 ٓ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ ئَِفَتاِن ِمَن ِإَون َطا َُٰهَما لََعَ  ٱۡقَتَتلُوا ۖٗ فَإِنَۢ َبَغۡت إِۡحَدى ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
ۡخَرىَٰ فَأ

ُ
ْ  ٱۡۡل َٰتِلُوا َٰ َتۡبِغ  لََِّّت ٱفَ

ۡمرِ 
َ
َء إََِلٰٓ أ َٰ تَِِفٓ ِ  َحَّتَّ  . (4)﴾ ٱّللَّ

                                                 
 .3حنة، اآلية: املمتسورة  (1)
 .02-03هـ، 1312م/1223، 2، طنظام السلم والحرب في اإلسالمد. مصطفى السباعي:  (2)
 .043-1/043، هـ1330، 2، طالسيرة النبويةابن هشام:  (3)
 .2احلجرات، اآلية: سورة  (4)
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أحداث املرحلة اآليات بإن الفهم الصائب واحلصيف آليات القتال يف سورة التوبة يتطلب ربط 
، زوة تبوكات، ومها غزوة مؤتة، وغاليت شهدت غزوتني عظيمتني هلما عالقة مباشرة مع سياق اآلي

قوله: بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلارث بن عمري األزدي مث  رمحه اهلل(1)نقل الواقدي
غساين ل بن عمرو الأحد بين هلب، إىل ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبي

فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل حممد؟ قال: نعم، أنا رسول  رسوِل اهلل. فأمر 
به فأوثق رباطا، مث قدمه فضرب عنقه صربا، ومل يقتل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسول 

وأخربهم مبقتل احلارث  اسغريه، فبلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلرب فاشتد عليه، وندب الن
-ومن قتله، فأسرع الناس وخرجوا لنداء رسول اهلل الذي عقد هلم اللواء ودفعه إىل زيد بن حارثة

ن عمري قاتل احلارث ب-مشى الناس ثالثة آالف، حىت حاصروا شرحبيل بن عمرو -لواء أبيض
معركة مؤتة  ، فكانتخري يف مائة ألف لقتال املسلمني، فاستنجد هبرقل فخرج هذا األ-األزدي

 . (2)يف السنة الثامنة من اهلجرة
يعترب قتل الرسل هتكا ألعراف الشعوب وامتهانا لضوابط العالقات املتعارف عليها بني الناس، 
األمر الذي دفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إعالن القتال ضد من ال يرقبون يف املؤمنني إال 

 عراف املتعاهد عليها.وال ذمة وال يولون أي اهتمام لأل
اء إن لفتح مكة وقعا كبريا سو )عن غزوة تبوك ما ملخصه:  رمحه اهلل كما نقل الواقدي

من داخل اجلزيرة العربية أو خارجها فخشي الروم على مكانتهم ومصاحلهم يف املنطقة فجهزوا 
ت مضاجعهم ضَّ اجليوش وحتالفوا مع كل من يشاركهم الرغبة يف القضاء على هذه الرسالة اليت ق

ومزقت أفئدهتم واليت أصبحت تشكل خطرا على مصاحلهم يف الشام ويف احلجاز، فعزموا السري 
الناشئة يف جزيرة العرب وأقاموا معسكراهتم حبمص، فما كان من  للقضاء على الدولة االسالمية

                                                 
غازي بغداد، كان إماماً يف املالواقدي: حممد بن عمر بن واقد األسلمي، موىل لبين سهم من أسلم املدين القاضي نزيل  (1)

والسري، مسع: مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، وغريهم، وروى عنه: كاتبه حممد بن سعد، وحممد بن إسحاق 
؛ اخلطيب البغدادي: 0/323، الطبقات الكبرى؛ ابن سعد: 243أيب أسامة، وغريهم. مات سنة الصغاين، واحلارث بن 

 .3/333، وفيات األعيان؛ ابن خلكان: 3/212م، 2442، ه1322، 1ط ،تاريخ بغداد
 .2/300، م1232ه/1342، 3ط المغازي،الواقدي:  (2)
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ا بقتال الروم يف ر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ملا علم احلراك الرومي إال أن أعلن نيته هنارا جها
كر مشال اجلزيرة العربية، وعس مشال اجلزيرة، فشحذ اهلمم وحسس اجلميع وسار صوب تبوك، 

صلى اهلل عليه وسلم إىل معاقل األعداء حبيث حقق انتصارا عظيما بدون  فيها، ومل ي ستدرج
  .(1)(لشمالمنازلة الروم، وذلك بتأمني احلدود الشمالية للجزيرة وإيقاف الزحف الرومي من ا

بالنظر إىل جمموع اآليات اليت تناولت موضوع القتال و اعتمادا على هذه االستنتاجات 
السياق العام  نع جمموع أحكامها املتعلقة بالقتال يف يف سورة التوبة جنزم جزما قاطعا أهنا ال خترج
 للقرآن الكرمي يف تعامله مع غري املسلمني.

وافع شروعية القتال يف الدأسباب محتصيل كن ميالتوبة من خالل صريح آيات سورة 
 :تية اليت ال خترج عن موجبات القتال يف مجيع القرآن، لتتضح بذلك وحدة النسق القرآين اآل
 إخراج املسلمني من ديارهم ومطاردة القيادة.-1
 التحريض والسعي إىل زرع الفتنة وخلق االضطراب داخل اجملتمع املسلم.-2
 سالم ونصرهتم.مظاهرة أعداء اإل-3
 اإلغارة على ديار اإلسالم واالعتداء على السيادة بالبدء باملقاتلة.-3
 .والبعثات خمالفة األعراف واملواثيق كقتل الرسل-0
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 :الخاتمة                                                  

التماسك وابط اإلنسانية، و ن القرآن الكرمي منهج حياة، جاء ليؤسس للر أيف هناية حبثنا نقر ب
البشري، ويدبر شأن اخلالف وحيقق العيش السلمي بني املسلمني وغريهم من التيارات األخرى 

 املنسجمة متاما مع السنن الكونية، إال دية، ورضوخا أمام حتمية االختالفيف ظل قانون التعد
ولقد استطاع القرآن   مشوليته،أن الظفر هبذه املهمة التقاربية يستلزم استيعاب املنهج القرآين يف

الكرمي عرب منهجه التواصلي ومن خالل أساليبه اخلطابية املبدعة وجماالته احلوارية الالفتة أن يربهن 
 ،حملكمةمن خالل منظومته األخالقية ا ،باستحقاقية قدرته على مهاراته االستداللية، كما أثبت

 ر  د  قَ قيمي مسامل يـ   بناء جمتمع على اخلري واإلصالحارف والدفع بعجلة املبنية على املصداقية والتع
اآلخر يف كرامته وحريته وأعرافه، فأّصل لقواعد االحرتام والتقدير واملشاركة البناءة، ومقاومة 

التحسيس بإرساء أسس املعدلة و وذلك  اإلقصاء والتغييب وإصدار احلريات والتضييق على اآلخر،
ة رتك واستحضار العقل املتبصر، أما مسلك املشروعية القتاليبوحدة األصل وتقدير املصري املش
هو مطلب و  ه عن املمارسات التعسفية فيعترب آخر اخلياراتلكبح مجاح املخالف الغاشم، وكف  

؛ فهل يستطيع اجملتمع املسلم يف تعامله مع خمالفيه يف ظل غياب القراءة الصحيحة شرعي
 ال أو املقال، بناء الصرح البشري الشامخ القائم علىللسياقات القرآنية، سواء على مستوى احل

 اإلجيابية، وإسعاد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ونبذ النزاعات وتفادي املآسي البشرية. 
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 :نتائج البحث                                              

ملهمة اهلينة، امله مع خمالفيه ليس باإن مسرية البحث من أجل الوقوف على املنهج القرآين يف تع 
  هبذه املأمورية استخالص النتائج التالية: عت بعون من اهلل تعاىل إثر قياميولقد استط

سبعة أقطاب أساسية أسس عليها املنهج القرآين تعامله مع املخالف: التواصل، احلكمة، -
 الكرامة، العدل، احلرية، األمانة، القوة.

 .مع اآلخر على القطب التواصلي يف خطابهبشكل الفت  لقرآينلقد ركز املنهج ا -

القرآن الكرمي يف تصوير اآلخر بلمسات متعفنة تأباها النفس الطاهرة والفطرة السليمة  يبدع-
 .، ويف ذلك حكمة بالغةليربز قبح الفعل وفساد البواطن

وحي حول سليم ملراد الالفهم الالسياقات القرآنية متعددة وخمتلفة جدا وال ميكن حتصيل إن -
بل  ،إبرام نسيج سياق السور ضمن هذا الوئام التكويين ملوضوعات القرآن الكرميو  ،لة حبثنامسأ

إال بالنظرة الشمولية جلزئياته العامة، والوقوف على الرتابط  عموما ال ميكن فهم معاين القرآن
ياقات فق عجيب بني سلوجود انسجام عظيم وتوا وذلك ني كامل الوحي وتشعباته،باهلائل 

 .وسياقات السور األلفاظ وسياقات اآليات

 إن منهج القرآن الكرمي يف تعامله مع املخالف ينسجم متاما مع مقاصد الشريعة اإلسالمية.-

يعتمد املنهج القرآين يف ضمان حرية التدين للمخالف على الواقعية واالنسجام مع الفطرة  -
 اإلنسانية.

 ري املسلمني مسألة تلقائية يف جمتمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم.لقد كان االختالط بغ-

جمموعة الوحدات اخلطابية املتعلقة مبوضوع استعمال القوة ضد املخالف يف تناغم كامل مع  -
 السياق القرآين الشامل.

 رمسها يتإن اآليات القرآنية اليت تناولت الدوافع التشريعية للقتال، ال خترج عن النظرة الشمولية ال-
 املنهج القرآين وأقرهتا السنة الشريفة يف حفظ الكرامة اإلنسانية وإقامة العدالة وضمان احلريات.
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إن األمر بالقتال يف اإلسالم حالة استثنائية ووسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق أهداف نبيلة -
 واضحة املعامل يقتنع هبا العقل النظيف وتقبلها الفطرة السليمة.

كم القرآن الكرمي وال السنة الصحيحة بقتل املرتد إال إذا تبني عداؤه لإلسالم وثبتت مل حي -
 .، فتتقرر بذلك حرابتهخيانته للوطن

تعترب األوضاع الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمع الذي نزل فيه القرآن الكرمي -
 خمالفيه. عله مج الذي رمسه اإلسالم يف تعامقاعدة أساسية لفهم املنه

رة البشرية ز منهجه الدعوي باالنسجام والتوافق مع الفطيُّ مَ جنح اجليل األول يف مهمته الدعوية لتَ -
 ومع السنن اإلهلية.
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 :مقترحات                                     

 :تها يف هناية حبثياليت عرض والضرورية العاجلة قرتحاتمن امل  

 ة إعادة االعتبار للمصطلحات القرآنية من أجل االستعمال والتأصيل الصحيحني.ضرور -

 اجتناب اإلسقاطات اللغوية احلديثة على لغة القرآن الكرمي. ضرورة -

 تارخيي إنساين حمض وبني ما هو حمصول النص الديين. ناتجوجوب التمييز بني ما هو  -

 . اتع خمالفيه يف صنف واحد من االستنتاجه مالتحذير من اختزال املنهج القرآين يف تعامل-

 لزوم ختصيص دراسة للحسم يف مسألة الناسخ واملنسوخ من آيات القتال يف القرآن الكرمي. -

 العمل على خلق شبكة علمية تواصلية جادة وموثوقة خلدمة جماالت التفسري.-

 ك.ضرورة تفعيل وتشجيع املنتديات العلمية خلدمة قضايا العيش املشرت -

ضرورة ختصيص حصص تعليمية مسؤولة للناشئة لرتبيتهم على دور اإلسالم التواصلي مع باقي -
 مكونات اجملتمع اإلنساين.

