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Research Summary 
  

* Address of Research : God's Sunnas in changing of Societies 
in Light of The Holly Qora'an .   
* Name of Researcher : Aymen Nabeeh Ghannam AL – 
Maghrabe .   
* Degree : Master's Degree . 
* Plan of Subject : it is in Claude on introduction and Two 
Chapter .  
* The introduction in Clouding on Subject importance and The 
Reason of Choosing it , Plan of Research and Method Logy of 
Researcher .  
*The Fore Word : it is in Clouding :  
1/ The intention of God's Sunnas .  
2/ The intention of Changing in The Society .  
*Chapter One : is in Clouding , Methods of God's Sunnas, and 
its Properties, its appearance of resources in The Holy Qora'an 
and it How To be useful it .  
*Chapter Two : Review of God's Sunnas in Changing in The 
Societies .  
*The End ; it in Clouds The important of Results and 
Recommendation .   
*aim of Research : it aims to Establishing of Meaning The Say 
of Allah    ( Surat : AL – Ra'ad / 11 ) in Mind of Humans .  
*Subject of Research : Explaining of God's Sunnas in Changing 
of Societies For People and Explain it and Correct The Fuels 
Meaning For some People .  
*Chapters of Research are in Clouding :  



 

1/ Methods of God's Sunnas, and its Properties, its appearance 
of resources in The Holly Qora'an and How to be Use Full it .  
2/ Chapter Two : Review of God's Sunnas in changing in The 
Societies .  
*The important of Results and The Recommendations :  
1/ Verily, Changing don't Materialize unless Peoples Chang and 
if Few People .  
2/ The is a Few Peoples must have Specific Capacities .  
3/ The Scientists and heralds must Spread This Sunnas between 
People and to make it general Culture in Societies and education 
of People on it .         

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مفتاح خمتصرات ورموز الرسالة



 

  
  رقم اآلية / اسم السورة =        .... / ..... سورة 

    رقم احلديث ) رقم الصفحة / رقم اجلزء ....    = ( رقم ( ... / .... ) 
  اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري  =        أخرجه البخاري 

  مسلم ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوريصحيح =          أخرجه مسلم 
  سنن أيب داود لإلمام أيب داود سليمان ابن األشعث السجستاين = أخرجه أبو داود             

  مد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميحملجلامع الصحيح ا=        أخرجه الترمذي 
  بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي اتىب من السنن ألمحد=          أخرجه النسائي
  سنن ابن ماجه أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه=        أخرجه ابن ماجه
   علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغداديل سنن الدارقطين=        أخرجه الدارقطين
  الدارمي الرمحن أبو حممد اهللا بن عبد عبدل سنن الدارمي=          أخرجه الدارمي

  صحيح ابن حبان حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي =        أخرجه ابن حبان 
  املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل =          أخرجه أمحد 

  تفسري البحر احمليط حملمد بن يوسف الشهري بن حيان األندلسي =        تفسري أيب حيان 
  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني الشنقيطي أضواء= تفسري الشنقيطي            
  أنوار الترتيل وأسرار التأويل أليب سعيد عبد اهللا بن عمر البيضاوي= تفسري البيضاوي            

  التسهيل لعلوم الترتيل حملمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب=         تفسري الكليب
  شاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي أليب السعود حممد إر= تفسري أيب السعود          

  تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر ابن عاشور=       تفسري ابن عاشور 
  لباب التأويل يف معاين الترتيل لعالء الدين علي بن حممد البغدادي =         تفسري اخلازن 
  مفاتيح الغيب حملمد فخر الدين ابن ضياء الدين التفسري الكبري و=               تفسري الرازي
  تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار حملمد رشيد رضا=         تفسري املنار

  اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري =         تفسري القرطيب
  لعبد اهللا بن أمحد النسفي مدارك الترتيل وحقائق التأويل =               تفسري النسفي



 

  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر =       تفسري السعدي
  جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب حعفر حممد بن جرير الطربي=       تفسري الطربي
  دين السيوطيالدر املنثور يف التفسري باملأثور لعبد الرمحن جالل ال=       تفسري السيوطي
  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للسيد حممود  =             تفسري األلوسي

  زاد املسري يف علم التفسري أليب الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي= تفسري ابن اجلوزي       
  م التفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من عل=     تفسري الشوكاين

  الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل = تفسري الكشاف          
  حماسن التأويل حملمد مجال الدين القامسي=       تفسري القامسي

  احملرر الوجيز ليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي=     تفسري ابن عطية 
  مد بن جرير الطربي أبو جعفرحمل وامللوك تاريخ األمم=       تاريخ الطربي 

  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف =     التمهيد البن عبد الرب
  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا اخلبري = السراج املنري             

  البن القيم  ئل القضاء والقدر واحلكمة والتعليلشفاء العليل يف مسا=            شفاء العليل 
  البن القيم  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني=    مدارج السالكني 
  معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ حكمي=            معارج القبول

  اق بن مهام الصنعاينبكر عبد الرز يبألمصنف عبد الرزاق =    مصنف عبد الرزاق
  بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  يبألاملصنف يف األحاديث واآلثار = مصنف ابن أيب شيبة    

 
 

    
 
  
  
  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات ، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ، يضلل فال هادي له  منو، فال مضل له  اهللا همن يهد، أعمالنا 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وخريته من خلقه صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه    ، ال شريك له 
  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً كثرياً 

}ح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيونَيملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قُواْ { )1(} قات اسا النها أَيي
اء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه  { )2(} ونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبااللّه الَّذي تساءلُ
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز ـ   وقُولُوا قَولًا سديدا

افَويمظا ع3(} ز(  .  
وخري اهلدي هدي سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسـلم ، وشـر   ، فإن أصدق احلديث كالم اهللا 

  : مث أما بعد . وكل ضاللة يف النار ، وكل بدعة ضاللة ، األمور حمدثاا ، وكل حمدثة بدعة 
ان فيه العلم واحلكمة ، فإن القرآن العظيم كالم اهللا سبحانه وتعاىل ، أودع فيه اهلدى والنور وأب

يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات {جعله اهللا نوراً وكتاباً مبيناً 
مة ومنهاجاً ، كما جعله اهللا دستوراً هلذه األ )4(} إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ 

  .  هلك وغوى ب عن طريقههلا فمن متسك به جنا ، ومن تنكّ
ولقد سعد املسلمون ذا الكتاب الكرمي وأقبلوا عليه منذ اللحظة األوىل اليت نزل فيهـا إقبـال   

وأنزلـوه يف  ، وجعلوه ملء مسعهم وبصرهم ، فاستودعوه صدورهم ، الظمآن على املاء البارد 
، وجتسدت معاين القرآن الكرمي يف خلقهم وسلوكهم ، لة اليت جعلها اهللا له قلوم وحيام املرت

  . فارتقت به حيام ومست به نفوسهم ، وظهرت هدايته على جوارحهم 

                                 
  .  102/ سورة آل عمران  )1(
  .  1/ سورة النساء  )2(
  .  71ـ  70/ سورة األحزاب  )3(
  .  16/ سورة املائدة  )4(



 

ويعملون به على بينـة مـن   ، ولقد ظل املسلمون يفهمون القرآن الكرمي على حقيقته وصفائه 
كرماء ، أقوياء ال يعرفون الضعف ، بلون الذل فكانوا من أجل ذلك أعزاء ال يق، هديه وضيائه 

  . حىت دانت هلم الشعوب وخضعت هلم الدول ، ال يرضون الضيم 
، وهان عليهم كتاب رم ، مث خلف من بعدهم خلف تفرقوا يف الدين شيعا وأحدثوا فيه بدعا 

كانت فـنت  و، فهجروا القرآن الكرمي وحجموا مكانه يف حيام ، بعد أن هانوا على أنفسهم 
وال ،  ال خالص منها إال بالرجوع إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسـوله  ، كقطع الليل املظلم 

         )1(. وطرفه بأيديهم ، جناة من شرها إال بالتمسك بالقرآن الكرمي الذي طرفه بيد اهللا تعاىل 
_ دعوة وأصول الدين هذا وبعد انتهائي من دراسة السنة الدراسية التمهيدية للماجستري بكلية ال

فرع التفسري ، وبعد التوجيهات الكرمية من فضيلة شـيخنا األسـتاذ   _ قسم الكتاب والسنة 
السنن اإلهلية بعنوان ـزمول ؛ فقد وقع اختياري على موضوع يتعلق ب حممد عمر با/ الدكتور 

ث يل الختيـار  وقد كان الباع .)  السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات يف ضوء القرآن الكرمي (
  :هذا املوضوع األمور التالية 

عليها نصاً  عناية القرآن الكرمي ببيان السنن اإلهلية عناية فائقة وبأكثر من صيغة فتارة ينصـ 1
قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاقبـةُ  {كما يف قوله تعاىل 

ولَقَـد  {وفحوى كما يف قولـه تعـاىل    فهم ذلك من النص داللةًوتارة ي،  )2(} بِني الْمكَذَّ
وتـارة  ،  )3(}استهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخرواْ منهم ما كَانواْ بِه يسـتهزِؤونَ 

ه الَّتي قَد خلَت في عباده وخِسر هنالك سنت اللَّ{ يذكرها مضافة إىل اهللا تعاىل يف قوله تعاىل 
إِلَّا أَن تأْتيهم سنةُ { ويذكرها تارة أخرى مضافة إىل أقوام كما يف قوله تعاىل،  )4(} الْكَافرونَ

                                 
هـ  1413كتاب التفسري واملفسرون حملمد حسني الذهيب ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة مصر ـ الطبعة اخلامسة : انظر  )1(

  ) .  7/  1( م  1992
  .  137/  سورة آل عمران )2(
  .  10/ سورة األنعام  )3(
  .  85/ سورة غافر  )4(



 

 نيلمما ، وغريها من الصيغ واألساليب اليت ستتضح من خالل البحث إن شاء اهللا ،  )1(} الْأَو
) الكوين واإلنسـاين (لنا على مدى اهتمام القرآن الكرمي ببيان السنن اإلهلية للناس بقسميها يد

وعوامل ، وليعرفوا عوامل البناء واألمن واالستقرار والتقدم ، ليكون الناس من ذلك على بينة 
  .واخلوف واالحنطاط والتخلف  ماهلد
 تغيري اتمعات بني الناس وتوضيحها الرغبة الشخصية باملسامهة يف نشر السنن اإلهلية يفـ 2

ليجعلوها حمركاً ودافعاً لنفوسهم للعمل اجلاد الصحيح الدؤوب وفقاً ملقتضيات سنن اهللا ، هلم 
يف التبديل والتحويل من السيئ إىل احلسن ومن حياة الذل إىل حياة العز ومن التبعية الذليلـة  

 .ؤمنني من العز والكرامة والقيادة للبشر مجيعاً للطواغيت والكفرة إىل حيث أراد اهللا تعاىل للم
أن العلم بالسنن اإلهلية يف تغيري اتمعات يصحح املفهوم اخلاطئ لدى بعض الناس من أن ـ 3

وإمنا يقـع ذلـك   ، ما يقع يف هذا العامل من حوادث وجمريات إمنا يقع صدفة أو خبط عشواء 
 .مقتضاها شيء رج عن ال حتيد وال متيل وال خي وفق سنن إهلية ثابتة

  .بيان أثر هذه السنن على األمم واتمعات ليعترب الناس ا ويستفيدوا منها ـ 4
؛ إذ أن )2(} إِنَّ اللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِم { ترسيخ مفهوم قوله تعاىل ـ 5

جل ال يغري حال قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ؛ فالتغيري من أهم دالالت سنة التغيري أن اهللا عز و
فـإذا   .أو باالنتكاس واهلبوط إىل أسـفل  ، يبدأ من النفس سواء باالرتقاء واالرتفاع إىل أعلى 

وجدت األسباب فالنتائج تتبعها ؛ إذ أن حدوث التغيري من اهللا عز وجل مترتب على حدوثه من 
  . البشر سلباً وإجياباً 

  .اإلحاطة به مكان واحد حبيث يسهل على قارئه  يتعلق ذا املوضوع يف مجع ماـ 6
مث إن البحث يف السنن اإلهلية اليت فطر اهللا عليها أمور خلقه تنبع أمهيته من حقيقة أولية ؛ وهي " 

جيعل األمور اليت ختضع هلذه السنن يف نطـاق  ، أن كشف السنن ومعرفة شروطها وخصائصها 
أي أن معرفتنا بالسنن جتعلنا أقدر على تسخري الكون مبا فيـه مـن   ... لبشر التسخري لنا حنن ا

                                 
  .  55/ سورة الكهف  )1(
  .  11/ سورة الرعد  )2(



 

فضالً عن حتديد مسار سلوكنا وفـق  ، واالستفادة من ذلك يف تصريف شؤون حياتنا ، حولنا 
  .    )1(" ضوابط حتدد املعامل واألهداف والسبل املوصلة إليها 

  :       النحو التايلخطة البحث على  جاءتهذا وقد 
  .وخامتة تشتمل اخلطة على مقدمة ومتهيد وبابني 

  .أمهية املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج الباحث فيه : وتشتمل على  املقدمة 
  :وذلك حسبما يلي يشتمل على املراد بالسنن اإلهلية واملراد بتغيري اتمعات و.  التمهيد 

السنة يف اللغة واالصطالح سواء عند احملدثني حيث عرفت فيه . تعريف السنن اإلهلية: أوالً 
  .    أو عند الفقهاء وكذلك املقصود ا يف التشريع اإلسالمي 

وبينت بعد ذلـك  ، حيث بينت املراد بكلمة التغيري يف اللغة  . املراد بتغيري اتمعات: ثانياً 
  . ل وختمت ذلك باملقصود من عنوان البحث على اإلمجا، بعض أحوال التغيري 

  :ويتضمن أربعة فصول. هلية وخصائصها ومظاهر ورودهاأساليب السنن اإل:  الباب األول 
: ومنها ، سنن اإلهلية يف تغيري اتمعات يف بيان الالكرمي أساليب القرآن :  الفصل األول/ 1  

  : وقسمته إىل مبحثني . الصيغة التصرحيية والصيغة الشرطية والصيغة اإلخبارية 
واملعىن . حيث بينت فيه تعريف األساليب لغة واصطالحاً .  تعريف األساليب: حث األول املب  

  . العام ألساليب القرآن الكرمي يف بيان السنن اإلهلية 
حيث بينت فيه أن هذه األساليب تنقسم إىل أسـاليب  .  بيان هذه األساليب: املبحث الثاين   

  . اما ممثالً على كل ذلك مبا يناسب املقام مباشرة وأساليب غري مباشرة مث فصلت يف بي
  : وقد قسمته إىل مبحثني  .خصائص السنن اإلهلية :  الفصل الثاين/ 2  
  . تعريف اخلصائص :  املبحث األول  
: حيث بينت فيه أن للسنن اإلهلية ثالث خصائص هي . بيان هذه اخلصائص :  املبحث الثاين  

  . معرفاً كل واحدة منها وممثالً عليها من القرآن الكرمي . طراد اال، الشمول والعموم ، الثبات 

                                 
ضمن كتاب األمة ـ .  38/ كتاب أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهللا يف اخللق للدكتور أمحد حممد كنعان : انظر  )1(

  .  م  1990عام  24سالمية بقطر رقم وهي سلسلة فصلية تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإل



 

وبينت فيه أن مظاهر ورود  .يف القرآن الكرمي اإلهلية السنن  ورودمظاهر :  الفصل الثالث/ 3  
اآليات املشتملة ، األمثال القرآنية ، القصص القرآين : السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي ثالثة هي 

  .  ومثلت على كل منها مبا يناسبه من القرآن الكرمي . اب باملسببات على ربط األسب
وبينت يف هذا الفصل أنـه   .يف التغيري اإلهلية كيفية االستفادة من السنن :  الفصل الرابع/ 4  

ميكن االستفادة من السنن اإلهلية يف تغيري واقع األمة أفراداً وجمتمعات بشرط أن ينظر إليها على 
حياة لو سار عليها الناس حلققوا ما أرادوا من السعادة يف الدارين إذ أن اهللا قد جعل  أا منهج

  . لكل شيء سببا 
   -:ويتضمن مخسة فصولالواردة يف القرآن يف تغيري اتمعات اإلهلية  السنن -: الباب الثاين 

  : ويتضمن ثالثة مباحث  .يف اهلدى والضالل  التغيريسنة :  الفصل األول/ 1  
  .وبينت فيه تعريف اهلدى والضالل لغة واصطالحا . التعريف العام بالسنة :  املبحث األول  
وبينت فيه اآليـات الـيت   . اآليات الواردة يف القرآن الكرمي عن هذه السنة :  املبحث الثاين  

  : ومنها ، تناولت هذه السنة عن طريق عرض أسباب اهلدى والضالل 
توفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيهـا  اللَّه ي{قوله تعاىل 

وقوله تعـاىل  .  )1(}الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضـلُّ  قَالَ اهبِطَا منها {

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب {وقوله تعاىل .  )2(} ولَا يشقَى
   )3(}كن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاء من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍولَا الْإِميانُ ولَ
 ولَو جعلْناه قُرآنا أَعجميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّـذين {وقوله تعاىل 

ن منَ موادني كلَئى أُومع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي ينالَّذفَاء وشى ودوا هنآم كَان
يدع4(} ب(  .  

                                 
  .  42/ سورة الزمر  )1(
  .  123/ سورة طه  )2(
  .  52/ سورة الشورى  )3(
  .  44/ سورة فصلت  )4(



 

رِي من تحتهِم اَألنهار إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تج{وقوله تعاىل 
وكَيـف  {وقوله تعـاىل  .  )2(}اهدنا الصراطَ املُستقيم{وقوله تعاىل .  )1(} في جنات النعيمِ

ـ   إِلَـى ص يده فَقَد م بِاللّهصتعن يمو ولُهسر يكُمفو اللّه اتآي كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت اطر
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء {وقوله تعاىل .  )3(}مستقيمٍ

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعقُـلْ  {قوله تعـاىل  و.  )4(}ب
إِن تو ملْتما حكُم ملَيعلَ وما حم هلَيا عملَّوا فَإِنوولَ فَإِن تسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطدتهت وهيعط

بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا {وقوله تعاىل .  )5(}وداهج ينالَّذإِنَّ وا ولَنبس مهنيدها لَنينف
ِسنِنيحالْم علَم الَّ {وقوله تعاىل .  )6(}اللَّه قُلُوب ماِإلنسِ لَهو الْجِن نا مريكَث منهجا لأْنذَر لَقَدو

يسمعونَ بِها أُولَئك كَاَألنعامِ بلْ هم أَضلُّ  يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين الَّ يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَّ
سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيـرِ  {وقوله تعاىل .  )7(}أُولَئك هم الْغافلُونَ

سبِيلَ الرشد الَ يتخذُوه سبِيالً وإِن يرواْ سـبِيلَ   الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ بِها وإِن يرواْ
نيلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن كبِيالً ذَلس ذُوهختي ي{وقوله تعاىل .  )8(}الْغ مهلَّنُألضو

ن آذَانَ اَألنعامِ وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه ومن يتخذ الشيطَانَ وليـا  وُألمنينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُ
ولَقَد مكَّناهم فيما إِن مكَّناكُم فيـه  {وقوله تعاىل .  )9(}من دون اللّه فَقَد خِسر خسرانا مبِينا

س ما لَهلْنعجٍء إِذْ وين شم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعم

                                 
  .  9/ سورة يونس  )1(
  .  6/ سورة الفاحتة  )2(
  .  101/ سورة آل عمران  )3(
  .  51/ سورة املائدة  )4(
  .  54/ سورة النور  )5(
  .  69/ عنكبوت سورة ال )6(
  .  179/ سورة األعراف  )7(
  .  146/ سورة األعراف  )8(
  .  119/ سورة النساء  )9(



 

فَـإِن لَّـم   {وقوله تعاىل .  )1(}كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِؤون
وا لَكجِيبتسإِنَّ اللَّ ي اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتملُّ مأَض نمو ماءهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَملَا فَاع ه

نيمالظَّال مي الْقَودهوغريها من اآليات اليت تضمنها البحث .  )2(}ي .  
وعرضت يف هذا الفصـل بعـض   ، تمعات ترتيل هذه السنة على واقع ا:  املبحث الثالث  

  .     يف اهلدى والضالل النماذج القرآنية اليت حتققت فيها سنة التغيري
  : ويتضمن ثالثة مباحث . واهلوان واهلزمية والرفعة يف النصر  التغيريسنة :   الفصل الثاين/ 2  
  .زمية لغة واصطالحا وبينت فيه تعريف النصر واهل. التعريف العام بالسنة :  املبحث األول  
وبينت فيه اآليات اليت تناولت هذه السـنة  . عرض اآليات املتعلقة ذه السنة :  املبحث الثاين  

  : ومنها . عن طريق عرض أسباب النصر واهلزمية 
وقوله تعاىل .  )3(}الْأَشهاد إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم{قوله تعاىل 

قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ اَألرض للّه يورِثُها من يشـاء مـن عبـاده    {تعاىل 
نيقتلْمةُ لباقالْع{وقوله تعاىل .  )4(}وس كُمبصإِن تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسما إِن تواْ بِهحفْرئَةٌ يي

وقولـه تعـاىل   .  )5(}وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محـيطٌ 
}اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَعن  وم رِينآخو كُمودعو

   مأَنـتو كُمإِلَـي فـوي بِيلِ اللّهي سٍء فين شقُواْ منفا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمالَ  د
اْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُـم  يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتو{وقوله تعاىل .  )6(}تظْلَمونَ
وأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم واصبِرواْ إِنَّ اللّـه مـع   ـ   تفْلَحونَ

                                 
  .  26/ سورة األحقاف  )1(
  .  50/ سورة القصص  )2(
  .  51/ سورة غافر  )3(
  .  128/ سورة األعراف  )4(
  .  120/ سورة آل عمران  )5(
  .  60/ سورة األنفال  )6(



 

ابِرِين{وقوله تعاىل .  )1(}الصسحإِذْ ت هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدو   مـلْتـى إِذَا فَشتح م بِإِذْنِههون
نكُم مما وينالد رِيدن ينكُم مونَ مبحا تاكُم ما أَرم دعن بم متيصعرِ وي اَألمف متعازنتو  رِيـدن ي

و نكُمفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمراآلخ نِنيمؤلَى الْملٍ عذُو فَض وقولـه  .  )2(}اللّه
وقوله تعـاىل  .  )3(}يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تولُّوهم اَألدبار{تعاىل 

}ابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرواْ اصنآم ينا الَّذها أَيونَيحفْلت لَّكُملَع قُواْ اللّهوقولـه تعـاىل   .  )4(}ات
}ب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينضٍ الَّذعم بِبهضع

د يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثريا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِ
زِيزع لَقَوِي م {وقوله تعاىل .  )5(}اللَّههفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو

ن من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهـم  لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذي
ولَئك هـم  ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُ

.  )7(}ها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُميا أَي{وقوله تعاىل .  )6(}الْفَاسقُونَ
كُمام{وقوله تعاىل .  )7(}أَقْد ماثَّاقَلْت بِيلِ اللّهي سواْ فرانف يلَ لَكُمإِذَا ق ا لَكُمواْ منآم ينا الَّذها أَيي

من اآلخرة فَما متاع الْحياة الـدنيا فـي اآلخـرة إِالَّ     اثَّاقَلْتم إِلَى اَألرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم النـاس  {وقوله تعاىل.  )8(}قَليلٌ

س شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيـبِ إِنَّ  بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْ
زِيزع قَوِي وغريها من اآليات اليت تضمنها البحث .  )9(}اللَّه .  

                                 
  .  46ـ  45/  سورة األنفال )1(
  .  152/ سورة آل عمران  )2(
  .  15/ سورة األنفال  )3(
  .  200/ سورة آل عمران  )4(
  .  40/ سورة احلج  )5(
  .  55/ سورة النور  )6(
  .  7/ سورة حممد  )7(
  .  38/ سورة التوبة  )8(
  .  25/ سورة احلديد  )9(



 

وعرضت يف هذا الفصل بعض النمـاذج  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة :  املبحث الثالث  
  .واهلوان واهلزمية والرفعة يف النصر  التغيريسنة يت حتققت فيها القرآنية ال

ويتضمن ثالثة  .واخلوف والقلق والرعب األمن الطمأنينة ويف  التغيريسنة :  الفصل الثالث/ 3  
  : مباحث 

  .وبينت فيه تعريف األمن واخلوف لغة واصطالحا . التعريف العام بالسنة :  املبحث األول  
وبينت فيه اآليات اليت تناولت هذه السـنة  . عرض اآليات املتعلقة ذه السنة :  يناملبحث الثا  

  : ومنها ، عن طريق عرض أسباب األمن واخلوف 
وقولـه  . )1(}الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ{قوله تعاىل 

لَوالَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِالَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ كَشفْنا عـنهم عـذَاب   فَ{تعاىل 
وعد اللَّه الَّذين آمنـوا مـنكُم   {وقوله تعاىل . )2(}اخلزيِ في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى حنيٍ

 الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهموعملُوا 
بعـد   فَرالَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَ

أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خـوف علَـيهِم والَ هـم    {وقوله تعاىل . )3(}ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
موا إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَا {وقوله تعاىل .  )4(}الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَـ يحزنونَ  

وقوله تعاىل . )5(}تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ
ى أَن يـأْتيهم  أَو أَمن أَهلُ الْقُرـ   أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم بأْسنا بياتاً وهم نآئمونَ{تعاىل 

وقوله . )6(}أَفَأَمنواْ مكْر اللّه فَالَ يأْمن مكْر اللّه إِالَّ الْقَوم الْخاسرونَـ   بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ
رات من آمن منهم وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه من الثَّم{وقوله تعاىل 

                                 
  .  82/ سورة األنعام  )1(
  .  98/ سورة يونس  )2(
  .  55/ سورة النور  )3(
  .  63ـ  62/ سورة يونس  )4(
  .  30/ سورة فصلت  )5(
  .  99ـ  97/ سورة األعراف  )6(



 

الْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يالً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه ـري1(}ص( .
وا مـن رزقِ ربكُـم   لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُ{وقوله تعاىل 
فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتـيهِم  ـ   دةٌ طَيبةٌ ورب غَفُورواشكُروا لَه بلْ

اهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي ذَلك جزينـ جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء من سدرٍ قَليلٍ  
ن {وقوله  تعاىل . )2(}إِلَّا الْكَفُورا مغَدا رقُها رِزيهأْتةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَالً قَرم اللّه برضو

.  )3(}خوف بِما كَـانواْ يصـنعونَ  كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْ
  .    وغريها من اآليات اليت تضمنها البحث 

وعرضت يف هذا الفصل بعض النمـاذج  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة :  املبحث الثالث  
  .واخلوف والقلق والرعب األمن الطمأنينة ويف  التغيريسنة القرآنية اليت حتققت فيها 

  : ويتضمن ثالثة مباحث  . التغيري يف الغىن والفقر والرزقسنة :  بعالفصل الرا/ 4 
  .وبينت فيه تعريف الرزق لغة واصطالحا . التعريف العام بالسنة :  املبحث األول  
وبينت فيه اآليات اليت تناولت هذه السـنة  . عرض اآليات املتعلقة ذه السنة :  املبحث الثاين  

  : ومنها  ،عن طريق عرض أسباب الرزق 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَكـن  {قوله تعاىل 

سقَيناهم وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَ{وقوله تعاىل . )4(}كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ
ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلجنيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُـواْ  {وقوله تعاىل . )5(}ماء غَدقًا

وقوله تعاىل . )6(}ونَمن فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساء ما يعملُ
لَى قُوتكُم والَ ويا قَومِ استغفرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيه يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً إِ{

                                 
  . 126/ سورة البقرة  )1(
  .  17ـ  15/ سورة سبأ  )2(
  .  112/ سورة النحل  )3(
  .  96/ سورة األعراف  )4(
  .  16/ سورة اجلن  )5(
  .  66/ سورة املائدة  )6(



 

نيرِمجاْ ملَّووت{وقوله تعاىل . )1(}ت هإِن كُمبوا ررفغتاس افَقُلْتاء   ـ   كَانَ غَفَّارـمـلِ السسري
وقولـه  . )2(}ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعل لَّكُم جنات ويجعل لَّكُم أَنهاراـ   علَيكُم مدرارا

الثَّمرات من آمن منهم بِاللّـه   وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه من{تعاىل 
الْيرِومِ اآلخـا  {وقوله تعاىل . )3(}ومو لَه رقْديو هادبع ناء مشن يمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر

نيازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهين شم ما{وقوله تعاىل . )4(}أَنفَقْت    الْفَقْـر كُمـدعطَانُ يـيلش
يملع عاسو اللّهالً وفَضو هنةً مرفغكُم مدعي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْمي{وقوله تعـاىل  . )5(}و  ـنم
لَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمـا   عـنِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيج

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي {وقوله تعاىل . )6(}كَانواْ يعملُونَ
يددذَابِي لَش{وقوله تعاىل . )7(}عاشا وبالالً طَيح اللّه قَكُمزا رمإِن  فَكُلُواْ م اللّـه تمواْ نِعكُر

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهـم  {وقوله تعاىل . )8(}كُنتم إِياه تعبدونَ
نـاكُم مـن عـدوكُم    يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَجنَي{وقوله تعاىل . )9(}وبِصدهم عن سبِيلِ اللّه كَثريا

كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم ـ   وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن ونزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى
وغريها من اآليات . )10(}ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى

  .  اليت تضمنها البحث 

                                 
  .  52/ ود سورة ه )1(
  .  12ـ  10/ سورة نوح  )2(
  .  126/ سورة البقرة  )3(
  .  39/ سورة سبأ  )4(
  .  268/ سورة البقرة  )5(
  .  97/ سورة النحل  )6(
  .  7/ سورة إبراهيم  )7(
  .  114/ سورة النحل  )8(
  .  160/ سورة النساء  )9(
  .  81ـ  80/ سورة طه  )10(



 

وعرضت يف هذا الفصل بعض النمـاذج  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة :  املبحث الثالث  
  . التغيري يف الغىن والفقر والرزقسنة القرآنية اليت حتققت فيها 

تضـمن ثالثـة   وي .والشـدة  والشقاوة والرخاء يف السعادة  التغيريسنة :  الفصل اخلامس/ 5 
  : مباحث 

  .وبينت فيه تعريف السعادة والشقاوة لغة واصطالحا . التعريف العام بالسنة :  املبحث األول  
وبينت فيه اآليات اليت تناولت هذه السـنة  . عرض اآليات املتعلقة ذه السنة :  املبحث الثاين  

  :  ومنها ، عن طريق عرض أسباب السعادة والشقاوة 
الَّذين آمنواْ ـ   الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تطْمئن الْقُلُوب{قوله تعاىل 

من عملَ صالحا من ذَكَـرٍ أَو  {وقوله تعاىل . )1(}وعملُواْ الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ
ؤم وهلُونَأُنثَى ومعواْ يا كَاننِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نوقولـه  . )2(}م

عد والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ تصيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيبا من دارِهم حتى يأْتي و{تعاىل 
اديعالْم فلخالَ ي إِنَّ اللّه ا {وقوله تعاىل . )3(}اللّهفَإِم ودضٍ ععبل كُمضعا بيعما جهنبِطَا مقَالَ اه

ولَـو أَنَّ أَهـلَ   {وقوله تعاىل . )4(}فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى
انواْ رى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَالْقُ

 )6(}بويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسـ   ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا{وقوله تعاىل. )5(}يكِْسبونَ
ويا قَـومِ  {وقوله تعاىل .  )7(}ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسرا{وله تعاىل وق )6(}بيحتِس

م والَ تتولَّـواْ  استغفرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيه يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتكُ

                                 
  .  29ـ  28/ سورة الرعد  )1(
  .  97/ سورة النحل  )2(
  .  31/ سورة الرعد  )3(
  .  123/ سورة طه  )4(
  .   96/ سورة األعراف  )5(
  .  3ـ  2/ سورة الطالق  )6(
  .  4/ سورة الطالق  )7(



 

ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلجنيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ من {وقوله تعاىل . )1(}منيمجرِ
 وقولـه تعـاىل  . )2(}فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساء ما يعملُونَ

وقولـه تعـاىل   . )3(}ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى{
فَلْيحذَرِ الَّـذين  {وقوله تعاىل . )4(}لنفْتنهم فيه ومن يعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا{

وما أَصابكُم مـن  {وقوله تعاىل . )5(}عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليميخالفُونَ 
وأَن احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه {وقوله تعاىل . )6(}مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍ

أَه بِعتالَ تو  رِيـدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَإِن ت كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع وكنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهو
واضرِب لَهـم  {وقوله تعاىل . )7(}اللّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ

ثَلًا رمأَع ننِ ميتنا جمهدأَحا للْنعنِ جلَيلٍجخا بِنماهفَفْنحابٍ و{إىل قوله }.. ن  ـرِهيطَ بِثَمأُحو
ي ك بِربفَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِ

  .     وغريها من اآليات اليت تضمنها البحث . )8(}أَحدا
وعرضت يف هذا الفصل بعض النمـاذج  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة :  املبحث الثالث  

  .والشدة والشقاوة والرخاء يف السعادة  التغيريسنة القرآنية اليت حتققت فيها 
  .  ليت ينتهي إليها الباحث النتائج واملقترحات ا وتتضمن أهم -: اخلامتة 
وأيت البحث بذكر فهارس عامة للرسالة تسهل للقارئ الوصول إىل ما يريد كفهـارس   

  .اآليات وفهارس األحاديث وفهارس اآلثار وفهارس األعالم والفهرس العام للبحث 

                                 
  .  52/ سورة هود  )1(
  .  66/ سورة املائدة  )2(
  .  124/ سورة طه  )3(
  . 17/ سورة اجلن  )4(
  .  63/ سورة النور  )5(
  . 30/ سورة الشورى  )6(
  .  49/ سورة املائدة  )7(
  .  42ـ  32/ سورة الكهف  )8(



 

لعالقة أما عن منهجي يف البحث فلقد مجعت ما يتعلق بالسنة الواحدة من اآليات مستنبطاً ا 
مسترشداً يف ذلك بأقوال أهل العلم واالختصاص حبيث ، بني هذه السنة واآليات املندرجة حتتها 

أخلص من هذه الدراسة إىل تقرير السنة وطبيعتها وأسباا ونتائجها وأثرهـا علـى األفـراد    
  : هذا وقد راعيت عند كتابيت للبحث األمور التالية . واجلماعات 

  . واضعها من املصحف الشريف بذكر رقم اآلية واسم السورة ـ عزو اآليات إىل م1
ـ ختريج األحاديث الواردة يف البحث خترجياً خمتصراً ؛ أقتصر فيه على عـزو احلـديث إىل   2

فإن ورد احلديث يف صحيحي البخاري ومسلم اكتفيت بذكر رقمه فيهما ورقم اجلزء ، موضعه 
وإن ورد يف ، بذكر رقمه ورقم اجلزء والصفحة  وإن ورد يف أحدمها اكتفيت أيضاً، والصفحة 

غريمها ذكرت ما تيسر يل الوقوف عليه مبيناً اسم الكتاب الوارد فيه ورقمـه ورقـم اجلـزء    
والصفحة موضحاً حاله من حيث الصحة والضعف مستعيناً يف ذلك بأحكام أهل الشـأن مـا   

  . استطعت إىل ذلك سبيال 
  . أورده يف البحث بذكر اسم املرجع أو املصدر باجلزء والصفحةـ االلتزام بالتوثيق العلمي ملا 3
: ـ أزود البحث بالكشافات اليت تعني على الوصول إىل معلومة ما يف البحث ومـن ذلـك   4

  . كشاف اآليات وكشاف األحاديث وكشاف اآلثار وكشاف األعالم وغريها 
  . ـ أزود البحث بفهرس للمصادر واملراجع وفهرس عام للبحث 5

ويف ختام هذا البحث أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان والعرفان ملن أسـدى إيلَّ النصـح   
فوجهين وأرشـدين  ، فأفدت من علمه الغزير وروحه األبوية اليت غمرين ا ، ومشلين بالتوجيه 

وبذل معي جهداً مشكوراً طوال فترة اإلشراف إىل أن متكنت بفضل اهللا مث حبسن توجيهه مـن  
. حممد بن عمـر بـازمول   / فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور . لى هذه الصورة إخراج عملي ع

، وال أَستطيع أَنْ أَقولَ لـه شيئاً إالَّ جزاك اهللا عني خري اجلـزاء  ، ومهما قلت فلن أُوفيه حقَّه 
  .  وسدد خطاك، ونور اهللا دربك 

سليمان بن صـادق  / كتور الشيخ الد: كما أتقدم بالشكر اجلزيل للمناقشني الفاضلني 
حممد عبد املوىل مجعة ـ سلمهما اهللا ورعامهـا ـ لتفضـلهما     / البرية وفضيلة الشيخ الدكتور 

  .  فأسأل اهللا أن جيزيهما خري اجلزاء إنه مسيع جميب . بقبول مناقشة هذه الرسالة 



 

دائماً حيثُّين وكان ، الذي ثابر على تشجيعي يف حبثي كثرياً ، مثَّ ال أَنسى والدي العزيز 
على العمل اجلاد ؛ ووالديت الكرمية اليت متطرين دائماً بوابلٍ من الدعوات اليت كان هلا اَألثر الكبري 

 -كانت عوناً يل ما فتئت تساعدين مبا تستطيع ومثَّ زوجيت احلبيبة اليت ، على مسرييت التعليمية 
  .اجلزاء  فجزاهم اهللا عين خري ،يف إمتام حبثي  –بعد اهللا 

وكلية ، كما أسجل شكري وتقديري للجهود الكرمية اليت تبذهلا جامعة أم القرى عامة 
  . فجزاهم اهللا خرياً ، لتيسري العلم أمام طالبه ، الدعوة وأصول الدين خاصة 

والشكر موصول إىل كلية املعلمني بالقنفذة ـ وأخص قسم الدراسات القرآنية ـا ـ    
أسامة أمحد مؤمن رئيس قسم الدراسات القرآنية الذي ما فتئ يشجعين / وعلى رأسهم الدكتور 

  .       ويذلل يل ما أجده من صعوبات حىت أمتَّ اهللا علي نعمة إمتام هذا البحث 
، وال يفوتين تسجيل شكري ودعائي جلميع أساتذيت ومشاخيي الذين أفـادوين كـثرياً   

من أعانين يف هذا البحث سـواًء بتقـدمي    وكل، وإلخواين وأخوايت ومجيع زمالئي وأصدقائي 
فلهم مين كل شكر وتقدير وجزاهم اهللا عين كـل  ، نصيحة ومشورة أو إبداء تشجيع وحتفيز 

  .   خري 
 سيان ، عمله إنسان  ؛فهذا عملي بني أَيديكم ، وبعداخلطأ  والن هعكان مثَّ  فإنْ، من طَب

وأَسأله سبحانه وتعاىل العفو ، فعذراً على ماكان  وإنْ كان غري ذلك، صواب فهو من الرمحن 
واهللا أسأل أن يرزقين اإلخالص والقبـول يف القـول   ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، والغفران 
  . وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، والعمل 
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  :التمهيد 

  .اإلهلية  تعريف السنن :أوالً 

  : تعريف السنة لغة  

وسنة ، ج الطريق : والسنن ـ بفتح السني وتشديدها ـ تعين، مجع سنة : السنن
وسنن ـ بفتح السني والنون دون تشديدمها ـ هي ، الكتاب منهجه وطريقته اليت كتب ا 

  . هرها تنحى الرجل عن سنن اخليل أي نزل عن ظ: وتقول العرب ، ظهر اخليل 

كما . وسنن ـ بكسر السني دون تشديدها ـ تعين السكة اليت حيرث ا يف األرض 
الَ تأْخذُه سنةٌ {تعين سنن ـ بكسر السني دون تشديدها ـ الغفلة والنعاس كما يف قوله تعاىل 

سني وتشديدها ـ هلا والسنن ـ بضم ال.  )1( }لسماوات وما في اَألرضِوالَ نوم لَّه ما في ا
  .      )2(السنة مبعىن الفهدة والدبة ودائرة الوجه : معان منها 

ومن ، وللكلمة أصل صحيح ذه املعاين كلها وغريها يف كالم العرب والقرآن الكرمي 
: وسن اإلبل ، سن املاء ؛ إذا داوم على صبه : كما يف قوهلم ، ذلك الدوام والثبات على األمر 

  .    )3(إذا صقلها وحدها  : وسن النصل ، داوم على رعيها واإلحسان إليها مبعىن 

.  )1(سواء كانت مرضية أو غري مرضية ،  )4(والسنة يف األصل هي الطريقة والسرية 
  . )3(أي طرق طريقة حسنة ؛  )2() من سن سنة حسنة (  ومنه قول النيب 

                                 
  . 255/ سورة البقرة  )1(
  ) .سنن ( املثلث البن السيد البطليموسي مادة : انظر  )2(
  .  2/ السنة اإلسالمية بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني لعبد الرؤوف شليب  )3(
النهاية يف غريب احلديث واألثر ، )  133/  1( خمتار الصحاح للرازي ، )  225/  13(  لسان العرب البن منظور )4(

   ) .  267/  3( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز آبادي ، )  1022/  2(واألثر البن األثري 



 

اهللا تعاىل قد تقال لطريقة حكمته  وسنة، طريقته اليت كان يتحراها  وسنة النيب 
لَن تجِد  {و، )4(}سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا{وطريقة طاعته حنو 
رض املقصود ال فنبه على أن وجوه الشرائع وإن اختلفت صورها فالغ. )5(}لسنت اللَّه تحوِيلًا 

والسنة . )6(وهو تطهري النفس وترشيحها للوصول إىل ثواب اهللا تعاىل وجوارهتلف وال يتبدل خي
   .  )8(وسن اهللا سنة أي بني طريقاً قومياً، بينها : وسنها اهللا للناس، )7(حكمه وأمره ويه : من اهللا 

ولفظ ، اثلة السنة هي العادة يف األشياء املتم: السنة فيقول رمحه اهللا ف ابن تيمية ويعر
السنة يدل على التماثل فإنه سبحانه إذا حكم يف األمور املتماثلة حبكم فإن ذلك ال ينقض وال 

، إذا وقع تغيري فذلك لعدم التماثلو، بني املتماثلني  رقبل هو سبحانه ال يف، يتبدل وال يتحول 
لى هذا يف مواضع وأنه سبحانه يسوي بني املتماثلني ويفرق بني املختلفني كما دل القرآن ع

ومن هذا الباب صارت قصص املتقدمني . )9(}أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني{كقوله تعاىل 
منا يكون إذا كان واالعتبار إ، ولوال القياس واطراد فعله وسنته مل يصح االعتبار ا ، عربة لنا 

وقال يف موضع . )10( ي كثريةوه، ظريه كاألمثال املضروبة يف القرآن حكم الشيء حكم ن
والسنة هي العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثل ما فعل بنظريه األول وهلذا أمر : آخر

                                                                                                    
  ) . 415/  1( التعاريف للمناوي ، )  161/  1( التعريفات للجرجاين  )1(
  ) .   1017( كتاب العلم ـ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ـ رقم احلديث )  2059/  4( سلم أخرجه م )2(
  ) .   267/  3( بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي  )3(
  . 23/ سورة الفتح  )4(
  . 43/ سورة فاطر  )5(
  ) . 245/  1( املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين  )6(
  ) .  225/  13( لسان العرب ، )  1558/  1( آبادي  القاموس احمليط للفريوز )7(
  ) . 225/  13( لسان العرب  )8(
  . 35/ سورة القلم  )9(
  ) .   55/  1( جامع الرسائل البن تيمية : رسالة يف لفظ السنة يف القرآن ـ ضمن كتاب  )10(



 

واالعتبار أن ، )1(}عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِلَقَد كَانَ في قَصصهِم {سبحانه وتعاىل باالعتبار وقال 
  .     )2(مه يقرن الشيء مبثله فيعلم أن حكمه مثل حك

يف القرآن الكرمي عادة مبعىن ما بين اهللا لإلنسانية من طرق واجتاهات ) سنة ( ولقد جاءت كلمة 
دون أن تتغري هذه القوانني أو ، األمم السابقة اليت جعلها اهللا قوانني ثابتة يف البشر والوجود كله 

  . )4(مل يتغري :أي . )3(}لَم يتسنه ك وشرابِكفَانظُر إِلَى طَعام{كما قال تعاىل ، تتبدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  . 111/ سورة يوسف  )1(
  ) .   20/  13( جمموع الفتاوى البن تيمية  )2(
  . 259/ سورة البقرة  )3(
  . 37/ تنوير املقباس من تفسري ابن عباس : انظر  )4(



 

  

  

  

  :  تعريف السنة اصطالحاً  

نظر العلماء إىل ، ومبجيء اإلسالم وازدهار العلوم اإلسالمية اليت قامت حول القرآن 
  . كمصطلح من خالل اختصاصهم واهتمامهم ) سنة ( لفظ أو كلمة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تطلق على سرية : فالسنة عند احملدثني
، سواًء كانت قبل البعثة أو بعدها،صفة خلُقية راجعة إىل طبائعه النفسية يف حالة الرضا والغضب

  . )1(وذا ترادف السنة احلديث يف املضمون واملرتلة . أو إشارة منه أو ما هم به : وزاد بعضهم 

ث اليت قاهلا عليه الصالة والسالم يف خمتلف األغراض واملناسبات ؛ األحادي: والسنة القولية هي 
: والسنة الفعلية هي . كخطبة اجلمعة واألعياد وتوجيهاته بالتربية واإلرشاد وتعليم أمور الدين 

  . أفعاله وكيفية القيام ا كأدائه للصالة واحلج يف األفعال واألقوال ومجيع احلركات 

ما أَقَر صحابته عليه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو مبوافقته  :والسنة التقريرية هي 
مثل ما روي عن الصحابيني اللذين خرجا يف سفر فحضرما الصالة ومل ، وإظهار استحسانه 

فلما ، مث وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة ومل يعدها اآلخر ، فتيمما وصليا ، جيدا ماًء 
فقال عليه الصالة ، مها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقر كالً منهما على ما فعل قصا أمر

لك ( وقال للذي أعاد صالته ) أصبت السنة وأجزأتك صالتك ( والسالم للذي مل يعد الصالة 
  .  )2(مرتني ) األجر 

                                 
  . 47/ السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي  )1(
( بلفظ  433رقم احلديث )  213/  1( وأخرجه النسائي ،  338رقم احلديث )  146/  1( أخرجه أبو داود  )2(

هذا حديث : وقال  632رقم احلديث )  286/  1( وأخرجه احلاكم يف مستدركه  ،) أما أنت فلك مثل سهم مجع 
  .   327رقم احلديث )  69/  1( صحيح يف كتابه صحيح أيب داود : وقال األلباين عنه . صحيح على شرط الشيخني 



 

عهد النبوة وهي ما مل يكن عليه املسلمون يف ، وتقابل السنة عند أهل احلديث البدعة 
ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم ، أي ما استحدث يف الدين يف القرون التالية ، والراشدين 

  .  )1() كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ( 

سواء طريقته ، وأريد به الطريقة  كما ورد هذا اللفظ كثرياً يف كالم رسول اهللا 
الصالة والسالم للمسلمني لكي يتعلموا أمور دينهم  ويف كل تشريع منه عليه، العملية أو القولية 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ( ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم  ، ودنياهم 
ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان ، وأجر من عمل ا من غري أن ينقص من أجورهم شيئاً 

  .    )3( )2() ن أوزارهم شيئاً عليه وزرها ووزر من عمل ا من غري أن ينقص م

والسنة من حيث النظرة التشريعية العملية والتقريرية منفصلة عن احلديث الذي هو السنة 
ولعل الدليل على ذلك هو أن جماميع . أما من حيث العمل واملرتلة التشريعية فيتفقان ، القولية 

وهي جماميع لسنة ... وابن ماجه  كسنن أيب داود والنسائي) السنن ( احلديث تعنونُ باسم 
  .  )4(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس ألحاديثه فقط 

كما أصبحت السنة هي املصطلح املأثور الذي يطلق على آراء أهل السنة واجلماعة 
واستعمل املصطلح ذا املعىن مقابالً . الذين ينأون عن االحنراف العقيدي وحياربون البدع 

وانقسام املسلمني إىل سنة وشيعة أمر معروف يف الفكر اإلسالمي والغريب ) . عة الشي( ملصطلح 
  . على السواء 

                                 
رقم )  126/ 4( وأخرجه أمحد يف مسنده ، وصححه األلباين  4607رقم )  610/  2( أخرجه أبو داود  )1(

رقم   ) 550/  1( وأخرجه النسائي يف سننه الكربى ، حديث صحيح ورجاله ثقات : قال شعيب األرناؤوط  17184
وأخرجه ابن ماجه .  332رقم )  176/  1( وأخرجه احلاكم يف مستدركه .  5892رقم )  449/  3(     1786

  .  5رقم )  179ـ  178/  1( وأخرجه ابن حبان ، 46رقم  )  18/  1( يف سننه        
  .  6حاشية /  2سبق خترجيه يف صفحة  )2(
  . 22/ السنة اإلسالمية بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني  )3(
  . سنة : دائرة املعارف اإلسالمية مادة  )4(



 

، وجند يف القرآن الكرمي إشارات كثرية إىل أمهية سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ينطق عنِ وما ـ  ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوىـ  والنجمِ إِذَا هوى{ومن ذلك قوله تعاىل 

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد {وقوله ، )1(} الْهوى
  . )2(} الْعقَابِ

ففي ، أما السنة عند الفقهاء فترد مبعان كثرية على حسب استعماهلا يف فروع الفقه 
فرائض الصالة وسننها وفرائض الصوم :  مقابل الفروض أو الفرائض فيقولون العبادات ترد يف

طالق : ويريدون بالسنة يف أحكام الطالق ما قابل البدعة فيقولون ، واحلج وسننهما وهكذا 
  . سين وهو ما كان يف طهر مل ميسها فيه وطالق بدعي وهو ما كان على غري ما عليه السني 

فهي من جهة تنقسم إىل سنة هدى وسنة : لفقهاء إىل عدة أقسام أخرى كما تنقسم السنة عند ا
وما فعله على سبيل ، فما فعله عليه الصالة والسالم على سبيل العبادة فهي سنة هدى ، زوائد 

  . ومن جهة ثانية تنقسم إىل سنة مؤكدة وسنة غري مؤكدة أو خفيفة . العادة فهي سنة زوائد 

فهي صفة ، اء بأا عمل يرجح ويستحسن فعله على تركه كما تعين السنة عند الفقه
وتعترب وحياً من اهللا ،  لفعل املكلف كاحلرام والفرض واملكروه مبا ثبت عن طريق فعل النيب 

.  )3(}إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىـ  وما ينطق عنِ الْهوى{والدليل قوله تعاىل ، على أرجح األقوال
  . )4(كما أن اهللا مل يتول حفظه بنفسه كما هو األمر يف القرآن ، تابته وتالوته وإن مل نؤمر بك

أما السنة يف التشريع اإلسالمي فهي املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي يف إثبات األحكام 
  . فعلية وقولية وتقريرية وهذا على أرجح اآلراء : الشرعية وهي ثالثة أقسام أيضاً 

                                 
  . 3ـ  1/ سورة النجم  )1(
  . 7/ سورة احلشر  )2(
  . 4ـ  3/ سورة النجم  )3(
 9: صـ / م1982هـ 1402تاذ مصطفى كمال ـ من تونس ـ إىل ملتقى السنة باجلزائر البحث املقدم من األس )4(
.  



 

، سالم يف خمتلف العصور بالسنة قدر اهتمامهم بالقرآن الكرمي ولقد اهتم علماء اإل
وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يترقبون النيب صلى اهللا عليه وسلم عند مشيه وقعوده ونومه 

ألن كل ما صدر منه صلى اهللا عليه ، ويقظته وأكله وشربه وركوبه اخليل وعبادته واستغفاره 
ولقد دون علماء اإلسالم . و على سبيل االستحسان وسلم فهو تشريع على سبيل الوجوب أ

وخدام السنة هذه األشياء وصنفوا أحكامها من حيث نسبتها إىل القرآن الكرمي من جهة 
ويف هذه احلالة ال تعد ، فما مل ينص عليه القرآن حكّمت فيه السنة ، االستدالل واالحتجاج 

  : السنة مع القرآن إال واحدة من ثالث 
 من الواحد احلكم على والسنة القرآن توارد فيكون وجه كل من له موافقة تكون أن اأحده" 
  .  وتظافرها األدلة توارد باب
  .  له وتفسريا بالقرآن أريد ملا بياناً تكون أن الثاين
 خترج وال حترميه عن سكت ملا حمرمة أو إجيابه عن القرآن سكت حلكم موجبة تكون أن الثالث
 فهو القرآن على زائدا منها كان فما،  ما بوجه القرآنالسنة  تعارض فال.  األقسام هذه عن

 اهللا كتاب على هلا تقدميا هذا وليس،  معصيته حتل وال فيه طاعته جتب  النيب من مبتدأ تشريع
 مل القسم هذا يف يطاع ال  اهللا رسول كان ولو،   رسوله طاعة من به اهللا أمر ملا امتثال بل
 ال القرآن وافق فيما إال طاعته جتب مل إذا وإنه،  به املختصة طاعته وسقطت،  معىن لطاعته يكن
لرسولَ فَقَد من يطعِ ا{ تعاىل اهللا قال وقد،  به ختتص خاصة طاعة له يكن مل؛ عليه زاد فيما

اللّه لرسو سنن لبطلت القرآن نص على كانت زائدة سنة كل رد لنا ساغ فلو.  )1(} أَطَاع 
 من والبد سيقع بأنه  النيب أخرب الذي هو وهذا،  القرآن عليها دل سنة إال كلها  اهللا

  .  )2("  خربه وقوع

والسنة يف الفكر هي جمموعة القوانني اليت يسري وفقها الوجود كله وتتحرك مبقتضاها " 
أو حركة إال وهلا  وما يف الكون ذرة، وحتكم جزئياا ومفرداا فال يشذّ عنها خملوق . احلياة 

                                 
  .  80/ سورة النساء  )1(
  ) .  309ـ  307/  2( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم : انظر  )2(



 

وما من كوكب أو جنم ، فكل الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات له قانون . قانون وسنة 
وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقْلَة . إال وله قانون ال إرادي أو ال ذايت يسري وفقه 

وسلبت اإلرادة من كل .  حضارية إال وهلا قانون أيضاً يتجلى يف األسباب والعوامل املؤدية إليها
الكائنات املخلوقة إال اإلنسان ؛ ولذلك كان هو وحده املطالب بالبحث عن هذه السنن 
ومعرفتها يف احلياة املبثوثة فيها مبثابة األسرار واأللغاز لالضطالع بإعمار األرض وأعباء 

  .  )1(" االستخالف 

نسان وال تتبع عقيدة أحد والسنن من حيث هي قانون رباين يف الوجود متاحة لكل إ
وإمنا . أمؤمن هو أم ملحد ؟ إال ما كان من السنن اخلاصة باملؤمنني أو الكافرين ، من البشر 

ويعز اهللا األمم حني . ال حيايب أحداً ، السنن هي قانون اهللا العادل يف اخللق املؤثر يف حياة الناس 
وهذا ، ت حني تركن إىل الباطل واهلوان ويذيقها من جزاء ما عمل، تأخذ بسنن العزة والتمكني 

ولعل من ذلك األمة اإلسالمية اليت أنعم اهللا عليها بالتمكني . هو املشاهد يف تاريخ األمم 
واالستخالف والتأمني وفتح عليها بركات من السماء واألرض كما وعدها خالل فترة من 

قام تغري حاهلا من االستخالف ويوم أن ختلت عن السنن اليت وصلت ا إىل هذا امل. التاريخ 
  .   )2(وصارت إىل الصورة اليت هي عليها اآلن ، والتأمني إىل الضعف واهلوان 

وباستقراء آيات القرآن املبنية على احلكمة والتصرف املطلق لإلرادة اإلهلية جند أن هللا عز 
  :وجل يف خلقه قسمني من السنن 

  : ها باإلرادة القدرية اخللقية الكونية ـ وهي السنن الكونية ـ واليت يعرب عن: أوهلما 

اليت يقال ،  )4(الشاملة جلميع املوجودات ،  )3(اإلرادة واملشيئة املستلزمة لوقوع املراد 
ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء {قال تعاىل . ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن : فيها 

                                 
  . 27/ سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها حملمد هيشور : انظر  )1(
  .  10/ ينبغي أن تصحح حملمد قطب مفاهيم : انظر  )2(
  ) .  187/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )3(
  ) .   113/  1( شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي : انظر  )4(



 

فَمن يرِد اللّه أَن يهديه {وقال تعاىل  )1(} لَّا بِاللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَدااللَّه لَا قُوةَ إِ
مي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَن ي رِدن يمالَمِ وِإلسل هردص حرشاء ي

ي كونَكَذَلنمؤالَ ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللّهعي إِنْ {وقال تعاىل  )2( }جحصن كُمنفَعالَ يو
وقال تعاىل    )3(} أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه ترجعونَ

. وهذه اإلرادة متضمنة ملا وقع دون ما مل يقع . وأمثال ذلك  )4(} ما يرِيد ولَكن اللّه يفْعلُ{
أو ، وقد يكون الشيء مراداً هللا غري حمبوب ؛ بل أراده إلفضائه إىل وجود ما هو حمبوب له 

  .   )5(لكونه شرطاً يف وجود ما هو حمبوب له 

  : الدينية األمرية الشرعية ـ وهي السنن الشرعية ـ واليت يعرب عنها باإلرادة : وثانيهما 

وحمبة أهله والرضا عنهم ، وهي حمبة املراد ورضاه  )6(اإلرادة املتضمنة للمحبة والرضى 
.  )8(فهو مراد إرادة شرعية دينية متضمنة أنه حيب ما أمر به ويرضاه .  )7(وجمازام باحلسىن 
يرِيد اللّه ليبين {وقوله تعاىل  )9(} الَ يرِيد بِكُم الْعسرو يرِيد اللّه بِكُم الْيسر{ وهذا كقوله تعاىل 

يمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو كُملن قَبم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيأَن ـ  ل رِيدي اللّهو
هونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتاييمظالً عييلُواْ ممأَن ت اتـ  و نكُمع فِّفخأَن ي اللّه رِيدي

ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد {وقال تعاىل  )10(} وخلق اِإلنسانُ ضعيفًا

                                 
  .  39/ سورة الكهف  )1(
  .  125/ سورة األنعام  )2(
  .  34/ سورة هود  )3(
  .  253/ سورة البقرة  )4(
  ) .  413ـ  412/  5( منهاج السنة النبوية : انظر  )5(
  ) .  113/  1( شرح العقيدة الطحاوية : انظر  )6(
  ) .  190ـ  187/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )7(
  ) . 413ـ  412/  5( منهاج السنة النبوية : انظر  )8(
  .  185/ سورة البقرة  )9(
  .  28ـ  26/ سورة النساء  )10(



 

ت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيونَلكُر{وقال تعاىل  )1(} ش نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن
وهذه اإلرادة ال تستلزم وقوع املراد إال أن يتعلق .  )2(} الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا

  .  )3(به النوع األول من اإلرادة 
 حق يف جيتمعان مطلق وخصوص عموم القدرية كونيةال واإلرادة الدينية الشرعية اإلرادة بنيو" 

. )4("  يالعاص حق يف القدرية الكونية اإلرادة وتنفرد،  املطيع املخلص  
 يف ال الشرع يف عليهم قضاها و وأرادها عباده مجيع من العبادة شاء إمنا وتعاىل تبارك اهللاو"

 فله ذلك يف خالف ومن،  اجلنة و رضاه فله منه وشاءه أراده مبا أتى و أمره أطاع فمن،  الكون
 ذلك من بد هلم يكن مل الكون يف وأرادها العبادة مجيعهم من تعاىل اهللا شاء ولو. النار و سخطه
 من شيء قدره و تعاىل قضائه عن خيرج وال سبيل من تعاىل اهللا معصية إىل ألحد يكن ومل

 ملا ناقض وال ألمره مضاد وال حلكمه معقب وال لقضائه راد ال فإنه،  ذرة مثقال املخلوقات
،   كافرهم و ملؤمنهم عامة شرعا عباده من للعبادة منه املشيئة وهذه،  قدره ملا دافع وال أبرمه
 املشيئة فوافقوا املشيئتان فيهم اتفقت فلهذا للمؤمنني فخاصة القدرية الكونية للعبادة مشيئته وأما

 سبق ملا الشرعية املشيئة يوافق فلم الكافر وأما،  يةالكون القدرية املشيئة يف هلم سبق ملا الشرعية
 منها ألحد خروج ال القدرية الكونية املشيئة أن ذا فتبني الشقاوة من القدرية املشيئة يف عليه
 سبق كان فمن الشرعية املشيئة وأما،  السعادة أو بالشقاوة له سبقت سواء،  عنها له حميد وال
:  أربعة األقسام كانت وهلذا" )5(" كذلك كان خيالف أو كذلك انك يوافقها أنه القدرية يف له  

 أراده اهللا فإن الصاحلة األعمال من الوجود ىف وقع ما هو و اإلرادتان به تعلقت ما:  أحدها
.       كان ملا ذلك لوال و فوقع كون إرادة أراده و رضيه و حبهأ و به فأمر شرع و دين إرادة

                                 
  .  6/ سورة املائدة  )1(
  .  33/ سورة األحزاب  )2(
  ) .  190ـ  187/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )3(
  ) .  14/  1( فتح ايد شرح كتاب التوحيد : انظر  )4(
  ) .  84ـ  83/  1( معارج القبول بشرح سلم الوصول للحكمي : انظر  )5(



 

 ذلك فعصى الصاحلة األعمال من به اهللا أمر ما هو و فقط الدينية إلرادةا به تعلقت ما:  والثاين
.  تقع مل ولو وقعت لو يرضاها و حيبها هو و دين إرادة كلها فتلك الفجار و الكفار األمر  

 ا يأمر مل الىت احلوادث من شاءه و قدره ما هو و فقط الكونية اإلرادة به تعلقت ما:  والثالث
 ال و بالفحشاء يأمر ال هو إذ؛  حيبها ومل يرضها ومل ا يأمر مل فإنه،  عاصيامل و كاملباحات
 اهللا شاء ما فإنه،  وجدت وملا كانت ملا هلا وخلقه وقدرته مشيئته ولوال الكفر لعباده يرضى
                                                                  .  يكن مل يشأ مل ما و كان
.)1( واملعاصي املباحات أنواع من يكن مامل فهذا،  هذه وال اإلرادة هذه به تتعلق مامل:  بعوالرا  

 مها وال واحدا ليستا واحملبة املشيئة أن والسنة الكتاب عليه ودل احملققون األئمة عليه الذيو" 
 إبليس وجود كمشيئته:  فاألول،  كونه يشاء ال ما وحيب حيبه ال ما يشاء قد بل،  متالزمان
 الكفار إميان كمحبته:  والثاين.  لبعضه ضهغب مع الكون يف ما جلميع العامة ومشيئته وجنوده
 كان شاء ما فإنه كله لوجد ذلك شاء ولو.  الفاسقني وتوبة الظاملني وعدل الفجار وطاعات

.  )2("  يكن مل يشأ مل وما  
 والقضـاء  واحلكـم  توالكلمـا  مراأل سم ايف مثله يرد اإلرادة سم ايف الوارد التقسيم وهذا" 

  .)3( يشرع ديين وإىل يقدر كوين إىل ينقسم كله هذا فإن،  وحنوه واإلرسال والبعث والكتاب

وهذا . متقاربة إن مل تكن متحدة ) العادة والطريقة والدوام والسنة ( وباجلملة فمعاين 
هللا يف تفسري قوله قال ابن عطية رمحه ا. ما جعل بعض املفسرين يشرحون السنة بالعادة 

ومعىن اآلية اإلخبار أن "  )4(}سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيالً{تعاىل
سنة اهللا تعاىل يف األمم اخلالية وعادته أا إذا أخرجت نبيها من بني أظهرها ناهلا العذاب 

" ووافقه أبو حيان يف تفسريه هلذه اآلية فقال .  )5(" بعده إال قليال واستأصلها اهلالك فلم تلبث 

                                 
  ) .  190ـ  187/  8(  جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر  )1(
  )  22/  1( العقيدة الواسطية البن تيمية : انظر  )2(
  ) .  133ـ  132/  18( جمموع الفتاوى : انظر  )3(
  . 77/ سورة اإلسراء  )4(
  ) .  477 / 3( البن عطية األندلسي احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر  )5(



 

ولن جتد ملا أجرينا به العادة حتويالَ منه إىل غريه إذ كل حادث له وقت معني وصفة معينة ونفي 
والسنة يف " وقال األلوسي يف تفسريه .  )1(" الوجدان هنا وفيما أشبهه معناه نفي الوجود 

وجاء فيه أيضاً ،  )2(" ومنها قوهلم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والعادة الطريقة : األصل 
عادة اهللا تعاىل : واملراد "  )3(}الَ يؤمنونَ بِه وقَد خلَت سنةُ اَألولني {عند تفسري قوله تعاىل 

  .  )4(" فيهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  ) .  167/  5( البحر احمليط : انظر  )1(
  ) .  65/  4( روح املعاين : انظر  )2(
  . 13/ سورة احلجر  )3(
  ) .  19/  14( روح املعاين : انظر  )4(



 

  

  . تغيري اتمعات : املراد بـ : ثانياً 

وتغري الشيء عن ،  )2(وهو انتقال الشيء من حالة ألخرى ،  )1(التبديل: يري هو التغ
ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم {ويف الترتيل العزيز ، وغيره حوله وبدله كأنه جعله غري ما كان ، حاله حتول 

حىت يبدلوا : معناه : قال ثعلب .  )3(}ِسهِميغيرواْ ما بِأَنفُ يك مغيرا نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى
  .  )4(ما أمرهم اهللا 

غريت : يقال ، دمها لتغيري صورة الشيء دون ذاتهأح: والتغيري يقال على وجهني " 
غريت غالمي ودابيت إذا : لتبديله بغريه حنو : والثاين ، داري إذا بنيتها بناء غري الذي كان 

   .  )6("  )5(} يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِمللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى إِنَّ ا{أبدلتهما بغريمها حنو 

أوحى اهللا إىل نيب من أنبياء بين : رضي اهللا عنه قالأخرج ابن أيب حامت عن إبراهيم  "
إسرائيل أن قل لقومك أنه ليس من أهل قرية وال أهل بيت يكونون على طاعة اهللا فيتحولون إىل 

 إن تصديق ذلك يف كتاب اهللا تعاىل : صية اهللا إال حتول اهللا مما حيبون إىل ما يكرهون مث قال مع
  .  )7() "  إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم (

من النعمة واإلحسان  ) إن اهللا ال يغري ما بقوم(  " يف تفسري هذه اآليةوقال السعدي 
بأن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفر ومن الطاعة إىل  ) أنفسهمحىت يغريوا ما ب( ورغد العيش 

املعصية أو من شكر نعم اهللا إىل البطر ا فيسلبهم اهللا إياها عند ذلك وكذلك إذا غري العباد ما 

                                 
  ) . 114/  2( احملرر الوجيز ، )  460/  1( تفسري البيضاوي  )1(
  ) . 191/  1( التعاريف للمناوي  )2(
  . 53/ سورة األنفال  )3(
  ) . 37/  5( لسان العرب  )4(
  . 11/ سورة الرعد  )5(
  ) . 368/  1( املفردات يف غريب القرآن  )6(
  ) . 617/  4( الدر املنثور  )7(



 

من املعصية فانتقلوا إىل طاعة اهللا غري اهللا عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إىل اخلري  بأنفسهم
   )1( .هـ . أ  " الرمحةوالسرور والغبطة و

بل قد حيصل ، كون نتيجة لتغيري مجيع الناس حلالتهم فحسب وتغيري اهللا حلالة الناس ال ي
 قوله تعاىلقال القرطيب يف تفسريه ل. التغيري اإلهلي بسبب التغيري احلاصل من بعضهم دون بعض 

}واْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغالَ ي ا إِنَّ اللّهفُِسهِمأخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ال يغري  " )2(}بِأَن
ما بقوم حىت يقع منهم تغيري إما منهم أو من الناظر هلم أو ممن هو منهم بسبب كما غري اهللا 
باملنهزمني يوم أحد بسبب تغيري الرماة بأنفسهم إىل غري هذا من أمثلة الشريعة فليس معىن اآلية 

د عقوبة إال بأن يتقدم منه ذنب بل قد ترتل املصائب بذنوب الغري كما قال أنه ليس يرتل بأح
  لك وفينا الصاحلون قال4("  )3()  نعم إذا كثر اخلبث (وقد سئل أ( .  