 .وعات التعريف بثقافة اآلخرضرورة اهتمام االعالم السمعي البصري ملوض-

 اصرة.للمخالف مبا يتصاهر مع وسائل التواصل املع اإلسالمبتعريف الرة اإلبداع يف سبل ضرو -

كانة الكرامة اإلنسانية امل وإعطاء ،واملستمر باحرتام حقوق اإلنسان ضرورة التحسيس املمنهج-
 .يف اجملتمعات املسلمة الالزمة
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 فهرس اآليات                                          

 صفحة رقم اآلية السورة عدد

يِن ٱ مِ َمَِٰلِك يَو﴿  الفاحتة  1  122 3 ﴾دلِّ

الِّنَي ﴿  فاحتةال  2  121 3 ﴾َغْْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَل الضَّ

ِ َوبِاَْلَْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِننَي ﴾ البقرة  3  33 3 ﴿ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَلِلَّ

نُفَسُهم َوما يَْشُعروَن ﴾ البقرة  3
َ
 30 2 ﴿ َوما خيَْدعوَن إَِلَّ أ

نُ ﴿وَ  البقرة  0
َ
َفَهآءإَِذا ِقيَل لَُهْم آِمنُواْ َكَمآ آَمَن انلذاُس قَالَُواْ أ  240 13 ﴾ْؤِمُن َكَمآ آَمَن السذ

َماِء ِفيِه ُظلَُماٌت َورَْعٌد َوبَْرٌق... ﴾ البقرة  3 ْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ
َ
 61 24 ﴿ أ

ْن يَْْضَِب َمثاَلً ما بَُعوَض  ﴿ البقرة  3
َ
 30 23 ًة فَما فَوقَها.... ﴾إِنَّ اهلَل َل يَْستَْحيي أ

يعاً .... ﴾ البقرة  3 رِْض ََجِ
َ
ا ِِف األ ي َخلََق لَُكم مَّ ِ  133 22 ﴿ ُهَو اَّلَّ

ْسَماء ُُكََّها ... ﴿ البقرة  2
َ
 132 34 ﴾وََعلََّم آَدَم األ

نُْفَسُكْم... البقرة  14
َ
ُمُروَن انلَّاَس بِالِِْبِّ َوتَنَْسْوَن أ

ْ
تَأ

َ
 23 33 ﴾﴿ أ

ابِئنَِي.... ﴿ البقرة  11 يَن َهاُدوا َوانلََّصارَى َوالصَّ ِ يَن آََمنُوا َواَّلَّ ِ  32 32 ﴾ إِنَّ اَّلَّ

ةٍ ... ﴾﴿  البقرة  12  232 33 ُخُذوا َما آتَيْنَاُكْم بُِقوَّ

 03 33 ﴿ َويُِريُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴾ البقرة  13

نَا انلَذاُر ﴿  البقرة  13 يَذاماً َمْعُدوَدةً..َوقَالُوا لَْن َتَمَسذ
َ
 33 34 ﴾إََِلذ أ

يعاً  البقرة  10 ِ ََجِ ةَ َلِِلَّ نَّ الُْقوَّ
َ
يَن َظلَُموا إِذْ يََرْوَن الَْعذاَب أ ِ  232 32 ﴾﴿ َولَْو يََرى اَّلَّ

ْو نَصارى.... ﴿  البقرة  13
َ
 130 111 ﴾َوقالُوا لَْن يَْدُخَل اْْلَنََّة إَِلَّ َمْن اكَن ُهوداً أ

الِِمنيَ  َلَ  ﴿ البقرة  13  131 123 ﴾ َينَاُل َعْهِدي الظَّ
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 113 133 ﴿ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة الَِِّت ُكنَْت َعلَيَْها إَِلَّ نِلَْعلََم َمْن يَتَِّبُع الرَُّسول... ﴾ البقرة  13

ِ ...﴿ البقرة  12 َفا َوالَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَلِلَّ  133 103  ﴾إِنَّ الصَّ

يَن ُيَقاتِلُونَُكْم وَل َتْعتَُدوا ...﴾﴿ وقَاتِلُ  البقرة  24 ِ ِ اَّلَّ  202 124 وا ِِف َسِبيِل اَلِلَّ

ْخرَُجوُكْم ... ﴾ البقرة  21
َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
 203 121 ﴿ َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم وأ

 134 123 ﴾تََدى َعلَيُْكْم.. َفَمِن اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اعْ ﴿ البقرة  22

نْيَا ....﴿  البقرة  23  23 243 ﴾َوِمَن انلَّاِس َمْن ُيْعِجبَُك قَْوُُلُ ِِف اْْلَيَاةِ ادلُّ

 201 213 ﴾﴿ ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل وَُهَو ُكْرٌه لَُكْم....  البقرة  23

 203 213 ﴾ْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعوا ﴿ َوََل يََزالُوَن ُيَقاتِلُونَُكْم َحَّتَّ يَُردُّوكُ  البقرة  20

وََلَِك يَْدُعوَن إََِل انلَّاِر َواهلُل يَْدُعو إََِل اْْلَنَِّة َوالَْمْغِفَرةِ بِإِذْنِِه...﴿  البقرة  23
ُ
 123 221 ﴾أ

نَزَل َعلَيُْكمْ ﴿  البقرة  23
َ
ِ َعلَيُْكْم َوَما أ  143 231 ﴾... ِمْن الِْكتَاِب  َواذُْكُروا نِْعَمَة اَلِلَّ

 134 233 ﴾وَلََع الَْمْولُوِد َُلُ ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف... ﴿  البقرة  23

َ َسِميٌع َعِليٌم ﴾ ﴿ البقرة  22 نَّ اَلِلَّ
َ
ِ َواْعلَُموا أ  203 233 َوقَاتِلُوا ِِف َسِبيِل اَلِلَّ

يَن َخرَُجوا ِمْن دِ  البقرة  34 ِ لَْم تََر إََِل اَّلَّ
َ
لُوٌف َحَذَر الَْموِْت... ﴾﴿ أ

ُ
 203 233 يَارِِهْم وَُهْم أ

يًعا ﴾ البقرة  31 ِو انِْفُروا ََجِ
َ
يَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَانِْفُروا ُثبَاٍت أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 203 233 ﴿ يَا أ

ِ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لََفَسَدِت األرض  البقرة  32  203 201 ﴾﴿ ولوَل َدْفُع اَلِلَّ

 33 203 ﴿ َولَِكِن اْختَلَُفوا فَِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر... ﴾ البقرة  33

الُِموَن ﴾ البقرة  33  32 203 ﴿ َوالاْكفُِروَن ُهُم الظَّ

َ الرُّْشُد ِمَن الََْغِّ ﴾ البقرة  30 يِن قَْد تَبنَيَّ  242 203 ﴿ َل إِْكَراَه ِِف ادلِّ

ْحيِي وَ  البقرة  33
ُ
نَا أ

َ
ِميُت... ﴾﴿ أ

ُ
 32 203 أ
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وِِتَ َخْْياً َكِثْياً ﴿  البقرة  33
ُ
 143 232 ﴾يُْؤِِت اْْلِْكَمَة َمْن يََشاُء َوَمْن يُؤَْت اْْلِْكَمَة َفَقْد أ

َخُر ُمتََشابَِهاٌت..... آل عمران  33
ُ
مُّ الِْكتَاِب َوأ

ُ
 03 3 ﴾ ﴿ ِمنُْه آيَاٌت ُُمَْكَماٌت ُهنَّ أ

﴾ ﴿ يََرْوَنُهمْ  آل عمران  32 َي الَْعنْيِ
ْ
 233 13 ِمثْلَيِْهْم رَأ

ِ اْْلِْساَلُم ....﴾ آل عمران  34 يَن ِعنَْد اَلِلَّ  23 12 ﴿ إِنَّ ادلِّ

ْسلَْمتُْم... ﴾ آل عمران  31
َ
أ
َ
َ أ نيِّ مِّ

ُ
وتُوا الِْكتَاَب َواأْل

ُ
يَن أ ِ  243 24 ﴿ َوقُْل لَِّلَّ

ِ  ﴿ آل عمران  32 يَن يَْكُفُروَن بِآَيَاِت اَلِلَّ ِ  33 21  َويَْقتُلُوَن انلَِّبيِّنَي بَِغْْيِ َحق. ...﴾إِنَّ اَّلَّ

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تَُراٍب.. ﴾ آل عمران  33  62 02 ﴿ إِنَّ َمثََل ِعيََس ِعنَْد اَلِلَّ

َمنُْه بِِقنَْطاٍر يُؤَدِّهِ إََِلَْك ..... ﴿  آل عمران  33
ْ
ْهِل الِْكتَاِب َمْن إِْن تَأ

َ
 132 30 ﴾َوِمْن أ

ْيَمانِِهْم َثَمنًا قَِلياًل  آل عمران  30
َ
ِ َوأ يَن يَْشََتُوَن بَِعْهِد اَلِلَّ ِ  103 33 ﴾﴿ إِنَّ اَّلَّ

 213 33  ﴿ َكيَْف َيْهِدي اَلِلُّ قَْوماً َكَفُرواْ َبْعَد إِيَمانِِهْم...﴾ آل عمران  33

يَن َكَفُرواْ َبْعَد إِيَمانِِهْم ثُمَّ ازْدَ  آل عمران  33 ِ  212 24 اُدواْ ُكْفًرا ...﴾﴿ إِنَّ اَّلَّ

 132 143 ﴾يَْوَم تَبْيَضُّ وُُجوٌه َوتَْسوَدُّ وُُجوه ﴿  آل عمران  33

ِ َءانَاَء اللَّيِْل ...﴾ آل عمران  32 ٌة قَائَِمٌة َيتْلُوَن َءايَاِت اَلِلَّ مَّ
ُ
ْهِل الِْكتَاِب أ

َ
 33 113 ﴿ ِمْن أ

 ب﴿ آل عمران  04
ْ
 233 120 ﴾َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكمْ  تُوُكْم ِمْن فَْورِِهمْ ََل إِْن تَْصِِبُوا َوَتتَُّقوا َويَأ

.... ﴾ آل عمران  01 ِ ُكوا بِاَلِلَّ َْشَ
َ
يَن َكَفُروا الرُّْعَب بَِما أ ِ  33 101 ﴿ َسنُلِِْق ِِف قُلُوِب اَّلَّ

ٌة َيْهُدوَن بِاْْلَقِّ َوبِِه َيْعِدلُوَن ﴾ آل عمران  02 مَّ
ُ
 33 102 ﴿ َوِمْن قَْوِم ُموََس أ

يَن قَاَل لَُهُم انلَّاُس إِنَّ انلَّاَس قَْد ََجَُعوا لَُكْم فَاْخَشوُْهْم.... ﴿  آل عمران  03 ِ  23 133 ﴾اَّلَّ

َل نُْؤمِ ﴿ آل عمران  03
َ
َ َعِهَد إََِلْنَا أ يَن قَالُوا إِنَّ اَلِلَّ ِ تِيَنَااَّلَّ

ْ
 113 133 ﴾..ْربَانٍ بِقُ  َن لَِرُسوٍل َحَّتَّ يَأ

ِ  آل عمران  00 َٰ ُجنُوبِِهْم ...﴿ اََّلذ  23 121 ﴾ يَن يَْذُكُروَن اَلَِلَّ ِقيَاًما َوُقُعوًدا وَلََعَ
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نْـِزَل إََِلُْكْم ِ .... ﴿ آل عمران  03
ُ
ِ َوَما أ ْهِل الِْكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِاَلِلَّ

َ
 32 122 ﴾ َوإِنَّ ِمْن أ

َ اَكَن َعلَيُْكْم َرِقيبًا ﴾﴿  النساء  03  23 1 إِنَّ اَلِلَّ

نَْزنْلا إََِلَْك الِْكتاَب بِاْْلَقِّ ِِلَْحُكَم َبنْيَ انلذاِس... ءالنسا  03
َ
 101 14 ﴾﴿ إِنذا أ

 134 22 ﴾َوَل َتنِْكُحوا َما نََكَح آباُؤُكْم ِمَن النِّساِء إَِلَّ َما قَْد َسلََف... ﴿  النساء  02

يْمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصيبَُهْم... النساء  34
َ
يَن َعَقَدْت أ ِ  130 33 ﴾﴿ َواَّلَّ

 143 03 ﴾َفَقْد آتَيْنَا آََل إِبَْراِهيَم الِْكتَاَب َواْْلِْكَمَة... ﴿  النساء  31

يَن َكَفُروا بِآيَاتِنَا َسوَْف نُْصِليِهْم نَاًرا ....﴾﴿  النساء  32 ِ  33 03 إِنَّ اَّلَّ

ْهلِ  النساء  33
َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
ْن تُؤَدُّوا اأْل

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ  144 03 َها ....﴾﴿ إِنَّ اَلِلَّ

َها ﴿  النساء  33 يُّ
َ
أ ِينَ َيٰٓ  230 31 ﴾ ..َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكمۡ  ٱَّلَّ

... ﴾ النساء  30 ِ  230 33 ﴿ وَما لَُكْم َل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اَلِلَّ

ِ َوالُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجَ ﴿ النساء  33  134 30 ِل....﴾اَوَما لَُكْم ََل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اَلِلَّ