بل قد ، أو العكس ، والتغيري من الناس ال يلزم أن يكون من حالة أحسن إىل حالة أسوأ 
جاء يف . حالة أسوأ إىل حالة أسوا منها  أو من ،يكون من حالة أحسن إىل حالة أحسن منها 

ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِم {قوله تعاىل تفسري 
يملع يعمس أَنَّ اللّهم "  )5(} و يعين ذلك ـ  ـ أي مشركي مكةوذلك إشارة إىل ما حل

قوم حىت  العذاب أو االنتقام بسبب أن اهللا مل ينبغ له ومل يصح يف حكمته أن يغري نعمته عند
فما كان من تغيري آل فرعون ومشركي مكة حىت غري اهللا :  فإن قلت  يغريوا ما م من احلال

ري احلال كما تغ:  قلت؟ نعمته عليهم ومل تكن هلم حال مرضية فيغريوها إىل حال مسخوطة 
املرضية إىل املسخوطة تغري احلال املسخوطة إىل أسخط منها وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول 
إليهم كفرة عبدة أصنام فلما بعث إليهم باآليات البينات فكذبوه وعادوه وحتزبوا عليه ساعني 

                                 
  ) . 414/  1( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي  )1(
) 2/237(وأضواء البيان للشنقيطي ) 69/ 3(فتح القدير للشوكاين : وانظر) 9/294(اجلامع ألحكام القرآن : انظر )2(

  .  
  .  2880رقم احلديث )  2207/  4( ومسلم ،  3168رقم احلديث )  1221/  3( أخرجه البخاري  )3(
  ) .   294/  9( انظر تفسري القرطيب  )4(
  .  53/ سورة األنفال  )5(



 

هال وعاجلهم مما كانت فغري اهللا ما أنعم به عليهم من اإلم أسوأيف إراقة دمه غريوا حاهلم إىل 
           .  )1("  بالعذاب

قال . والتغيري ال خيتص بنعمة دون غريها بل هو شامل للنعم كلها صغرت أم كربت 
قوم حىت يغريوا ما  ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على( قوله تعاىل يف تفسري  األلوسي

كون حبيث يغري نعمة أي نعمة أي مل ينبغ له سبحانه ومل يصح يف حكمته أن ي"  )بأنفسهم 
أي ذوام من ) ن األقوام حىت يغريوا ما بأنفسهمم(كانت جلت أو هانت أنعم ا على قوم 

األعمال واألحوال اليت كانوا عليها وقت مالبستهم للنعمة ويتصفوا مبا ينافيها سواء كانت 
  .  )2( " أحواهلم السابقة مرضية صاحلة أو أهون من احلالة احلادثة

فهو ، وكما أن التغيري ال خيتص بنعمة دون غريها فهو أيضاً ال خيتص بقوم دون آخرين 
  ألن املدلول العام للفظة ، سواء كانوا مؤمنني أم كافرين ، شامل لكل األقوام بدون ختصيص 

واحلق سبحانه مل خيصص هذه اجلماعة من الناس ،  )3(هو عبارة عن اجلماعة من الناس ) قوم ( 
والنكرة تفيد العموم ،  الواردة يف اآلية نكرة)  قوم (كما أن لفظة ، اللفظة على عمومها فتبقى 

بغض النظر ،  فمىت ما حقق الناس أسباب وجود السنة اإلهلية وقعت ما مل مينعها مانع ، بأصلها 
فهذه السنن مرتبطة باألمر والنهي والطاعة "  .عن دينهم أو أصلهم أو أي اعتبارات أخرى 

فاإلنسان إذا أتى األمر واجتنب النهي ووقف عند ، ملعصية واإلميان والكفر والتوحيد والشرك وا
رتكب املنهي عنه ووقع يف اوإذا أمهل األمر وخالفه و، حدود اهللا أصاب خري السنة الربانية 

واقع  فإذا حقق الناس العدل بينهم مثالً ؛ وطبقوه يف.  )4(" حدود اهللا أصاب شر السنة الربانية 
ويف املقابل مىت ما انتشر الظلم بني الناس ، حيام حتقق هلم النصر والتمكني ولو كانوا كفارا 

  . وأصبح مسيطراً عليهم عوقبوا باهلزمية والذل واهلوان ولو كانوا مسلمني 

                                 
  ) . 218/  2( الكشاف للزخمشري  )1(
  ) . 19/  10( روح املعاين لأللوسي  )2(
  ) . 232/  1( خمتار الصحاح  )3(
  . 51/ حممد أحمزون ـ ص / أمهية العلم بالسنن الربانية للدكتور : ـ مقال  115/ جملة البيان ـ العدد  )4(



 

فإن الناس مل يتنازعوا يف أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل  "رمحه اهللا قال ابن تيمية 
وال ينصر الدولة الظاملة وإن ، وهلذا يروى أن اهللا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،  كرمية

  .  )1("  كانت مؤمنة 

البشرية يف أي جانب من جوانب احلياة وهكذا يتبني لنا أن من سار على سنن اهللا من 
  .   موحداً فاز وظفر وإن كان ملحداً أو وثنياً مشركاً ومن حاد عنها خسر وإن كان مؤمناً

  : ومما سبق يتبني لنا أن السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات هي 

القوانني الكونية اليت جعلها اهللا تعاىل يف تبدل أحوال الناس وأمورهم إىل األحسـن أو األسـوأ   
  . حبسب ما يصدر منهم وفق علمه سبحانه وإرادته وحكمته  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  ) . 63/  28( جمموع الفتاوى  )1(
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  .تعريف األساليب : املبحث األول 

أنـتم يف  : يقـال  ، الطريق والوجه واملـذهب  : األساليب مجع أسلوب وهو يف اللغة 
: واألسلوب بالضم الفن يقـال ، فيه  الطريق تأخذ: واألسلوب ، أسلوب سوء وجيمع أساليب 

.   )1(وإن أنفه لفي أسلوب إذا كـان متكـربا   ، ني منه القول أي أفانأخذ فالن يف أساليب من 
  .  )2(الفنون املختلفة : واألساليب 

الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمـه  : هو يف االصطالح األسلوب و
أو هو املذهب الكالمي الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده مـن  ، واختيار ألفاظه 

  .  )3(أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به املتكلم كذلك ، كالمه 

  : وعليه فإن املراد بأساليب القرآن العظيم يف بيان السنن اإلهلية 

الطرق والوجوه اليت قرر ا القرآن الكرمي القوانني الكونية اليت أجرى عليها تبديل حال 
  . اتمعات 

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  ) . 473/  1( لسان العرب : انظر  )1(
  ) . 238/  1( املفردات يف غريب القرآن : انظر  )2(
  ) . 218/  2( لوم القرآن للزرقاين مناهل العرفان يف ع: انظر  )3(



 

  .ساليب بيان هذه األ: املبحث الثاين 

وتعددت أساليبه يف ذلك بـني  ، ان السنن اإلهلية اهتماماً عظيماً ياهتم القرآن الكرمي بب
حبيـث ال  تارة أخرى األسلوب غري املباشر وبني ، التصريح بلفظ السنة تارة األسلوب املباشر ب

ناًء علـى  وذلك بترتيب نتيجة ما ب، يذكر لفظ السنة نصاً ؛ وإمنا يفهم من اآلية داللة وفحوى 
قصة معينة أو يف احلديث عن شأن من شـؤون   يف سياقأو بذكرها ، شرط معني أو خرب معني 
فإن أساليب القرآن الكرمي يف بيان السنن اإلهليـة  على ما سبق  ناًءوب. الكفار أو األمم السابقة 

  : تنقسم إىل قسمني 

  . املباشر سلوب األ: أوالً 

  .  غري املباشرسلوب األ: ثانياً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  . بلفظ السنة التصريح وهو . املباشر سلوب األ: القسم األول 

حيث ورد اللفظ جمموعـاً  ، عشر موضعاً  ستةورد لفظ السنة يف القرآن الكرمي يف وقد 
الباقية بصـيغة  عشر  األربعةيف موضعني يف سورة آل عمران وسورة النساء ؛ وجاءت املواضع 

إىل  ستة منها مضـافةً  توجاء، إىل اهللا تعاىل  ضع منها مضافةًموا تسعة تكما جاء. اإلفراد 
  : هي  الترتيبعشر على  ستةواملواضع ال، وبقي موضع واحد فقط بدون إضافة ، الناس 

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ {قوله تعاىل /  1
، قد مضت وسلفت مين سنن فيمن كان قبلكم من األمم املاضية الكافرة : أي  )1(}ني الْمكَذَّبِ

بإمهايل واستدراجي إياهم حىت يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته إلهالكهم وإدالة أنبيـائي  
أي آخر أمر املكذبني  ) كَانَ عاقبةُ الْمكَذَّبِنيِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيف فَ( وقوله . عليهم 

فأنا أمهلهم وأستدرجهم حىت يبلغ أجلي الذي : وهذا يف حرب أحد وكأن اهللا عز وجل يقول 
  .  )2(" أجلته يف نصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوليائه وإهالك أعدائه 

ن قَبلكُم ويتوب علَـيكُم  يرِيد اللّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين م{قوله تعاىل /  2
يمكح يملع اللّهيريد اهللا أن يهديكم إىل ما شرع لكم من األحكام واآلداب املوافقـة  "أي )3(}و

  .  )4(ملصاحلكم احملتوية ملنافعكم وتلك سنته تعاىل يف الذين أنعم عليهم من األمم السابقة 

إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعـودواْ فَقَـد    قُل للَّذين كَفَرواْ{قوله تعاىل /  3
قل يا حممد للذين كفروا من مشركي قومك ؛ إن ينتهوا عما هم " أي  )5(}مضت سنةُ اَألولنيِ

 يغفر اهللا، ويثوبوا إىل اإلميان ، وقتالك وقتال املؤمنني ، عليه مقيمون من كفرهم باهللا ورسوله 
هلم ما قد خال وما مضى من ذنوم قبل إميام وإنابتهم إىل طاعة اهللا وطاعة رسـوله بإميـام   

                                 
  . 137/ سورة آل عمران  )1(
  ) .  109/  1( معامل الترتيل يف التفسري والتأويل للبغوي : انظر  )2(
  . 26/ سورة النساء  )3(
  ) .  36/  5( تفسري املنار حملمد رشيد رضا : انظر  )4(
  . 38/ سورة األنفال  )5(



 

فقد مضـت  ، وإن يعد هؤالء املشركون لقتالك بعد الوقعة اليت أوقعتها م يوم بدر . وتوبتهم 
مل يقبلوا و، إذ طغوا وكذبوا رسلي ، سنيت يف األولني منهم ببدر ومن غريهم من القرون اخلالية 

فأحلّ ؤالء إن عادوا حلربك وقتالك مثل الذين أحللت ، نصحهم من إحالل عاجل النقم م 
واملعىن أن الفرصة أمام أهل الكفـر  ، واآلية خطاب للذين كفروا يف كل عصر ومصر .  ))1م 

يشبه اإلنذار  ويف اآلية ما. ساحنة لينتهوا عما هم فيه من جتمع وحتزب حملاربة أهل احلق واإلميان 
  .  )2(وتأيت بعد التلبيغ والنصح ، والنذر سنة من سنن اهللا تسبق التعذيب واهلالك . والوعيد 

وما يأْتيهِم من رسـولٍ إِالَّ  ـ   ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك في شيعِ اَألولني{قوله تعاىل /  4
الَ يؤمنونَ بِه وقَد خلَت سـنةُ  ـ   نسلُكُه في قُلُوبِ الْمجرِمني كَذَلكـ   كَانواْ بِه يستهزِؤونَ

 نيلخيربنا اهللا عز وجل يف هذه اآليات أن رسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم لـيس  .  )3( }اَألو
ريهم مـن  بدعاً من الرسل الذين لقوا االستهزاء والسخرية واملعارضة من ارمني املتكربين وغ

وهي ظاهرة من الظواهر ، طوائف الباطل ولكن هذه سنة معروفة وموقف متكرر يف الرساالت 
، وال ينقصهم الدليل والربهان ، املرضية يف هؤالء املنحرفني واملفسدين الذين واجهوا أهل احلق 

طاعـة طريقـة   ولكنه العناد والتكرب الصادر عن األمراض النفسية املانع من اتباع احلق والتزام ال
وكثرياً ما يكون أهل اجلهل أقوى من غريهم يف التمسك بباطلهم حىت ولو . ومنهجاً يف احلياة 

ولقد شهد . ألن اجلهل يعمي عن رؤية احلق ، علموا ما صار إليه نظراؤهم وأقرام السابقون 
التـاريخ  وظهرت آثارها يف حقـب  ، التاريخ بوجود هذه الظواهر واحلاالت يف األمم املاضية 

، فكانت عوامل هدم وختريب وأسباب تدهور واحنطاط حرمت أمماً من نيل رضـا اهللا  ، التالية 
" أي ) كذلك نسلكه يف قلوب ارمني ( ومعىن قوله . والوصول إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة 

إال على هـذا  ألن هذه القلوب ال حتسن أن تتلقاه ، نسلكه يف قلوم مكذباً مبا فيه مستهزأً به 

                                 
  ) .          244/  6(  جامع البيان للطربي: انظر  )1(
  ) .           1508/  3( تفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب : انظر  )2(
  . 13ـ  11/ سورة احلجر  )3(



 

، فاملكذبون أمة واحدة ومن طينة واحـدة  ، سواء يف هذا اجليل أم يف األجيال الالحقة ، النحو 
  .    )1(" ومتضي م سنة واحدة من اإلضالل وعدم اهلداية 

بثُـونَ  وإِن كَادواْ لَيستفزونك من اَألرضِ ليخرِجوك منهـا وإِذًا الَّ يلْ {قوله تعاىل /  5
االستفزاز .  )2(}سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيالًـ   خالفَك إِالَّ قَليالً

اإلخبار أن سنة اهللا تعاىل يف األمم اخلالية وعادته أـا إذا  " ومعىن اآلية . احلمل على الترحل : 
،  )3(" هرها ناهلا العذاب واستأصلها اهلالك فلم تلبث بعده إال قلـيال  أخرجت نبيها من بني أظ

ألن إخراج الرسل كبرية تستحق االنتقام املادي املباشر والكون تدبره سنة اهللا املطردة الـيت ال  
وعادة اهللا فيمن خيرج رسله قدميـة  . تتحول أمام أي اعتبار فردي أو مجاعي أو نسب أو غريه 

، وخرج صاحل من ديار مثـود  ، فقد خرج هود من ديار عاد إىل مكة ، دهم حيث ال يبقون بع
  .   وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم 

وما منع الناس أَن يؤمنوا إِذْ جاءهم الْهدى ويستغفروا ربهـم إِلَّـا أَن   {قوله تعاىل /  6
 أَو نيلةُ الْأَونس مهيأْتلًاتقُب ذَابالْع مهيأْتما منع الناس عن اإلميان واالسـتغفار إال  " أي .  )4( }ي

ماذا صدهم عـن  .  )5(" انتظار سنة األولني وهي اهلالك أو انتظار العذاب يعين عذاب اآلخرة 
 اإلميان وقد جاءم أسبابه ورأوا أدلته يف الواقع باخلوارق واملعجزات ؟ وملسوها وعرفوها حيث

ولكنها طبيعة اجلحود وحالة النفوس املريضة والعقول الضالة اليت تـأىب  ، مل يبق مانع وال حجة 
وقد . التصديق واالستقامة إال إذا رأت العذاب حني ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل 

حتصـى  وهي كثرية ال ، جبلت األمم على أال تصدق بالنذُر ورؤية اآليات يف النفس واآلفاق 
  . )6(}وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو{لتنوعها مبشيئة اهللا وقدرته 

                                 
  ) .  2129/  4( يف ظالل القرآن ، )  123/  3( فتح القدير : انظر  )1(
  . 77ـ  76/ سورة اإلسراء  )2(
  ) .  477/  3( احملرر الوجيز : انظر  )3(
  . 55/ سورة الكهف  )4(
  ) .  681/  2( تفسري الكشاف : انظر  )5(
  . 31/ سورة املدثر  )6(



 

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيـك زوجـك   {قوله تعاىل /  7
ه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه فَلَما قَضى زيـد  واتقِ اللَّه وتخفي في نفِْسك ما اللَّه مبدي

ـ  ا موإِذَا قَض هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِنيمؤلَى الْمكُونَ علَا ي كَيا لاكَهنجوا زطَرا وهنم نهن
ا كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين مـ وطَرا وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا  

ورد لفظ السنة يف هذه اآلية موضوعاً موضوع .  )1(}خلَوا من قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا
بياء املاضني وهي أال حيرج علـيهم يف  أي سنة اهللا فيك يا حممد كما هي سنته يف األن، املصدر 

وقد كانـت حتتـهم احلرائـر    ، اإلقدام على ما أباح هلم ووسع عليهم يف باب النكاح وغريه 
اعترى عقـول  ، فكانت اآلية إقرار مبدأ وحكم وإزالة عنصر غريب يف الفهم . )2(والسراري 

وأبطل عادة اجلاهلني العرب ، ألوىل املؤمنني حني رد اهللا أمر الزواج بنساء األدعياء إىل أصوهلا ا
وليس موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا جديـداً وال  . وهي حترمي الزواج بنساء األدعياء ، 

. بدعاً يف األمر ؛ بل قد مضت سنة اهللا يف األولني من املؤمنني يف إباحة الزواج بنساء األدعياء 
ولقد كان األمر أو احلكم موقوفاً علـى  . احدة وسنة اهللا فيها و، واإلنسانية كلها أمة واحدة 

   .        )3(إحانة الوقت املناسب إلقراره وبيانه رغم استحياء النيب صلى اهللا عليه وسلم من بيانه 

ة لَئن لَّم ينته الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدين{قوله تعاىل /  8
سنةَ ـ   ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلًاـ   لَنغرِينك بِهِم ثُم لَا يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلًا

ينته املنافقون عـن  لئن مل : واملعىن .  )4(}اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا
لنأمرنك ، واملرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء ، والفسقة عن فجورهم ، عداوم وكيدهم 

مث بأن تضطرهم إىل طلب اجلالء عـن املدينـة   ، بأن تفعل م األفاعيل اليت تسوؤهم وتنوؤهم 
فإن اهللا قد سن يف ،  وإىل أن ال يساكنوك فيها إال زمناً قليالً ريثما يرحتلون ويلتقطون أنفاسهم

                                 
  . 38ـ  37/ سورة األحزاب  )1(
  ) .  552/  3( تفسري الكشاف : انظر  )2(
  ) .   2864/  5( يف ظالل القرآن : انظر  )3(
  . 62ـ  60/ سورة األحزاب  )4(



 

يعين كما قتل أهل بدر وأسـروا  : وعن مقاتل . الذين ينافقون األنبياء أن يقتلوا حيثما وجدوا 
)1(  .  

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءهم نذير لَّيكُونن أَهدى من إِحدى {قوله تعاىل /  9
استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولَا يحيق الْمكْر ـ   ءهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُوراالْأُممِ فَلَما جا

لَن تيلًا ودبت اللَّه تنسل جِدفَلَن ت نيلالْأَو تنونَ إِلَّا سنظُرلْ يفَه هلئُ إِلَّا بِأَهيالسنسل جِد  اللَّـه ت
حيث تلفت اآليات تصور البشر إلدراك ارتباطات مفردات احلياة ومكوناـا  .  )2(} تحوِيلًا 

وليعرف اإلنسان أيضاً ما حلق باألجيال السابقة وما حلّ بـاألمم اخلاليـة   ، بسنن الوجود كله 
ـ  ، الذاهبة وما نزل ا من عذاب  ادي أو وكيف توارت وراء الوجود وصارت إىل العـدم امل

وهي أا ال ، مث يعيد النص القرآين الذهن البشري إىل تلك احلقيقة الكربى يف السنن ، املعنوي 
   ) .  فلن جتد لسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا حتويال ( تتحول وال تتبدل 

الَّذين من قَـبلهِم   أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ{قوله تعاىل /  10
فَلَما جاءتهم ـ   كَانوا أَكْثَر منهم وأَشد قُوةً وآثَارا في الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ

فَلَمـا رأَوا  ـ   بِه يستهزِؤونرسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا 
نيرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنا قَالُوا آمنأْسا   ـ   بأَوـا رلَم مهـانإِمي مهنفَعي كي فَلَم
النه ِسرخو هادبي عف لَتخ ي قَدالَّت اللَّه تنا سنأْسونَبرالْكَاف حيث خيرب اهللا  تعـاىل   )3(} ك "

عن األمم املكذبة بالرسل يف قدمي الدهر وما حلّ م من العذاب الشديد مع شدة قواهم ومـا  
وال رد عنهم ذرة مكن بـأس  ، آثروه يف األرض ومجعوه من األموال فما أغىن عنهم ذلك شيئاً 

واحلجج القاطعات والرباهني الدافعات مل يلتفتـوا   وذلك ألم ملا جاءم الرسل بالبينات، اهللا 
، واستغنوا مبا عندهم من العلم يف زعمهم عما جـاءم بـه الرسـل    ، إليهم وال أقبلوا عليهم 

                                 
  .     ) 570/  3( تفسري الكشاف : انظر  )1(
  . 43ـ  42/ سورة فاطر  )2(
  . 85ـ  82/ سورة غافر  )3(



 

وملا حلّ م العذاب وعاينوه وحدوا اهللا عـز وجـل   ، فأحاط م ما كانوا يستبعدون وقوعه 
  .  )1(" وال تنفع املعذرة ولكن حيث ال تقال العثرات ، وكفروا بالطاغوت 

 ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يجِدونَ وليا ولَا نصـريا {قوله تعاىل /  11
 عباده املؤمنني يبشر اهللا"حيث  )2(}سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًاـ 

بأنه لو ناجزهم املشركون لنصر اهللا رسوله وعباده املؤمنني عليهم والزم جيش الكفـر فـاراً   
وسنة اهللا وعادته ، ألم حماربون هللا ولرسوله وحلزبه املؤمنني ، مدبراً وال جيدون ولياً وال نصرياً 

وقف حاسم إال نصر اهللا اإلميان على ما تقابل الكفر واإلميان يف حمك وم: يف خلقه اقتضت أنه 
حيث نصـرهم  ، كما فعل تعاىل يوم بدر بأوليائه املؤمنني ، فرفع احلق ووضع الباطل ، الكفر 

  . )3(" على أعدائه من املشركني مع قلة عدد املسلمني وعددهم وكثرة املشركني وعددهم 

الطريقـة  : اً وهـو يف القرآن معىن واحد) سنة ( وهكذا أفادت جل استعماالت كلمة  
واإلسناد إىل ضمري املتكلم وهـو  ، وإن تشعبت تصريفاا من حيث اإلفراد واجلمع ، والقانون 

  .  )4(واإلضافة إليه سبحانه وإىل األمم اخلالية من األولني أحياناً أخرى ، لفظ اجلاللة حيناً 

آن يتبني لنا أـا  ومشتقاا يف القر) السنة ( وبعد عرض اآليات اليت وردت فيها لفظة 
كاجلنس واألصل لآليات اليت وردت يف كافة السنن اإلهلية اليت مل يصرح فيها ذه اللفظـة أو  

إذ أا تشتمل يف اجلملة على ما فُصل من سنن يف اآليات الكثرية املبثوثة يف القـرآن      ، مشتقاا 
ـ   10كما مر يف سورة احلجر ( هللا سواًء يف املكذبني بالرسل ومبا جاؤوا به من احلق من عند ا

وسورة اإلسراء ،  43ـ 42وسورة فاطر ،  55وسورة الكهف ،  38وسورة األنفال ،  13
أو فيمن يظهرون اإلسالم وباطنهم مملوء باحلقد عليـه وعلـى أهلـه ؛ بـل     ، )  77ـ   76

 وكذا تلـك ، )  62ـ   60كما مر يف سورة األحزاب ( وحياربونه من طرف خفي أو جلي 

                                 
  ) .      90/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  . 23ـ  22/سورة الفتح  )2(
  ) . 193/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  .    367: صـ ) / سنة ( املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي : انظر  )4(



 

السنن اليت وردت يف تشريع األحكام واآلداب املوافقة ملصلحة اإلنسان وغايته اليت وجد علـى  
ومنها ، )  38ـ37وسورة األحزاب ،  26كما مر يف سورة النساء ( هذه األرض من أجلها 

وأن الباطل مهمـا  ، أيضاً تلك السنن اليت قصت علينا مصري الباطل وأهله وعلو احلق وأوليائه 
ألن احلق قدمي بقـدم  )  85ـ   82كما مر يف سورة غافر ( الظاهر فمآله إىل الزوال  قوي يف

وكيف يتأتى للحادث الزائف ـ الباطل ـ أن يقف يف وجه الثابت ـ احلق ـ     ، اهللا عز وجل 
  .    الذي يتعلق بصفة من صفات األول واآلخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . األسلوب غري املباشر : القسم الثاين 



 

هذا األسلوب يف تقرير السنة اإلهلية بناء على خرب ما أو شرط معني أو يف سياق قصـة   ويتمثل
  : ومن األمثلة على ذلك.  من قصص األمم السابقة

لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا من رزقِ ربكُم {قوله تعاىل /  1
كُراشلْوب وا لَهغَفُور برةٌ وبةٌ طَيـ   د  هِمـيتنم بِجاهلْندبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيا علْنسوا فَأَرضرفَأَع

ي ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِـ جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء من سدرٍ قَليلٍ  
حيث قص اهللا تعاىل علينا يف هذه اآليات قصة قوم سبأ وما أنعم عليهم به من .  )1(} إِلَّا الْكَفُور

النعم العظيمة اليت يعجز عن وصفها اللسان وبني سبحانه أنه أمرهم بعبادته وحده وشكر نعمته 
السـتغفار  أخطأ منـهم بالتوبـة وا   عليهم ووضح هلم طريق الرجوع واإلنابة إليه سبحانه ملن

ولكنهم قابلوا نعمة اهللا عليهم بالكفر واإلعراض عن اهللا فعاقبـهم اهللا  ، فاإلنسان بطبعه خطاء 
أي السيل املتوعر الذي خرب سدهم وأتلـف جنـام وخـرب    بأن أرسل عليهم سيل العرم 

نفع بساتينهم فتبدلت تلك اجلنات ذات احلدائق املعجبة واألشجار املثمرة وصار بدهلا أشجار ال 
وهذا من جنس عملهم فكما بدلوا الشكر احلسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة مبا ذكر ،  فيها

ـ أي وهل جنازي جزاء العقوبة   ) مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور ذلك جزيناهم(  وهلذا قال
فعـل  من فعل مثلهم فعل به كما وعليه فكل ، إال من كفر باهللا وبطر النعمة ـ بدليل السياق  

عليها واستعماهلا يف طاعة وبالتايل فالواجب على العبد أن يقابل نعمة اهللا عليه بالشكر .  ) )2م
ومىت خالف العبد هذا األمر وطغى وجترب وعبد غري اهللا تعاىل فقد استحق مقت اهللا وعذابـه  اهللا 

ب اللّه مثَالً قَريـةً  وضر{ومثله قوله تعاىل.                             ع قوم سبأ كما حدث م
ه لباس الْجوعِ كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّ

بوه فَأَخـذَهم الْعـذَاب وهـم    ولَقَد جاءهم رسولٌ منهم فَكَذَّـ   والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ
  .   )3(} فَكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حالالً طَيبا واشكُرواْ نِعمت اللّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَـ   ظَالمونَ

                                 
  . 17ـ  15/ سورة سبأ  )1(
  ) . 678ـ  677/  1( تيسري الكرمي الرمحن للسعدي : انظر  )2(
  . 114ـ  112/ سورة النحل  )3(



 

.  )1(} رِ فتنةً وإِلَينـا ترجعـونَ  كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم بِالشر والْخي{قوله تعاىل /  2
باملصائب تارة وبـالنعم أخـرى   فيخربنا اهللا تعاىل بأن سنته قد مضت بابتالء عباده وامتحام 

بالشدة والرخاء والصحة والسـقم  فيبتليهم   نظر من يشكر ومن يكفر ومن يصرب ومن يقنطيف
 )وإلينا ترجعـون   (وقوله ، واهلدى والضالل والغىن والفقر واحلالل واحلرام والطاعة واملعصية 

ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ {ومثله قوله تعاىل .  )2(أي فنجازيكم بأعمالكم 
 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نالـ   امل{وقوله تعاىل  ، )3(} م ِسبأَن أَح اسن

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صـدقُوا  ـ   يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ
بِنيالْكَاذ نلَمعلَي4(} و( .  

ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّـلْ  ـ   ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا{قوله تعاىل /  3
حيث جعل اهللا تعاىل  . )5(} علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا

 املخـرج للعبـد   تقواه سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه شرطاً لتحقق املشروط وهو تيسري
وتوفري الرزق له من األبواب اليت مل تكـن يف احلسـبان   ، املتقي من كل شدائد الدنيا واآلخرة 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَـيهِم  {ومثله قوله تعاىل  . )6(وتلك هي سنته سبحانه 
ضِ واَألراء ومالس نم كَاترونَبكِْسبواْ يا كَانم بِماهذْنواْ فَأَخن كَذَّبوقوله تعـاىل  ،    )7(}لَك

ويمددكُم بِـأَموالٍ  ـ   يرسلِ السماء علَيكُم مدراراـ   فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا{

                                 
  . 35/ سورة األنبياء  )1(
  ) . 179/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  . 155/ سورة البقرة  )3(
  . 3ـ  1/ سورة العنكبوت  )4(
  .   3ـ  2/ سورة الطالق  )5(
  ).  161ـ160/  18( تفسري القرطيب ، )  135/  28( روح املعاين لأللوسي ، ) 4/380( ابن كثريتفسري: انظر  )6(
  . 96/ سورة األعراف  )7(



 

يِا أَيها الَّذين آمنواْ إَن تتقُواْ {وقوله تعاىل  ، )1(} لَّكُم أَنهاراوبنِني ويجعل لَّكُم جنات ويجعل 
  .  )2( }اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

يبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك من قَبـلِ  تلْك من أَنباء الْغ{قوله تعاىل /  4
نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصحيث أورد اهللا تعاىل هذه اآلية بعد ذكره قصة نـوح مـع   .  )3(}ه

ك بيان للسنة ويف ذل، قومه وكيف أن اهللا قد نصر رسوله وأهلك أعدائه بإغراقهم يف الطوفان 
ولقد تكرر مشـهد  ، اإلهلية القاضية بأن العاقبة للمتقني وأن اهلالك والدمار للمكذبني املعاندين 

هذه السنة اإلهلية مع كل األمم املكذبة لرسلها وإن اختلفت صورة املشهد إال أن احملصلة واحدة 
كُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من فَ{قال اهللا تعاىل بعد أن ذكر قصص جمموعة من األنبياء مع أقوامهم. 