َذاُعوا بِِه...﴾ النساء  33
َ
ِو اْْلَوِْف أ

َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ِمَن اأْل

َ
 12 32 ﴿ َوإَِذا َجاَءُهْم أ

ُف إَِلَّ َنْفَسَك ...  النساء  33
ِ َل تَُكلَّ  233 33 ﴾﴿ َفَقاتِْل ِِف َسِبيِل اَلِلَّ

ْرِكُسوا ِفِيَها . النساء  32
ُ
 233 33 ﴾... ﴿ ُُكََّما رُدُّوا إََِل الِْفتْنَِة أ

 233 32 ﴾﴿ وَدُّوا لَْو تَْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفتَُكونُوَن  النساء  34

نَزنْلَا إََِلَْك الِْكتَاَب بِاْْلَقِّ ِِلَْحُكَم َبنْيَ انلَّاِس  النساء  31
َ
 34 140 ..﴾.﴿ إِنَّا أ

ُ َعلَيَْك الِْكتَاَب َواْْلِْكَمَة، وََعلَّمَ ﴿  النساء  32 نَزَل اَلِلَّ
َ
 143 113 ﴾َك َما لَْم تَُكْن ... َوأ

ِ ...  ﴿ النساء  33 يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّاِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهَداَء َلِِلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 101 130 ﴾يَاأ

يَن آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا...﴾ النساء  33 ِ  212 133 ﴿ إِنَّ اَّلَّ
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َ وَُهَو خاِدُعُهْم إِنَّ الُْمنافِقِ ﴿  النساء  30  131 132 ﴾نَي خُياِدُعوَن اَلِلَّ

ٌة ...﴾ النساء  33 ِ ُحجَّ يَن َوُمنِْذِريَن َِلَالَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َلَعَ اَلِلَّ ِ  31 130 ﴿ رُُساًل ُمبََشِّ

َها انلَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم ﴿  النساء  33 يُّ
َ
 33 133 ﴾...يَا أ

 232 133 يَْستَْفتونََك قُِل اهلُل ُيْفِتيُكْم ِف اللََكلَِة... ﴾﴿  النساء  33

وتُوا الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلُكْم ...﴿  املائدة  32
ُ
يَن أ ِ  122 0 ﴾َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن اَّلَّ

يماِن َفَقْد َحِبَط َعَملُُه... ﴾ املائدة  34  32 0 ﴿ َوَمْن يَْكُفْر بِاْْلِ

َلَّ تَْعِدلُوا ﴿ َوََل ََيِْرَمنَّ  املائدة  31
َ
 132 3 ﴾...ُكْم َشنَآُن قَْوٍم َلَعَ أ

رِْض ...﴾ املائدة  32
َ
ْو فََساٍد ِِف األ

َ
 220 32 ﴿ َمن َقتََل َنْفساً بَِغْْيِ َنْفٍس أ

َ َوابْتَُغوا إََِلِْه الْوَِسيلََة ...﴾ املائدة  33 يَن آَمنُوا اتَُّقوا اَلِلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 232 30 ﴿ يَاأ

ْعرِْض.... املائدة  33
َ
ْو أ

َ
 133 32 ﴾﴿ فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أ

ِ ﴾ املائدة  30 ُمونََك وَِعنَْدُهُم اِلَّْوراُة ِفيها ُحْكُم اَلِلَّ  33 33 ﴿ َوَكيَْف ُُيَكِّ

ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َُيُْكُم بَِها انلَذبِيُذوَن...﴾ املائدة  33 نَزنْلَا اَِلذ
َ
 34 33 ﴿ إِنَذا أ

يَن آَمنُواْ َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه....﴾ املائدة  33 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 213 03 ﴿ يَا أ

يِْديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا ....﴾ املائدة  33
َ
ِ َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أ  23 33 ﴿ َوقَالَِت اَْلَُهوُد يَُد اَلِلَّ

يِل بِمَ  املائدة  32 ْْنِ ْهُل اْْلِ
َ
ُ ِفيِه...  ﴾﴿ َوَْلَْحُكْم أ نَْزَل اَلِلَّ

َ
 23 33 ا أ

 113 30 ﴿ َما الَْمِسيُح ابُْن َمْريََم إَِل رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الرُُّسُل ... ﴾ املائدة  24

يَن قَالُوا إِنَّا نََصارَى ﴾ املائدة  21 ِ يَن آَمنُوا اَّلَّ ِ ًة لَِّلَّ قَْربَُهْم َموَدَّ
َ
 33 32 ﴿ َوَِلَِجَدنَّ أ

ا َعَرفُوا ِمَن اْْلَقِّ ﴾ ائدةامل  22 ْمِع ِممَّ ْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ادلَّ
َ
 33 33 ﴿ تََرى أ

نَْهاُر...﴾ املائدة  23
َ
ُ بَِما قَالُوا َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اأْل ثَاَبُهُم اَلِلَّ

َ
 33 30 ﴿ فَأ
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يَل ....َوإِذْ َعلَذْمتَُك الِْكتَاَب َواْْلِْكَمَة َواَِلذوْ ﴿  املائدة  23 ْْنِ  143 114 ﴾َراَة َواْْلِ

رِْض... ﴾ األنعام  20
َ
ن تَبْتََِغَ َنَفًقا ِِف األ

َ
 32 35 ﴿ فَإِن اْستََطْعَت أ

ُ ...﴾ األنعام  23 يَن يَْسَمُعوَن َوالَْمْوََت َيبَْعثُُهُم اَلِلَّ ِ  32 33 ﴿ إِنََّما يَْستَِجيُب اَّلَّ

ْهَل الِْكتَاِب لَِم َُتَا األنعام  23
َ
وَن ِِف إِبَْراِهيَم... ﴾﴿ يَا أ  33 30 جُّ

فََل....﴾ األنعام  23
َ
ا أ ى َكْوَكبًا قَاَل َهـَذا َرِبِّ فَلَمَّ

َ
ا َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل َرأ  114 33 ﴿ فَلَمَّ

ُ فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ... ﴾ األنعام  22 يَن َهَدى اَلِلَّ ِ وََلَِك اَّلَّ
ُ
 20 24 ﴿ أ

ْظلَُم مِ  األنعام  144
َ
...﴾﴿ َوَمْن أ وِِحَ إََِلَّ

ُ
ْو قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ِن اْفََتَى َلَعَ اَلِلَّ  223 23 مَّ

َ فَالُِق اْْلَبِّ َوانلََّوى خُيِْرُج الََْحَّ ِمْن الَْميِِّت...﴾ األنعام  141  32 20 ﴿ إِنَّ اَلِلَّ

بََْصَ فَِلنَْفِسِه .. األنعام  142
َ
 132 143 .﴾﴿ قَْد َجاَءُكْم بََصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أ

َل ِلََكِماتِِه ... األنعام  143 ْت َُكَِمُة َربَِّك ِصْدقاً وََعْدًَل ََل ُمبَدِّ  133 110 ﴾﴿ َوَتمَّ

 133 120 ﴾﴿ َوإَِذا قُلْتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو اَكَن ذَا قُْرََب  األنعام  143

ُكلُُه... األنعام  140
ُ
ْرَع ُُمْتَِلفاً أ  33 131 ﴾ ﴿ َوانلَّْخَل َوالزَّ

ْن ِعلٍْم َفتُْخرُِجوُه نَلَا ﴿ ألنعاما  143  33 133 ﴾ قُْل َهْل ِعنَدُكم ِمذ

ُة اْْلَاِلَغةُ ﴿  األنعام  143 ِ اْْلُجَّ َّ  33 132 ﴾ قُْل لِلََفِ

نِْزَل الِْكتَاُب َلَعَ َطائَِفتَنْيِ ِمْن َقبِْلنَا.... ﴾ األنعام  143
ُ
ْن َتُقولُوا إِنََّما أ

َ
 33 103 ﴿ أ

رِْض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمًعا .... ﴾﴿ َوََل ُتفْ  األعراف  142
َ
 213 03 ِسُدوا ِِف اأْل

َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم ﴾ األعراف  114
َ
 30 02 ﴿ إِِّنِّ أ

ُروَن ﴾ األعراف  111  03 30 ﴿ َكَذلَِك ُُنِْرُج الَْمْوََت لََعلَُّكْم تََذكَّ

ُكمْ  ََعدٍ  َبْعدِ  ِمنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  ﴿ َواذُْكُروا األعراف  112
َ
أ رِْض  ِِف  َوبَوَّ

َ
 30 33 ﴾ اأْل
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ْرنَا َما اَكَن يَْصنَُع فِرَْعْوُن َوقَْوُمُه َوَما اَكنُوا َيْعرُِشوَن ﴾ األعراف  113  233 133 ﴿ وََدمَّ

يَّتَهُ ﴿  األعراف  113 َخَذ َربَُّك ِمْن بَِِن آََدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ
َ
 133 132 ﴾ْم...وإِذْ أ

 31 132 ﴿ لَُهْم قُلُوٌب ََل َيْفَقُهوَن بَِها... ﴾ عرافاأل  110

ٌة َيْهُدوَن بِاْْلَقِّ َوبِِه َيْعِدلُوَن ﴿  األعراف  113 مَّ
ُ
ْن َخلَْقنَا أ  104 131 ﴾َوِممَّ

ْسَماُء الْـُحْسََن فَاْدُعوهُ بَِها األعراف  113
َ
 33 134 .﴾.﴿ َوَلِِلَِّ األ

ْعرِْض َعِن اْْلَاِهِلنَي  ُخذِ ﴿  األعراف  113
َ
ُمْر بِالُْعرِْف َوأ

ْ
 131 122 ﴾الَْعْفَو َوأ

ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ... ﴾ األنفال  112 يَن إَِذا ُذِكَر اَلِلَّ ِ  232 2 ﴿ إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن اَّلَّ

ْن ُُيِقَّ اْْلَقَّ بَِكِلَماتِِه َويَْقَطَع َدابِرَ  األنفال  124
َ
ُ أ  203 3 ﴾الاَْكفِِريَن...  ﴿ َويُِريُد اَلِلَّ

 203 12 ﴾﴿ إِْن تَْستَْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم الَْفتُْح ... األنفال  121

يَن ََل َيْعِقلُوَن ﴾ األنفال  122 ِ مُّ اْْلُْكُم اَّلَّ ِ الصُّ َوابِّ ِعنَْد اَلِلَّ  33 22 ﴿ إِنَّ ََشَّ ادلَّ

ْ  األنفال  123 َ َُيُوُل بَنْيَ ال نَّ اَلِلَّ
َ
وَن ﴿ َواْعلَُموا أ نَُّه إََِلِْه َُتََْشُ

َ
 134 23 ﴾َمْرِء َوقَلِْبِه َوأ

ًة ...﴾ ﴿ األنفال  123 ين َظلَُموا ِمنُْكْم َخاصَّ ِ  134 20 َواتَُّقوا فِتْنًَة ََل تُِصيََبَّ اَّلَّ

َ َوالرَُّسوَل َوََتُونُوا ...﴿  األنفال  120 يَن آَمنُوا َل ََتُونُوا اَلِلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 143 23 ﴾يا أ

ْو خُيْرُِجوَك و﴿  األنفال  123
َ
ْو َيْقتُلُوَك أ

َ
يَن َكَفُروا َِلُثِْبتُوَك أ ِ  200 34 ﴾إِذْ َيْمُكُر بَِك اَّلَّ

... ﴾ األنفال  123 وا َعن َسِبيِل اَلِلِّ ْمَوالَُهْم َِلَُصدُّ
َ
يَن َكَفُروا يُنِفُقوَن أ ِ  203 33 ﴿ إِنَّ اَّلَّ

ِ ...﴿ وقَاتِلُوُهْم َحَّتَّ َل تَُكوَن فِ  األنفال  123 يُن ُُكُُّه َلِِلَّ  203 32 ﴾تْنٌَة ويَُكوَن ادلِّ

بُوا بِآيَاِت َربِِّهْم...﴿  األنفال  122 يَن ِمْن َقبِْلِهْم َكذَّ ِ ِب آِل فِرَْعْوَن َواَّلَّ
ْ
 23 03 ﴾ َكَدأ

ةٍ....﴾ ﴿ األنفال  134 يَن ََعَهْدَت ِمنُْهْم ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم ِِف ُُكِّ َمرَّ ِ  203 03 اَّلَّ

ةٍ َوِمْن ِرباِط اْْلَيِْل... ﴾ األنفال  131 وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
 203 34 ﴿ َوأ
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ِ ... األنفال  132 ْ َلَعَ اَلِلَّ لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََوَّكَّ  202 31 ﴾﴿ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

يَن َعهَ  التوبة  133 ِ ِ َورَُسوُِلِ إََِل اَّلَّ ِكنَي ﴾﴿بَراَءٌة ِمَن اَلِلَّ  203 1 ْدُتْم ِمَن الُْمَْشِ

ِكنَي َحيُْث وََجْدُتُموُهْم ....﴾﴿ التوبة  133  232 0 فَإَِذا انَْسلََخ األشهر اْْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمَْشِ

ِ .. ﴾ التوبة  130 َم اَلِلَّ َٰ يَْسَمَع لََكَ ِجْرُه َحَّتَّ
َ
ِكنَي اْستََجارََك فَأ َن الُْمَْشِ َحٌد مِّ

َ
 1 3 ﴿ َوإِْن أ

ًة ...﴿ التوبة  133  232 3 ﴾َكيَف َوإِن يَظَهروا َعلَيُكم َل يَرقُبوا فيُكم إَِلا َوَل ِذمَّ

ولـئَِك ُهُم الُمعتَدوَن  التوبة  133
ُ
ًة َوأ  232 14 ﴾﴿ َل يَرقُبوَن ِف ُمؤِمٍن إَِلا َوَل ِذمَّ

ْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم وَطَعنُوا ِِف  التوبة  133
َ
 233 12 ﴾ ِديِنُكْم... ﴿ وإِْن نََكثُوا أ

وا بِإِْخَراِج الرَُّسوِل ... التوبة  132 ْيَماَنُهْم وَهمُّ
َ
 233 13 ﴾﴿ أَل ُتَقاتِلُوَن قَْوماً نََكثُوا أ

..﴿  التوبة  134 ِ َجَعلْتُْم ِسَقايََة اْْلَاجِّ وَِعَماَرَة الَْمْسِجِد اْْلََراِم َكَمْن آَمَن بِاَلِلَّ
َ
 133 12 ﴾أ

ِه َوَل بِاَلَوِم اآلِخِر... قاتِلُ  ﴿ التوبة  131 يَن َل يُؤِمنوَن بِاللَـّ  233 22 ﴾وا اَّلَّ

فَْواِهِهْم... ﴾ التوبة  132
َ
ن ُيْطِفُؤوا نُوَر اَلِلِّ بِأ

َ
 233 32 ﴿ يُِريُدوَن أ

ِ ...﴾ التوبة  133 َة َوََل ُينِْفُقوَنَها ِِف َسِبيِل اَلِلَّ َهَب َوالِْفضَّ يَن يَْكِِنُوَن اَّلَّ ِ  33 33 ﴿ َواَّلَّ

ِكنَي اَكفًَّة َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم اَكفًَّة...  التوبة  133  233 33 ﴾﴿ َوقَاتِلُوا الُْمَْشِ

يَن َكَفُرواْ ثَاِِّنَ اثْننَْيِ إِذْ ُهَما ِِف الَْغاِر...  التوبة  130 ِ ْخرََجُه اَّلَّ
َ
 233 34 ﴾﴿ إِذْ أ

بُِّصوَن  التوبة  133 ََتَ بَُّصواْ إِنَّا َمَعُكم مُّ  233 02 ﴾﴿ َفََتَ

اَر ناَر َجَهنََّم... التوبة  133 ُ الُْمنافِِقنَي َوالُْمنافِقاِت َوالُْكفَّ  33 33 ﴾﴿ وََعَد اَلِلَّ

 33 31 ﴿ فَِرَح الُْمَخلَُّفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف رَُسوِل اهلل ﴾ التوبة  133

ْعَراِب َمن َيتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرًما...﴾ التوبة  132
َ
 233 23 ﴿ َوِمَن األ

ُ َعَملَُكْم َورَُسوُُلُ َوالُْمْؤِمنُوَن ﴾ التوبة  104  3 140 ﴿ َوقُِل اْعَملُوا فََسَْيَى اَلِلَّ
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اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبنْيَ الُْمْؤِمِننَي ...﴾ التوبة  101 َُذوا َمْسِجًدا ِِضَ يَن اَتَّ ِ  213 143 ﴿ َواَّلَّ

َس بُنْيانَُه َلَع تَقوى ِمنَ  التوبة  102 َفَمْن أسَّ
َ
 34 142 اهلِل َورِْضواٍن َخٌْي ...﴾ ﴿ أ

اِر...  التوبة  103 يَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفَّ ِ يَن آََمنُوا قَاتِلُوا اَّلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 233 123 ﴾﴿ يا أ

ـَِذهِ إِيَماناً ﴾ التوبة  103 يذُكْم زَاَدتُْه َه
َ
ن َيُقوُل أ نِزلَْت ُسوَرٌة فَِمنُْهْم مذ

ُ
 243 123 ﴿ َوإَِذا َمآ أ

وَن ...﴾ لتوبةا  100 يَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا وَُهْم يَْستَبَِْشُ ِ ا اَّلَّ مَّ
َ
 243 120 ﴿ فَأ

نْيَا... ﴾ يونس  103 نُْفِسُكم َمتَاَع اْْلَيَاةِ ادلُّ
َ
َها انلَّاُس إِنََّما َبْغيُُكْم َلَعَ أ يُّ

َ
 30 23 ﴿ يَا أ

َ ََل َيْظِلُم انلَّاَس َشيْئً  يونس  103 نُْفَسُهْم َيْظِلُموَن ﴾﴿ إِنَّ اَلِلَّ
َ
 134 33 ا َولَِكنَّ انلَّاَس أ

يَن َل َيْعلَُموَن ﴿  يونس  103 ِ  121 32 ﴾فَاْستَِقيَما َوَل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل اَّلَّ

نَْزنْلَا إََِلَْك....﴿  يونس  102
َ
ا أ  03 23 ﴾فَإِْن ُكنَْت ِِف َشك. ِممَّ

يعاً ..... ﴾ ﴿ َولَْو شاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن ِِف  يونس  134 رِْض ُُكُُّهْم ََجِ
َ
 243 22 اأْل

يَن ََل َيْعِقلُوَن ﴾  يونس  131 ِ  01 144 ﴿ َوََيَْعُل الرِّْجَس َلَعَ اَّلَّ

رِْض  يونس  132
َ
َماَواِت َواأْل  01 141 ..﴾.﴿ قُِل انُْظُروا َماذَا ِِف السَّ

يَن ََل يَرُْجوَن ِلَقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن غَ  يونس  133 ِ ُْلُ ...﴾﴿ قَاَل اَّلَّ ْو بَدِّ
َ
 113 103 ْْيِ َهَذا أ

َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َكِبٍْي ﴾ هود  133
َ
 33 3 ﴿ فَإِِّنِّ أ

الِِمنيَ ﴿  هود  130 ِ َلَعَ الظَّ ََل لَْعنَُة اَلِلَّ
َ
 104 13 ﴾ أ

َِلٍم ﴾ هود  133
َ
َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم أ

َ
 30 23 ﴿ إِِّنِّ أ

ْيتُْم إِْن ُكنُْت َلَعَ بَيِّنٍَة ِمْن َرِبِّ .. ﴾﴿ قَاَل يَا قَْوِم  هود  133
َ
َرأ

َ
 243 23 أ

نَُّه لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إَِل َمْن قَْد آَمَن... ﴿  هود  133
َ
 33 33  ﴾أ

 ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمنُْه... ﴿  هود  132
ٌ
 131 33 ﴾َوُُكَّما َمرَّ َعلَيِْه َمََل
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 233 02 ..﴾.ا َربَُّكْم ُثمَّ تُوبُوا﴿َويَا قَْوِم اْستَْغِفُرو هود  134

... ﴿ هود  131 َ َخاُهْم َصاِْلًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اَلِلَّ
َ
 133 31 ﴾َوإََِل َثُموَد أ

ًة... ﴿  هود  132 َنذ َِل بُِكْم قَُوذ
َ
 232 34 ﴾لَْو أ

َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم ُُمِيٍط ﴾ هود  133
َ
 30 33 ﴿ َوإِِّنِّ أ

نَْهاُكْم َعنُْه ﴾ ﴿ َوَما هود  133
َ
َخاِلَفُكْم إََِل َما أ

ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
 33 33 أ

َخَذ الُقَرى َوِِهَ َظالَِمٌة ...﴾ ﴿ هود  130
َ
ْخُذ َربَِّك إَِذا أ

َ
 131 142 َوَكَذلَِك أ

ُكُم انلَّاُر ...  ﴿ هود  133 يَن َظلَُموا َفتََمسَّ ِ  132 113 ﴾َوَل تَْرَكنُوا إََِل اَّلَّ

ًة َواِحَدًة... ﴾ َولَْو َشاءَ  ﴿ هود  133 مَّ
ُ
 2 113 َربَُّك َْلََعَل انلَّاَس أ

نْبَاِء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك ﴿  هود  133
َ
 23 124 ﴾َوّلُُكا َنُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أ

وُْه بِثََمٍن ََبٍْس َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ  ﴿ يوسف  132  133 24 ﴾َوََشَ

 ﴿  يوسف  134
َ
ُكلُُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف ..َوقَاَل الَْمِلُك إِِّنِّ أ

ْ
 133 33 ﴾رَى َسبَْع َبَقَراٍت ِسَماٍن يَأ

رِْض إِِّنِّ َحِفيٌظ َعِليٌم ﴿  يوسف  131
َ
 141 00 ﴾قاَل اْجَعلِِْن َلَع َخزائِِن اأْل

َخاُه ِِف ﴿  يوسف  132
َ
ُخَذ أ

ْ
 122 33 ﴾الَْمِلِك...  ِديِن َما اَكَن َِلَأ

ْكََثُُهمْ  ﴿ يوسف  133
َ
ُكوَن ﴾ َوَما يُْؤِمُن أ َْشِ  23 143 بِاَلِلِّ إَِلَّ وَُهم مُّ

نَا َوَمِن...  ﴿ يوسف  133
َ
ِ َلَعَ بَِصَْيةٍ أ ْدُعو إََِل اَلِلَّ

َ
 143 143 ﴾قُْل َهِذهِ َسِبيِِل أ

إِنَّا لَِِف َخلٍْق َجِديٍد ... ﴾ الرعد  130
َ
إَِذا ُكنَّا تَُرابًا أ

َ
 33 0 ﴿ َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب قَْولُُهْم أ

 03 3 ﴾وقد َخلَْت ِمْن َقبِْلِهُم الَْمثُاَلُت...﴿  الرعد  133

ْمِر اهلل ﴿  الرعد  133
َ
ن َبنْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َُيَْفُظونَُه ِمْن أ بَاٌت مِّ  133 11 ﴾َُلُ ُمَعقِّ

حاَب اثلِّقاَل...﴾ الرعد  133 ي يُِريُكُم الَِْبَْق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُنِْشُئ السَّ ِ  241 12 ﴿ ُهَو اَّلَّ
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... ﴿  الرعد  132 ُ رِْض قُْل اَلِلَّ
َ
َماَواِت َواأْل  32 13 ﴾قُْل َمْن رَبُّ السَّ

وِْديٌَة بَِقَدرَِها...﴿  الرعد  124
َ
َماِء َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن الَسذ

َ
 02 13 ﴾أ

ْْلَاِب ﴾ الرعد  121
َ
ولُو اأْل

ُ
ُر أ  02 12 ﴿ إِنََّما َيتََذكَّ

نَزنْلَ  ﴿ إبراهيم  122
َ
لَُماِت إََِل انلُّور...﴾الر ِكتَاٌب أ  1 1 اُه إََِلَْك ِِلُْخِرَج انلَّاَس ِمْن الظُّ

يُح ف..﴿  إبراهيم  123 ْت بِِه الرِّ ْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّ
َ
يَن َكَفُرواْ بَِربِِّهْم أ ِ ثَُل اَّلَّ  02 13 ﴾مَّ

ُ َمثَاًل َُكَِمًة َطيِّبَةً  إبراهيم  123 لَْم تََر َكيَْف َِضََب اَلِلَّ
َ
 240 23 َكَشَجرةٍ َطيِّبٍَة .....﴾ ﴿ أ

َماِء َماًء ... ﴾ إبراهيم  120 نَْزَل ِمَن السَّ
َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السَّ ِ ُ اَّلَّ  133 32 ﴿ اَلِلَّ

ْصَفاِد ﴿ إبراهيم  123
َ
ِننَي ِِف اأْل  33 32    ﴾...َوتََرى الُْمْجِرِمنَي يَْوَمئٍِذ ُمَقرَّ

يْ  احلجر  123  133 22 تُُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِِح َفَقُعواْ َُلُ َساِجِدين ﴾﴿ فَإَِذا َسوَّ