نم مهنمو ضالْأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا علْنسا  أَرما وقْنأَغْر
  .   )4(}كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

، وسوف يستمر مشهد هذه السنة يف الظهور كلما وجد املتقون املستحقون لنصر اهللا وتأييده 
ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من {قال اهللا تعاىل . وكلما وجد املكذبون املستحقون ملقت اهللا وعذابه 

حالالص يادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعضِ   {ويقول تعاىل .  )5(}ونَبـي الْـأَروا فِسريي أَفَلَم
ويقول تعاىل .  )6(}فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُها

  .  )7( }هلَكْناهم إِنهم كَانوا مجرِمني أَهم خير أَم قَوم تبعٍ والَّذين من قَبلهِم أَ{

                                 
  . 12ـ  10/ سورة نوح  )1(
  . 29/ سورة األنفال  )2(
  . 49/ سورة هود  )3(
  . 40/ سورة العنكبوت  )4(
  . 105/ سورة األنبياء  )5(
  . 10/ سورة حممد  )6(
  . 37/ سورة الدخان  )7(



 

واتقُواْ فتنةً الَّ تصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً واعلَمـواْ أَنَّ اللّـه شـديد    {قوله تعاىل /  5
ـا املسـيء    حيذر اهللا تعاىل عباده املؤمنني فتنة ـ أي اختبارا وحمنة ـ يعم  حيث  )1(}الْعقَابِ

أمر  "قال ابن عباس رضي اهللا عنه ،  )2(وغريه وال خيص ا أهل املعاصي وال من باشر الذنب 
فالناس إذا تظاهروا باملنكر فمن .  )3(" اهللا املؤمنني أال يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم العذاب 

بفعله وهـذا   لهم عاصٍ ؛ هذهفإذا سكت عليه فك، كل من رآه أن يغريه  فمن املفروض على
واتقوا فتنـة  : ومقصود اآلية ، وقد جعل اهللا يف حكمه وحكمته الراضي مبرتلة العامل ، برضاه 

     .  )4(تتعدى الظامل فتصيب الصاحل والطاحل 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . 25/ سورة األنفال  )1(
  ) . 299/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  ) .   391/  7( تفسري القرطيب ، )  300/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  ) . 393/  7( تفسري القرطيب : انظر  )4(
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  .تعريف اخلصائص : املبحث األول 

واختص بالشيء ، ليت متيز الشيء وحتدده الصفة ا: واخلصيصة هي ، مجع خصيصة : اخلصائص 
اختص فالن باألمر وختصص : ويقال ، وخصه بالشيء أفرده به دون غريه .  )1(انفرد به : أي 

   .  )2(له إذا انفرد 

هو كل لفظ وضع ملعىن معلوم على اإلنفراد املراد باملعىن الذي وضع له اللفظ عينا : واخلاص " 
. اللفظ بذلك املعىن وإمنا قيده باإلنفراد ليتميز عن املشترك  كان أو عرضا وبانفراد اختصاص

واخلاصة كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا سواء وجد مجيع أفراده 
كالكاتب بالقوة بالنسبة إىل اإلنسان أو يف بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه فالكلية 

د بدون الشيء والشيء قد يوجد بدوا مثل األلف وخاصة الشيء ما ال يوج. مستدركة 
  .  )3(" والالم ال يوجدان بدون االسم واالسم يوجد بدوما كما يف زيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  ) . 238/  1( املعجم الوسيط : انظر  )1(
  ) . 24/  7( لسان العرب : انظر  )2(
  ) .  129ـ  128/  1( كتاب التعريفات للجرجاين : انظر  )3(



 

  .بيان هذه اخلصائص : املبحث الثاين 

  : وذلك على النحو التايل . وميكننا أن حنصر هذه اخلصائص يف ثالث 

 تتأثر أن السنن اإلهلية ثابتة ال  تتغري وال تتبدل وال:  الثبات ؛ ومعىن ذلك: اخلاصية األوىل  
، وأن ما أجرى اهللا تعاىل به العادة مل يتهيأ ألحد أن يقلب تلك العادة " بعوامل الزمان واملكان 

واحلكمة من .    )1(" ألا مقتضى حكمته وعلمه فال جتري متعلقاا إال على سنن واحد 
، وتستقر معايري احلكم على األشياء  هي أن تنضبط املوازين :صرامة وثبات السنن اإلهلية 

وقد جاءت اآليات صرحية يف هذا املعىن حيث تكرر قوله . )2(واملواقف واألحداث والرجال 
بل ، ولن جتد لسنة اهللا اليت سنها يف خلقه تغيرياً " أي  )3(}ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا{تعاىل 

ووقوع . )4("ولإلساءة والكفر والعقاب والنكال، نسان جزاؤه من اإلحسان ذلك دائم لإل
يفيد عموم عدم وقوع أي تبديل من أي وجه ) ولن جتد ( يف سياق النفي ) تبديال ( النكرة 

وقد أكدت بعض اآليات هذا املعىن فقرنت بني عدم التبديل وعدم التحويل . لسنة اهللا عز وجل 
فلن جتد لسنة ( وبقوله "  )5(}سنت اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلًا فَلَن تجِد ل{فقالت 

ولن جتد لسنة اهللا حتويال ( وبقوله ، حصل العلم بأن هذه السنة ال تبديل هلا بغريها ) اهللا تبديال 
وملا .  )6(" ها حصل العلم بأن هذه السنة ختص صاحبها وال تتحول عنه إىل غري مستحق) 

كما هو ، كانت السنن من قبيل األفعال واألخبار مل يدخلها النسخ الذي يشمله معىن التبديل 
وتترى اآليات مؤكدة أن ما قضاه اهللا وسنه وأبرمه ال . احلال يف األحكام اجلزئية التكليفية 

وتمت كَلمت {تعاىل كما قال  )7(فضالً عن أن يقدر أحد على تغيريه ، يعتريه تبديل من اهللا 

                                 
  .  81/ مدخل إىل دراسة السنن اإلهلية دي عاشور : انظر  )1(
  .حممد أحمزون / أمهية العلم بالسنن الربانية للدكتور : ـ مقال  55/ ـ ص  115جملة البيان ـ العدد : انظر  )2(
  . 23/ الفتح ،  43/ فاطر ،  62/  سورة األحزاب )3(
  ) . 93/  26( تفسري الطربي : انظر  )4(
  .  43/  سورة فاطر )5(
  ) .  32/  26( التفسري الكبري للرازي : انظر  )6(
  ) .  21/  8( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )7(



 

وبثبات القانون اإلهلي تثبت النفس وتطمئن وحييطها .  )1(} الَّ مبدلِ لكَلماتهربك صدقًا وعدالً
، فيتعرب املُبصر وحيذر املخطئ ، الذي يكون توطئة ملعرفة ما لكل امرئ وما عليه ، االستقرار 

ويحجم أو يقدم ـ مستنداً إىل ظنه ـ ملصريه ومآله ، ويتحسس كل إنسان أن تسري به قدماه 
  . يف دنياه وأخراه 

وعد بنصر املؤمنني على أعدائه الكافرين مىت ما حققوا أسباب النصر وبذلوا : من سنن اهللا أنه ف
لَا يجِدونَ وليا ولَا ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم {يقول اهللا تعاىل . ما بوسعهم 

 حيث يبشر اهللا عباده. )2(}سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا ـ  نصريا
املؤمنني بأنه لو ناجزهم املشركون لنصر اهللا رسوله وعباده املؤمنني عليهم والزم جيش الكفر  "

املؤمنني مث قال تبارك  ألم حماربون هللا ولرسوله وحلزبه) ال جيدون وليا وال نصريا (  فارا مدبرا
هذه سنة اهللا وعادته يف : أي  )سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال ( وتعاىل 

ق ووضع خلقه ما تقابل الكفر واإلميان يف موطن فيصل إال نصر اهللا اإلميان على الكفر فرفع احل
قلة عدد  الباطل كما فعل تعاىل يوم بدر بأوليائه املؤمنني نصرهم على أعدائه من املشركني مع

 "اآلية يف تفسريه هلذه  )4(وقال الشوكاين .  )3(" م املشركني وعدده املسلمني وعددهم وكثرة
 )وال نصريا  (كم يواليهم على قتال )ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا (  "

أي طريقته وعادته اليت قد مضت يف األمم  )اليت قد خلت من قبل  سنة اهللا (ينصرهم عليكم 
أي لن جتد هلا تغيريا بل هي مستمرة  )ولن جتد لسنة اهللا تبديال (  من نصر أوليائه على أعدائه

. )5("  ثابتة  

    

                                 
  . 115/   سورة األنعام )1(
  . 23ـ  22/ سورة الفتح  )2(
  ) . 193/  4( ن العظيم البن كثري تفسري القرآ: انظر  )3(
فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد سنة . حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين : الشوكاين ) 4(

 ) .  298/  6( األعالم للزركلي : انظر . هـ  1250هـ وتويف سنة  1173سنة 
  .)  52ـ  51/  5( فتح القدير للشوكاين : انظر  )5(



 

هللا ال يعذم ما دام بني أظهرهم مصداقاً ومن سنن اهللا أيضاً أن الرسل إذا كذبتهم األمم فإن ا
هم عذم  ؛ فإذا خرج نبيهم من بني أظهر )1(}ليعذِّبهم وأَنت فيهِموما كَانَ اللّه {لقوله تعاىل 

خالفَك إِالَّ  وإِن كَادواْ لَيستفزونك من اَألرضِ ليخرِجوك منها وإِذًا الَّ يلْبثُونَ{يقول اهللا تعاىل 
قال القامسي رمحه اهللا   )2(}سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيالًـ  قَليالً

يهلكهم م من بني ظهرانيهم فسنة اهللا أن يعين أن كل قوم أخرجوا رسوهل "يف تفسريه هلذه اآلية 
يف كفار هذه اآلية نزلت  "وقال ابن كثري رمحه اهللا  )3(" تغيريا : أي )  وال جتد لسنتنا حتويال( 

قريش مهوا بإخراج رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  من بني أظهرهم فتوعدهم اهللا ذه اآلية 
فإنه مل يكن بعد هجرته من بني ؛ وكذلك وقع ، وأم لو أخرجوه ملا لبثوا بعده مبكة إال يسريا 

ما اشتد أذاهم له إال سنة ونصف حىت مجعهم اهللا وإياه ببدر على غري ميعاد فأمكنه أظهرهم بعد 
سنة من قد  (منهم وسلطه عليهم وأظفره م فقتل أشرافهم وسىب ذراريهم وهلذا قال تعاىل 

اآلية أي هكذا عادتنا يف الذين كفروا برسلنا وآذوهم خبروج الرسول من بني أظهرهم  )أرسلنا 
اب ولوال أنه صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم رسول الرمحة جلاءهم من النقم يف يأتيهم العذ

. )4("  الدنيا ما ال قبل ألحد به   

، مولقد جعل اهللا هذه سنة جارية ال تتحول ألن إخراج الرسل كبرية تستحق التأديب احلاس" 
املصادفات العابرة هي وليست ، وهذا الكون تصرفه سنن مطردة ال تتحول أمام اعتبار فردي 

فلما مل يرد اهللا أن يأخذ قريشاً بعذاب ، إمنا هي السنن املطردة الثابتة ، السائدة يف هذا الكون 
ومل يقدر أن ، اإلبادة كما أخذ املكذبني من قبل حلكمة علوية مل يرسل الرسول باخلوارق 

  .  )5("  تتحول بل أوحى إليه باهلجرة ومضت سنة اهللا يف طريقها ال، خيرجوه عنوة 

                                 
  . 33/  سورة األنفال )1(
  . 77ـ  76/   سورة اإلسراء )2(
  ) . 501/  6( حماسن التأويل للقامسي : انظر  )3(
  ) . 54/  3( تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر  )4(
  ) . 2246/  4( يف ظالل القرآن : انظر  )5(



 

أن السنن اإلهلية تشمل كل البشر : الشمول والعموم ؛ ومعىن ذلك : اخلاصية الثانية  
لى اجلميع دون حماباة وال فهي عامة ؛ يسري حكمها ع، وال تفريق وال حماباة ، بال استثناء 

على قوم دون وال ، غري مقتصرة على فرد دون فرد ، بغض النظر عن أديام وجنسيام  ،متييز 
  : ومن أمثلة ذلك . قوم 

لَّيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه والَ يجِد لَه من دون {قوله تعاىل 
ب نزول نقل الطربي رمحه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف سب.  )1(}اللّه وليا والَ نصريا
كتابنا خري الكتب أنزل قبل : فقال أهل التوراة ، حتاكم أهل األديان " هذه اآلية أنه قال 

ال دين إال : وقال أهل اإلسالم . وقال أهل اإلجنيل مثل ذلك . ونبينا خري األنبياء ، كتابكم 
ونعمل بكتابنا وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ، ونبينا خامت النبيني ، كتابنا نسخ كل كتاب ، اإلسالم 

، أن كل من يعمل سوءاً يلق جزاءه : واملعىن . )2(" فقضى اهللا بينهم وأنزل اآلية املذكورة . 
وميزان الثواب والعقاب ليس ، ألن اجلزاء حبسب سنة اهللا تعاىل أثر طبيعي للعمل ال يتخلف عنه 

قانون تستوي . حيايب  وإمنا يرجع إىل أصل ثابت وسنة حمكمة وقانون ال، موكوالً إىل األماين 
وليس أحد تخرق له القاعدة  ، فليس أحد ميت إىل اهللا سبحانه بنسب وال صهر ، أمامه األمم 

.  )3(ويعطّل حلسابه القانون ، وتخالف من أجله السنة   

، وادعاءات ؛ بل القضية عمل وجزاء أو أقوال، فالقضية ليست جمرد متنيات وأحالم " 
وقد قال ، فاهللا تعاىل ال حيايب أحداً وال جيامله ، جيازى به يف الدنيا واآلخرة فالذي يعمل السوء 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من } لرسوله 
رِيناسـ  الْخنكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب رِيناك5("  )4(}الش( .     

                                 
  . 123/  سورة النساء )1(
  . ) 289/  5( جامع البيان : انظر  )2(
  ) . 762/  2( يف ظالل القرآن ، )  434/  5( تفسري املنار : انظر  )3(
  .  66ـ  65/  سورة الزمر )4(
  . 15/ عبد الكرمي زيدان ـ ص: السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية لـ: انظر  )5(



 

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيف {ومنه أيضاً قوله تعاىل 
 كَذَّبِنيةُ الْمباقـ كَانَ عنيقتظَةٌ لِّلْمعومى ودهاسِ وانٌ لِّلنيذَا بفاهللا جل وعال يرشد .  )1(}ه

س إىل أنه قد مضت سنن من قبلهم أجراها اهللا على األمم السابقة فالواجب عليهم أن النا
ومن ذلك سنته تعاىل يف أنه قد جعل العاقبة للمتقني وجعل النهاية ، يتفكروا فيها ويعتربوا ا 

سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة  ( وهلذا قال تعاىل، تدور على املكذبني الظاملني 
هذا  ( قوله تعاىل، والفوز والتمكني للمتقني ويف  أي ايتهم وهي العذاب واهلالك)  بنياملكذ

  . أي هذا القرآن فيه توضيح وتوجيه يف كل ما حتتاجه اإلنسانية.  ) بيان للناس

أن هذه سنة عامة يتبني )  يان للناس وهدى وموعظة للمتقنيهذا ب (ومن صريح اآلية 
، ولكن املوعظة واالهتداء ا خاصة بأهل التقوى ألم هم الذين  ال تتعلق بعقيدة أو جنس

يعملون حواسهم ويشغلون عقوهلم يف التماس سنن اهللا يف احلياة باجتناب احملارم والتزام 
   . االستقامة وهي طاعة اهللا

م لَكُم أَكُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَ{ومن اآليات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعاىل 
ليس الذين فروا منكم خرياً : واملعىن ، حيث ختاطب اآلية مشركي مكة .  )2(}براءةٌ في الزبرِ

فال ، من أولئكم األمم اليت تقدم ذكرها ممن أهلكوا بسب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب 
م عذاب وال أم مع كفار مكة من اهللا براءة أن ال يناهل، تظنوا أن يشملهم العذاب دونكم 

ولوال ثبات السنن واطرادها وعمومها ملا كان معىن يف ذكر قصص األمم .  )3(نكال ؟ 
ولكن ملا كان ما جرى هلم وعليهم جيري على غريهم ، السابقة مطلب االعتبار مبا حلّ م 

ولذلك ختمت هذه . إذا فعلوا فعلهم ؛ حسن ذكر قصصهم وطلب االعتبار واالتعاظ ا 
 حتذر كفار قريش من تكذيبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا يؤكد عموم هذه اآليات اليت

                                 
  . 138ـ  137/    سورة آل عمران )1(
  .  43/   سورة القمر )2(
  ) .  267/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )3(



 

لقد حق اهلالك على " يعين .  )1(}ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ من مدكرٍ{السنة فقال تعاىل 
حلاصل وا. )2(" فلتكن لكم فيهم عربة وعظة ، أمثالكم وسلفكم من األمم السابقة املكذبني 

من صفة العموم للسنن اإلهلية هو أن أي جمتمع أخطأ أو احنرف متنكباً عن سنن القانون 
وحسبنا يف هذا ما دفعه . ولو كان خري اتمعات، اإلهلي لقي جزاء خطئه أو احنرافه وتنكبه

ا أَولَم{وهو ما سجله القرآن عليهم بوضوح يف قوله ، الصحابة مثناً خلطئهم يف غزوة أحد 
وبني يف آية .  )3(}لْ هو من عند أَنفُِسكُمأَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُ

.  )4(}عتم في اَألمرِ وعصيتمحتى إِذَا فَشلْتم وتناز{أخرى هذا الذي عند أنفسهم بقوله 
 متييز وال استثناءات يف اتصاف السنن والقوانني اإلهلية بالعموم واملقصود أنه ال حماباة وال

إِنَّ اللّه الَ يظْلم الناس شيئًا ولَكن {ويف ذلك حتقيق لسابغ عدل اهللا وحكمته ، والشمول 
  .   )6( )5(}الناس أَنفُسهم يظْلمونَ

ر أينما وجدت الظروف املناسبة التكرا: االطراد ؛ ومعىن ذلك : اخلاصية الثالثة  
تعاىل  ويدل على اطرداها أن اهللا، فهي مطردة ال تتخلف ، مكاناً وزماناً وأشخاصاً وأفكاراً 

 أصام يصيبنا ما تعظ ونعترب وال نفعل فعلهم لئالنقص علينا قصص األمم السابقة وما حل ا ل
فإن اهللا عز وجل يف احلقيقة ال ينقض "  )7(.  ، ولوال اطرداها ملا أمكن االتعاظ واالعتبار ا

   .  )8(" القاضية بالتسوية بني املتماثلني والتفريق بني املختلفني ، عادته اليت هي سنته 

                                 
  .51/   سورة القمر )1(
  ) .  269/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  . 165/   سورة آل عمران )3(
  .152/   سورة آل عمران )4(
  .44/   سورة يونس )5(
  . 87/ مدخل إىل دراسة السنن اإلهلية دي عاشور : انظر  )6(
  . 14/ عبد الكرمي زيدان ـ ص : نن اإلهلية لـ الس: انظر  )7(
  . ) 233/  1( كتاب النبوات البن تيمية : انظر  )8(



 

وما ظَلَمناهم ولَكن ظَلَمواْ أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي {ومن ذلك قوله تعاىل 
ونن دونَ معدبِيبٍ يتت رغَي موهادا زمو كبر راء أَما جٍء لِّمين شم ـ  اللّه كبذُ رأَخ ككَذَلو

يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ الْقُرةً ـ  إِذَا أَخآلي كي ذَلإِنَّ فةراآلخ ذَابع افخ نلِّم {
وما ظلمناهم ( تبني لنا أن سنة اهللا مطردة يف هالك األمم الظاملة حيث قال فهذه اآليات . )1(

أي ما ظلمناهم بالعذاب واإلهالك ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر ) ولكن ظلموا أنفسهم 
) وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة ( وقوله ،  فاستوجبوا من اهللا العذاب، واملعصية 

 " )2(على من تقدم بل احلال يف أخذ كل الظاملني يكون كذلك  بني أن عذابه ليس مبقتصر
هذه اآلية تدل على أن من أقدم على ظلم فإنه جيب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة واإلنابة لئال و

وال ينبغي أن يظن أن هذه األحكام خمتصة ، يقع يف األخذ الذي وصفه اهللا تعاىل بأنه أليم شديد 
لك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذ( تعاىل ملا حكى أحوال املتقدمني قال بأولئك املتقدمني ألنه 

فبني أن كل من شارك أولئك املتقدمني يف فعل ما ال ينبغي فال بد وأن ) وهى ظـاملة 
  .  )3("  يشاركهم يف ذلك األخذ األليم الشديد

لَّذين خلَواْ من قَبلهِم قُلْ فَهلْ ينتظرونَ إِالَّ مثْلَ أَيامِ ا{ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل 
رِينظنتالْم نكُم معي مواْ إِنرظنجِ ـ  فَانتا ننلَيا عقح كواْ كَذَلنآم ينالَّذا ولَنسي رجنن ثُم

 نِنيمؤاهللا ينجي أن من سننه سبحانه أنه إذا نزل عذابه بالكافرين الظاملني فإنه : أي .  )4(}الْم
 قال القرطيب. وهذه سنة مطردة مع كل أنبيائه ورسله ، ينجي رسله وأتباعهم املؤمنني م 

أي من سنتنا إذا أنزلنا  )مث ننجي رسلنا والذين آمنوا  (قوله تعاىل " رمحه اهللا عن هذه اآلية 
كذلك  ( امعناه مث اعلموا أنا ننجي رسلنومث ؛ بقوم عذابا أخرجنا من بينهم الرسل واملؤمنني 

 .  )5("  أي واجبا علينا ألنه أخرب وال خلف يف خربه  )حقا علينا 

                                 
  .  103ـ  101/   سورة هود )1(
  ) . 46/  18( التفسري الكبري للرازي : انظر  )2(
  ) . 47/  18( املرجع السابق  )3(
  . 103ـ  102/   سورة يونس )4(
  ) . 387/  8( لقرآن للقرطيب اجلامع ألحكام ا: انظر  )5(



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  .مظاهر ورود السنن يف القرآن الكرمي : الفصل الثالث 
عن ) القصص القرآين ( التاريخ : من أغزر موارد السنن يف القرآن خاصة يف السنن االجتماعية

واألمثال القرآنية املتعلقة بكيفية معاملة اهللا للبشر بناًء على . وسقوطها وض األمم واحلضارات 
وكذلك اآليات الوارد فيها ربط األسباب باملسببات واملقدمات بالنتائج ، سلوكهم وتصرفام 

  . فيما خيص نظام احلياة الذي وضعه اهللا يف عالقة البشر برم أو فيما بينهم 
  . القصص القرآين : أوالً 

وعبر ، ألن وراءها سنناً ثابتة حتركها وتكيفها ، إن أحداث التاريخ تتكرر وتتشابه إىل حد كبري 
تعـاىل   وأفصح عنها القرآن يف قولـه .. شبه الليلة بالبارحة ما أ: العرب عن هذا املعىن بقوهلم 

ابه املواقف واألقوال واألعمـال  شوقد أشار القرآن إىل ت.  )1(}وتلْك األيام نداوِلُها بين الناسِ{
وقَالَ الَّـذين الَ  {ويف هذا جاء قوله تعاىل ، نتيجة لتشابه األفكار والتصورات اليت تصدر عنها 

} قُلُوبهم بهتيعلَمونَ لَوالَ يكَلِّمنا اللّه أَو تأْتينا آيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشا
كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر {وقال تعاىل عن مشركي قريش .  )2(

إن هذا االشتراك والتشابه يف املوقف : أي .  )3(} أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ ـ أَو مجنونٌ  
مل ينشأ نتيجة تواصٍ ، واآلخرين واملسارعة إىل االام بالسحر أو اجلنون من الرسل بني األولني 

فلما تشاوا يف السبب وهو الطغيان ، بل السبب أم مجيعاً طغاة ظاملون ، بني هؤالء وأولئك 
هؤالء ما  فَالَ تك في مرية مما يعبد{وقال عنهم أيضاً . تشاوا يف النتيجة وهي االام املذكور 

ما يعبدون " أي .  )4(}يعبدونَ إِالَّ كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ
، فيلحقهم مثلـه  د بلغك ما حلق آباءهم بسنن ذلك وق، شيئاً إال مثل الذي عبدوه من األوثان 

  .  )5( "التماثل يف املسبباتألن التماثل يف األسباب يقتضي 

                                 
  . 140/ سورة آل عمران  )1(
  . 118/ سورة البقرة  )2(
  . 53ـ  52/ سورة الذاريات  )3(
  . 109/ سورة هود  )4(
  ) .        147/  12( روح املعاين لأللوسي : انظر  )5(



 

وإمنا يكون االعتبار إذا قسنا الثاين ، إن اهللا تعاىل مل يقص علينا يف القرآن قصة أحد إال لنعتربها 
فلوال أن يف نفوس الناس من جنس ما كـان يف  ، باألول وكانا مشتركني يف املقتضى واحلكم 

، اجة إىل االعتبار مبن ال يشبهه قط نفوس املكذبني للرسل ـ فرعون ومن قبله ـ مل يكن بنا ح  
قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ كَيف كَانَ {لكن األمر كما قال اهللا تعاىل 

كَذَّبِنيةُ الْمباقوهلذا احتج من احتج بسنة اهللا وعادته يف مكذيب الرسل كقول شـعيب  . )1(}ع
 يجرِمنكُم شقَاقي أَن يصيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هود أَو قَوم صـالحٍ  ويا قَومِ الَ{

يدعنكُم بِبم لُوط ما قَوممِ   {وقال مؤمن آل فرعون . )2(}وـوثْـلَ يكُم ملَيع افي أَخمِ إِنا قَوي
. )3(}قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِّلْعبادمثْلَ دأْبِ ـ   الْأَحزابِ

ومن ذلك . ولذلك كثر بعد إيراد القصص يف القرآن أن ختتم بآيات تدعو إىل االتعاظ والعربة 
قَد جاءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانواْ ليؤمنواْ تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبآئها ولَ{قوله تعاىل 

رِينقُلُوبِ الْكَاف لَىع اللّه عطْبي كلُ كَذَلن قَبواْ ما كَذَّبإِن ـ   بِمو دهع نم ما َألكْثَرِهندجا ومو
نيقلَفَاس مها أَكْثَرندجونَفَاقْ{وقوله  ،)4(}وفَكَّرتي ملَّهلَع صصِ الْقَص{وقوله  ،)5(}ص نم لْكت

 أَنباء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك من قَبلِ هـذَا فَاصـبِر إِنَّ الْعاقبـةَ   
نيقتلْم{وقوله  ،)6(}لقُصى ناء الْقُرأَنب نم كذَليدصحو ما قَآئهنم كلَيع ـ   ه   مـاهنـا ظَلَممو

أَمـر  ولَكن ظَلَمواْ أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي يدعونَ من دون اللّه من شيٍء لِّما جاء 
بك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلـيم  وكَذَلك أَخذُ رـ   ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ

يددـ   ش   مـوي ـكذَلو اسالن لَّه وعمجم موي كذَل ةراآلخ ذَابع افخ نةً لِّمآلي كي ذَلإِنَّ ف

                                 
  . 137/ سورة آل عمران  )1(
  . 89/ سورة هود  )2(
  . 31ـ  30/ سورة غافر  )3(
  . 102ـ  101/ سورة األعراف  )4(
  . 176/ سورة األعراف  )5(
  . 49/ سورة هود  )6(



 

ودهش{وقوله  ،)1(}مةٌ لِّأُوربع هِمصي قَصكَانَ ف ـن  لَقَدلَكى ورفْتيثًا يدا كَانَ حابِ مي اَأللْبل
وغري ذلك مـن  .  )2(}كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ

  . اآليات الدالة على االعتبار بقصص السابقني 

  . األمثال القرآنية : ثانياً 

 ا واملقصود ا هنا تلك األمثال اليت وردت يف سياق قصة أو منفردة مع اإلحلاح على االتعاظ
وتنفر من الغربة والوحـدة  ، فإن النفس تأنس بالنظائر واألشباه األنس التام . وأخذ العربة منها 

ففي األمثال من تأنيس النفس وسرعة قبوهلا وانقيادها ملا ضرب هلا مثله من احلق . وعدم النظري 
، وكلما ظهرت هلا األمثال ازداد املعـىن ظهـوراً ووضـوحاً    ، أمر ال جيحده أحد وال ينكره 

كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى {فاألمثال شواهد املعىن املراد ومزكية له وهي 
هوق4(وهي خاصة العقل ولبه ومثرته ،  )3(}س(  .  