ا اَكنُوا َيْعَملُونَ ﴿  احلجر  123 َْجَِعنْيَ َعمَّ
َ
نَلَُّهْم أ

َ
 23 22 ﴾ فََوَربَِّك لَنَْسأ

َل إََِلِْهْم  النحل  122 َ لِلنَّاِس َما نُزِّ ْكَر ِِلُبنَيِّ نَْزنْلَا إََِلَْك اَّلِّ
َ
 00 33 ﴾...﴿ َوأ

رَْض... ﴿ النحل  244
َ
ُ بِِهُم اأْل ْن خَيِْسَف اَلِلَّ

َ
يِّئَاِت أ يَن َمَكُروا السَّ ِ ِمَن اَّلَّ

َ
فَأ

َ
 33 30 ﴾أ

َهاتُِكْم ََل َتْعلَُموَن َشيْئًا ... ﴾ النحل  241 مَّ
ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُ أ  02 33 ﴿ َواَلِلَّ

نْلَا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبَْياناً لِ  النحل  242 ء ﴾﴿ َونَزَّ  23 32 ُُكِّ ََشْ

...َ ﴾ النحل  243 ُمُر بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرََبَٰ
ْ
َ يَأ  3 24 ﴿ إِنَّ اَلِلَّ

نََث وَُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَذُه َحَياًة َطِيذبَة﴿ النحل  243
ُ
ْو أ

َ
ن َذَكٍر أ  133 23 ﴾َمْن َعِمَل َصاِْلًا ِمذ

ُهْم َيُقولُوَن إنََّما ُيَعلُِّمُه بَََشٌ ...﴾﴿ َولََقْد َنْعلَ  النحل  240 نَّ
َ
 33 143 ُم أ

ْكِرَه ...﴾ النحل  243
ُ
 213 143 ﴿َمن َكَفَر بِاَلِلِّ ِمن بَْعِد إيَمانِِه إَِلَّ َمْن أ

لِْسنَتُُكُم الَْكِذَب ﴿ النحل  243
َ
 33 113 ﴾..َهَذا َحاَلٌل وََهَذا َحَرامٌ  َوََل َتُقولُوا لَِما تَِصُف أ
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بِنَي َحَّتَّ َنبَْعَث رَُسوًَل ﴾ راءاإلس  243
 31 10 ﴿ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ِفيها َفَفَسُقوا ِفيها...﴾ اإلسراء  242 َمْرنا ُمَْتَ
َ
ْن ُنْهِلَك قَْريًَة أ

َ
رَدْنا أ

َ
 31 13 ﴿ َوإِذا أ

ْمنَا بَِِن آَدَم وَََحَلْنَاُهْم ِِف الَِْبِّ َواْْلَْحِر... اإلسراء  214  133 34  ﴾﴿َولََقْد َكرَّ

ِِئِ ﴿ اإلسراء  211
ى ٱِْلنُْس وَ ٱْجتََمَعِت ٱقُل لَّ تُواْ بِِمثِْل َهََٰذا  ِْلنُّ َلَعَ

ْ
ن يَأ

َ
 3 33 ﴾..َءانِ لُقرٱأ

اً َونَِذيراً  ﴿ اإلسراء  212 رَْسلْنَاَك إَِلَّ ُمبََشِّ
َ
نَزنْلَاُه َوبِاْْلَقِّ نََزَل َوَما أ

َ
 3 140 ﴾ َوبِاْْلَقِّ أ

ياًل ﴾﴿ َوقُْرآنًا فَرَ  اإلسراء  213 نْلَاُه َتِْنِ ُه َلَعَ انلَّاِس َلَعَ ُمْكٍث َونَزَّ
َ
 123 143 ْقنَاُه ِِلَْقَرأ

َد ِمْن ُدونِِه ُملْتََحًدا ﴾ الكهف  213 َل ِلََكَِماتِِه َولَْن ََتِ  33 23 ﴿ ََل ُمبَدِّ

 132 22 ْكُفْر ﴾﴿ َوقُِل اْْلَقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فَلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلْيَ  الكهف  210

ً  ﴿ إِنََّك  الكهف  213  33 33 ﴾ لَْن تَْستَِطيَع َمِِعَ َصِْبا

ْهلََها ...﴿  الكهف  213
َ
ْهَل قَْريٍَة اْستَْطَعَما أ

َ
تَيا أ

َ
 133 33 ﴾فَانَطلََقا َحَّتَّ إَِذا أ

ةٍ ... الكهف  213 ِعينُوِِن بُِقوَّ
َ
ِنِّ ِفيِه َرِبِّ َخْْيٌ فَأ  232 20 ﴾﴿ قَاَل َما َمكَّ

ْعناٍب ... ﴾ الكهف  212
َ
يٍل َوأ ْن تَُكوَن َُلُ َجنٌَّة ِمْن َُنِ

َ
َحُدُكْم أ

َ
يَوَدُّ أ

َ
 33 233 ﴿ أ

ةٍ ﴿  مرمي  224  232 12 ﴾يا َُيىْي ُخِذ الِْكتاَب بُِقَوذ

ِك بَِغياا ﴿  مرمي  221 مُّ
ُ
 َسوٍْء َوَما اَكنَْت أ

َ
بُوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما اَكَن أ

ُ
 20 12 ﴾يَا أ

َشارَْت إََِلِْه... ﴾﴿ فَ  مرمي  222
َ
 34 22 أ

ْخَرُج َحيذاً ...﴾ مرمي  223
ُ
ئَِذا َما ِمتُّ لََسوَْف أ

َ
نَساُن أ  112 33 ﴿ َويَُقوُل اْْلِ

نَزنْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن ِلتَْشََق ﴾ طه  223
َ
 212 1 ﴿ طه َما أ

... ﴾ طه  220  33 20 ﴿ فَما َخْطبَُك يا ساِمِريُّ

 134 142 ﴾وِر َوََنَُْشُ الُْمْجِرِمنَي يَْوَمئٍِذ ُزْرقاً يْوَم ُينَْفُخ ِِف الصُّ  ﴿ طه  223
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ْو ُُيِْدُث لَُهْم ِذْكًرا ﴾ طه  223
َ
ْفنَا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَذُهْم َيتَذُقوَن أ  30 113 ﴿ َوَصَذ

ُدلَُّك َلَع َشَجَرةِ اْْلُْْلِ َوُملٍْك َل َيبَْل.... ﴾ طه  223
َ
 04 124 ﴿ قاَل يَا آَدُم َهْل أ

 233 13 ﴿ بَْل َنْقِذُف بِاْْلَقِّ َلَعَ اْْلَاِطِل َفيَْدَمُغُه فَإَِذا ُهَو ...﴾ األنبياء  222

وَن ...﴾ ﴿ األنبياء  234 رِْض ُهْم يُنَِشُ
َ
َُذوا آلَِهًة ِمْن اأْل  32 21 أم اَتَّ

نَّهُ ﴿  األنبياء  231
َ
رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن رَُسوٍل إَِلَّ نُوِِح إََِلِْه أ

َ
نَا.. ﴾ َوَما أ

َ
 24 20 ََل إَُِلَ إَِلَّ أ

 101 33 ﴾﴿ َونََضُع الَْمواِزيَن الِْقْسَط َِلَْوِم الِْقياَمِة فَال تُْظلَُم َنْفٌس َشيْئاً  األنبياء  232

 114 01 ﴿ َولََقْد آتَيْنَا إِبَْراِهيَم رُْشَدُه ِمن َقبُْل َوُكنَّا بِِه ََعلِِمنَي ﴾ األنبياء  233

لُوُهم إن اَكنُوا يَنِطُقوَن ﴾ ﴿ قَاَل  األنبياء  233
َ
 114 33 بَل َفَعلَُه َكِبْيُُهم َهَذا فَاسأ

ْكِر ...﴿  األنبياء  230 بُوِر ِمْن َبْعِد اَّلِّ  133 140 ﴾َولََقْد َكتَبْنَا ِِف الزَّ

رَْسلْنَاَك إَِلَّ رََْحًَة لِلَْعالَِمنَي  ﴿ األنبياء  233
َ
 132 143 ﴾َوَما أ

 33 20 ِه بِإِْْلَاٍد بُِظلٍْم.... ﴾﴿ َوَمن يُرِْد ِفي احلج  233

َ َلَعَ نََْصِِهْم لََقِديٌر ... احلج  233 ُهْم ُظِلُموا وإِنَّ اَلِلَّ نَّ
َ
يَن ُيَقاتَلُوَن بِأ ِ ِذَن لَِّلَّ

ُ
 233 32 ﴾﴿ أ

َمْت َصَواِمُع....﴾ احلج  232 ِ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهدِّ  243 34 ﴿ َولَْوََل َدْفُع اَلِلَّ

اكَة ...﴾ ﴿ احلج  234 الةَ َوآتَُوا الزَّ قاُموا الصَّ
َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِِف اأْل يَن إِْن َمكَّ ِ  231 31 اَّلَّ

رِْض َفتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن... ﴾ احلج  231
َ
فَلَْم يَِسُْيوا ِِف األ

َ
 31 33 ﴿ أ

 231 34 ِه ...﴾﴿ ذلَِك َوَمْن َعقََب بِِمثِْل َما ُعوقَِب بِِه ُثمَّ بَُِغَ َعلَيْ  احلج  232

َها انلَّاُس ُِضَِب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا َُلُ .... ﴾ احلج  233 يُّ
َ
 03 33 ﴿ يَا أ

يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم ...﴾ احلج  233 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 232 33 ﴿ يا أ

ِ َحقَّ ِجهاِدهِ ُهَو اْجتَباُكْم....﴾ احلج  230  231 33 ﴿ وَجاِهُدوا ِِف اَلِلَّ
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َمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ﴿  املؤمنون  233
َ
يَن ُهْم أل ِ  142 3 ﴾َواَّلَّ

ن ِطنٍي...  ﴿ املؤمنون  233  123 12 ﴾َولََقْد َخلَْقنَا اِْلنَساَن ِمن ُساللٍَة مِّ

يَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن ﴾ ﴿ املؤمنون  233 ِ  33 23 َوََل َُتَاِطبِِْن ِِف اَّلَّ

ُ ِمْن َودَلٍ َوَما اَكَن َمَعُه ِمْن إَُِلٍ ...﴾ وناملؤمن  232 ََذ اَلِلَّ  113 21 ﴿ َما اَتَّ

ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض... ﴿ النور  204
َ
تُوا إََِلِْه ُمْذِعِننَي أ

ْ
 103 04 ﴾َوإِْن يَُكْن لَُهُم اْْلَقُّ يَأ

َمْرتَ ﴿  النور  201
َ
ْيَمانِِهْم لَِِئْ أ

َ
ِ َجْهَد أ قَْسُموا بِاَلِلَّ

َ
 22 03 ﴾ُهْم ََلَْخرُُجنَّ ...َوأ

اِْلَاِت... ﴿  النور  202 يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ ِ ُ اَّلَّ  22 00 ﴾وََعَد اَلِلَّ

ْمِرهِ... ﴾ ﴿ النور  203
َ
يَن خُيَاِلُفوَن َعْن أ ِ  33 33 فَلْيَْحَذِر اَّلَّ

 104 12 ﴾﴿ َوَمْن َيْظِلْم ِمنُْكْم نُِذقُْه َعَذابًا َكِبًْيا  الفرقان  203

الُِم َلَعَ يََديِْه....﴿  الفرقان  200  121 23 ﴾َويَْوَم َيَعضُّ الظَّ

لَّ َولَْو َشاَء َْلََعلَُه َساِكنًا...﴾ الفرقان  203 لَْم تََر إََِل َربَِّك َكيَْف َمدَّ الظِّ
َ
 04 30 ﴿ أ

اً َونَِذيراً ﴾ الفرقان  203 رَْسلْناَك إَِلَّ ُمبََشِّ
َ
 243 03 ﴿ َوما أ

 33 33 َوإَِذا َخاَطبَُهُم اْْلَاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما ﴾ ﴿ الفرقان  203

َلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي ﴾ الشعراء  202
َ
 243 3 ﴿ لََعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك أ

َماِء آيًَة  الشعراء  234 ْل َعلَيِْهْم ِمَن السَّ  ُنَِنِّ
ْ
 243 3 ﴾...﴿إِْن نََشأ