وضرب اللّه مـثَالً قَريـةً   {يت وردت يف سياق قصص للعربة والتفكر قوله تعاىل ومن األمثال ال
ه لباس الْجوعِ كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّ

صواْ يا كَانبِم فوالْخونَوعـ   ن    ـمهو ـذَابالْع مـذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنولٌ مسر ماءهج لَقَدو
.  )5(} فَكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حالالً طَيبا واشكُرواْ نِعمت اللّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَـ ظَالمونَ  

ومن مثّ االعتبار باآليات هو علـى  ،  )6( لقرية هنا مكةوقد ذكر أكثر السلف أن املقصود با. 
ـ   واضرِب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسـلُونَ {ومثلها قوله تعاىل . مستوى األمم 

وما  {إىل قوله تعاىل  }إِلَيكُم مرسلُونَ إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا 

                                 
  . 103ـ  100/ سورة هود  )1(
  . 111/ سورة يوسف  )2(
  . 29/ سورة الفتح  )3(
  ) . 240ـ  239/  1( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم : انظر  )4(
  . 114ـ  112/ سورة النحل  )5(
  ) .  186/  14 (جامع البيان للطربي  :انظر  )6(



 

  نيرتِلا ما كُنماء ومالس نم ندج نم هدعن بم هملَى قَوا علْنةً  ـ أَنزـداحةً وحيإِالَّ ص تإِن كَان
   . )1(}فَإِذَا هم خامدونَ

هم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتـينِ مـن   واضرِب لَ{وعلى مستوى األفراد ورد قوله تعاىل 
ولَم تكُن لَّه فئَةٌ ينصرونه مـن دون  {إىل قوله  } أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعا

اتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ و{تعاىل  وكذلك جاء قوله.  )2(}اللَّه وما كَانَ منتصرا
اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنـ   م  ـعباتضِ وإِلَى اَألر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو
محثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهفَم اهوواْ  هكَـذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كث ذَّللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ ع

  .  )3(} بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

ومن اآليات اليت تلفت النظر وتنبه العقول إىل الوقوف على السنن اإلهلية اخلاصة بالبشر هـي  
ليت حتث على السري يف األرض ملعرفة أحوال األمم السـابقة وإدراك عواقبـها يف   تلك اآليات ا

وما هي السنن اليت كانت تنقلب فيها ، واإلصالح واإلفساد والعدل والظلم ، القيام والسقوط 
لذلك وردت عدة آيات يف أكثـر مـن   . هذه األمم حال قوا وضعفها وسعادا وشقائها ؟ 

وقد ذكر األمر بالسري يف ، بالعيان أو باإلخبار ، باألبدان أو األذهان  سورة تدعو إىل السياحة
ووردت مادة السري بصـيغة االسـتفهام   ، فيما خيص موضوع دراستنا  )4(القرآن ست مرات 

وكلها حثّ على االعتبار بعواقب األمم السابقة اليت حادت ،  )5( املتعدد األغراض سبع مرات
وسيقت هذه اآليات للحذر مما وقع فيه أهلها . راف والتكذيب وأخذت يف االحن، عن الطريق 

  .حىت ال تدور علينا رحى السنن اإلهلية اليت طافت م ، 

   
                                 

  .   29ـ  13/ سورة يس  )1(
  . 43ـ  32/ سورة الكهف  )2(
  . 176ـ  175/ سورة األعراف  )3(
  . الروم) 42(، العنكبوت ) 20(، النمل ) 69(، النحل ) 36(، األنعام ) 11(، آل عمران ) 137: (وهي  )4(
، حممد ) 10(، غافر ) 82(، غافر ) 21(، فاطر ) 44(، الروم ) 9(، احلج ) 46(، يوسف ) 109: (وهي  )5(

  .  374/ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي :  ولالستزادة انظر 



 

  . اآليات املشتملة على ربط األسباب باملسببات : ثالثاً 

،  من مظاهر موارد السنن يف القرآن تلك اآليات الوارد فيهـا ربـط األسـباب باملسـببات     
إذ جمال السـنن اإلهليـة   ، بالنتائج فيما يتعلق باجلزاء اإلهلي املترتب على فعل البشر واملقدمات 

احلقيقي قائم على قدم وساق بقانون السببية الذي مؤداه أن األخذ بالسبب يؤدي إىل الوصول 
ومن {ومن هذه اآليات قوله تعاىل . للنتيجة إذا حتققت الشروط وانتفت املوانع بإذن اهللا تعاىل 

ومن يتقِ اللَّه يجعل {وقوله ،  )1(} ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب ـ   يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا
إِن تنصـروا  {وقوله ،  )3(}إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً{وقوله تعاىل ، )2(} لَّه من أَمرِه يسرا

اللَّه كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصهِم   {وقوله ،  )4(}يلَـيـا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو
وقولـه  ،  )6(} وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَمـوا {وقوله  ، )5(}بركَات من السماء واَألرضِ

وغري ذلك من اآليـات الـيت   ،  )7(}م فَوق بعضٍ درجات لِّيبلُوكُم في ما آتاكُمورفَع بعضكُ{
 .  يتعلق فيها فعل اهللا وجزاؤه بالسلوك البشري 

  
  
  
  
  
  

                                 
  . 3ـ  2/ سورة الطالق  )1(
  . 4/ سورة الطالق  )2(
  . 29/ سورة األنفال  )3(
  . 7/ سورة حممد  )4(
  . 96/ سورة األعراف  )5(
  . 59/ سورة الكهف  )6(
  . 165/ سورة األنعام  )7(



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  كيفية االستفادة من السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات

السنن يف التغيري يتوقف على النظرة والطريقـة   إن احلديث عن كيفية االستفادة من هذه
فإذا كانت النظرة للقرآن على أنه منهج حياة ودستور أمـة  ، اليت نتعامل ا مع القرآن الكرمي 

ألن هذه السنن جعلها القرآن الكـرمي قـوانني   ، فإن هذه النظرة ستنسحب على السنن اإلهلية 
دبر وعمق يرى داللة القرآن القاطعة على أن كل شيء وإن الناظر إىل القرآن الكرمي بت، للتغيري 

أو بـاحليوان أو باإلنسـان أو   سواء كان هذا احلدث يتعلق باجلماد أو بالنبات ، حيدث بسبب 
فقانون السببية ؛ أي ربـط املسـببات   . باألجرام السماوية أو الظواهر الكونية املادية املختلفة 

ولكل ما حيصل لإلنسان ، قانون عام شامل لكل ما يف الكون هذا ال، بأسباا والنتائج مبقدماا 
واهللا خـالق  ، فليس يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسـبب  " يقول ابن تيمية . يف الدنيا واآلخرة 

وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِـه  {فمن األسباب املادية قوله تعاىل . )1(" األسباب واملسببات 
رالثَّم نمقاً لَّكُمرِز {ومن األسباب املعنوية قوله تعاىل.  )2(} ات    ـل لَّكُـمعجي قُواْ اللّـهتإَن ت
  .  )3(}فُرقَاناً

  : هذا وميكن احلديث عن كيفية االستفادة من السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات فيما يلي 

  .   ربط األسباب مبسبباا : أوالً 

وجعل األسباب حمل حكمته يف أمـره  ، اب مبسبباا شرعاً وقدراً اهللا تعاىل ربط األسبف
وقد جعل سبحانه مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم . " وحمل ملكه وتصرفه ، الكوين القدري 

كل ذلك مرتبطـاً  ، والثواب والعقاب واحلدود والكفارات واألوامر والنواهي واحلل واحلرمة 
بل املوجودات كلها ، اته وأفعاله سبب ملا يصدر عنه نفسه وصفبل العبد ، باألسباب قائماً ا 
والقدر جارٍ ، سباب ومسببات واملقادير أ، كله أسباب ومسببات  والشرع، أسباب ومسببات 

                                 
  ) .  70/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )1(
  .  22/  سورة البقرة )2(
  .  29/  سورة األنفال )3(



 

وما {ويؤكد هذا املعىن قوله تعاىل .  )1( "فاألسباب حمل الشرع والقدر ، عليها متصرف فيها 
ع كُمعطْليل بِكَانَ اللّهيألن اهللا جعل نظام هذا العامل مؤسسـاً علـى اسـتفادة    .  )2( }لَى الْغ

وأقام الكون ونظام احلياة على األخذ باألسباب . )3(املسببات من أسباا والنتائج من مقدماا 
وكل ذلك ينتفي إذا اطلعنا على الغيب الذي استأثر به ؛ ألننا سـنتكل  ، والسعي فيما أمر به 

  . ليف وتنتفي سنة االبتالء واجلزاءومن مثّ يرفع التك، ى إال فيما كتب لنا السعي فيهنسععليه وال 
كما أن الناظر يف القرآن بتدبر وعمق يرى أن اهللا عز وجل قد كفل أموراً لعباده مبوجب فضله 

والدليل على ذلك ، فحىت يف هذه األمور املكفولة حثنا ورغبنا على األخذ باألسباب ، وكرمه 
رزقـه وإِلَيـه   هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها وكُلُـوا مـن   {تعاىل قوله

ورشوما من دابة يف األرض إال على { فقد تكفل اهللا برزق خملوقاته بدليل قوله تعاىل .  )4(}الن
وكَـأَين  {وقوله تعاىل ،  )6( }زقُكُم وما توعدونَوفي السماء رِ{وقوله تعاىل .  )5(}اهللا رزقها 

لكنه سبحانه جعل طريق وصول هذا الرزق .  )7(}للَّه يرزقُها وإِياكُممن دابة لَا تحملُ رِزقَها ا
 ولذلك ورد يف احلديث عن النيب . وحتصيله يف األخذ باألسباب والسعي والكسب يف احلياة 

لن متوت نفس حىت تستويف (  يف مقابل قوله  )8() اهللا تعاىل حيب العبد املؤمن احملترف إن ( 
  .  )9() رزقها وأجلها 

                                 
  .  188/ شفاء العليل البن القيم : انظر  )1(
  .  179/  سورة آل عمران )2(
  ) .  179/  4( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )3(
  .  15/  لكسورة امل )4(
  .  6/ سورة هود  )5(
  . 22/  سورة الذاريات )6(
  . 60/  سورة العنكبوت )7(
رقم )  88/  2( والبيهقي يف شعب اإلميان ،  8934رقم )  380/  8( أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  )8(

1237  .  
رقم )  67/  2( شعب اإلميان وأخرجه البيهقي يف ،  1153رقم )  233/  1( أخرجه الشافعي يف مسنده  )9(

1185.  



 

وموجز القول أن املراد من اآليات واألحاديث الواردة يف كفالة الرزق  للخلق هو ضمان الرزق 
ن املراد نفس التسبب ملا ولو كا. بل الرزق املتسبب إليه ، وليس املراد نفس التسبب إىل الرزق 

أو ، ولو جبعل اللقمـة يف الفـم ومضـغها    ، كان املكلف مطلوباً بتكسب فيه على كل حال 
فثبت أن املراد من ، لكن ذلك باطل باتفاق ، ازدراع احلب أو التقاط النبات أو الثمرة املأكولة 

وإمنـا  ، هـذه الطريـق   واإلنسان ليس بدعاً يف .  )1(النصوص الشرعية هو عني املتسبب إليه 
تشاركه الكائنات احلية يف السعي إىل رزقها والعمل من أجل حتصيل مـا يقـوم بـه حياـا     

لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله ( وهذا ما بينه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومعيشتها 
واحاً وغدواً لطلب حيث أثبت هلا ر.  )2() لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً 

ولذلك ال خيلـو  .  )3(وهو املسخر املسير املسبب ، لطلب الرزق مع توكلها على اهللا عز وجل 
حال من أحوال اإلنسان من التسبب والسعي إال أن يكون ذا عجز مزمن ال يقدر معـه علـى   

  . أو يف حال وجب على غريه كفالته فيها ، الكسب 
 بني ما كفله لبعض عباده بتحققهم مبا أوجب عليهم من ومظهر آخر يربط فيه اخلالق جل وعال

ذلك املظهر هو الوعود اليت وعد اهللا ا عباده شريطة ، السعي يف األسباب وامتثال أمر اهللا فيها 
وعد اللَّه الَّذين آمنوا مـنكُم  {ومن ذلك قوله تعاىل ، أن يتصفوا مبا أمرهم وينتهوا عما اهم 

لصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم وعملُوا ا
وندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارئًا    الَّذـيـرِكُونَ بِـي شش4(}نِي لَـا ي(  .

والـيت جعلـها اهللا   ، يف اليت تضمنتها هذه اآلية من التوحيد واإلميان وعمل الصاحلات فالتكال
قواماً لصالح أمور األمة ووعد عليها بإعطاء اخلالفة والتمكني واألمن ـ صارت بترتيب تلك  

وكانت املوعدة كاملسبب عليها فشات من هذه احلالـة خطـاب   ، املوعدة عليها أسباباً هلا 

                                 
  ) . 190/  1( املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب : انظر  )1(
. صحيح : قال األلباين  205رقم )  30/  1( وأخرجه أمحد ،  4164رقم )  1394/  2( أخرجه ابن ماجه  )2(

  . إسناده قوي ورجاله ثقات : وقال األرناؤوط 
  ) . 399/  4( لعظيم البن كثري تفسري القرآن ا: انظر  )3(
  . 55/  سورة النــور )4(



 

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ مـن بعـد   {ا ما أشري إليه يف آية أخرى حيث يقول تعاىل وهذ، الوضع 
  . )2( )1(}إِنَّ في هذَا لَبلَاغًا لِّقَومٍ عابِدينـ  الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ

، ه تدل على أن اهللا ربط األسباب مبسبباا وإن املتأمل يف القرآن الكرمي ليجد مواضع كثرية في
فعنـد  . )3(}نه اثْنتا عشرةَ عينـاً فَقُلْنا اضرِب بعصاك الْحجر فَانفَجرت م{ومن ذلك قوله تعاىل

وقد كان اهللا تعاىل قادراً " فضرب فانفجرت : التأمل يف اآلية جند أن يف الكالم حذف تقديره 
حكمـة  ، لكن أراد أن يربط املسببات باألسباب ، ء وفلق احلجر من غري ضرب على تفجري املا

  .  )4(" ولريتب على ذلك ثوام وعقام يف املعاد ، منه للعباد يف وصوهلم إىل املراد 
وقوله تعاىل فيما أمر اهللا به مرمي عليها السالم يف حالة ضعفها ساعة والدة عيسى عليه الصـالة  

.  )5(} وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{قوله تعاىل هلا والسالم حيث جاء 
فإن اهللا قد وكل ابن آدم إىل سـعي  ، فقد استدل من هذه اآلية على أن الرزق وإن كان حمتوماً 

وهـو ال  ، طلوب أمرها باهلز إشارة إىل أن السعي يف حتصيل الرزق يف اجلملة م" ففي، ما فيه 
  : وما أحسن ما قيل ، ينايف التوكل 

  وهزي إليك اجلذع يساقط الرطب          أمل تر أن اهللا أوحى ملرمي 

.  )6(" إليها ولكن كل شيء له سبب               ولو شاء اهللا أحىن اجلذع من غري هزه 
إِذْ تستغيثُونَ ربكُـم  {بدر  ويف املعىن نفسه يأيت قوله تعاىل يف قتال املالئكة مع املؤمنني يف غزوة

نيفدرم كَةآلئالْم نم كُم بِأَلْفدمي مأَن لَكُم ابجتـ   فَاس بِه نئطْمتلى ورشإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو
يمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه ندع نإِالَّ م رصا النمو كُملُ  ـ   قُلُوبـزنيو هنةً منأَم اسعالن يكُمشغإِذْ ي

يو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج نكُمع بذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيع بِه تثَب

                                 
  .  106ـ  105/ سورة األنبياء  )1(
  ) . 284/  18( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  .  60/  سورة البقرة )3(
  ) .  419/  1( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر  )4(
  .25/  سورة مرمي )5(
  ) .  85/  16( املعاين لأللوسي تفسري روح : انظر  )6(



 

امـ   اَألقْدأَن كَةآلئإِلَى الْم كبي روحإِذْ ي  يني قُلُوبِ الَّـذي فأُلْقواْ سنآم ينواْ الَّذتفَثَب كُمعي م
اننكُلَّ ب مهنواْ مرِباضاقِ وناَألع قواْ فَورِبفَاض بعواْ الرئل أحد السلف عن .  )1(} كَفَروقد س

ل عليه السالم قادر علـى أن  احلكمة يف قتال املالئكة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أن جربي
وقع ذلك إلرادة أن يكون الفعل للنيب صلى اهللا عليـه  " يدفع الكفار بريشة من جناحه فأجاب 

رعاية لصورة األسباب وسنتها ، وتكون املالئكة مدداً على عادة مدد اجليوش ، وسلم وأصحابه 
ياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ممـا  ومن األمثلة العملية حل.  )2(" اليت أجراها اهللا تعاىل يف عباده 

هو ما نصر اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم وصـاحبه يف  ، ميكن أن تدخل معنا يف هذا املضمار 
حيث كان من املمكن أن حيول بينهما وبني الشر الذي يالحقهما ـ على  ، الغار ساعة اهلجرة 

شاء أن تكون نصرته لنبيه صـلى اهللا  ولكنه ، أيدي املشركني ـ بقدرته املباشرة وبغري وسائط  
سواء عهد الناس هذا السبب أو مل يعهدوه ، عليه وسلم وصاحبه جتري على سبب من األسباب 

وكذلك يف رقود احلمامة على بيضها مبا يوحي ، يتمثل ذلك يف نسج العنكبوت على فم الغار 
  .)3(خلو املكان من أثر إنسان كما ورد يف بعض اآلثار 

  .    يئة األسباب :ثانياً   

من ضرورات االستفادة من هذه السنن يف التغيري أن نفهم منها أن اهللا عز وجل إذا أراد أمراً هيأ 
مما ، وأمر ـ التهيئة هذا ـ منتظم يف كل ما يقدر اهللا عز وجل وقوعه   ، له أسبابه اليت يقع ا 

مبنياً على  عاىل جعل نظام هذا الكونوذلك ألن اهللا ت) . قانون التهيئة ( حدا بنا أن نسميه بـ 
كما هو الشـأن يف املعجـزات   ، سنن ال تنخرم وقوانني ال تنخرق إال مبشيته سبحانه وتعاىل 

وهو استثناء من القاعدة اليت قام عليها الكون من اعتبار األسباب حقيقة يف ، وخوارق العادات 
  . يسر أسبابه  إذا أراد اهللا أمراً: وقد قيل ، الوصول إىل مسبباا 

                                 
  .  12ـ  9/ سورة األنفال  )1(
  ) . 313/  7( فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر : انظر  )2(
  ) .  181/  3( البداية والنهاية البن كثري : انظر  )3(



 

ومن التطبيقات الواضحة هلذا العنوان يف القرآن الكرمي ما جاء يف حيثيات غزوة بدر ومالبساا؛ 
ومل جيعل نصرهم يف ظاهر األمر من ، حيث هيأ اهللا تعاىل أسباب النصر للمسلمني يف هذا اليوم 

ملوقف الشديد الـذي  خاصة يف مثل هذا ا، قبيل اخلوارق احملضة اليت ليس للسبب فيها نصيب 
كل ذلك ليتبني للمسلمني قبل غريهم أن السنن اإلهلية ، عاىن فيه املسلمون من قلة العدد والعتاد 

  . والقوانني الربانية اليت قام عليها نظام الكون ال تتخلف عادة 

عـاس  إِذْ يغشيكُم الن{وقد جتلّت هذه األسباب وظهرت فيما جاء يف قوله تعاىل عن غزوة بدر 
يلو طَانيالش زرِج نكُمع بذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هنةً منلَـى  أَمبِطَ عر

اماَألقْد بِه تثَبيو م ملا ناموا زال . )1(}قُلُوبِكُمفإن إغشاءهم النعاس كان من أسباب النصر أل
ونشاط األعصاب يكسب . وملا استيقظوا وجدوا نشاطاً ، وف من نفوسهم يف مدة النوم أثر اخل

  .  )2(صاحبه شجاعة ويزيل شعور اخلوف الذي هو فتور األعصاب 

ومن األمثلة اليت تبني يئة األسباب لوقوع مراد اهللا تعاىل ما كان من مفارقة األنبياء أقـوامهم  
وم مع أن اهللا قادر على إهالكهم وإنقاذ املـؤمنني وهـم   بعد إنذارهم ليخصهم االستئصال د

ولكن سنة اهللا يف ذلك أن يأمر الرسل وأتباعهم باخلروج واالنزواء بعيداً عمـن حـق   ، بينهم 
قَالُواْ يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك {ولذلك جند كثرياً ما يأيت قوله تعاىل لبعض رسله ، عليهم العذاب 
 لَيك فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ والَ يلْتفت منكُم أَحد إِالَّ امرأَتك إِنه مصيبها مـا لَن يصلُواْ إِ

وجاء ، هذا يف لوط عليه السالم وقومه . )3(} أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ
بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم والَ يلْتفت منكُم أَحد وامضـواْ حيـثُ    فَأَسرِ{فيه أيضاً 
وقال لنوح عليـه  .  )4(} وقَضينا إِلَيه ذَلك اَألمر أَنَّ دابِر هؤالء مقْطُوع مصبِحني ـ   تؤمرونَ
ء أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِالَّ مـن  حتى إِذَا جا{السالم 

                                 
  .  11/  سورة األنفال )1(
  ) . 278/  9( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  .  81/  ة هودسور )3(
  .  66ـ  65/  سورة احلجر )4(



 

فَكَـذَّبوه  {ويف آية أخرى عن قوم نوح .  )1(}سبق علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِالَّ قَليلٌ
ف هعن ممو اهنيجا افَنقْنأَغْرو فالَئخ ماهلْنعجو اي الْفُلْكناتواْ بِآيكَذَّب ينويف موضـع  .  )2(}لَّذ

ويندرج حتت .  )3(} لَّذين كَذَّبواْ بِآياتنافَكَذَّبوه فَأَجنَيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا ا{ثالث 
سى عليه السالم حني والدته وخوف أمه عليه من بطش فرعـون  هذه األمثلة ما حدث مع مو

حيث خاف من أن ينتزع أحد منهم ، وقتله جلميع ذكور بين إسرائيل الذين يولدون يف عصره 
فأهلم اهللا أم موسى أن تضعه يف اليم ووعدها بأنـه  ، كما أخربه بذلك بعض كهنته ، امللك منه 

فتحقق وعد اهللا من خالل سننه القائم عليهـا  ، رسلني بل وسيكون من امل، سريده إليها ساملاً 
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَـإِذَا خفْـت   {ويف بيان ذلك جاء قوله تعاىل . نظام الكون 

فَالْتقَطَه آلُ ـ   وه من الْمرسلنيعلَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تخافي ولَا تحزنِي إِنا رادوه إِلَيك وجاعلُ
نيئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعرا إِنَّ فنزحا وودع مكُونَ لَهينَ لوعرـ   ف أَترام قَالَتو

 ا أَوننفَعى أَن يسع لُوهقْتلَا ت لَكنٍ لِّي ويع تنَ قُروعرونَفرعشلَا ي مها ولَدو ذَهختـ   ن حبأَصو
  نِنيمـؤالْم ـنكُونَ متا للَى قَلْبِها عطْنبلَا أَن رلَو ي بِهدبلَت تى فَارِغًا إِن كَادوسم أُم ادـ   فُؤ

شلَا ي مهبٍ ونن جع بِه ترصفَب يهقُص هتأُخل قَالَتونَورـلُ  ـ   عن قَبم عاضرالْم هلَيا عنمرحو
فَرددناه إِلَى أُمه كَي تقَـر  ـ   فَقَالَت هلْ أَدلُّكُم علَى أَهلِ بيت يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصحونَ

و قح اللَّه دعأَنَّ و لَمعتلنَ وزحلَا تا وهنيونَعلَمعلَا ي مهأَكْثَر ناهللا عـز وجـل   .  )4(} لَك ورد
موسى عليه السالم إىل أمه وحقق هلا وعده بنظم هذه األسباب الواردة يف اآليات ؛ بل وأغرق 

ويف ذلك تعليم للناس ـ خاصـة املسـلمني ـ         ، فرعون وقومه بعد أن جنى موسى من بطشه 
ولو شاء اهللا ألهلك فرعون ومن معـه حبـادث   ، سباب املفضية إليه فاهللا بالغ أمره بتهيئة األ" 

، وألجنى موسى وبين إسرائيل إجناًء أسـرع  ، وملا قدر إلهالكهم هذه الصورة املرتبة ، مساوي 

                                 
  . 40/  سورة هود )1(
  .  73/  سورة يونس )2(
  .  64/  سورة األعراف )3(
  .  13ـ  7/ سورة القصص  )4(



 

ولكنه أراد أن حيصل ذلك مبشاهدة تنقالت األحوال ابتداًء من إلقاء موسى يف اليم إىل أن رده 
  .  )1(" ة للمشركني إىل أمه فتكون يف ذلك عرب

     .توافر الشروط لعمل األسباب : ثالثاً 

إن املتدبر لكتاب اهللا تعاىل جيد أن من أركان يئة األسباب لوقوع ما قدره اهللا عز وجل هو أن 
 ،وأن تنتفي عنها املوانع اليت تعيق عمل هذه األسباب ، تتوفر هلذه األسباب شروط عملها 

ولكن بشرط سالمة أعضاء اإلنسان ، ء والشبع واستدامة احلياة فاألكل مثالً سبب للغذا
وانتفاء املوانع ؛ أي انتفاء العوائق اليت تعيق عمل هذه ، الضرورية لتلقي الطعام واالستفادة منه 

  . األعضاء يف انتفاعها من األكل 

البذر  وشرط صالحية األرض لإلنبات وصالحية هذا، والزرع سببه حرث األرض وإلقاء البذر 
كانتفاء اآلفات اليت لك ، وانتفاء املوانع من خروج النبات والثمر ، للنبات وتوفر املاء الكايف 
أَأَنتم ـ أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ {ويف ذلك جاء قوله تعاىل . وهكذا ، الزرع والثمر أو متنع منوه 
كانت منكم احلراثة والبذر ـ مع إعانتنا لكم على إذا : أي  )2(}تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ

ويؤكد ذلك قوله . ذلك ـ فإن إمتام الزرع واإلمثار وتوفري الشروط وإزالة املوانع من شأننا حنن 
هجة ما أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء ماء فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات ب{تعاىل 

فقد ذكر إنزال املاء ألنه من .  )3(} كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ
، قد ذكر إنزال املاء ألنه من مجلة ما خلق اهللا : ولقطع شبهة أن يقولوا ، مجلة ما خلق اهللا 

اغتراراً بالسبب فبودر ، ت للشجر الذي فيه رزقنا هو املاء إن املنب: ولقطع شبهة أن يقولوا 
بالتذكري بأن اهللا خلق األسباب وهو خالق املسببات بإزالة املوانع والعوارض العارضة لتأثري 

. وتقدير املقادير املناسبة لالنتفاع باألسباب ، وبتوفري القوى احلاصلة يف األسباب ، األسباب 
) وأنزل ( ولذلك مجع بني قوله ، يجرف الزرع والشجر أو يقتلهما فقد يرتل املاء بإفراط ف

                                 
  ) .  86/  20( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )1(
  .  64ـ  63/ سورة الواقعة  )2(
  .  60/  سورة النمل )3(



 

وقد صرح احملققون من العلماء بضرورة حتقق .  )1(تنبيهاً على إزالة الشبهة ) فأنبتنا ( وقوله 
فكل سبب فهو " قال ابن تيمية ، شروط السبب وانتفاء موانعه حىت ينتج هذا السبب مسببه 

فالبد من متام " وقال يف موضع آخر .  )2(" فاء املوانع موقوف على وجود الشروط وانت
وليس شيء ، الشروط وزوال املوانع ـ أي يف إنتاج األسباب ـ وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره 

والبد أيضاً من صرف ، من األسباب مستقالً مبطلوبه بل البد من انضمام أسباب أخرى إليه 
فاملطر وحده ال ينبت النبات إال مبا ينضم إليه من . املوانع واملعارضات عنه حىت حيصل املقصود 

والطعام . مث الزرع ال يتم حىت تصرف عنه اآلفات املفسدة له ، اهلواء والتراب وغري ذلك 
 وقال أبو حامد الغزايل )3(" والشراب ال يغذي إال مبا جعل اهللا يف البدن من األعضاء والقوى 

وكل ذلك بتدبري مسبب ، الة مهما متت شروط السبب املسبب يتلو السبب ال حم" رمحه اهللا 
وأما إذا مل تفعل " وقال بعضهم  )4(" األسباب وتسخريه وترتيبه حبكم حكمته وكمال قدرته 

شاء ، فال تقع مسبباا ، ومل تنتف موانعها ، وال استكملت شرائطها ، األسباب على ما ينبغي 
وأيضاً فإن الشارع مل . أو عدم وقوعها الختياره ألن املسببات ليس وقوعها ، املكلف أو أىب 

فإذا مل تتوفر مل يستكمل ، جيعلها أسباباً مقتضية ملسبباا إال مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها 
السبب أن يكون سبباً شرعياً سواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء املوانع أجزاء أسباب أم ال 

.  )5(" فالثمرة واحدة   

  . اهلمة العالية واإلرادة القوية يف التغيري :  رابعاً

فهـي فئـة ذات   ، فإن الفئة اليت تريد أن تستفيد من هذه السنن يف التغيري ليست كأي فئـة  
وعنـدهم  ، ففي قلوم إميان قد تتزحزح اجلبال وال يتزحزح ، مواصفات خاصة ومسات معينة 

يبلغون ا اجلوزاء ويطاولون ـا عنـان    وعندهم مهة، إرادة أقوى من اجلبال الشم الرواسي 
                                 

  ) . 11/  20( لتحرير والتنوير تفسري ا: انظر  )1(
  ) .  133/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )2(
  ) .  167/  8( جمموع الفتاوى : انظر  )3(
  ) .  285/  4( إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل : انظر  )4(
  ) .  218/  1( املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب : انظر  )5(



 

 فقد أقام اهللا عز وجل الكون على أال يكون للكساىل والقاعدين واملثبطني واملعوقني أثر .السماء 
ألنه ربط فيه األعمال بأسـباا وشـرع أن ال   ، فاعل يف جنباته أو حتقق ملا يتمنونه ويشتهونه 

وأن ، ون على العمل وليس على التمين والغـرور  وقضى أن اجلزاء يك، وصول ألثر بغري سببه 
  .كل من يعمل سوءاً يلقى جزاءه ؛ ألن اجلزاء ـ حبسب سنة اهللا تعاىل ـ أثر طبيعي للعمل 

لَّيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه والَ يجِد لَه من دون {قال تعاىل 
ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ ـ   اللّه وليا والَ نصريا

من يعمل ( وقد ورد يف املأثور من التفسري أن هذه الكلية العامة .  )1(} الْجنةَ والَ يظْلَمونَ نقريا
فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وأخافته  راعت) سوءاً جيز به 
أما حتـزن ؟  ( من ينجو مع هذا يا رسول اهللا ؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : عنها وقال 

  .  )2() فهو مما جتزون به ( قال . بلى : قال ) أما مترض ؟ أما تصيبك الألواء ؟ 

ني من العربة واملوعظة ما يدك صروح األماين ومعاقل الغرور اليت يـأوي  هذا وإن يف هاتني اآليت
إليها ويتحصن فيها الكساىل واجلهال والفساق من املسلمني الذين جعلوا الـدين كـاألعراف   

ويفضله على من يسميه . وظنوا أن اهللا العزيز احلكيم حيايب من يسمي نفسه مسلماً ، السياسية 
وقد خـاب  . وأن العربة باألمساء واأللقاب ال بالعلم والعمل ، جرد اللقب يهودياً أو نصرانياً مب

ألن أمر النجاة بل السعادة منوط بالعمل واإلرادة معاً كما هو صـريح  ، ظنهم وخسر سعيهم 
فما ظنك بقومٍ ادعوا اإلميان وتركوا العمل به فال جند هلم أفضل مما قاله احلسـن  . اآلية الثانية 

لو أحسنوا ، وإن قوماً غرم األماين وقالوا حنن حنسن الظن باهللا وقد كذبوا " هللا البصري رمحه ا
فما ظننا مبن ترك اإلميان والعمل مجيعاً ـ أعاذنا اهللا من ذلك مبنه  ، " الظن باهللا ألحسنوا العمل 

وكرمه ـ فمما ينبغي أن يترسخ يف األذهان ويتثبت يف القلوب أن املسلمني أمـروا كغريهـم    
األخذ باألسباب والسري على منواهلا ؛ ألن اهللا تعاىل أراد أن يعلم األمة املسلمة أن تعيش بـني  ب

                                 
  .  124ـ  123/  ءسورة النسا )1(
رقم )  78/  3( وأخرجه احلاكم ،  2910رقم )  170/  7( وابن حبان ،  68رقم )  11/  1( أخرجه أمحد  )2(

  .   صحيح : وقال الذهيب عنه يف التلخيص ، حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  4450



 

مث تتميز بعد ذلك على ، األمم ـ كما يعيشون ـ تصطنع األسباب وتتخذ الوسائل إىل النتائج   
ا بأبنـاء  فتضفي منه شيئاً غري قليل على عالقا، سائر األمم مبنهجها الذي تتبعه إخالصها لرا 

  . وعلى عالقاا بالكون واحلياة على السواء ، نوعها

، وعقيدة املسلمني تقتضي أن يصطنع املسلم األسباب اليت خلقها اهللا يف الكون مرتبطة باملسببات
. ولكنه يف الوقت ذاته ال يتوجه إىل هذه األسباب بالعبادة حبيث يعتقد فيها أا مستقلة بالفعـل 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم وكذا أمته مطالبني مجيعاً أن يصـطنعوا يف كـل   وال غرو أن يكون ا
حىت لو ، حدث من األحداث املعتادة األسباب اليت تؤدي باحلدث أن يصل إىل غايته املرادة منه 

. نفدت بعض األسباب وجب عليهم البحث عن غريها مما أناط اهللا ا الوصول إىل مسـبباا  
حيث انتهى أبو بكر الصديق ، لذلك مبا حدث يف الغار إبان اهلجرة  ونستطيع أن نضرب مثاالً

، رضي اهللا عنه بتفكريه يف األسباب العادية بعد أن ذهب عنه الروع فحزن لذلك حزناًَ شديداً 
تحزنْ  الَ{يا أبا بكر ( والنيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يرفع عنه هذا احلزن وآثاره فقال له 

ا إِنَّ اللّهنعأليب بكر رضي . )2()  )1(}م ويف هذه اجلملة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم صرف
سيؤدي به ـ والشك ـ   ، اهللا عنه عن املنهج الذي اتبعه يف التفكري إىل منهج آخر خمتلف متاماً 

نـهج  وامل. إىل نتيجة مغايرة للنتيجة اليت انتهى إليها من املنهج الذي كان يفكر على أساس منه 
ألنه يعتمد على سـنن اهللا اجلاريـة   ، الذي كان أبو بكر يفكر على أساس منه منهج مشروع 

ولكنها ، قد أقام نظام كونه على أساس منها ، وهي خملوقة هللا سبحانه ، املعتمدة على األسباب 
صلى  فأراد النيب، قد انتهت به يف هذه احلال إىل احلزن واخلوف على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهو لتكراره يف احلاالت املماثلة يشبه أن يكون سنة ، اهللا عليه وسلم أن يلفته إىل املنهج اآلخر 
وهي إجابة ، ومن األسباب اليت حثنا اهللا عليها يف مثل هذه احلال ، أخرى من سنن اهللا اجلارية 

، لقـه عليـه   فما بالنا واملضطر هو أكرم خ، املضطر والوقوف جبانب املستغيث به من خلقه 

                                 
  40/  سورة التوبة )1(
رقم )  2308/  4( وأخرجه مسلم يف صحيحه ، 3419رقم  ) 1323/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )2(

2009 .  