َقطِّ  الشعراء  231
ُ
رُْجلَُكْم ِمْن ِخاَلٍف ...﴾﴿ فَلََسوَْف َتْعلَُموَن أَل

َ
يِْديَُكْم َوأ

َ
 233 32 َعنَّ أ

ن قَْولَِها... ﴾ النمل  232 َم َضاِحاًك مِّ  31 12 ﴿ َفتَبَسَّ

ْمُر إََِلِْك فَانُْظِري ...﴾ النمل  233
َ
ٍس َشِديٍد َواأْل

ْ
ولُوا بَأ

ُ
ةٍ َوأ ولُوا قُوَّ

ُ
 232 33 ﴿ قالُوا ََنُْن أ

 104 02 ﴾إِنَّ ِِف ذلَِك آَليًَة ِلَقْوٍم َيْعلَُموَن َخاِويًَة بَِما َظلَُموا ﴿ فَِتلَْك ُبيُوُتُهْم  النمل  233
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ْمنَا َعلَيِْه الَْمَراِضَع ِمْن َقبُْل...﴾ ﴿ القصص  230  04 12 وََحرَّ

ِمنُي ﴿  القصص  233
َ
َجْرَت الَْقوِيُّ األ

ْ
 141 23 ﴾إِنَّ َخْْيَ َمِن اْستَأ

هَ يَى  َعونُ َوقَاَل فِر﴿  القصص  233 يُّ
َ
 ٱ اأ

ُ
ْن إَُلٍ َغْْيِي.... ﴾ لَمََل  32 33 َما َعِلْمُت لَُكم ِمذ

وتِيتُُه َلَعَ ِعلٍْم ِعنِْدي...﴾ القصص  233
ُ
 233 33 ﴿ قَاَل إِنََّما أ

نْ  ﴿ لَْوََل  القصص  232
َ
ُ  َمنَّ  أ نَّهُ  بِنَا َْلََسَف  َعلَيْنَا اَلِلَّ

َ
 30 32 الاَْكفُِروَن ﴾ ُيْفِلحُ  ََل  َويَْكأ

لَْف َسنٍَة إَِلَّ ََخِْسنَي ََعًما﴾َولَ ﴿ العنكبوت  234
َ
رَْسلْنَا نُوًحا إََِل قَْوِمِه فَلَِبَث ِفيِهْم أ

َ
 31 13 َقْد أ

ُ اْْلَلَْق ُثمَّ يُِعيُدُه... ﴾ العنكبوت  231 َولَْم يََرْوا َكيَْف ُيبِْدئُ اَلِلَّ
َ
 00 12 ﴿ أ

وْ ﴿  العنكبوت  232
َ
ِ أ َُذوا ِمْن ُدوِن اَلِلَّ يَن اَتَّ ِ  33 31 ﴾...َِلَاَء َكَمثَِل الَْعنَْكبُوِت َمثَُل اَّلَّ

بَها للنَّاس َوَما َيْعِقلَها إَِلَّ الَْعاملوَن ﴿  العنكبوت  233 ْمثَال نَْْضِ
َ
 33 33 ﴾َوتلك اأْل

ْحَسُن...﴾ العنكبوت  233
َ
ْهَل الِْكتَاِب إَِل بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
 30 33 ﴿ َوَل َُتَاِدلُوا أ

َولَْم يَِسُْيوا ِِف  الروم  230
َ
رِْض َفيَنُْظُروا..﴾﴿ أ

َ
 230 2  اأْل

ةً ....﴾ الروم  233 ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ ي َخلََقُكم مِّ ِ ُ اَّلَّ  131 03 ﴿ اَلِلَّ

ْن لَْم يَْسَمْعَها ﴾ لقمان  233
َ
ا َكأ  32 3 ﴿ َوإَِذا ُتتََْل َعلَيِْه آيَاُتَنا َوَّلَّ ُمْستَْكِِبً

 140 12 ﴾لُْقماَن اْْلِْكَمَة...  ولََقْد آتَيْنا﴿  لقمان  233

َك لِلنَّاس... ﴿ لقمان  232 ْر َخدَّ  31 13 ﴾ َوََل تَُصعِّ

َ َوَل تُِطِع الاْكفِِريَن َوالُْمنافِِقنَي ...﴾ األحزاب  234 َها انلَِِّبُّ اتَِّق اَلِلَّ يُّ
َ
 234 1 ﴿ يا أ

ْوَّل بِبَْعٍض ِِف كِ  األحزاب  231
َ
رْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اأْل

ُ
....﴾﴿َوأ ِ  133 3 تاِب اَلِلَّ

ِ َعلَيُْكْم...﴾ األحزاب  232 يَن آَمنُوا اذُْكُروا نِْعَمَة اَلِلَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 234 2 ﴿ يا أ

ْسَفَل ِمنُْكْم... ﴾ األحزاب  233
َ
 234 14 ﴿ إِذْ جاُؤوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أ
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ْسَوٌة  األحزاب  233
ُ
ِ أ  23 21 َحَسنٌَة .... ﴾﴿ لََقْد اَكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَلِلَّ

ُ َوَردَّ  ﴿ األحزاب  230 ِينَ  ٱّللَّ ا  َكَفُرواْ بَِغيۡ  ٱَّلَّ  234 20 ﴾ ...ِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ َخۡۡي 

ِ َواْْلِْكَمِة ....﴿  األحزاب  233  143 33 ﴾َواذُْكْرَن َما ُيتََْل ِِف ُبيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت اَلِلَّ

 231 33 اهلُل ُمبْديِه َوََتََْش انلَّاَس.... ﴾ ﴿َوَُتِِْف ِف َنْفِسَك َما األحزاب  233

يَن ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض... ﴾ األحزاب  233 ِ  231 34 ﴿ لَِِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َواَّلَّ

ْقتُْم ...﴾﴿ سبأ  232 يَن َكَفُروا َهْل نَُدلُُّكْم َلَعَ رَُجٍل يُنَبِّئُُكْم إَِذا ُمزِّ ِ  32 3 َوقَاَل اَّلَّ

رِْض ... ﴾ ﴿ سبأ  224
َ
َُّهْم َلَع َمْوتِِه إَِلَّ َدابَُّة اأْل ا قََضيْنا َعلَيِْه الَْموَْت َما َدل  04 13 فَلَمَّ

رِْض  ﴿ سبأ  221
َ
َماَواِت َواأل ... ﴾ قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن الَسذ  113 23 قُِل اَلَِلُّ

ِ  سبأ  222 ْن َتُقوُموا َلِِلَّ
َ
ِعُظُكْم بَِواِحَدةٍ أ

َ
 02 33 َمثََْن َوفَُراَدى....﴾ ﴿ قُْل إِنََّما أ

ِ ََتِْوياًل ﴾ فاطر  223 َد لُِسنَِّت اَلِلَّ ِ َتبِْدياًل َولَْن ََتِ َد لُِسنَِّت اَلِلَّ  230 33 ﴿فَلَْن ََتِ

 112 33 ﴿ َوَِضََب نَلَا َمثَاًل َونَِِسَ َخلَْقُه قَاَل َمْن ُُييِْي الِْعَظاَم َوِِهَ َرِميٌم ﴾ يس  223

 114 33 نَظَرًة ِِف انلٌذُجوِم َفَقاَل إِِّنذ َسِقيٌم َفتََولَّوا َعنُه ُمدبِِريَن ﴾ ﴿ َفنََظرَ  الصافات  220

 23 22 ﴾َوقَاَل إِِّنِّ َذاِهٌب إََِل َرِبِّ َسيَْهِديِن ﴿  الصافات  223

 33 24 وََشَدْدنَا ُملَْكُه َوآتَيْنَاُه اْْلِْكَمَة َوفَْصَل اْْلَِطاِب﴾ ﴿ ص  223

ْكِفلْنِ  ص  223
َ
ِِن ِِف اْْلَِطاِب ﴾﴿ َفَقاَل أ  33 23 يَها وََعزَّ

 133 23 ﴾َوإِنَّ َكِثًْيا ِمَن اْْلُلََطاِء....  ﴿ ص  222

ْستَْكَِبَْت ....﴿  ص  344
َ
ن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديَّ أ

َ
 133 30 ﴾يَا إِبِْليُس َما َمنََعَك أ

 243 10 ﴾ ﴿ فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه... الزمر  341

ُرون ﴾﴿ زمرال  342 ذ َمثٍَل لََعلَذُهْم َيتََذَكذ
بْنَا لِلنَذاِس ِِف َهَذا الُْقْرآَِن ِمْن ُُكِ  33 23 َولََقْد َِضَ
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 2 23 ﴾ ﴿ قُْرآنًا َعَربِياا َغْْيَ ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقونَ  الزمر  343

 132 31 ﴾َعلَيَْها ... َفَمِن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ ﴿  الزمر  343

 133 33 ﴾وقالوا اْلمد هلل اَّلي صدقنا وعده وأورثنا األرض... ﴿  الزمر  340

ْحَزاِب ﴾ غافر  343
َ
َخاُف َعلَيُْكْم ِمثَْل يَْوِم اأْل

َ
 30 34 ﴿ إِِّنِّ أ

َخاُف َعلَيُْكْم يَْوَم اِلَّنَاِد ﴾ ﴿ غافر  343
َ
 30 32 إِِّنِّ أ

يَن َُيَادِ  غافر  343 ِ تَاُهْم...﴾﴿ إِنَّ اَّلَّ
َ
ِ بَِغْْيِ ُسلَْطاٍن أ  33 03 لُوَن ِِف آيَاِت اَلِلَّ

... ﴾ فصلت  342 رَْض ِِف يَْوَمنْيِ
َ
ي َخلََق األ ِ ئنَُّكْم َِلَْكُفُروَن بِاَّلَّ

َ
 112 2 ﴿ قُْل أ

رِْض بَِغْْيِ اْْلَِقذ  فصلت  314
َ
ا ََعٌد فَاْستَْكَِبُوا ِِف اأْل َمذ

َ
 230 10 . ﴾.﴿فَأ

ِتي فصلت  311
ْ
 0 32 ِه اْْلَاِطُل ِمْن َبنْيِ يََديِْه َوََل ِمْن َخلِْفِه...﴾﴿ََل يَأ

ٍم لِلَْعِبيِد  ﴿ فصلت  312  104 33  ﴾َوما َربَُّك بَِظالَّ

ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم... ﴿ الشورى  313 ْعِدَل بَيْنَُكُم اَلِلَّ
َ
ِمْرُت أِل

ُ
 103 10 ﴾َوأ

 134 34 ﴾وََجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلَُها ﴿  الشورى  313

 33 3 ﴿ إنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعَربِيذاً لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴾ الزخرف  310

نَْهاُر ََتِْري ِمن ََتِِْت  الزخرف  313
َ
لَيَْس َِل ُملُْك ِمَْصَ وََهِذهِ اأْل

َ
 233 01 ﴾...﴿ أ

ِي ُهَو َمِهنٌي...﴿ الزخرف  313 نَا َخْْيٌ ِمْن هَذا اَّلَّ
َ
ْم أ

َ
 233 02 ﴾أ

يَن َل َيْعلَُموَن...﴿  يةاجلاث  313 ِ ْهَواَء اَّلَّ
َ
 121 13 ﴾َوَل تَتَِّبْع أ

ْهُر ﴾﴿ اجلاثية  312 نْيَا َنُموُت َوََنْيَا َوَما ُيْهِلُكنَا إَِلَّ ادلَّ  23 23 َوقَالُوا َما ِِهَ إَِلَّ َحيَاُتنَا ادلُّ

ُ ثُمَّ اْستََقاُمو األحقاف  324 يَن قَالُوا َربُّنَا اَلِلَّ ِ ُل َعلَيِْهُم الَمالئَِكُة... ﴿ إِنَّ اَّلَّ  133 13 ﴾ا تَتََِنَّ

ْغََن َعنُْهْم... ﴾ األحقاف  321
َ
فْئَِدًة َفَما أ

َ
بَْصاًرا َوأ

َ
 32 23 ﴿ وََجَعلْنَا لَُهْم َسْمًعا َوأ
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ْعَمالَُهْم....  حممد  322
َ
َضلَّ أ

َ
ِ أ وا َعْن َسِبيِل اَلِلَّ يَن َكَفُروا وََصدُّ ِ  233 1 ﴾﴿ اَّلَّ

قَاِب... ﴿ فَإِذَ  حممد  323 يَن َكَفُروا فََْضَْب الرِّ ِ  233 3 ﴾ا لَِقيتُُم اَّلَّ

ْخرََجتَْك ...﴾ حممد  323
َ
ةً ِمْن قَْريَِتَك الَِِّت أ َشدُّ قُوَّ

َ
ْن ِمْن قَْريٍَة ِِهَ أ يِّ

َ
 230 13 ﴿ َوَكأ

ْقَفالَُها ﴾ حممد  320
َ
ْم َلَعَ قُلُوٍب أ

َ
فَاَل َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
 03 23 ﴿ أ

َ لَُهُم الُْهَدى...﴾ دحمم  323 ْدبَارِِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبنََيذ
َ
وا َلَعَ أ يَن اْرتَُدذ ِ  213 20 ﴿ إَِنذ اََّلذ