 

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُـم  {يقول تعاىل . واحلاضر دائماً لديه 
وهو نفس املنهج الذي لفت النيب صـلى اهللا  . )1(} خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا ما تذَكَّرونَ

ويؤخذ أبو بكر من مجيع ) . ال حتزن إن اهللا معنا ( يه ليتأمله بقلبه وعقله عليه وسلم أبا بكر إل
وشغله عنه بقية من علم وشيء من تعلقـه  ، حيث ذهل عن هذا املنهج وانصرف عنه ، أقطاره 

أو حنن يف معية اهللا عز وجل ؟ فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم : فسأله ، مبنهجه الذي انتهجه 
  .  )2(فهدأ وسكن ) . نعم ( بأن 

وذا املثال وغريه يتبني لنا أن اهللا أراد من خلقه عموماً ـ ومن املسلمني على وجه اخلصـوص   
أصالً يتعاملون على أساسه وهم ميارسـون  ) قانون السببية وقانون التهيئة ( ـ أن يتخذوا من 

ألمة أن األسباب وهو أن يكون راسخاً يف قلب ا، حيام مع الكون ومع األحياء بشرط واحد 
وأن اصطناعها ال يكون عبادة هلا ؛ إذ لـيس مـن   ، وأننا مأمورون باألخذ ا ، من خلق اهللا 

  .   الضرورة أن تفضي م هذه األسباب إىل نتائجها 

، إن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه اهللا تعاىل وأمر باحلفاظ عليـه  
إِنَّ {يقول تعاىل ، من فرط يف شيء من ذلك فقد استحق ما تسبب فيه ف، وأرشد وهدى إليه 

  .                       )3(} وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَىـ  علَينا لَلْهدى

  .طلب النتائج من غري مقدماا مذموم  :خامساً 

.  )4(}بِاَألزالَمِ ذَلكُم فسق تقِْسمواْوأَن تس{ومن الشواهد على ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعاىل 
واألزالم . )5(أو القَسم بفتح القاف وهو املصدر ، طلب القسم وهو النصيب : فاالستسقام هو 

                                 
  . 62/  سورة النمل )1(
  ) .  74/  2( السرية النبوية البن هشام : انظر  )2(
  .  13ـ  12/ سورة الليل  )3(
  .  3/  سورة املائدة )4(
  ) .   153/  2( تفسري احملرر الوجيز البن عطية : انظر  )5(



 

وحـرم علـيكم   : وعلى ذلك فمعىن اآلية . )1(وهو القدح ، أو زمل كصرد ، مجع زمل كجمل 
مكتـوب علـى   ، ذا قصدوا فعالً ضربوا ثالثة أقداح وذلك أم كانوا إ، االستقسام باألقداح 

فـإن  . وأبقوا الثالث غُفْالً مل يكتب عليه شيء . اين ريب : وعلى الثاين . أمرين ريب : أحدها 
.  )2(وإن خرج الثالث أجالوها ثانيـة  ، وإن خرج الناهي جتنبوا ، خرج اآلمر مضوا حلاجتهم 

، ومنه ما هو مـن شـرائع الشـرك    ، نه ما هو مقامرة وقد جعل اهللا االستقسام فسقاً ؛ ألن م
، وال سبباً شـرعياً  ، لتطلب املسببات من غري أسباا ؛ إذ ليس االستقسام سبباً عادياً مضبوطاً 

مـن  ، مع أن ما فيه من توهم الناس إياه كاشفاً عن مراد اهللا م ، فتمحض ألن يكون افتراء 
رفة املسببات أسباباً عقلية ؛ هي العلوم واملعارف املتنوعـة  ألن اهللا نصب ملع. الكذب على اهللا 

وجعل أسباباً ال تعرف سببيتها إال بتوقيف منه على لسـان  ، أو من أدلته كالتجربة ، من العقل 
فمن أجل ذلك كان فسقاً ، وما عدا ذلك كذب وتان ، كجعل الزوال سبباً للصالة ، الرسل 

  .  )3(حل ادعاء معرفة الغيوب ولذلك قال فقهاؤنا جبرحة من ينت

وترقّب خروج ، كتعرف زوال املطر من السحاب ، وليس من ذلك تعرف األسباب من أسباا 
إذا نشأت حبرية مث تشاءمت فتلك عني ( ويف احلديث ، الفرخ من البيضة بانقضاء مدة احلضانة 

أخذت حنـو  : أي ) تشاءمت ( و، سحابة من جهة حبرهم : أي ) حبرية ( ومعىن  )4() غُديقة 
هذا وقد أغنانا الشرع عن اللجوء إىل هذه .  )5(أا كثري املطر ) : عني غديقة ( ومعىن ، الشام 

وذلك مبا ندب إليه من االستخارة ، هذه التخرصات احملرمة اليت وقع فيها أهل الشرك واجلهالة 
كان رسـول اهللا  :  أنه قال الشرعية الواردة يف احلديث الصحيح فيما جاء عن جابر بن عبد اهللا

  إذا هم أحدكم بـاألمر فلريكـع   ( يعلمنا االستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول
اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من : ركعتني من غري الفريضة مث ليقل 

                                 
  ) . 58/  6( ح املعاين لأللوسي تفسري رو: انظر  )1(
  ) . 58/  6( وتفسري روح املعاين لأللوسي ، )  76/  6( جامع البيان للطربي : انظر  )2(
  ) . 99/  6( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )3(
  ) .  1092/  1( أخرجه مالك يف موطأه برواية حيىي الليثي  )4(
  ) . 154/  1( وتنوير احلوالك بشرح موطأ مالك للسيوطي ، )  378/  24( التمهيد البن عبد الرب : انظر  )5(



 

اللهم إن كنـت  .  وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، فإنك تقدر وال أقدر ، فضلك العظيم 
عاجل أمري وآجلـه ـ   : تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال  

وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديـين ومعاشـي   . فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه 
ـ   : وعاقبة أمري ـ أو قال   ري عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عين واصرفين عنه واقـدر يل اخل
وليس يف هذه االستخارة إشارة مـا إىل  . )1() ويسمي حاجته : قال . حيث كان مث أرضين به 

معىن يقرب من معىن االستقسام ـ وال التفاؤل ـ وإمنا هي أمر عبادة ودعاء عنـد االهتمـام     
 ويف. حىت ال ينسى املؤمن ربه تعاىل عند اهتمامه بالشأن من شؤون الدنيا ، باألمر والعزم عليه 

، وإرجاع األمور ألهلها ؛ إذ ال يعلم الغيب أحد إال اهللا تعـاىل  ، ذلك وضع األشياء مواضعها 
. بـل واملسـببات   ، وهو يف ذات الوقت السبب األول الدائم الذي ترجع إليه مجيع األسباب 

. )2(} اعبده وتوكَّلْ علَيـه ه فَوللّه غَيب السماوات واَألرضِ وإِلَيه يرجع اَألمر كُلُّ{يقول تعاىل 
أو باألحرى هي علة ، ولذا فاالستخارة ذا االعتبار تعد سبباً من األسباب املوصلة إىل مسبباا 

وذا يتضح أن أية أسباب ـ مهمـا كـان شـأا ـ إذا مل      . باعثة على اإلقدام أو اإلحجام 
وإمنا توصـله  ، نها ال توصل إىل مطلوب أصحاا فهي أسباب يف احلقيقة ولك، يعتربها الشرع 

إىل جهنم والعياذ باهللا ؛ ألن االعتماد عليها وتفويضها يف املقادير ويف الوصول إىل ما ال يعلمـه  
  . ويكر على مقصد الدين بالبطالن ، إال اهللا جير إىل تعطيل الشريعة والطعن فيها 

كما أن إنكار ، ولذلك فطلبها من غري مقدماا مذموم  ،فالنتائج مرتبطة مبقدماا شرعاً وقدراً 
وقد رد ابن تيمية على من مل يعترب األسـباب  . املقدمات ألن تكون موصلة لغاياا أمر مردود 

، وحمو األسباب أن تكون أسباباً نقص يف العقـل  " وينكر أن تكون مسبباا ناجتة عنها فقال 
ا بِه األرض وما أَنزلَ اللّه من السماء من ماء فَأَحي{اىل يقول فاهللا تع، وهو طعن يف الشرع أيضاً 

. وأمثال ذلك ،  )4(} رِضوانه سبلَ السالَمِ يهدي بِه اللّه منِ اتبع{وقال تعاىل . )3(} بعد موتها
                                 

  .  1109رقم )  391/  1( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
  123/  سورة هود )2(
  .  164/  سورة البقرة )3(
  .  16/  سورة املائدة )4(



 

مع أن ، فقد خالف لفظ القرآن فمن قال يفعل اهللا تعاىل عندها ؛ أي عند هذه األسباب ال ا 
ويعلم أن الفرق بني اجلبهة والعني يف اختصاص أحدمها بقوة . احلس والعقل يشهدان أا أسباب

  . )1(" ويعلم الفرق بني اخلبز واحلصى يف أن أحدمها حيصل به الغذاء دون اآلخر، ليس يف اآلخر 

وال للفلتة العارضة ، للمصادفة العمياء واحلاصل أنه قد ثبت بالقطع أنه ال مكان يف هذا الوجود 
، فكل أمـر حلكمـة   . )3(}وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا{،  )2(}إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{

وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا {ولكن حكمة الغيب العميقة قد ال تتكشف للنظرة اإلنسانية القصرية 
خ وهونَولَمعالَ ت مأَنتو لَمعي اللّهو لَّكُم رش وهئًا ويواْ شبحى أَن تسعو لَّكُم رى {،  )4(} يسفَع

واألسباب اليت تعارف عليها الناس قد تتبعها .  )5(} أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه فيه خيرا كَثريا
، واملقدمات اليت يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد ال تعقبـها  ، عها آثارها وقد ال تتب

وإمنا هي اإلرادة اليت تنشئ ، ذلك أنه ليست األسباب واملقدمات هي اليت تنشئ اآلثار والنتائج 
 لَا تدرِي لَعلَّ اللَّـه {كما تنشئ األسباب واملقدمات ، اآلثار والنتائج ويء الظروف لتحققها 

واملؤمن يأخذ باألسباب ألنه . )7(} ؤونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّهوما تشا{، )6( }يحدثُ بعد ذَلك أَمرا
واالطمئنان إىل رمحة اهللا وعدلـه  . ألنه مأمور باألخذ ا واهللا هو الذي يقدر آثارها ونتائجها 

الشـيطَانُ  {اوس واهلـواجس  والنجاة من الوس، وإىل حكمته وعلمه هو وحده املالذ األمني 
يملع عاسو اللّهالً وفَضو هنةً مرفغكُم مدعي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمدع9( )8(}ي(  .  

                                 
  ) .                      175/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )1(
  .  49/  سورة القمر )2(
  .  2/  سورة الفرقان )3(
  .  216/  سورة البقرة )4(
  .  19/  سورة النساء )5(
  .  1/  سورة الطالق )6(
  .  29/  سورة التكوير )7(
  .  268/  سورة البقرة )8(
  ) . 13ـ  12/  1( يف ظالل القرآن : انظر  )9(



 

ومن التطبيقات القرآنية يف وجوب األخذ باألسباب وبيان أن ذلك ضروري للنهوض احلضاري 
اليت تبني كيف ربط اإلسالم إمكـان اإلجنـاز مبعرفـة    ، يف قصة ذي القرنني لألمم ؛ ما ورد 

) ذا القرنني ( وقد قدم القرآن . األسباب وكشف السنن اليت حتكم الكون وعامل احلياة واألحياء
واعترب ذلك مقدمة البد منـها  ، أمنوذجاً متجسداً لربط األسباب باملسببات واملقدمات بالنتائج 

  .وبذلك مل يكتف القرآن بتأكيد موضوع السنن واألسباب نظرياً ، از احلضاري للنهوض واإلجن

، ويسر له أسباب احلكـم والفـتح   ، لقد مكّن اهللا له يف األرض فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم 
وسائر ما هو من شأن البشر أن ميكنوا فيه ، وأسباب السلطان واملتاع ، وأسباب البناء والعمران 

  .  )1(}فَأَتبع سببا {ياة يف هذه احل

وتعرف من ، وكانت مساحة رحلته من مشرق الشمس إىل مغرا ، سار ذو القرنني يف األرض 
وأيقـن  ، خالل هذا السري إىل أسباب العجز احلضاري والتحديات واملعاناة اليت تواجه البشـر  

ووسـائل  ، أسباب التردي  ووقف على، بضرورة توفري الظروف والشروط اليت تكسبهم املنعة 
واستحضر املوارد املطلوبة إلمتام ، وأشرك األيدي العاملة ، فوضع اخلطط ، التمكني يف األرض 

وبذلك استكمل األسباب املادية اليت توصله إىل ما يريده مع ما فيه من التقوى ، عملية اإلجناز 
ا كل مؤمن ليواجه احلياة ويسـري  فاكتملت لديه األسباب املادية واملعنوية املكلف ، والصالح 

  . )2(وفق سننها ونظامها الذي وضعه اهللا قانوناً هلا وملن يريد أن يتعامل معها 

إن قصة ذي القرنني من قصص القرآن اليت يتمثل ا يف الداللة على القدرة الفائقة ألصـحاا  
من أسـباب يف هـذا    ولكن ذلك بواسطة ما سنه اهللا، ومدى ما كانوا عليه من قوة ومتكني 

لتمثل بذلك أمنوذجاً لكل مسـلم يريـد أن   ، ووسائل تؤدي إىل غاياا املرادة منها ، الكون  
وليتيقن كل أحد أن التمكني يف ، يسلك يف هذه احلياة على هدي من الفهم لسنن اهللا يف اخللق 

مـن  ، أو املعنوي األرض والسعادة يف اآلخرة إمنا يتحصل بأسباب ووسائط سواء املادي منها 
ويسأَلُونك عن ذي {كما تسوقه إلينا اآليات الكرمية يف قوله تعاىل ، قبيل ما حتقق به ذو القرنني 

                                 
  .  85/  سورة الكهف )1(
  . 166ـ  165/ ية يف األمم واألفراد دي حممد عاشور السنن اإلهل: انظر  )2(



 

ع فَأَتبـ   إِنا مكَّنا لَه في الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سبباـ   الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ذكْرا
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوما قُلْنا يا ذَا ـ   سببا

م يرد إِلَـى  قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُـ   الْقَرنينِ إِما أَن تعذِّب وإِما أَن تتخذَ فيهِم حسنا
وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنـا  ـ   ربه فَيعذِّبه عذَابا نكْرا

ومٍ لَّم نجعل لَّهم مـن  حتى إِذَا بلَغَ مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَـ   ثُم أَتبع سبباـ   يسرا
حتى إِذَا بلَغَ بين السـدينِ  ـ   ثُم أَتبع سبباـ   كَذَلك وقَد أَحطْنا بِما لَديه خبراـ   دونِها سترا

نينِ إِنَّ يـأْجوج ومـأْجوج   قَالُوا يا ذَا الْقَـر ـ   وجد من دونِهِما قَوما لَّا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا
قَالَ ما مكَّني فيه ـ   مفِْسدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَن تجعلَ بيننا وبينهم سدا

زبر الْحديد حتى إِذَا ساوى بـين   آتونِيـ   ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما
فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه ـ   الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا

اء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعـد  قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جـ   وما استطَاعوا لَه نقْبا
حىت ، فقد وازن ذو القرنني بني األسباب اليت أتاحها اهللا له واتبعها واستقصاها .  )1(} ربي حقا

وذلك يف مواضع ثالثة من ، إن القرآن يلح على ذلك ويبينه ويكرر التزامه يف العمل باألسباب 
وقـرن ذو  ) مث أتبع سببا ( وبعدها يكرر ) فأتبع سببا ( حيث يقول ، ها اآليات اليت أشرنا إلي

وما كان عليه من إميان وتقوى وعمل صـاحل  ، القرنني ذلك مبا انطوى عليه من أسباب معنوية 
فاجتمعت له ) هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقا ( يف قوله 

  .   فكان له التمكني والغلبة ونفع الناس وإعانتهم  األسباب الظاهرة والباطنة

فإننا كي نستفيد من هـذه  . وإن مما تقرر شرعاً وديناً أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
السنن يف إجناز التغيري احلضاري املطلوب فإن هذا التغيري ال يتم إال بدراسة هذه السنن دراسـة  

فَاعلَم أَنه {ومعلوم أن العلم قبل العمل قال تعاىل . ل جزئياا عميقة وفهمها فهماً مستوعباً لك
بناء على . )2(}واكُملَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات واللَّه يعلَم متقَلَّبكُم ومثْ

                                 
  .  98ـ  83/ سورة الكهف  )1(
  .  19/  سورة حممد )2(



 

يف كتابه أو بينها الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم يف   إن هذه السنن اليت بينها اهللا : ذلك نقول 
أقواله وأفعاله وتقريراته جديرة بالدراسة والفهم ؛ بل إن دراستها وفهمها من األمور الواجبـة  

ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُـلِّ شـيٍء   {قال تعاىل ، ديانة ؛ ألن معرفتها معرفة لبعض الدين 
رى ودهونيملسلْمى لرشبةً ومأي ، ما يتعلق بأمور الـدين  ) كل شيء ( واملراد من "  )1(}ح

  . )2(" ومن مجلته أحوال األمم مع أنبيائهم ، بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق بذلك 

تعين ما جرى هلم مع أنبيائهم وما حلّ م بسـبب  ، ومن الواضح أن أحوال األمم مع أنبيائهم 
ولـذلك  ، معهم وموقفهم منهم وفقاً لسنة اهللا يف إهالك املعاندين ونصرة أهل احلق  سلوكهم

  . حثّ اهللا املسلمني على االتعاظ واالعتبار م 

وأن ، فيتحصل من ذلك أن معرفة سنن اهللا جزء من معرفة الدين أو معرفة جلزء من الـدين  " 
صرنا بكيفية السلوك الصحيح يف احلياة حىت ألا تب، هذه املعرفة ضرورية ومن الواجبات الدينية 

ونظفر مبا ، وبذلك ننجو مما حذرنا اهللا منه ، ال نقع يف اخلطأ والعثار والغرور واألماين الكاذبة 
  .          )3(" وعد اهللا به عباده املؤمنني املتقني 

  . ضرورة دراسة السنن وفهمها فهماً عميقاً : سادساً 

هلية دراسة مستوعبة وإغفال علماء أألمة وحكمائها لتفصيلها وبياـا  إن عدم دراسة السنن اإل
أورث األمة آثاراً سيئة متثلت يف اعتقاد الكثريين بعـدم  ، لألمة على فترات طويلة من تارخيها 

والظن بأن املقدمات توصـل إىل  ، وعدم النظر يف علة األشياء وأسباا ، ثبات السنن واطرادها 
   ،ع اإلميان بقدرة اهللا الذي شرع املقدمات وقدر أن تكون موصـلة للنتـائج   النتائج يتعارض م

فكان العدول عن كشف السنن وتوجيـه  . وأن التوكل يناقض ويتعارض مع قضاء اهللا وقدره 
البحوث القرآنية لدراستها واالستفادة من الوقوف على معطياا مما أورثنا التـأخر احلضـاري   

فأوقعنا ذلـك  ، يف الوقت الذي نظن أننا أكثر إمياناً ويقيناً مما مضى  ،الذي نعيشه ونعاين منه 

                                 
  .  89/  سورة النحل )1(
  ) .  214/  14( تفسري األلوسي : انظر  )2(
  ) .  17ـ  16( السنن اإلهلية لعبد الكرمي زيدان : انظر  )3(



 

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسـرِين  {الوهم يف دائرة التأخر واخلسارة اليت نبه اهللا إليها يف كتابه الكرمي 
متامـاً  ،  )1(} بونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاالَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسـ   أَعمالًا

  . مثل ما فعل رجال الكنيسة فأوقفوا عجلة احلضارة والتقدم العلمي 

ويبدو أن املسلمني قد اعتورهم النقص مبعرفة سنن حركة التاريخ واحلضارة وإن عايشوا هـذه  
ن كبحوث ونظريات إال يف ولذلك مل تظهر االهتمامات حبقيقة السن، السنن ومارسوها عملياً 

كما هو معـروف يف حيـاة ابـن    ، عصور متأخرة بدأت فيها جنوم احلضارة اإلسالمية تغيب 
، وبعد تلك احلقبة التارخيية قلّت الدراسات املعنية ببيان سنن اهللا يف األنفس واآلفاق ، خلدون 

ر هذه الومضـات  وحىت مع ظهو. وصار البحث فيها كالومضات اليت تظهر بني احلني واآلخر 
الفكرية العلمية بقي فقه املسلمني لسنن احلياة متخلفاً ال يتجاوب مع التكثيف القرآين لقصـص  

لقد أدى إغفال السنن وعدم فقهها يف ميدان الدراسات احلضارية يف واقع . "  )2(األمم البائدة 
وذهب الكثري ، ظام املسلمني احلايل إىل ضياع طاقات كثرية بذهلا مفكرون ومربون إسالميون ع

اخلبري بـربط  ، منها سدى يف ظل مشكلة اإلنسان املسلم صاحب املنهج الفقيه بسنن التحضر 
  .  )3(" عناصر الكون وطاقاته املعنوية باحلياة االجتماعية خلدمة اإلنسان 

  .دراسة السنن اإلهلية دليل العقل والفهم : سابعاً 

ة أن الفئة اليت قدر اهللا عز وجل هلا أن حتدث التغيري إن القرآن الكرمي حيدثنا يف مواضع عديد
املطلوب يف واقع احلياة وأن تواجه الظلم واالستكبار والبغي والعدوان مواجهة فكريـة عقليـة   

فمثلت بالنسبة هلـم زاداً ثقافيـاً   ، علمية قاطعة وحامسة هم الذين درسوا هذه السنن وفهموها 
    : ومن مناذج ذلك . للقاء ملهماًَ يف املواجهة ومثبتاً عند ا

اجلنود املؤمنون الذين صحبوا طالوت يف قتاله للبغاة وعلى رأسهم جالوت حيث حكى  .1
قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن {القرآن عنهم 

                                 
  .  104ـ  103/ سورة الكهف  )1(
  . 116/ السنن اإلهلية دي عاشور : انظر  )2(
  . 27/  سنن اهللا يف اتمع من خالل القرآن حملمد صادق عرجون : انظر  )3(



 

ولَما برزواْ لجالُوت وجنوده قَالُواْ ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت ـ   بِرِيناللّه واللّه مع الصا
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرانصا ونامـ   أَقْداللّه م بِإِذْنوهمزحيث فهمـوا سـنن    )1( }فَه

وجاء تأكيد ذلك يف قولـه  . ات والدعاء ومنها الثقة والثب، النصر على العدو مع القلة 
إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من {تعاىل 

أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِن اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم ـ   الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ
للّه مـع  يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْن اللّه وا

ابِرِينواْ إِذَا لَ{مع قوله تعاىل للمسلمني يف بدر ،  )2(} الصنآم ينا الَّذها أَيئَـةً   يف ميـتق
حيث حتققوا بالثبات والثقة والـذكر  ،  )3(} فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ

 . فكان النصر حليفهم 

، ما حدث يف قصة قارون حيث تبينت فيها فطنة أهل العلم العاملني بقانون اهللا يف البشر  .2
باملال واجلاه يف ضمان الطمأنينة والسـعادة يف  ، حيث مل يغتروا كقارون ومن شاكله 

قَـالَ  {قال اهللا تعاىل عن قارون يف تكربه وعتوه ونسبة الفضل لنفسه . الدنيا واآلخرة 
مث متر اآليات فتحكي اعتقاده هـو ومـن يشـبهه    .  )4(} أُوتيته علَى علْمٍ عندي إِنما
الَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ مـا أُوتـي   فَخرج علَى قَومه في زِينته قَ{

مث يستوقفهم أهل املعرفة بفعل اهللا يف اخللق وبتصرفاته .  )5(}قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ
ر لِّمن آمن وعملَ صالحا ولَـا  وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خي{يف الكون 

فَخسـفْنا بِـه   {فتحقق مراد اهللا وحكمه يف الطغاة املتكربين .  )6(}يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

                                 
  .  251ـ  249/ سورة البقرة  )1(
  .  66ـ  65/ سورة األنفال  )2(
  .  45/ سورة األنفال  )3(
  .  78/ سورة القصص  )4(
  .  79/ سورة القصص  )5(
  .  80/ القصص سورة  )6(



 

 ـرِينصاملُنت نا كَانَ ممو اللَّه ونن دم هونرنصي ئَةن فم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِد1(}و(  .
وأَصبح الَّذين {وعاد املغرورون به إىل صوام وتبينوا حقيقة ما قاله أهل الفهم عن اهللا 

لَو رقْديو هادبع ناء مشن يمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونملَا أَن ت
ا لَخنلَيع اللَّه نونَمرالْكَاف حفْللَا ي هكَأَنيا وبِن فمث يـبني اهللا السـنة القائمـة    .  )2(}س

تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَا {واحلقيقة الدائمة فيقول 
 نيقتلْمةُ لباقالْعا واد3(} فَس(   . 

لك كان مؤمن آل فرعون الذي نصح قومه أشد النصح وحـذرهم مـن جـراء    وكذ .3
تكذيبهم ملوسى عليه الصالة والسالم أن حيل م العذاب كما حل باألمم السابقة الـيت  

وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ {فيحكي القرآن عنه ، كذبت بنبيها 
مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم وما اللَّه يرِيـد ظُلْمـا   ـ   الْأَحزابِ
ادبوأن فعلهم هذا صار سجية عندهم بسبب إسرافهم ، وظل يذكرهم اآلخرة.  )4(}لِّلْع

لْتم فـي شـك ممـا    ولَقَد جاءكُم يوسف من قَبلُ بِالْبينات فَما زِ{إسرافهم يف العناد 
  ـوه نم لُّ اللَّهضي كولًا كَذَلسر هدعن بم ثَ اللَّهعبلَن ي مقُلْت لَكى إِذَا هتح اءكُم بِهج

ابترم رِفسمث يدعوهم إىل ما يعلمه من دعوة إىل اهللا ورجاء فيما عنده مـن  .  )5(}م
يا قَومِ إِنما هذه الْحيـاةُ  ـ   ن يا قَومِ اتبِعون أَهدكُم سبِيلَ الرشادوقَالَ الَّذي آم{اخلري 

من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها ومن عملَ ـ   الدنيا متاع وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ
} ى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍصالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَ

ويظل على دعوته إياهم وهم يستنكرون منطقه ودعوته ويتربصون بـه ليقتلـوه   .  )6(

                                 
  .  81/ سورة القصص  )1(
  .  82/ سورة القصص  )2(
  .  83/ سورة القصص  )3(
  .  31ـ  30/ سورة غافر  )4(
  .  34/ سورة غافر  )5(
  .  40ـ  38/ سورة غافر  )6(



 

}ريصب إِنَّ اللَّه رِي إِلَى اللَّهأَم ضأُفَوو ا أَقُولُ لَكُمونَ مذْكُرتفَس ادبـ   بِالْع   اللَّـه قَـاهفَو
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ـ   سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ سوُء الْعذَابِ
فضالً عن أنـه القـى جـزاء    .  )1(}ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم في الْيم فَانظُر كَيف كَانَ {كذيبه يف الدنيا فغرق هو وملؤه ت
نيمةُ الظَّالباقونَـ   عرنصلَا ي ةاميالْق مويارِ وونَ إِلَى النعدةً يمأَئ ماهلْنعجـ   و ماهنعبأَتو
الد هذي هفنيوحقْبالْم نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعي2(} ن(  . 

ويف عصر النبوة تستدل السيدة العاقلة الواعية عن اهللا خدجية بنت خويلـد أم املـؤمنني    .4
فتهدئ من روع سيدنا رسـول اهللا  ، رضي اهللا عنها وحتتكم لعدل اهللا وسنته يف خلقه 

وجربيل على صـورته املالئكيـة   ، جأه الوحي أول مرة صلى اهللا عليه وسلم عندما فا
لقـد  ( فيقول هلا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ، املهيبة اليت تثري اخلوف والرهبة 

إنك لتصل الرحم وحتمل ، كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا : فقالت ) خشيت على نفسي 
.  )3(نوائب احلـق   الكلّ وتقري الضيف وتصدق احلديث وتكسب املعدوم وتعني على

فاستدلت مبا فيه من مكارم األخالق وحماسن األعمال على أن اهللا ال خيزيه ولقد صدقها 
 . )4(} أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ {القرآن حيث يقول تعاىل 

، حلق هرقل عظـيم الـروم   وممن استدل بسنن اهللا يف خلقه على الوقوف على ماهية ا  .5
عندما أتى بأيب سفيان ـ وكان ال يزال مشركاً ـ ليسأله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   

: وسـألتك  : فقال هرقل ، فأجابه أبو سفيان وصدقه القول ، وأحواله وعما يدعو إليه 
. وهم أتباع الرسل ، أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه 

. وكذلك أمر اإلميان حىت يتم ، أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أم يزيدون : وسألتك

                                 
  .  46ـ  44/ سورة غافر  )1(
  .  42ـ  40/ سورة القصص  )2(
  . 160رقم )  139/  1( وأخرجه مسلم يف صحيحه ،  3رقم )  4/  1( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(
  .  62/ سورة يونس  )4(



 

وكذلك اإلميان . أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أنْ ال : وسألت 
وملا أيقن الرجل ذه الصفات أقر بنبوته وأن التمكني يف . حني ختالط بشاشته القلوب 

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضـع قـدمي   : فقال .  وماًاألرض سيكون حليفه ي
ومنها التمكني والنصرة ألولياء اهللا ، فهذا وعي من هرقل بسنن اهللا يف خلقه .  )1(هاتني 

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَرض   {وهذا معىن قوله تعاىل ، يف األرض 
ادبا عرِثُهونَيحالالص مه وقضاه لعباده الصـاحلني  " حيث أخرب تعاىل .  )2(} يعما حت

إِنَّ اَألرض {من السعادة يف الدنيا واآلخرة ووراثة األرض يف الدنيا واآلخرة كقوله تعاىل 
نيقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناء مشن يا مورِثُهي لّه{وقال تعاىل .  )3( }لوا ونآم ينالَّذ اللَّه دع

    هِملـن قَـبم ينالَّـذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُمم
د ملَه نكِّنملَيومى لَهضتي ارالَّذ مهوأخرب تعاىل أن هذا مسطور يف الكتـب  ،  )4(} ين
     .                        )5(" ية وهو كائن ال حمالة الشرعية والقدر

                         
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .  7رقم )  7/  1( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
  .  105/ سورة األنبياء  )2(
  .  128/ سورة األعراف  )3(
  .  55/ سورة النور  )4(
  ) .  164/  17( وتفسري التحرير والتنوير ) .  202/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
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  : متهيد  

فهم خلقه ، كما هو قادر على إضالهلم ، إن اهللا جل وعال قادر على هداية الناس مجيعا 
وال يستطيع ، )1(}لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{ف فيهم كما يشاء وعبيده وله حق التصر

ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولكن يضلُّ من {قال تعاىل . أحد أن يعارض املشيئة اإلهلية 
معت ما كُنتمع أَلُنسلَتاء وشن يي مدهياء وش{وقال تعاىل  )2(}لُونَي كلَيع رإِن كَانَ كَبو

لَوو ةم بِآيهيأْتاء فَتمي السا فلَّمس ضِ أَوي اَألرفَقًا فن يغتبأَن ت تطَعتاس فَإِن مهاضرإِع  اء اللّهش
نيلاهالْج نم نكُونى فَالَ تدلَى الْهع مهعم{وقال تعاىل  )3(}لَج كْمبو ما صناتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذو

وترى {وقال تعاىل  )4(}في الظُّلُمات من يشإِ اللّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ
ا غَربت تقْرِضهم ذَات الشمالِ وهم في الشمس إِذَا طَلَعت تزاور عن كَهفهِم ذَات الْيمنيِ وإِذَ

فَجوة منه ذَلك من آيات اللَّه من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا 
  . )5(}مرشدا

د لنفسه اهلداية فهو يهدي من أرا، ولكن اهللا تبارك وتعاىل ال يظلم أحدا من خلقه 
  . ل من أراد الغواية وسلك سبلها ويض، وسار على طريقها 

  : املباحث التالية هذا وسوف يتضمن هذا الفصل 

  .   سنةالالتعريف العام ب: املبحث األول 

   . السنة ذه  املتعلقةعرض اآليات : املبحث الثاين 

  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة : املبحث الثالث 
                                 

  . 23/ سورة األنبياء  )1(
  . 93/ سورة النحل  )2(
  .  35/ سورة األنعام  )3(
  . 39/ سورة األنعام  )4(
  .  17/ سورة الكهف  )5(



 

  .التعريف العام بسنة اهلدى والضالل : حث األول املب

  : تعريف اهلدى : أوالً 

 : تعريف اهلدى لغة            

،  )2(}اهدنا الصراطَ املُستقيم{قال تعاىل  )1(الرشاد والداللة : اهلدى بضم اهلاء وفتح الدال 
ارزقنا ، وكلها : وفقنا ، وقيل: وقيل  ثبتنا عليه ،: قدمنا إليه ، وقيل : أرشدنا ، وقيل : واملعىن 

  . )3( ومل يذكر أهل اللغة فيها إال أا مبعىن اإلرشاد. أقوال متقاربة 

   .تعريف اهلدى اصطالحاً  

هي سلوك طريق يوصل إىل : وقد يقال ، اهلداية الداللة على ما يوصل إىل املطلوب 
  .  )4( املطلوب

وا فهم طريق معرفته حىت أقرر عباده وعرو الذي بصهو، اهلادي من أمساء اهللا سبحانه  و
  .   )5( و هدى كل خملوق إىل ما ال بد له منه يف بقائه ودوام وجوده، بربوبيته 

  :  )6( وهداية اهللا تعاىل لإلنسان على أربعة أوجه

م منها من العقل والفطنة واملعارف الضرورية اليت أع اهلداية اليت عم جبنسها كل مكلف: األول 
قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم {تعاىل كل شيء بقدر فيه حسب احتماله كما قال 

  .  )1(}هدى

                                 
  ) .   1733/  1( القاموس احمليط ، )  353/  15( لسان العرب : انظر  )1(

  .  6/ سورة الفاحتة  )2(
  ) .  45/  5( لفريوز آبادي بصائر ذوي التمييز ل: انظر  )3(
  ) . 319/  1( التعريفات للجرجاين : انظر  )4(
  ) . 353/  15( لسان العرب : انظر  )5(
  ) . 539ـ  538/  1( املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين : انظر  )6(



 

اهلداية اليت جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة األنبياء وإنزال القرآن وحنو ذلك وهو : الثاين  
  . )2( }أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَوجعلْنا منهم {املقصود بقوله تعاىل 

والَّذين اهتدوا زادهم هدى {التوفيق الذي خيتص به من اهتدى وهو املعين بقوله تعاىل : الثالث 
مقْواهت ماهآت{وقوله ،  )3(}و دهي ن بِاللَّهمؤن يمو هواْ {تعاىل وقوله ،  )4(} قَلْبنآم ينإِنَّ الَّذ

 انِهِمبِإِمي مهبر يهِمدهي اتحاللُواْ الصمعا {وقوله ،  )5(}ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذو
فَهدى اللّه الَّذين آمنواْ لما اختلَفُواْ  { لهوقو، )7(}ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى{وقوله ،  )6(}

  .  )8(}فيه من الْحق بِإِذْنِه واللّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ

وقوله ، )9(}سيهديهِم ويصلح بالَهم{تعاىلاهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة املعين بقوله :  الرابع
}وها لاندي هالَّذ لّهل دمقَالُواْ الْحو ارهاَألن هِمتحن ترِي مجلٍّ تغ نم مورِهدي صا فا منعزذَا ن

ا اللّهاندال أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنم10(}و(.     