ِ وََشاقُّوا الرَُّسول...  حممد  323 وا َعْن َسِبيِل اَلِلَّ يَن َكَفُروا وََصدُّ ِ  232 32 ﴾﴿إِنَّ اَّلَّ

وا َعْن َسِبيلِ  حممد  323 يَن َكَفُروا وََصدُّ ِ اٌر ... ﴿ إِنَّ اَّلَّ ِ ُثمَّ َماتُوا وَُهْم ُكفَّ  232 33 ﴾اَلِلَّ

ْعلَْوَن  حممد  322
َ
نْتُُم اأْل

َ
لِْم َوأ  233 30 ﴾﴿ فَاَل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إََِل السَّ

ْو يُْسِلُمونَ ﴿  الفتح  334
َ
ٍس َشِديٍد ُتَقاتِلُوَنُهْم أ

ْ
وِِل بَأ

ُ
 212 13 ﴾ َستُْدَعْوَن إََِل قَْوٍم أ

ْصِلُحوا بَيْنَُهَما...  َوإِنْ ﴿  احلجرات  331
َ
 132 2 ﴾َطائَِفتَاِن ِمْن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا فَأ

نََْث ... احلجرات  332
ُ
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
 21 13 ﴾﴿ يَا أ

إَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َذلَِك رَْجٌع بَِعيٌد ﴾ ق  333
َ
 112 3 ﴿ أ

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد ﴾﴿ إِنَّ ِِف  ق  333 لََْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ْكرى لَِمْن اكَن َُلُ قَلٌْب أ  32 33 ذلَِك ََّلِ

 33 3 ﴿ إِنَُّكْم لَِِف قَْوٍل ُُمْتَِلٍف...﴾ الذاريات  330

تاَك َحِديُث َضيِْف إِبْراِهيَم الُْمْكَرِمنَي إِذْ َدَخلُوا َعلَيِْه....﴿  الذاريات  333
َ
 133 23 ﴾َهْل أ

ْت وَْجَهَها...﴿  الذاريات  333 ةٍ فََصكَّ تُُه ِِف َصَّ
َ
ْقبَلَِت اْمَرأ

َ
 34 23 ﴾ فَأ

َها الُْمرَْسلُوَن... ﴾ الذاريات  333 يُّ
َ
 33 31 ﴿ فَما َخْطبُُكْم أ

نَْس إَِلَّ َِلَْعبُُدوِن ﴿  الذاريات  332 نَّ َواْْلِ  134 03 ﴾َوَما َخلَْقُت اْْلِ

يْتُ  النجم  334 ْسَماء َسمَّ
َ
نتُْم َوآبَاُؤُكم ...﴾﴿ إِْن ِِهَ إَِلَّ أ

َ
 33 23 ُموَها أ
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ِكٍر﴾ القمر  331 ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ نَا الُْقْرآَن لَِّلِّ ْ  01 13 ﴿َولََقْد يََّسَّ

بَْت  القمر  332  30 13 َونُُذِر ﴾ َعَذاِب  اَكنَ  فََكيَْف  ََعدٌ  ﴿ َكذَّ

 33 33 ﴿ فَُذوقُوا َعَذاِب َونُُذِر ﴾ القمر  333

نْساَن َعلََّمُه اْْلَياَن الرََّْحُن َعلَّ  ﴿ الرمحن  333  133 2-1 ﴾َم الُْقْرآَن َخلََق اْْلِ

ْم ََنُْن اْْلَاِلُقوَن ﴾ الواقعة  330
َ
نْتُْم ََتْلُُقونَُه أ

َ
أ
َ
ْيتُْم َما ُتْمنُوَن أ

َ
فََرأ

َ
 24 02 ﴿ أ

 233 33 ﴾ومتاَعً للُمْقوين... ﴿  الواقعة  333

رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِاْْلَيِّ  احلديد  333
َ
نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن ....﴿ لََقْد أ

َ
 132 20 ﴾َناِت َوأ

رِْض ....﴾﴿  اجملادلة  333
َ
َماَواِت َوَما ِِف اأْل َ َيْعلَُم َما ِِف السَّ نَّ اَلِلَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
 23 3 أ

يِن... احلشر  332 يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف ادلِّ ِ ُ َعِن اَّلَّ  102 3 ﴾﴿ ََل َينَْهاُكُم اَلِلَّ

ُروَن ﴾ احلشر  304 بَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيتََفكَّ ْمثَاُل نَْْضِ
َ
 03 21 ﴿ َوتِلَْك اأْل

ْوَِلَاَء ...  املمتحنة  301
َ
ُكْم أ يَن آَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي وََعُدوَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
 233 1 ﴾﴿ يَا أ

ْعدَ  املمتحنة  302
َ
 233 2 ﴾اًء... ﴿ إِْن َيثَْقُفوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أ

يَن آَمنُوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ﴿  الصف  303 ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 23 3-2 ﴾...يَا أ

ذلُوا اِلَّوراة ثمَّ لَْم َُيِْملُوها َكَمثَلِ ﴿ اجلمعة  303 يَن َُحِ ِ ْسفاراً  َمثَُل اَّلَّ
َ
 62 0 ﴾اِْلماِر َُيِْمُل أ

ِ ...﴾﴿ إَِذا َجاَءَك الُْمنَافُِقو املنافقون  300  23 1 َن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل اَلِلَّ

ْجساُمُهْم ...﴾ املنافقون  303
َ
ْيتَُهْم تُْعِجبَُك أ

َ
 61 3 ﴿ َوإِذا رَأ

َة لُوٍط ... ﴿  التحرمي  303
َ
َة نُوٍح َوِاْمَرأ

َ
يَن َكَفُروا اِْمَرأ ِ ُ َمثَاًل لَِّّلَّ  143 14 ﴾َِضََب اَلِلَّ

 22 13 َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف اْْلَِبُْي ﴾ ﴿ أََل َيْعلَُم َمنْ  امللك  303

رَْض َذلُوَلً فَاْمُشوا ِِف َمنَاِكِبَها ...﴾ امللك  302
َ
ي َجَعَل لَُكُم األ ِ  133 10 ﴿ ُهَو اَّلَّ
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وَت ِكتَابِيَْه...﴾ احلاقة  334
ُ
وِِتَ ِكتَابَُه بِِشَماُِلِ َفيَُقوُل يَا ََلْتَِِن لَْم أ

ُ
ا َمْن أ َمذ

َ
 30 20 ﴿ َوأ

نْساَن ُخِلَق َهلُوَعً .... ﴿  عارجامل  331  23 12 ﴾إنَّ اْْلِ

 33 23 ﴾رَبِّ َل تََذْر َلَعَ األرِْض ِمَن الاَْكفِِريَن َديَّاًرا .....﴿  نوح  332

َر ﴾ املدثر  333 َر ُثمَّ قُِتَل َكيَْف قَدَّ  33 12 ﴿ َفُقِتَل َكيَْف قَدَّ

ْوَّل لََك ﴿  القيامة  333
َ
ْوَّل ُثمَّ أ

َ
ْوَّل لََك فَأ

َ
ْوَّل أ

َ
 132 33 ﴾فَأ

 30 0-3 لََكَّ َسيَْعلَُموَن ُثمَّ لََكَّ َسيَْعلَُموَن ﴾ ﴿ النبأ  330

َلْعَ ﴾ النازعات  333
َ
نَا َربُذُكُم األ

َ
 32 23 ﴿ َفَقال أ

ْعََم... ﴾ عبس  333
َ
ن َجاءُه اأْل

َ
 31 2-1 ﴿ َعبََس َوتََوَّلَّ أ

ن يََشاء اهلل رب الَْعا التكوير  333
َ
 241 22 ملني ﴾﴿ َوَما تشاؤون إَِلَّ أ

ِكيُد َكيْداً ﴿  الطارق  332
َ
 131 10 ﴾إِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيْداً َوأ

ٌر لَْسَت َعلَيِْهْم بُِمَصيِْطٍر ... ﴾ الغاشية  334 نَْت ُمَذكِّ
َ
ْر إِنََّما أ

 132 21 ﴿ فََذكِّ

فَال َينُْظُروَن إََِل اْلبِِل َكيَْف ُخِلَقْت... ﴾ الغاشية  331
َ
 03 13 ﴿ أ

ْوتَادِ ﴿ وَ  الفجر  332
َ
يَن َطَغْوا ِِف اْْلِاَلِد  فِرَْعْوَن ِذي اأْل ِ  233 14 ..﴾ اَّلَّ

دَْراَك َما الَْعَقبَُة ﴾ البلد  333
َ
 233 12 ﴿ فَاَل اْقتََحَم الَْعَقبََة َوَما أ

ها ﴿  الشمس  333 فْلََح َمْن َزَّكَّ
َ
 131 2  ﴾قَْد أ

يْتُون َوُطوِر ِسيِنني وََهذَ  ﴿ التني  330 ِمني...َواِلِّنِي َوالزَّ
َ
 133 3-1 ﴾ا اْْلََْلِ األ

ي َخلََق ﴾ العلق  333 ِ  بِاْسِم َربَِّك اَّلَّ
ْ
 123 1 ﴿ اقَْرأ

 131 3 ﴾﴿ لََكَّ إِنَّ اِْلنَساَن ََلَْطََغ  العلق  333

 122 3 ﴿ لَُكْم ِدينُُكْم َوِِلَ ِديِن ﴾ الكافرون  333
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تُُه ََحَّالََة اْْلََطِب ِِف ِجيِدَها َحبْ  املسد  332
َ
 30 0-3 ٌل ِمْن َمَسٍد ﴾﴿ َواْمَرأ

اثَاِت ِِف الُْعَقِد.... ﴿  الفلق  334  133 3 ﴾َوِمْن ََشِّ انلَّفَّ
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 فهرس األحاديث                                      

 الصفحة طرف الحديث                    عدد
 2 ...ْمَواَلك ْم، َوَأْعَراَضك ْم، بـَيـَْنك ْم َحَرامٌ َفِإنَّ ِدَماءَك م، َوأَ »  1

 20 «َفِإَذا َجَوادُّ َمنـَْهٌج َعَلى مَيِييِن »  2

 34 «...َأاَل ِإين  أ وتِيت  اْلِكَتاَب َوِمثـَْله  َمَعه  »  3

 33 «َسيَـْهِلك  ِمْن أ مَّيِت َأْهل  اْلِكَتاِب َوَأْهل  اللََّبِ »  3

 34 «ي ك فَّاًرا َيْضِرب  بـَْعض ك ْم رَِقاَب بـَْعضٍ ال تـَْرِجع وا بـَْعدِ  »  0

 34 «...َمَثل  اْلم َناِفِق، َكَمَثِل الشَّاِة اْلَعائَِرةِ »  3

 65 ﴾..نَّةٌ أَيـََودُّ َأَحد ك ْم َأْن َتك وَن َله  جَ ﴿ فيم ترون هذه اآلية نزلت:»  3

 30 « ...ِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأَعاَدَها َثاَلثًا»  3

 34 «َلَقْد َسه َل َلك ْم ِمْن أَْمرِك مْ »  2

 34 « ...بيدٍ لَ  ة  لمَ ، كَ اعر  ا الشَّ قاهلَ  لمةٍ كَ   ق  صدَ أَ »  14

 30 « هذا... ِإنَّه  خَيْر ج  ِمْن ِضْئِضئِ »   11

 23 «..َتاب ه  يف النَّارِ جي َاء  بِالرَّج ِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـيـ ْلَقى يف النَّاِر فَـتَـْنَدِلق  أَقْـ »  12

13  « ِ  23 «ِإنَّه  اَل يـَْنَبِغي لَِنيبٍّ َأْن َتك وَن َله  َخائَِنة  اأْلَْعني 

مٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعت  َيَدَها»  13  20 «َلْو َأنَّ َفاِطَمَة بِْنَت حمَ 

 20 «ِإنَّ الص ْدَق يـَْهِدي ِإىَل الرب ، َوِإنَّ الربَّ يـَْهِدي ِإىَل اجلَنَّةِ »  10
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 20 «...ِإين  َحرَّْمت  الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسييَا ِعَباِدي »   13

 23 « ...َمَثل  الَِّذي َيْذك ر  رَبَّه  َوالَِّذي اَل َيْذك ر  َربَّه  »   13

 23 «نِْعَم الرَّج ل  َعْبد  اللَِّه َلْو َكاَن ي َصل ي بِاللَّْيلِ »  13

 22 « ...ِ يـ َقاَد لِلشَّاِة  ، َحىتَّ َلتـ َؤدُّنَّ احلْ ق وَق ِإىَل َأْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمةِ »   12