بل ال يصح ؛ لثانية وهذه اهلدايات األربع مترتبة فإن من مل حتصل له األوىل ال حتصل له ا
ومن حصل له الرابع فقد حصل ، ال حتصل له الثالثة والرابعة  ومن مل حتصل له الثانية، تكليفه 

                                                                                                    
  . 50/ سورة طه  )1(
  . 24/ سورة السجدة  )2(
  . 17/ سورة حممد  )3(
  . 11/ سورة التغابن  )4(
  . 9/ سورة يونس  )5(
  . 69/ سورة العنكبوت  )6(
  . 76/ سورة مرمي  )7(
  .  213/ سورة البقرة  )8(
  . 5/ سورة حممد  )9(
  . 43/ سورة األعراف  )10(



 

فقد حتصل ؛ مث ينعكس ، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله ، له الثالث اليت قبلها 
يهدي أحدا إال بالدعاء  واإلنسان ال يقدر أن، األوىل وال حيصل له الثاين وال حيصل الثالث 

وإِنك لَتهدي إِلَى { تعاىل وإىل األول أشار بقوله . وتعريف الطرق دون سائر أنواع اهلدايات 
أي ؛ )3(}ولكُلِّ قَومٍ هاد { وقوله ، )2(}يهدونَ بِأَمرِنا { وقوله سبحانه  ،)1(} صراط مستقيمٍ

وكل هداية . )4(}إِنك لَا تهدي من أَحببت{ر بقوله تعاىل وإىل سائر اهلدايات أشا، أي داع 
ذكر اهللا عز وجل أنه منع الظاملني والكافرين فهي اهلداية الثالثة وهي التوفيق الذي خيتص به 

كَيف يهدي اللّه {املهتدون والرابعة اليت هي الثواب يف اآلخرة وإدخال اجلنة حنو قوله عز وجل 
كَفَرواْ بعد إِميانِهِم وشهِدواْ أَنَّ الرسولَ حق وجاءهم الْبينات واللّه الَ يهدي الْقَوم  قَوما

نيم{وكقوله ، )5(}الظَّالمي الْقَودهالَ ي أَنَّ اللّهو ةرلَى اآلخا عيناةَ الْديواْ الْحبحتاس مهبِأَن كذَل 
رِينم غري . )6(}الْكَافوكل هداية نفاها اهللا عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وعن البشر وذكر أ

فهي ما عدا املختص من الدعاء وتعريف الطريق وذلك كإعطاء العقل ؛ غري قادرين عليها 
، )7(}دي من يشاءلَّيس علَيك هداهم ولَكن اللّه يه{والتوفيق وإدخال اجلنة كقوله عز ذكره 

وما أَنت بِهادي الْعميِ عن {وقوله  ، )8(}ه لَجمعهم علَى الْهدىولَو شاء اللّ{ وقوله
هِملَالَت{وقوله ، )9(}ضاده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يم{وقوله ، )1(}واللَّه دهن يمن  وم ا لَهفَم

                                 
  . 52/ سورة الشورى  )1(
  . 24/ سورة السجدة  )2(
  . 7/ سورة الرعد  )3(
  . 56/ سورة القصص  )4(
  . 86/ سورة آل عمران  )5(
  . 107/ سورة النحل  )6(
  . 272/ سورة البقرة  )7(
  . 35/ سورة األنعام  )8(
  . 81/ سورة النمل  )9(



 

وإىل هذا املعىن ،  )3(}ن اللَّه يهدي من يشاءإِنك لَا تهدي من أَحببت ولَك{وقوله ،  )2(}مضلٍّ
هد اللّه فَهو ومن ي{     وقوله،  )4( }أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونواْ مؤمنِني{أشار بقوله تعاىل 

دتهومتحريه هو الذي يوفقه ويهديه إىل طريق اجلنة ال من ضاده  طالب اهلدى: أي ؛  )5(}الْم
واللَّه {ويف أخرى ،  )6( }واللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِين{ فيتحرى طريق الضالل والكفر كقوله

  .  )7(} يهدي الْقَوم الظَّالمنيلَا 

هو الذي ال يقبل هدايته :  الكاذب الكفار،  )8( }كَفَّارإِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو كَاذب { وقوله
 يهده مل ومن مل يقبل هدايته، فإن ذلك راجع إىل هذا وإن مل يكن لفظه موضوعا لذلك 

ومن رغب عين مل ،  ومن مل يقبل عطييت مل أعطه،  من مل يقبل هدييت مل أهد له:  كقولك
     . )9()  الفاسقني( ويف أخرى } قوم الظاملنيواهللا ال يهدي ال{وعلى هذا النحو . أرغب فيه 

  

  

  

  

                                                                                                    
  . 33/ سورة غافر  )1(
  . 37/ سورة الزمر  )2(
  . 56/ سورة القصص  )3(
  . 99/ سورة يونس  )4(
  .  97/ سورة اإلسراء  )5(
  . 37/ سورة التوبة  )6(
  . 7/ سورة الصف  )7(
  .  3/ مر سورة الز )8(
  ) .  315ـ  313/  5( بصائر ذوي التمييز : انظر  )9(



 

  

  

  

  

  

  : تعريف الضالل : ثانياً 

  : تعريف الضالل لغة 

إذا كان : وضللت بعريي . )1(الضاللة ضد اهلدى والرشادالضالل و: الضالل  
 ،وأضللت خامتي . إذا كان مطلقاً فمر ومل تدر أين أخذ : وأضللته ، معقوالً فلم تد ملكانه 

ووقع يف أضاليل . وصاحب ضالل وضاللة ومضلل ، وهو ضال وضليل ، وضل يف الدين 
يقال . )2(مل أقدر عليه: وأضلين أمر كذا . أُنسيته : وضللته . ضاع : وضل عين كذا . وأباطيل 

واألصل يف كالم العرب وجه آخر يقال . فالنا إذا وجهته للضالل عن الطريق  أضللت: يقال 
لَلْن كَثريا رب إِنهن أَض{ وقوله يف الترتيل العزيز، يبته و أضللت امليت دفنته أضللت الشيء إذا غ

قد : وهذا كما تقول ، أي ضلوا بسببها ألن األصنام ال تفعل شيئا وال تعقل ؛  )3(}من الناسِ
تعرف  وضللت املسجد والدار إذا مل، افتتنت بسببها وأحببتها : أي ، أفتنتين هذه الدار 

وضل هو عين  ق وكل شيء مقيم ثابت ال تدي لهوضللت الدار واملسجد والطري، موضعهما 
  . )4( ضالال وضاللة

                                 
  ) 160/  1( خمتار الصحاح ، )  390/  11( لسان العرب البن منظور : انظر  )1(
  ) .  481/  3( بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي : انظر  )2(
  . 36/ سورة إبراهيم  )3(
  ) .   392ـ  391/  11( لسان العرب البن منظور : انظر  )4(



 

  . تعريف الضالل اصطالحاً 

فَمنِ اهتدى فَإِنما {العدول عن الطريق املستقيم ويضاده اهلداية قال تعاىل : هو الضالل 
الضالل لكل عدول عن املنهج عمدا : ويقال . )1(}نما يضلُّ علَيهافَإِ يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ

وإذا . فإن الطريق املستقيم الذي هو املرتضى صعب جدا ؛ يسريا كان أو كثريا ، كان أو سهوا 
أن يستعمل  صح؛ كان الضالل ترك الطريق املستقيم عمدا كان أو سهوا قليال كان أو كثريا 

سب الضالل إىل األنبياء وإىل الكفار وإن كان ولذلك ن،  ون منه خطأ مالفظ الضالل ممن يك
ووجدك ضاال {       أال ترى أنه قال يف النيب صلى اهللا عليه وسلم.  بني الضاللني بون بعيد

إنك لفي  {عليه السالم وقال يف يعقوب . غري مهتد ملا سيق إليك من النبوة : أي  )2(} فهدى
إشارة إىل شغفه بيوسف ، )4(}إن أبانا لفي ضالل مبني  { وقال أوالده ،)3(}ضاللك القدمي 

وقال عن موسى عليه ،  )5(}قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل مبني  { وشوقه إليه وكذلك
             . )7(تنبيه أن ذلك منه سهو؛ )6(}وأنا من الضالني  { السالم

  

  

  

  

                                 
  . 108/ سورة يونس  )1(
  . 7/ سورة الضحى  )2(
  . 95/سورة يوسف  )3(
  . 8/سورة يوسف  )4(
  . 30/ سورة يوسف  )5(
  . 20/ سورة الشعراء  )6(
  ) 298ـ  297/  1( املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين : انظر  )7(



 

  

  

  

  

  

  

  . اهلدى والضالل نةساآليات املتعلقة ب: الثاين املبحث 

حتدث القرآن الكرمي كثرياً عن سنة اهللا يف اهلدى والضالل وعن األسباب املؤدية لكل 
اآليات والنظر فيما احتوته كتب التفسري من فوائد تلك بعد االطالع على و. واحد منهما 
  :  تتعلق ا متخض ما يلي علمية مجة

       :تنوع اخللق يف إتباع احلق :  أوالً 

 اهللا عز وجل يف كتابه العزيز أنه خلق اإلنسان ليكون خليفته يف األرض قال تعاىل بني
}يا ويهف فِْسدن يا ميهلُ فعجيفَةً قَالُواْ أَتلضِ خي اَألرلٌ فاعي جإِن كَةالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو كفس

نو كدمبِح حبسن نحناء ومونَ الدلَمعا الَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سوأول شيء يف هذه ، )1(} قَد
وما خلَقْت {اخلالفة أن يعرف هذا املخلوق ربه حق معرفته ويعبده حق عبادته يقول تعاىل 

 وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو أَـ الْجِن ا أُرِيدمقٍ وزن رم مهنم ا أُرِيدمونمطْعـ  ن ي اقزالر وه إِنَّ اللَّه
 نيتالْم ة2(}ذُو الْقُو( .   

هي العهد القدمي الذي  الشهادة على ربوبيته وما تستلزمه من ألوهيته سبحانهوهذه 
وإِذْ {تعاىل قوله يف  كما جاء، أخذه اهللا على بين آدم قبل أن خيلقهم وسجله يف فطرهم البشرية 

                                 
  .  30/ سورة البقرة  )1(
  .  58ـ  56/ سورة الذاريات  )2(



 

ذَ رلَى أَخقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كب
نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُواْ يا أَن تنهِدألول ؛ وال عجب أن يكون النداء ا )1(}ش

   )2(}يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَالَ تتقُونَ {هللا تعاىللكل رسول من رسل ا

أَيحسب الْإِنسانُ {وهلذا أنكر اهللا على من ظن أن اهللا خلقه عبثا أو تركه سدى بقوله 
"        حلياة على أا إذ أن كثرياً من الناس يف القدمي واحلديث ينظر إىل ا، )3(}أَن يترك سدى

، وبني هاتني هلو ولعب .. أرحام تدفع وقبور تبلع .. وال غاية ، وال هدف ، حركة ال علة هلا 
والذي مييز اإلنسان عن احليوان أن حياته وراءها . وزينة وتفاخر ومتاع قريب من متاع احليوان 

فشعور . احلساب واجلزاء  وأن تكون رحلته على هذه األرض ابتالء ينتهي إىل، هدف وحكمة 
وارتقاؤه يف ، ومن الوجود كله من حوله ، اإلنسان بوجود اهلدف والغاية من وجوده اإلنساين 

سلم اإلنسانية ينبع حنو شعوره هذا وسعته ودقة تصوره لوجود الناموس وارتباط األحداث 
ختلق الناس عبثاً وال  ال.مث يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة ، واألشياء ذا الناموس

فال عجب إذن أن يكون املقصود من بعث األنبياء وإنزال الكتب معهم ؛ . )4( "تتركهم سدى 
وتذكريهم بذلك العهد القدمي وإزالة ما تراكم على الفطرة من غبار ، إقامة احلجة على الناس 

رِين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ رسالً مبش{الغفلة أو الوثنية أو التقليد األعمى كما قال تعاىل 
أي أنه تعاىل أنزل كتبه وأرسل رسله "  )5(}علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكيما 

بالبشارة والنذارة وبني ما حيبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئال يبقى ملعتذر عذر كما قال تعاىل 
}لَوو م كاتآي بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبلَقَالُوا ر هلن قَبذَابٍ مم بِعاهلَكْنا أَهلِ أَن أَنن قَب

                                 
  .  172/ سورة األعراف  )1(
  .  65/ سورة األعراف  )2(
  .  36/سورة القيامة  )3(
  ) .  3774ـ  3773/  6( تفسري الظالل : انظر  )4(
  .  165/ سورة النساء  )5(



 

 وقد. اآلية  )2(}ولَولَا أَن تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم { وكذا قوله )1(} نذلَّ ونخزى
ال أحد أغري من اهللا من أجل ذلك حرم الفواحش  (قال  رسول اهللا  أنثبت يف الصحيحني 

ما ظهر منها وما بطن وال أحد أحب إليه املدح من اهللا عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وال 
( ويف لفظ آخر  )3( )ذلك بعث النبيني مبشرين ومنذرين أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل

  .  )5("  )4()  ك أرسل رسله وأنزل كتبهمن أجل ذل

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسوالً يتلُو علَيهِم آياتنا { قال تعاىل
لْحق بشرياً ونذيراً إِنا أَرسلْناك بِا {وقال تعاىل )6(}وما كُنا مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ

يرذا نيهال فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ما {وقال تعاىل )7(}وملَّ فَإِنض نمو فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهم
 {  وقال تعاىل  )8(}رسوالً يضلُّ علَيها وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ {وقال تعاىل  )9(}وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا لَها منذرونَ
يه الضاللَةُ فَِسريواْ في اَألرضِ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم من هدى اللّه ومنهم من حقَّت علَ

كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيأنا بعثنا يف كل أمة رسوال يأمرهم بعبادة  "واملعىن . )10(}فَانظُر
اهللا تعاىل واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوا فمنهم من هداه اهللا تعاىل بعد صرف قدرته 

                                 
  .  134/ سورة طه  )1(
  .  47/ سورة القصص  )2(
  .  1499رقم )  1136/  2( حيحه ومسلم يف ص،  6980رقم )  2698/  6( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(
  .  2760رقم )  2113/  4( أخرجه مسلم يف صحيحه  )4(

  ) .  589/  1( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
  .  59/ سورة القصص  )6(
  .  24/ سورة فاطر  )7(
  .   15/ سورة اإلسراء  )8(
  .  208/ سورة الشعراء  )9(
  .  36/ سورة النحل  )10(



 

ا هدي إليه ، ومنهم من ثبت على الضاللة لعناده وعدم صرف واختياره اجلزئي إىل حتصيل م
أنه يبني } اخل .... ولقد بعثنا { والذي ذكره القاضي يف قوله تعاىل . قدرته إىل حتصيل احلق 

فيه أن البعثة أمر جرت به السنة اإلهلية يف األمم كلها سبباً هلدى من أراد سبحانه اهتداءه وزيادة 
  . )1(" كالغذاء الصاحل ينفع املزاج السوي ويقويه ويضر املنحرف ويفنيه لضالل من أراد ضالله 

.  
ن اهللا خلق اإلنسان وركب فيه ميالً إىل اهلدى والضالل فقد اقتضت سنته  إوحيث 

سبحانه انقسام الناس انقساماً حمتوماً على أساس اإلميان والكفر واهلدى والضالل إىل مصدقني 
مث تتواىل سنن اهللا بعد ذلك تعمل عملها يف ، ه معارضني له ومكذبني ب، باحلق متبعني له 

وهلذا أخرب اهللا تعاىل بوجود االنقسام يف اآلية اليت ذكر فيها بعثة الرسل إىل األمم . الفريقني 
نهم من هدى ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَم حيث قال 

كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فاللَةُ فَِسريالض هلَيع قَّتح نم مهنمو اللَّه)2(  "
وهذا الفريق وذلك كالمها مل خيرج على ، ففريق استجاب وفريق شرد يف طريق الضالل " 

إمنا سلك طريقه الذي شاءت ، ره اهللا قسراً على هدى أو ضالل وكالمها مل يقس، مشيئة اهللا 
. إرادة اهللا أن جتعل إرادته حرة يف سلوكه بعد ما زودته مبعامل الطريق يف نفسه ويف اآلفاق 

والذي يستند إليه ، كذلك ينفي القرآن الكرمي ذا النص وهم اإلجبار الذي لوح به املشركون 
فاهللا ، والعقيدة اإلسالمية عقيدة ناصعة واضحة يف هذه النقطة . كثري من العصاة واملنحرفني 

يأمر عباده باخلري وينهاهم عن الشر ويعاقب املذنبني أحياناً يف الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها 
إن إرادة اهللا تتدخل لترغمهم على االحنراف مث : فال جمال بعد هذا ألن يقال، غضبه عليهم 

وكل ما يصدر عنهم . إمنا هم متركون الختيار طريقهم وهذه هي إرادة اهللا ! يعاقبهم عليه اهللا 
. من خري أو شر ـ من هدى ومن ضالل ـ يتم وفق مشيئة اهللا على هذا املعىن الذي فصلناه 

ومن مث يعقب على هذا خبطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقرر سنة اهللا يف اهلدى 

                                 
  ) .   139/  14( ملعاين لأللوسي روح ا: انظر  )1(
  .  36/ سورة النحل  )2(



 

،  )1(} هداهم فَإِنَّ اللّه الَ يهدي من يضلُّ وما لَهم من ناصرِينإِن تحرِص علَى {والضالل 
أما . فليس اهلدى أو الضالل حبرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه فوظيفته البالغ 

فمن أضله اهللا . اهلدى أو الضالل فيمضي وفق سنة اهللا وهذه السنة ال تتخلف وال تتغري عواقبها 
، وهكذا شاء . نه استحق الضالل وفق سنة اهللا فإن اهللا ال يهديه، ألن هللا سنناً تعطى نتائجها أل

   . )2( "واهللا فعال ملا يشاء 

والذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى ، وقدر اهللا نافذ يف بريته ؛ فإنه هو الذي قدر فهدى " 
وأما من ، مل أهل السعادة فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لع( ويف الصحيحني 

فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا {وهلذا قال تعاىل  )3() كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
والعلة يف استحقاقهم للضاللة هو توليهم الشيطان عدو اإلنسان "  )5(. )4(} حق علَيهِم الضالَلَةُ

}أَو نياطيذُوا الشخات مهونَإِندتهم مهونَ أَنبسحيو اللّه ونن داء ميومن اختذ الشيطان . )6(}ل
 {قال تعاىل . )7(حذره اهللا إياه  ولياً من دون اهللا فقد استحق الضاللة بتوليه غري اهللا وتوليه عدواً

اكُمداَء لَهش لَوو رائا جهنمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهعو نيعمولكنه شاء أن خيلق "  )8(} أَج
. اإلنسان مستعداً للهدى والضالل ، وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى أو طريق الضالل 

فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ، ومنهم من يسلك السبيل اجلائر وكالمها ال خيرج على 

                                 
  .  37/ سورة النحل  )1(

  ) .  2171/  4( تفسري الظالل : انظر  )2(
  .  2647رقم احلديث )  2039/  4( وأخرجه مسلم ،  4666رقم احلديث )  1891/  4( أخرجه البخاري  )3(

  .  30/ سورة األعراف  )4(
  ) .  210/  2( كثري  تفسري ابن: انظر  )5(
  .  30/ سورة األعراف  )6(
  ) . 1281/  3( تفسري الظالل : انظر  )7(
  .  9/ سورة النحل  )8(



 

، فاإلنسان خملوق مزدوج الطبيعة " .  )1(مشيئة اهللا اليت قضت بأن تدع لإلنسان حرية االختيار
واهلدى ، مزود باستعدادات متساوية للخري والشر ، مزدوج االجتاه ، مزدوج االستعداد 

كما أنه قادر على توجيه نفسه ، فهو قادر على التمييز بني ما هو خري وما هو شر ، والضالل 
ونفْسٍ {رب عنها القرآن باإلهلام تارة يع، وأن هذه القدرة كامنة يف كيانه ، إىل اخلري والشر سواء 

، )3(}وهديناه النجدينِ{ويعرب عنها باهلداية تارة ، )2(}فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهاـ  وما سواها
والرساالت والتوجيهات والعوامل اخلارجية إمنا . فهي كامنة يف صورة استعداد، )3(}النجدينِ

ولكنها ال ختلقها خلقاً ؛ ألا ، ها وتوجهها هنا أو هناك توقظ هذه االستعدادات وتشحذ
وهناك إىل جانب هذه االستعدادات الفطرية ، وكامنة إهلاما ، وكائنة طبعا ، خملوقة فطرة 

فمن استخدم هذه . الكامنة قوة واعية مدركة موجهة يف ذات اإلنسان هي اليت تناط ا التبعة 
نمية استعداد اخلري فيها وتغليبه على استعداد الشر ؛ فقد أفلح القوة يف تزكية نفسه وتطهريها وت

وقَد خاب من ـ  قَد أَفْلَح من زكَّاها{)4(ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب ، 
} بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَوما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا  {وقال تعاىل  }دساها

  .  )6(} إِناهديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً{وقال ،  )5(

 :  أركان اهلداية:  اًثاني 

                                 
  ) .  2162/  4( تفسري الظالل : انظر  )1(
  .  8ـ  7/ سورة الشمس  )2(
  .  10/ سورة البلد  )3(
  ) .  3918ـ  3917/  6( الظالل : انظر  )4(
   . 34/ سورة سبأ  )5(
  .  3/ سورة اإلنسان  )6(



 

وعلَى اللَّه  فهو املصدر األساس للهداية قال تعاىل ، وهو اهللا سبحانه . اهلادي  .1
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي  وقال تعاىل  ))1 جائر ولَو شاَء لَهداكُم أَجمعنيقَصد السبِيلِ ومنها 

. فمن شاء اهللا هداه ومن شاء أضله  ))2عدواً من الْمجرِمني وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً
أو بدون سنة ماضية يف هذا ، كمة وليست مشيئة اهللا للهداية واإلضالل تسري جزافاً بدون ح

كما دل ، والنتائج على مقدماا ، وإمنا تقوم على أساس ترتب املسببات على أسباا ، الشأن 
 )3(}ويضلُّ اللّه الظَّالمني ويفْعلُ اللّه ما يشاء{ومنها قوله تعاىل ، على ذلك كثري من اآليات 

فيبني سبحانه وتعاىل يف اآلية األوىل أن سبب إضالله .  )4(}من ينِيب ويهدي إِلَيه{وقوله تعاىل 
ويف . وبني يف اآلية الثانية أن سبب هدايته لبعض عباده هو إنابتهم إليه ، لبعض عباده هو الظلم 

تكرر يف القرآن جعل األعمال القائمة بالقلب واجلوارح سبب " ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا 
اقتضاء السبب ملسببه واألثر ، إلضالل فيقوم بالقلب واجلوارح أعمال تقتضي اهلدى اهلداية وا

وأعمال ، وكلما ازداد منها ازداد هدى ، فأعمال الرب تثمر اهلدى ، وكذلك الضالل ، ألثره 
، وذلك أن اهللا سبحانه حيب أعمال الرب فيجازي عليها باهلدى والفالح ، الفجور بالضد 

قاضٍ بذلك  وحديث الرسول  .)5( "وجيازي عليها بالضالل والشقاء  ورويبغض أعمال الفج
 حىت ليصدق الرجل وإن اجلنة إىل يهدي الرب وإن الرب إىل يهدي الصدق إن (بذلك حيث قال 

 ليكذب الرجل وإن النار إىل يهدي الفجور وإن الفجور إىل يهدي الكذب وإن صديقا يكون
  .   )6()  كذابا اهللا عند يكتب حىت

                                 
  .  9/ سورة النحل  )1(
  .  31/ سورة الفرقان  )2(
  .  27/ سورة إبراهيم  )3(
  .  13/ سورة الشورى  )4(
  ) .  129/  1( الفوائد البن القيم : انظر  )5(
  .  2607رقم احلديث )  2012/  4( وأخرجه مسلم ،  5743رقم احلديث )  2261/  5( أخرجه البخاري  )6(



 

وقد جعل اهللا كماله واستقامته مربوطاً ، وهو اإلنسان وهو حمل االهتداء . ملهتدي ا .2
فانتظام حياته واستقامتها مرهونة ، غريه على كما أن منفعة هدايته عائدة عليه ال ، دايته 
كما أن إنزال اهللا للكتب وإرساله للرسل هلداية اإلنسان فيه تشريف لإلنسان وتكرمي له ، دايته 

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم {قال تعاىل  .
قدره حيث  يقدروهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي ال "  )1(}علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً

وه اإلكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل كرم بين آدم جبميع وج
فما من طيب تتعلق به حوائجهم ، منهم األولياء واألصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة 

  . )2(" إال وقد أكرمهم اهللا به ويسره هلم غاية التيسري 

   . الرسل والكتب: ومها سبل اهلداية  .3

  .  ـ الرسل أ

اقتضت حكمته سبحانه ورمحته بعباده أن ال يكلهم إىل ما أودع يف فطرهم من حيث 
ويبصرهم داه الذي يأيت من عنده ، بل أرسل إليهم من يدهلم إليه ، معرفته والتوجه إليه وحمبته 

 زنونَفَالَ خوف علَيهِم والَ هم يح{وأعلمهم أن من اتبع هذا اهلدى ، وحيفظ عليهم فطرم ، 
وهلذا أرسل الرسل . )3(}والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ ـ

وجعل هلم من السلطان املادي واملعنوي ما يبلغون ، وأنزل الكتب يف كل أمة باهلدى والنور 
ارين مبنياً على متابعتهم واإلميان م ومبا جاؤوا به وجعل الثواب يف الد، بواسطته ما أنزل إليهم 

ومل جيعل على ما سوى ذلك من آياته ، وأرصد العقوبة ملن خالفهم وكفر مبا جاؤوا به ، 
وهلذا . وهذا غاية العدل ومنتهى احلكمة والرمحة ، وبراهينه الدالة على وحدانيته تعاىل عقوبة 

فَمنِ اتبع هداي فَلَا { هم على ما يأتيهم من عنده بقوله أخرب سبحانه أنه إمنا حياسبهم وجيازي

                                 
  .  70/ سورة اإل سراء  )1(
  ) .  463/  1( تفسري السعدي : انظر  )2(
  .  39ـ  38/ سورة البقرة  )3(



 

 )1(}ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى ـ يضلُّ ولَا يشقَى
ي وعد أنه يأيت من عنده وهي اهلدى الذ، مث مل يترك أمة أو قرية بال رسول يتلو عليهم آياته ، 
قال تعاىل ، بل تكفّل سبحانه ببيان كيفية ذلك ، فليس أمر عبادته وطاعته متروكاً الجتهادهم ، 
حكيما رسالً مبشرِين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا {
وال يؤاخذهم حىت يبعث إليهم رسوال ، أخرب سبحانه أنه ال يعذب أمة غافلة  كما، )2(}

ذَلك أَن لَّم يكُن {وقال تعاىل ، )3(}وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً {فيكذبوه ويعاندوه 
وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى {وقال تعاىل ، )4(}ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ

فجعل . )5(}يبعثَ في أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم آياتنا وما كُنا مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ
لكل خري  وجعله شامالً، اهللا إصالح الدارين والفوز فيهما منوطاً باتباع الرسول واإلميان به 

وما من شر ، فما من خري يف الدنيا إال كان فيما جاءت به الرسل داللة عليه وأمراً به ، فيهما 
: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال يما جاءت به الرسل حتذيراً منه فإال وف

ومنا من ، خباءه فمنا من يصلح ، كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فرتلنا مرتال 
الصالة : إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ا من هو يف جشرهومن، ينتضل 
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً ( فاجتمعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . جامعة 

ولقد مر . )6(ديث احل)  وينذرهم شر ما يعلمه هلم ، عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم 

                                 
  .  124ـ  123/ سورة طه  )1(
  .  165/ سورة النساء  )2(
  .  15/ سورة اإلسراء  )3(
  .  131/ سورة األنعام  )4(
  .  59/ سورة القصص  )5(
  .  1844رقم احلديث )  1472/  3( أخرجه مسلم يف صحيحه  )6(



 

أرسل رسله وأنزل وليس أحد أحب إليه العذر من اهللا ؛ من أجل ذلك (  معنا سابقاً قوله 
  .  )1( ) كتبه

فقد اقتضت حكمة اهللا عز وجل أن جيعل لكل أمة كتاباً مبثابة املنهج . ـ الكتب  ب
لٍّ جعلْنا منكُم شرعةً لكُ{ قال اهللا تعاىل . ينظم هلم شؤوم وحيتكمون إليه عند اختالفهم 

  . )2(} ومنهاجا

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين  {قال تعاىل عن التوراة 
نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالروا واده ينلَّذوا للَماَء فَال  أَسدهش هلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك

ئك هم تخشوا الناس واخشون وال تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليالً ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَ
   .  )3(} الْكَافرونَ

رِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقاً لما بين يديه من وقَفَّينا علَى آثَا {وقال تعاىل عن اإلجنيل 
 اهنيآتو اةروظَةً  اإلجنيلالتعومو دىهو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لدصمو ورنو دىه يهف

نيقتلْم4(} ل( .  
اه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوال فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ ولَو جعلْن{وقال تعاىل عن القرآن 

ي كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤال ي ينالَّذفَاٌء وشو دىوا هنآم ينلَّذل ونَ هوادن
يدعب كَانم نوهو كتاب يهدي ، لقرآن الكرمي هو مصدر اهلداية األساسي للناس فا. )5(}م

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي {قال تعاىل .  قوملألخالق احلميدة واملبادئ القومية ولكل ما هو أفضل وأ

                                 
  .   83/ راجع خترجيه يف صفحة  )1(
  .  48/ سورة املائدة  )2(
  .  44/ سورة املائدة  )3(
  .  46/ سورة املائدة  )4(
  .  44/ سورة فصلت  )5(



 

 مأَقْو يي هلَّتى{وقال تعاىل ،  )1(}لدآنُ هالْقُر يهأُنزِلَ ف يانَ الَّذضمر رهش  نم اتنيباسِ ولِّلن
 قَانالْفُرى ود{وهو كتاب واضح ال لبس فيه وال غموض .  )2(}الْه اتآي اهلْنأَنز ككَذَلو

 رِيدن يي مدهي أَنَّ اللَّهو اتنيالذي وعد اهللا به بين آدم منذ أن أنزل  من اهلدىوهو . )3(}ب
ومن حاد عنه ، فمن متسك به كان من السعداء املهتدين ، ورة أباهم إىل األرض يف أكمل ص

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَالَ خوف علَيهِم والَ هم { كان من األشقياء الضالني 
اب أَنزلْناه تك{وهو النور الوضاء الذي ينري للناس طريقهم ويضيء هلم مسالكهم ، )4(}يحزنونَ

يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كوهو حبل ، )5(}إِلَي
كان  ومن سار على هديه، به كان من الناجني فمن متسك ، حبل اهللا املتني وصراطه املستقيم 

هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه والَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن  وأَنَّ{من الفائزين قال تعاىل 
يا قَومنا إِنا {وقد شهد له اجلن باهلداية فقالوا ،  )6(}سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

وسم دعن با أُنزِلَ مابتا كنعميمٍ سقتسإِلَى طَرِيقٍ مو قي إِلَى الْحدهي هيدي نيا بقًا لِّمدص7(}ى م( 
ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو {كما شهد له العلماء بذلك ،  )7(}

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو قويؤدي إىل وهو كتاب مبارك يفيض بالرمحة ، )8(}الْح

                                 
  .  9/ سورة اإلسراء  )1(
  .  185/ سورة البقرة  )2(
  .  16/ سورة احلج  )3(
  .  38/ سورة البقرة  )4(
  .  1/ ة إبراهيم سور )5(
  .  153/ سورة األنعام  )6(
  .  30/ سورة األحقاف  )7(
  . 6/ سورة سبأ  )8(



 

يا أَيها الناس قَد جاءتكُم {واخللقية واالجتماعية قال تعاىل الشفاء من كل األسقام النفسية
هورِ ودي الصا ففَاء لِّمشو كُمبن رظَةٌ معومنِنيمؤةٌ لِّلْممحرى و1(}د(  . 