 144 «...َأْرَبٌع َمْن ك نَّ ِفيِه َكاَن م َناِفًقا َخاِلًصا»  24

َس يك مْ »  21  141 « ...َأرَأَيـْت ْم َلْو َأْخبَـْرت ك ْم َأنَّ الَعد وَّ ي َصب ح ك ْم َأْو مي 

، ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنَـَّها أََمانَة  »  22  141 « ...يَا أَبَا َذرٍّ

 141 «فَـَهْل ك ْنت ْم تـَتَِّهم ونَه  بِالَكِذِب قَـْبَل َأْن يـَق وَل َما َقاَل....»  23

 143 «ةَ مَ كْ احلِْ  ه  مْ ل  عَ  مَّ ه  اللَّ »  23

 143 «...اَل َحَسَد ِإالَّ يف اثـَْنتَـنْيِ »  20

 111 « ...ِإنَّ الر ْفَق اَل َيك ون  يف َشْيٍء ِإالَّ َزانَه  »  23

 111 «َسْقِف بـَْييِت َوأَنَا مبَكَّةَ ف رَِج َعْن »  23

بُّ الر ْفَق يف اأَلْمِر ك ل هِ »  23  113 «يَا َعاِئَشة  ِإنَّ اللََّه حيِ 

 113 «يـَْهِديك م  اللَّه  َوي ْصِلح  باَلك م»  22

سْ »  34  113 «اَلمِ انـْف ْذ َعَلى رِْسِلَك َحىتَّ تـَْنزَِل ِبَساَحِتِهْم مث َّ اْدع ه ْم ِإىَل اإْلِ

 123 «...يِ َأوَّل  َما ب ِدَئ ِبِه َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الَوحْ »  31

َفصَّلِ »  32
 
َا نـََزَل َأوََّل َما نـََزَل ِمْنه  س وَرٌة ِمَن امل  123 «ِإّنَّ
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 123 « ...ِإنََّك َسَتْأيت قَـْوًما َأْهَل ِكَتابٍ »  33

 120 « ...ِطل  َجاَء احَلقُّ َوَزَهَق الَبا»  33

 131 « ...يَا َرس وَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا س ْفَياَن َرج ٌل َشِحيحٌ »  30

ث وا النَّاَس، مبَا يـَْعرِف ونَ »  33  132 « ...َحد 

ْرَوَة ِمْن شَ ﴿ َأرَأَْيِت قَـْوَل اللَِّه تـََعاىَل:»  33
َ
 133 ﴾َعائِِر اللَِّه ِإنَّ الصََّفا َوامل

 133 «، واملكيال  مكيال  أهِل املدينة الوْزن  وْزن  أهِل مكةَ »  33

 133 «اة  نَ األَ ، وَ م  لْ : احلِ ا اهلل  مَ ه  بـُّ حي   نْيِ تَـ لَ صْ خِ  يكَ فِ  إنَّ »   32

 133 «...َشِهْدت  َمَع ع م وَميِت ِحْلَف اْلم طَيَِّبنَي، َفَما أ ِحبُّ َأْن أَْنك َثه  »  34

 130 «ه ...ْلي ْكرِْم َضيـْفَ َمْن َكاَن يـ ْؤِمن  بِاللَِّه َواليَـْوِم اآلِخِر فَـ »  31

 133 «اَل حَي جُّ بـَْعَد الَعاِم م ْشرٌِك َواَل َيط وف  بِاْلبَـْيِت ع ْريَانٌ »  32

 101 «نـََعْم، ِصِلي أ مَّكِ »  33

؟»  33  103 «أََتْدر وَن َما اْلم ْفِلس 

 100 «...هِ انـْتَـَقَصه ، َأْو َكلََّفه  فَـْوَق طَاَقتِ  َأاَل َمْن ظََلَم م َعاِهًدا، َأوِ »  30

 100 «الك بـَْر الك بـْرَ »  33

 100 « ...َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي، َوه َو ِفيَها َفاِجرٌ »  33

 103 « ....ِإنَّ اْلم ْقِسِطنَي ِعْنَد اهلِل َعَلى َمَنابَِر ِمْن ن ورٍ »  33

 103 « ....اْشتَـَرى َرج ٌل ِمْن َرج ٍل َعَقارًا َله  »  32
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 131 «املِِ َحىتَّ ِإَذا َأَخَذه  ملَْ يـ ْفِلْته  ِإنَّ اللََّه َلي ْمِلي لِلظَّ   04

 134 « َكالَّ َواللَِّه َما خي ْزِيَك اللَّه  أََبًدا، ِإنََّك َلَتِصل  الرَِّحَم...»  01

 131 «أََلْيَسْت نـَْفًسا»  02

 131 «َكْسر  َعظِم املي ِت كَكسرِِه حّياً »  03

 132 « ...حَتَْت أَْيِديك مْ إْخَوان ك ْم َخَول ك ْم َجَعَله ْم اللَّه  »  03

 132 «َهْل تـ ْنَصر وَن َوتـ ْرَزق وَن ِإالَّ ِبض َعَفاِئك مْ  »  00

 132 « ...َخَلَق اللَّه  آَدَم َعَلى ص وَرتِهِ »  03

 132 « ...َثاَلٌث َمْن مَجََعه نَّ فَـَقْد مَجََع اإِلميَانَ »  03

 133 «ْن ملَْ تـَْعِرفْ ْن َعَرْفَت َومَ ت ْطِعم  الطََّعاَم، َوتـَْقرَأ  السَّاَلَم َعَلى مَ »  03

ْيِه َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم رَِكَب َعَلى مِحَاٍر، َعلَ »  02
 « ...َقِطيَفةٌ 

133 

 133 « ...اَل تـَْبَدؤوا اْليَـه وَد َواَل النََّصاَرى بِالسَّاَلمِ »  34

مٍَّد َرس وِل اللَِّه ِإىَل ِهرَ »  31  133 « ...ْقَل َعِظيِم الرُّومِ ِمْن حمَ 

 130 «...ِإين  َراِكٌب َغًدا ِإىَل يـَه وَد، َفاَل تـَْبَدؤوه ْم بِالسَّاَلمِ »  32

ْسِلم ونَ َكاَن َرج ٌل يف غ نَـْيَمٍة »  33
 
 130 « ...َله  فَـَلِحَقه  امل

 130 « ...ف كُّوا الَعاينَ، يـَْعيِن: اأَلِسرَي، َوَأْطِعم وا اجلَاِئعَ »  33

 133 «ْبٍع.....أََمَرنَا النَّيبُّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْبٍع، َونـََهانَا َعْن سَ »  30

 133 «يَا َعم ، ق ْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه ، َكِلَمًة َأْشَهد  َلَك هِبَا ِعْنَد اللَّهِ »  33
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 133 «احَلمد  لِلَِّه الِذي أَنَقَذه  ِمَن النَّارِ »  33

 133 «أَْدَراَك أَنَـَّها ر قْـَيٌة، خ ذ وَها َواْضرِب وا يل ِبَسْهمٍ  َوَما»  33

 133 .. «.اْسَتْأَذْنت  َريب  يف َأْن َأْستَـْغِفَر هَلَا فَـَلْم يـ ْؤَذْن يل »  32

 133 «نـََهْيت ك ْم َعْن زِيَارَِة اْلق ب وِر فَـز ور وَها »  34

َاِلط  النَّاَس، َويَ »  31  130 « ...ْصرب  َعَلى أََذاه مْ اْلم ْؤِمن  الَِّذي خي 

 133 «يَا أَبَا ع َمرْيٍ، َما فَـَعَل النـَُّغيـْر  »  32

 133 « ...َوأ ْهِدَيْت لِلنَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َشاٌة ِفيَها س مٌّ »  33

 133 « ...َلَقْد مَهَْمت  َأْن أَنـَْهى َعِن اْلِغيَلةِ »  33

 133 ...«ةً اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َلِبَس ج بًَّة ر وِميَّ  َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى »  30

َا ظَنَـْنت  ظَنا »  33  133 « ...اِإْن َكاَن يـَنـَْفع ه ْم َذِلَك فَـْلَيْصنَـع وه ، َفِإين  ِإّنَّ

 133 « ...فَـتَـَوضََّأ َوَعَلْيِه ج بٌَّة شاِميَّةٌ  »  33

ِض ، َوالنََّصاَرى ِمْن َأرْ َأنَّ ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب َأْجَلى اليَـه ودَ »  33
 ...«احِلَجاز

133 

 133 «َهْل َمَعَك ِمْن ِشْعِر أ َميََّة ْبِن َأيب الصَّْلِت َشْيٌء؟»  32

 132 « اْستَـْغِفر وا أِلَِخيك مْ »»  34

َا النَّاس  َكاإِلِبِل املِاَئِة، اَل َتَكاد  جتَِد  ِفيَها رَاِحَلةً »  31  121 «ِإّنَّ

 121 «َت ِمْن َأْهِل الِكَتاِب، َفِإْن َوَجْدُت ْ َغيـَْرَها....أَمَّا َما ذََكرْ »  32

 242 « ..."لئن بقيت  لِنصارى بين تغِلَب أَلقْـتـ َلنَّ املقاتلة»  33
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 243 «اللَّه مَّ ِإين  أَبـْرَأ  ِإَلْيَك ممَّا َصَنَع َخاِلٌد َمرَّتـَنْيِ »  33

 206 «ِمنيٍ أَلَبـَْعَثنَّ َمَعك ْم َرج اًل أَِميًنا َحقَّ أَ »  30

 243 «َهَذا أَِمني  َهِذِه األ مَّةِ »»  33
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ب وا ِبَعَذاِب اللَّهِ »  33  219 «اَل تـ َعذ 

 221 ...«أ ِمْرت  َأْن أ َقاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَق ول وا: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل»  32

 222 «....ه ْم َومَسََل َأْعيـ نَـه مْ فَـَقَطَع أَْيِديـَه ْم َوَأْرج لَ »  24

 222 «...«اقْـتـ ل وه  »اْبن  َخَطٍل م تَـَعل ٌق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة"، فَـَقاَل: »  21

 223 « َيس َرا َواَل تـ َعس َرا، َوَبش َرا َواَل تـ نَـف َرا»  22

 220 «ال حِيلُّ دم  رجل م سلٍم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين  رس ول  اهلل »  23

 223 «..َما بَال  َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة؟»  23

 223 ....«َفَمْن يـَْعِدل  ِإَذا ملَْ يـَْعِدِل اللَّه  َوَرس ول ه  »  20

 223 «...َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  َقِدَم م َسْيِلَمة  اْلَكذَّاب  َعَلى َعْهِد النَّيب  َصلَّى اهلل   »  23

 223 «َعَلْيِهْم اجلِْْزيََة، َوَدْعه ْم  َفَكَتَب ِإَلْيِه ع َمر  َأْن ر دَّ »  23

؟.... »  23  240 «يَا أَِمرَي اْلم ْؤِمِننَي َأَعَجْزت  أَْم خ ْنت 

 234 «...اقْـرَِأ اْلق ْرآَن يف ك ل  َشْهرٍ  »  22

 243 «اجملاهد من جاهد نفسه...»  144
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 233 «.... الضَِّعيفِ نِ اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ، َخيـٌْر َوَأَحبُّ ِإىَل اهلِل ِمَن اْلم ْؤمِ »  141

 233 ...«َفَما س ْقَت ِفيَها؟»...«َمْهَيْم يَا َعْبَد الرَّمْحَِن؟»  142

 200 «..َوٍة َغَزاَهاملَْ َأخَتَلَّْف َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغزْ »  143

 203 « َلقْد بَلَغ وعيد  ق ريٍش منكم املَبالغ، ما كانت تِكيد كم»  143

ق ل  رَأَْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم اأَلْحزَاِب يـَنْـ  »  140
 « التـَُّرابَ 

202 

َنا.... »  143  259 «َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديـَْنا، َواَل َتَصدَّقْـَنا َواَل َصلَّيـْ

 234 « اتَِّق اللََّه، َوأَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ »  143

، َفِإَذا َلِقيت م وه ْم َفاْصرب وااَل متََ »  143  234 «نـَّْوا ِلَقاَء الَعد و 

 231 «ب  يَا َرس وَل اللَِّه َما ِكْدت  أ َصل ي الَعْصَر، َحىتَّ َكاَدِت الشَّْمس  تـَْغر  »  142

 232 « ...لَّمَ أَتـَْتيِن أ م ي رَاِغَبًة، يف َعْهِد النَّيب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوسَ  »  114
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