 {    وهو اإلسالم الذي فيه اهلدى كله ليس وراءه هدى قال تعاىل . منهج اهلداية  .4
 اتبعت ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ

هدى اهللا الذي هو ف " )2(}ك من اللَّه من ولي وال نصريٍأَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَ
وهو اهلدى كله ليس وراءه هدى ، ن يسمى هدى أهو اإلسالم هو اهلدى باحلق والذي يصح 

( وهو الذي يدعو به الناس يف صالم  )3("  وما تدعون إىل اتباعه ما هو دى إمنا هو هوى
أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط "  )4(}  نا الصراطَ الْمستقيماهد {مرة على أقل تقدير )  17

 وهو معرفة احلق والعمل به، وهو الطريق الواضح املوصل إىل اهللا وإىل جنته؛ للصراط املستقيم 
فاهلداية إىل الصراط لزوم دين اإلسالم وترك ما سواه ، واهدنا يف الصراط ، فاهدنا إىل الصراط، 

فهذا . داية يف الصراط تشمل اهلداية جلميع التفاصيل الدينية علما وعمال واهل، من األديان 
الدعاء من أمجع األدعية وأنفعها للعبد وهلذا وجب على اإلنسان أن يدعو اهللا به يف كل ركعة 

  .  )5("  من صالته لضرورته إىل ذلك

  :  آثار اهلداية:  اًثالث 

ما السبب وراء انصراف كثري من الناس عن : بداية جيدر بنا أن نطرح سؤاالً وهو اليف 
الدعوة إليهما يف القرآن الكرمي وسنة الرسول صلى  يفطريق اهلداية واالستقامة ؛ رغم اإلحلاح 

  : ولإلجابة على هذا السؤال أقول . اهللا عليه وسلم 

                                 
  .  57/ سورة يونس  )1(
  .  120/ سورة البقرة  )2(
  ) .  209/  1( الكشاف للزخمشري : انظر  )3(
  .  6/ سورة الفاحتة  )4(
  ) .  39/  1( تفسري السعدي : انظر  )5(



 

ية يف إن هناك أسباباً كثرية هلذا االنصراف يأيت يف مقدمتها عدم معرفة الناس بآثار اهلدا
  : الدنيا واآلخرة وهذا ما سأبينه اآلن فأقول وباهللا التوفيق 

  ـ : إن أهم هذه اآلثار هي 

قُلْنا  {الدنيا ويف اآلخرة قال تعاىل انتفاء اخلوف واحلزن عن املهتدي يف احلياة _  1
ده بِعت نفَم دىي هنم كُمنيأْتا ييعاً فَإِمما جهنبِطُوا مونَاهنزحي مال هو هِملَيع فوفَال خ اي {

فيما  )فال خوف عليهم ( من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل" أي  )1(
"             . )2(على ما فام من أمور الدنيا)وال هم حيزنون  (يستقبلونه من أمر اآلخرة 

ألن اتباع اهلدى ، و آت وال حيزنون على ما فات فاملهتدون دى اهللا تعاىل ال خيافون مما ه
ومن كانت هذه وجهته ويعدهم لسعادة الدنيا واآلخرة  يسهل عليهم سبيل اكتساب اخلريات

 . )3(" يسهل عليه كل ما يستقبله ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده ألنه موقن بأن اهللا خيلفه 

قال ابن  )4(}تدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهموالَّذين اه{زيادة االهتداء قال تعاىل_  2
(  باإلميان واالنقياد واتباع ما يرضي اهللا) والذين اهتدوا : ( كثري رمحه اهللا يف تفسريه هلذه اآلية 

أي وفقهم للخري وحفظهم من  )وآتاهم تقواهم  (شكرا منه تعاىل على ذلك  )زادهم هدى 
   . )5( ءين العلم النافع والعمل الصاحلالشر فذكر للمهتدين جزا

قَالَ اهبِطَا منها جميعاً  {ـ السالمة من الضالل والشقاء يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل  3
بع فمت. " )6(}بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَال يضلُّ وال يشقَى

                                 
  .  38/ سورة البقرة  )1(
  ) .   83/  1( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  ) .  285/  1( تفسري املنار : انظر  )3(
  .  17/ سورة حممد  )4(
  ) .  787/  1( تفسري السعدي : انظر  )5(
  .  123/ سورة طه  )6(



 

، ومها ينتظران خارج عتبات اجلنة . هدى اهللا يف أمان من الضالل والشقاء باتباع هدى اهللا 
. والشقاء مثرة الضالل ولو كان صاحبه غارقاً يف املتاع . ولكن اهللا يقي منهما من اتبع هداه 

ه غصة وما من متاع حرام إال ول، شقوة يف الدنيا وشقوة يف اآلخرة . فهذا املتاع ذاته شقوة 
وما يضل اإلنسان عن هدى اهللا إال ويتخبط يف القلق واحلرية والتكفؤ . تعقبه وعقابيل تتبعه 

والشقاء قرين التخبط ولو كان . واالندفاع من طرف إىل طرف ال يستقر وال يتوازن يف خطاه 
وة من ومن اتبع هدى اهللا فهو يف جن. مث الشقوة الكربى يف دار البقاء . يف املراتع املمرعة 

الضالل والشقاء يف األرض ويف ذلك عوض عن الفردوس املفقود حىت يؤوب إليه يف اليوم 
   )1( .املوعود 

أن الشقاء يف اآلخرة هو عقاب من ضل يف الدنيا عن طريق الدين فمن اتبع : واملعىن 
  .  )2( كتاب اهللا وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه جنا من الضالل ومن عقابه

فإنه وإن استفاد هدى يف بعض األحوال ، ف من اتبع ما فيه هدى وارد من غري اهللا وهذا خبال
وهذا حال متبعي الشرائع غري اإلهلية وهي . ال يسلم من الوقوع يف الضالل يف أحوال أخرى 

الشرائع الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم يف تطلب احلق ال يسلمون من الوقوع يف 
أو مصانعة لرؤساء أو ، أو انفعال بعادات مستقرة ، أو تعارض أدلة ، ت ضالالت بسبب غفال

 .   )3(أمم رأوا أن من املصلحة طلب مرضام 

اهللا أنه مؤمن ويعمل  فالشأن مبتبع هدى.. طيب العيش واحلياة الطيبة يف الدنيا _  4
الحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو من عملَ صقال تعاىل . الصاحلات ؛ وإال ملا كان متبعاً هلدى اهللا 

هذا وعد من اهللا ف"  ))4مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

                                 
  ) . 2355/  4( تفسري الظالل : انظر  )1(
  ) .  95ـ  94/  3( تفسري الزخمشري : انظر  )2(
  ) .  330/  16( تفسري ابن عاشور : انظر  )3(
  .  97/سورة النحل  )4(



 

من ، م تعاىل ملن عمل صاحلا وهو العمل املتابع لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسل
ن هذا العمل املأمور به مشروع من عند أوقلبه مؤمن باهللا ورسوله و، ذكر أو أنثى من بين آدم 

واحلياة . وأن جيزيه بأحسن ما عمله يف الدار اآلخرة ، بأن حيييه اهللا حياة طيبة يف الدنيا ؛ اهللا 
عن عبد اهللا  رويكما جاء يف احلديث الذي . الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت 

قد أفلح من أسلم ورزق ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رضي اهللا عنهما بن عمرو 
ألن الشقاء ، واحلياة الطيبة اليت حيياها ال يشقى فيها قطعا .  )2("  )1( ) عه اهللا مبا آتاهوقن كفافاً

وكذلك ، ن منفي عنه يف الدنيا فالشقاء إذ، ينايف احلياة الطيبة اليت يتمتع ا متبع هدى اهللا 
وألن متبع هدى اهللا مهّه مرضاة اهللا فهو قانع مبا قسمه اهللا له يف الدنيا غري متسخط . الضالل 

ألن تطلعه ، فهو يف عيش طيب رغيد ، ألنه سعيد مبا أنعم اهللا عليه من نعمة الدين ، على ذلك 
فهو ال حيرص ، ال إىل الدنيا ومتاعها الزائل  ـ بعد أن أنعم اهللا عليه باإلسالم ـ إىل ما عند اهللا

على حتصيله وإن كان ال يرفضه إذا جاءه وال يأسف إذا فاته فهو يف طيب عيش وحياة طيبة 
 .  )3( قطعاً

فمن اهتدى دى اهللا توكل عليه وازدادت ثقته به . الثقة باهللا والتوكل عليه _  5
وكَّلَ علَى اللّه وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وما لَنا أَالَّ نت{سبحانه قال تعاىل 

وتعليل  ،عذر لنا يف عدم التوكل عليه تعاىل  أي أي. " )4(}فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ اللّه وعلَى

                                 
إسناده : قال عنه شعيب األرناؤوط .  6572رقم احلديث )  168/  2( أخرجه أمحد  )1(

  . صحيح على شرط مسلم 
  ) .  586/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  .  40ـ 39/ السنن اإلهلية لعبد الكرمي زيدان : انظر  )3(
  . 12/ سورة إبراهيم  )4(



 

ك ويستدعيه حيث هدانا يوجب ذل أي واحلال أنه سبحانه قد فعل بنا ما ) وقد هدانا(  التوكل
  . )1("  أي أرشد كال منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه يف الدين ) سبلنا( 

فَمن يرِد اللّه أَن يهديه {ـ انشراح الصدر وقبوله للحق واخلري واإلميان قال تعاىل  6
 لَّهضأَن ي رِدن يمالَمِ وِإلسل هردص حرشاء يمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي

يعرفه طريق احلق من يرد اهللا أن " أي  )2(}كَذَلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّذين الَ يؤمنونَ
ل وهو جماز أو كناية عن جع، فيتسع له وينفسح  ) لإلسالميشرح صدره (  لإلميانويوفقه 

صلى اهللا عليه وسلم   إليهمصفاة عما مينعه وينافيه كما أشار ، النفس مهيأة حللول احلق فيها 
)  يقذف يف الصدر فينشرح له وينفسح نور( فقال ؟ كيف الشرح يا رسول اهللا : حني قيل له

ر ادإىل  اإلنابة( فقال عليه الصالة والسالم ؟ هل لذلك من آية يعرف ا يا رسول اهللا : فقيل 
  .  )4("  )3() واالستعداد للموت قبل لقاء املوت ، والتجايف عن دار الغرور ، اخللود 

وأَهديك إِلَى ـ  هل لَّك إِلَى أَن تزكَّى{قال اهللا تعاىل. ـ خشية اهللا واإلنابة إليه  7
      وتطيع    قل له هل لك أن جتيب إىل طريقة ومسلك تزكى به وتسلم" أي  )5(}ربك فَتخشى

أي فيصري قلبك خاضعا له مطيعا  )فتخشى  (أي أدلك إىل عبادة ربك  )وأهديك إىل ربك ( 
    . )6("  خاشعا بعد ما كان قاسيا خبيثا بعيدا من اخلري

  :  آثار الضالل:  اًرابع 

                                 
  ) .  198/  13( روح املعاين لأللوسي : انظر  )1(
  .  125/ سورة األنعام  )2(
  .  7863رقم احلديث )  346/  4( أخرجه احلاكم يف مستدركه  )3(
  ) .  22/  8( روح املعاين لأللوسي : انظر  )4(
  .  19ـ  18/ سورة النازعات  )5(
  ) .  469/  4(  تفسري ابن كثري: انظر  )6(



 

 فكذلك للضالل آثاراً عليه يف، وكما أن للهداية آثاراً على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة 
  : الدنيا واآلخرة وذلك حسبما يلي 

 ومن{العيش الضنك يف الدنيا للمعرض عن هدى اهللا الضال عن طريقه قال تعاىل  -1
أخرب اهللا تعاىل  " )1(} أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

وهذا . من شقائه يف الدنيا واآلخرة ، عنه ومل يتبعه  يف هذه اآلية عن حال من أعرض
الشقاء بقسميه هو نوع من أفانني العذاب الالحقة ملن توىل عن هدى اهللا الذي بعث به 

ومل يتعظ به فيرتجر عما هو عليه مقيم من ، ومل يقبله ومل يستجب له ، خامت أنبيائه 
ألن ، عيشة الضنك أي الضيقة يف الدنيا فاملعرض عن هدى اهللا له امل.  )2(" خالفه أمر ربه 

ووجه ضيق معيشته أنه شديد احلرص على الدنيا متهالك . الضنك أصله الضيق والشدة 
فال طمأنينة له وال انشراح لصدره بل ، عليها وعلى الزيادة منها خائف من انتقاصها 

يث شاء صدره ضيق حرج لضالله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن ح
ال حيس بسعادة وال  فإن قلبه ما مل خيلص إىل اليقني واهلدى فهو يف قلق وحرية وشك

  .  )3( بطيب عيش

ومن أَعرض {ـ أن اهللا توعد من أعرض عن هداه أن حيشره يوم القيامة أعمى قال تعاىل  2
قَالَ رب لم حشرتنِي  ـ مة أَعمىعن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيا

 )4(}قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى  ـ أَعمى وقَد كُنت بصريا
رب لم حشرتنِي (أن هذا املعرض عن هدى اهللا حيشر يوم القيامة أعمى فيقول : واملعىن 

                                 
  .  124/ سورة طه  )1(
  ) .  161/  7( حماسن التأويل للقامسي : انظر  )2(
)  277ـ  276/  16( وروح املعاين لأللوسي ، ) 169/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )3(

 .  
  .  126ـ  124/ سورة طه  )4(



 

) كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها (أي يف الدنيا فيقول اهللا تعاىل له )  د كُنت بصرياأَعمى وقَ
فأنت ، وعاملتها معاملة من مل يذكرها بعد بالغها إليك ، أي ملا أعرضت عن آيات اهللا 

 تنسىوكَذَلك الْيوم (  ،          ألن من عمي عن شيء نسيه وتركه ، قد عميت عنها 
جزاًء وفاقا ألن اجلزاء من جنس . أي تترك يف العمى كما كنت أعمى عن آيات اهللا ) 

  . )1(العمل 

يزين له عمل ، أن من يعرض عن هدى اهللا ؛ يقيض اهللا له شيطانا يصاحبه وال يفارقه  -3
ومن {قال اهللا تعاىل . وهو حيسب أنه على هدى وصواب ، الشر ويصده عن سبيل احلق 

يقَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحكْرِ الرن ذع شبِيلِ ـ  عنِ السع مهوندصلَي مهإِنو
خيرب تعاىل عن عقوبته البليغة ملن أعرض عن ذكره حيث . )2(}ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

الذي ؛ الذي هو القرآن العظيم  )نعن ذكر الرمح(أي يعرض ويصد  )ومن يعش(فقال 
فمن قبلها فقد قبل خري املواهب وفاز بأعظم ، هو أعظم رمحة رحم ا الرمحن عباده 

ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة ال يسعد بعدها ، املطالب والرغائب 
 ااصي أزه إىل املعوقيض له الرمحن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ومينيه ويؤز، أبدا 

وما تزال ، )3(مينعه من احلالل ويبعثه على احلرام وينهاه عن الطاعة ويأمره باملعصية
وهم حيسبون أم على ، الشياطني تصد أولئك املعرضني عن هدى اهللا عن سبيل احلق 

ـ  اقُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالً{فيصدق عليهم قول احلق تبارك وتعاىل ،  احلق 
 . )4(}الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا

فَمن يرِد {قال تعاىل . ضيق الصدر وامتناعه عن قبول احلق واخلري واإلميان  -4
 رِدن يمالَمِ وِإلسل هردص حرشي هيدهأَن ي ا اللّهما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَن ي

                                 
  ) .  278/  16( وروح املعاين لأللوسي ، ) 170/  3( تفسري ابن كثري : انظر )1(
  .  37ـ  36/ سورة الزخرف  )2(
  ) .  89/  16( تفسري القرطيب ، )  766/  1( تفسري السعدي : انظر  )3(
  .  104ـ  103/ سورة الكهف  )4(



 

جيعل صدره : أي   )1(}يصعد في السماء كَذَلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّذين الَ يؤمنونَ
وأصل معىن ، فال يكاد يكون فيه للخري منفذ ، ضيقا حرجا حبيث ينبو عن قبول احلق 

وقال بعض احملققني أصل معناه شدة ، حرج : ومنه قيل للضيق . جمتمع الشيء :  احلرج
قال عمر رضي اهللا تعاىل . الضيق فان احلرجة غيضة أشجارها ملتفة حبيث يصعب دخوهلا 

واملراد ) كأمنا يصعد يف السماء(شيء من اخلري  إليهكذلك قلب املنافق ال يصل : عنه 
ن صعود السماء مثل إف، ن يزاول ما ال يقدر عليه املبالغة يف ضيق صدره حيث شبه مب

ميتنع منه كما ميتنع منه  اإلمياناالستطاعة وفيه تنبيه على أن  فيما هو خارج عن دائرة
 .  )2( الصعود

أن من يترك هدى اهللا فال يتبع اإلسالم الذي هو سبيل املؤمنني فإن اهللا يتركه وما  -5
شاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ ومن ي{اختاره لنفسه قال تعاىل 

من سلك غري طريق الشريعة اليت " أي  )3( }الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصريا
وذلك عن عمد منه بعد ، شق جاء ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم فصار يف شق والشرع يف 

نتركه وما اختاره لنفسه ونكله " أي ) نوله ما توىل  ( )4(" ما ظهر له احلق وتبني له واتضح له 
ومن املعلوم أن ما اختاره لنفسه هو سبيل الضالل ألنه ليس بعد احلق  . )5(" إىل ما توكل عليه 

 }ا بعد الْحق إِالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَفَماذَ{قال تعاىل . ـ اإلسالم الذي تركه ـ إال الضالل 
)6( . 

                                 
  .  125/ سورة األنعام  )1(
  ) .   23ـ  22/  8( روح املعاين لأللوسي : انظر  )2(
  .  115/ سورة النساء  )3(
  ) .  556ـ  555/  1(  ابن كثري تفسري: انظر  )4(
  ) .  35/  11( انظر تفسري الرازي  )5(
  . 32/ سورة يونس  )6(



 

ولَن ترضى عنك {الوعيد األكيد والتهديد الشديد ملن يتبع غري هدى اهللا قال تعاىل  -  6
اتبعت أَهواءهم بعد  الْيهود والَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَئنِ

يف هذه اآلية ديد ووعيد شديد "  )1( }الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي والَ نصريٍ
اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة عياذاً باهللا من ذلك فإن  طرائقلألمة عن اتباع 

ولَئن أَتيت الَّذين {وقال تعاىل .  )2( "ه الصالة والسالم واألمر ألمتهاخلطاب مع الرسول علي
بابِعٍ قم بِتهضعا بمو مهلَتبابِعٍ قبِت ا أَنتمو كلَتبواْ قبِعا تم ةبِكُلِّ آي ابتواْ الْكتنِ أُولَئضٍ وعلَةَ ب

عن بم ماءهوأَه تعباتنيمالظَّال نإِذَاً لَّم كلْمِ إِنالْع نم اءكا جم ذا "  )3( }د هذا اخلطاب
الوعيد ألعلى الناس مقاماً عند اهللا تعاىل وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ هو أشد وعيد 

فإنه أورده ، لغريه ممن يتبع اهلوى وحياول استرضاء الناس مبجارام على ما هم عليه من الباطل 
ليعلم املؤمنني أن اتباع أهواء الناس ، باخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أن املراد أمته 

ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق احلق ويردي الناس يف مهاوي الباطل 
 ")4(  .  

  . الضالل أسباب أسباب اهلداية و:  اًخامس 

  : متهيد 

قال اهللا ، وأن النتائج تتوقف على مقدماا ، الكرمي أن لكل شيء سببا خيربنا القرآن 
 لَّيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه والَ يجِد لَه من دون اللّه{تعاىل 

ن السماء ماء مباركًا فَأَنبتنا بِه جنات وحب ونزلْنا م{وقال تعاىل ،  )5(}وليا والَ نصريا

                                 
  .  120/ سورة البقرة  )1(
  ) .   164/  1( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  .  145/ سورة البقرة  )3(
  ) .  18/  2( تفسري املنار : انظر  )4(
  .  123/سورة النساء  )5(



 

يدصقَى{وقال تعاىل ، )1(}الْحاتطَى ون أَعا مىـ  فَأَمنسبِالْح قدصىـ  ورسلْيل هرسينـ  فَس
  وقد قرأ الرسول،  )2(}للْعسرى فَسنيسرهـ  وكَذَّب بِالْحسنىـ  وأَما من بخلَ واستغنى

من كان من ( أفال منكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : هذه اآليات حينما قال له رجل 
أهل السعادة فسيصري إل عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل 

وأما أهل ، عمل أهل السعادة أما أهل السعادة فييسرون ل، فقال اعملوا فكل ميسر . الشقاوة 
ويف هذا احلديث النهي عن ترك . "  )3(مث قرأ اآليات ) الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 

وكل ، ال والتكاليف اليت ورد الشرع ابل جتب األعم، مل واالتكال على ما سبق به القدرالع
ومن قال أنا ال أدعو وال " اهللا  قال ابن تيمية رمحه )4( "ال يقدر على غريه ، ميسر ملا خلق له 

أسأل اهللا تعاىل وال أستغفره اعتمادا على القدر كان خمطئا ألن اهللا تعاىل جعل الدعاء وحنوه من 
وإذا قدر اهللا للعبد خريا يناله بالدعاء أو ، العبادات أسبابا تنال ا مغفرته ورمحته وهداه ونصره 

غري هذا السبب من الدعاء وغريه وما قدره اهللا وقضاه مل حيصل ما قدره له ب،بغريه من األسباب 
، فإمنا قدره بأسباب تقع فيقع ما ارتبط ا من مسببات ، وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم 

  . )5(فليس يف الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب واهللا خالق األسباب واملسببات 

اد اهلدى أخذ بأسبابه وإال فإنه من هنا علمنا أن للهدى أسبابا وللضالل أسبابا فمن أر
ومن أَراد اآلخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم {من أهل الضالل قال تعاىل 

                                 
  .  9 /سورة ق  )1(
  .  10ـ  5/ سورة الليل  )2(
  .   85/ مت خترجيه سابقاً يف صفحة  )3(
  ) .  196/  16( شرح النووي على مسلم : انظر  )4(
  ) .   70ـ  69/  8( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )5(



 

كما ذكرها اهللا عز وأسباب الضالل وسأحاول فيما يأيت أن أبني أسباب اهلدى .  )1(}مشكُورا
  .      ما استطعت إىل ذلك سبيال وجل يف القرآن الكرمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اهلداية ووسائل الثبات عليها  أسباب/ أوالً  

 . التدبر يف آيا ت اهللا عز وجل يف األنفس واآلفاق /  1

ووجهها إىل إدراك دالئل ، إذا أحسن اإلنسان استخدام مواهبه وحواسه ومشاعره ومداركه " 
ء به الرسل من آيات وبينات ؛ فإنه يؤمن ويهتدي ذا اإلميان اهلدى يف الكون والنفس وما جيي

  . )1(" إىل طريق اخلالص 
                                 

  .  19/ سورة اإلسراء  )1(



 

وندرك السر ، ومن هنا ندرك سر عناية القرآن الكرمي بدعوة اإلنسان إىل النظر يف هذا الكون 
أيضا من نعيه وتشنيعه على الذين يعطلون عقوهلم وأنظارهم من التفكر فيما حوهلم من اآليات 

وينتهي م ، وبسبب هذا التعطيل فإم يقعون يف مهاوي الضالل يف الدنيا . اعثة على اهلدى الب
وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ {قال تعاىل . األمر إىل اجلحيم يف اآلخرة 

فالعقالء هم الذين ينظرون يف هذا الكون . )2(}السعريِفَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِّأَصحابِ  السعريِ
وهذا ال حمالة يفضي م إىل اهلدى واخلشية واخلوف من عذاب اهللا عز ، ويتدبرون أسراره 

إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ آليات لِّأُولي  {قال اهللا تعاىل . وجل 
الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات ـ  األلْبابِ

  . )3(} واَألرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

يؤدي بصاحبه إىل اإلميان بالبعث ، ر احلياة كما أن التفكر واستخدام العقل يف بعض مظاه
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم {قال تعاىل . واليوم اآلخر وهو من أعظم بواعث اهلداية 

مسمى إِنَّ في ذَلك  تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ
؛ فالذين يفكرون يف ظاهرة احلياة بعد املوت يرون أن النوم هو موت  )4(}لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

أصغر إذ يفقد اإلنسان فيه حاسة السمع والبصر فيوقنون بأن الذي بعث احلياة يف هذه النفس 
ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا {تعاىل قال . قادر على بعثها إذا ماتت املوتة الكربى 

ٍء قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتويِي الْمحا لَماهيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْنأَنز5(}ير( .  

 .  مداومة النظر والتدبر يف كتاب اهللا تعاىل /  2

                                                                                                    
  ) .  1821/  3( الظالل : انظر  )1(
  .  11ـ  10/ سورة امللك  )2(
  .  191ـ  190/ سورة آل عمران  )3(
  .  42/ سورة الزمر  )4(
  .  39/ سورة فصلت  )5(



 

قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي {ىل قال تعا
وبذلك يعلم أن . يف هذه اآلية وصاية اهللا آدم وذريته الوحي اإلهلي  ".  )1(}فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

إن معرفة اإلله : حىت قال كثري من علماء اإلسالم ، رية طلب اهلدى مركوز يف اجلبلة البش
وإنه لذلك مل يعذر أهل الشرك يف مدد . الواحد كائنة يف العقول أو شائعة يف األجيال والعصور 

أنه إذا اتبع اهلدى الوارد : فمعناه ) فال يضل ( وأما قوله . يء فيها رسل لألمم الفترة اليت مل جت
وهذا مأخوذ من داللة الفعل يف ، ؛ سلم من أن يعتريه شيء من ضالل  من اهللا على لسان رسله

خبالف ، أي فال يعتريه ضالل يف الدنيا ، حيز النفي على العموم كعموم النكرة يف سياق النفي 
من اتبع ما فيه هدى وارد من غري اهللا فإنه وإن استفاد هدى يف بعض األحوال ال يسلم من 

وهذا حال متبعي الشرائع غري اإلهلية وهي الشرائع . وال أخرى الوقوع يف الضالل يف أح
الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم يف تطلب احلق ال يسلمون من الوقوع يف ضالالت 

أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا ، أو انفعال بعادات مستقرة ، أو تعارض أدلة ، بسبب غفالت 
سقراط وهو سيد احلكماء من اليونان قد كان يتذرع وهذا . أن من املصلحة طلب مرضام 

ومل يسلم من ، إللقاء األمر باملعروف يف أثينا بأن يفرغه يف قوالب حكايات على ألسنة احليوان 
اخلنوع ملصانعة اللفيف فإنه مع كونه يرى تأليه آهلتهم مل يسلم من أن يأمر قبل موته بقربان 

ف حال الرسل الذين يتلقون الوحي من عالم الغيوب وحاهلم خبال، ديك لعطارد رب احلكمة 
وكوم تكوينا ، وعصمهم من مصانعة أهل األهواء ، وأيدهم اهللا ، الذي ال يضل وال ينسى 

وال خيافون ، وثبت قلوم على حتمل الألواء ، خالصا مناسبا ملا سبق يف علمه من مراده منهم 
قوانني الوضعية نظرة حكيم جيدها مشتملة على مراعاة وإن الذي ينظر يف ال، يف اهللا لومة الئم 
هو شقاء اآلخرة ألنه إذا سلم من ) وال يشقى ( الشقاء املنفي يف قوله تعاىل و. أوهام وعادات 

ثُم جعلْناك علَى {فسبحان احلكيم القائل . )2(الضالل يف الدنيا سلم من الشقاء يف اآلخرة 
إِنهم لَن يغنوا عنك من اللَّه شيئًا وإِنَّ ـ  اتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذين لَا يعلَمونَشرِيعة من الْأَمرِ فَ

                                 
  .  123/ سورة طه  )1(
  ) .  331ـ  330/  16( تفسري ابن عاشور : انظر  )2(



 

 نيقتالْم يلو اللَّهضٍ وعاء بيلأَو مهضعب نيممِ ـ الظَّالةٌ لِّقَومحرى ودهاسِ ولنل رائصذَا به
ونَ ينفلقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتشدد مع أصحابه رضوان اهللا عليهم . )1(}وق

بقدر ما كان يفسح هلم يف الرأي والتجربة يف شؤون ، يف أمر التلقي يف شأن العقيدة والشريعة 
ذاك ؛ وفرق بني هذا و، كشؤون الزرع وخطط القتال ، احلياة العملية املتروكة للتجربة واملعرفة 

فال جيوز حبال من األحوال أن نستمد اهلداية يف شأن العقيدة والشريعة من أي مصدر آخر 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن جابر رضي اهللا عنه قال . سوى الوحي اإلهلي املعصوم 

وإنكم إما أن تصدقوا . ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم وقد ضلوا ( وسلم 
وإنه واهللا لو كان موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعين . اطل وإما أن تكذبوا حبق بب
  . )2() لو كان موسى وعيسى حيني ملا وسعهما إال إتباعي ( ويف رواية  )

فإذا افتقد اإلنسان النظر والتدبر والفهم لكتاب اهللا تبارك وتعاىل فهو يتخبط يف دياجري 
وأليق به أن حيسب يف عداد األموات ألنه قد سلب ، ياة خبط عشواء الظلمات وخيبط يف احل

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما {قال تعاىل . الروح ومنع اهلداية 
من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط الْكتاب ولَا الْإِميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاء 

روحا من أمرنا ( أوحينا إليك ؛ وكالوحي الذي أوحينا إىل األنبياء قبلك : أي .  )3( } مستقيمٍ
به ففيه  يهتديقال مقاتل يعين الوحي بأمرنا ومعناه القران ألنه ، ن وقيل النبوة آاملراد به القر) 

ما كنت تدري  (مث ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال . حياة من موت الكفر 
، ال يقرأ وال يكتب  ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً. أي شيء هو : أي  )ما الكتاب 

أنه كان صلى اهللا عليه  )وال اإلميان  (ومعىن .  وذلك أدخل يف اإلعجاز وأدل على صحة نبوته

                                 
  .  20ـ  18/ سورة اجلاثية  )1(
ة يف وأخرجه ابن أيب شيب،  14672رقم احلديث )  338/  3( أخرجه أمحد يف مسنده  )2(

إسناده ضعيف : وقال عنه شعيب األرناؤوط .  26421رقم احلديث )  312/  5( مصنفه 
 .  
  . 52/ سورة الشورى  )3(



 

( اإلميان ألنه رأسها وأساسها  وخص، ع وال يهتدي إىل معاملها وسلم ال يعرف تفاصيل الشرائ
أي ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليال  )ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء 

وإنك . (  على التوحيد واإلميان دي به من نشاء هدايته من عبادنا ونرشده إىل الدين احلق
مث بني . وإنك لتدعو إىل اإلسالم فهو الصراط املستقيم  أي  )لتهدي إىل صراط مستقيم 

ويف هذه اإلضافة  )صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض  (الصراط املستقيم بقوله 
ومثل هذه اآلية قوله . )1( للصراط إىل االسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه ماال خيفى

قُرآنا أَعجميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آمنوا  ولَو جعلْناه{تعاىل 
 كَانن منَ موادني كلَئى أُومع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي ينالَّذفَاء وشى وده

يدع2(}ب( .  

 . اإلميان /  3

وال يهتدي إنسان ، وهذا السبب يأيت يف موضعه بعد سابقه إذ أنه ال ينتفع بآيات القرآن الكرمي 
ألن الكفر حجاب وحاجز كثيف وران على القلب حيول بني ، بأحكامه إال إذا كان مؤمنا 

وما .  اهلادية أنوار القرآن وبينه ؛ فإذا زال هذا الران وذلك احلاجز انتفع اإلنسان بآيات اهللا
يا أَيها {قال تعاىل . آن الكرمي هو املؤمن وحده ال غريأكثر اآليات اليت تبني أن املنتفع دي القر

 نِنيمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ففَاء لِّمشو كُمبن رظَةٌ معوكُم ماءتج قَد اسوقال  )3(}الن
ـ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون  ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقنيـ أمل  {تعاىل 

الصالة  ومما رزقناهم ينفقون ـ والذين يؤمنون مبا أنزل أليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم 
قني ولو كان نورا لغري املت. " )4(}يوقنون ـ أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون 

                                 
  ) .  545/  4( فتح القدير للشوكاين : انظر  )1(
  .  44/ سورة فصلت  )2(
  .  57/ سورة يونس  )3(
  .  5ـ  1/ سورة البقرة  )4(



 

بل كان يعم به مجيع ، وإرشادا لغري املؤمنني مل خيصص اهللا عز وجل املتقني بأم هلم هدى 
وعمى ، ووقر يف آذان املكذبني ، وشفاء ملا يف صدور املؤمنني ، ولكنه هدى للمتقني ، املنذرين 

. )1(" وج به حمجوالكافر ، فاملؤمن به مهتد، رين ألبصار اجلاحدين وحجة اهللا بالغة على الكاف
وانكشاف احلجب أمام بصريته فإنه كذلك ، وإذا كان اإلميان سبباً يف اهتداء العبد إىل احلق 

وتثبيته عليه وقد جاءت ، سبب يف توفيق اهللا للعبد وإعانته وزيادته هدى إىل الصراط املستقيم 
ذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق وليعلَم الَّ{منها قوله تعاىل ، آيات كثرية تقرر هذه احلقيقة وتؤكدها 

وقوله  )2(}مٍمن ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقي
 )3(}لَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِال{سبحانه 

إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم اَألنهار {وقوله تعاىل 
  . )4(}في جنات النعيمِ

                                 .لدعاء ا/  4

وليس أعظم من ، إن الدعاء من أعظم ما يستعني به املؤمن على حتقيق مطلوبه وحتصيل مبتغاه 
يا ( كما أرشدنا اهللا عز وجل يف احلديث القدسي ، اهلداية يسأهلا املؤمن من ربه تبارك وتعاىل 

قد بني ابن تيمية رمحه اهللا السر و،  )5( )عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم 
} اهدنا الصراطَ املُستقيم{ كل ركعة من ركعات الصالة بقولهيف دعاء املسلم ربه اهلداية يف

: " حيث قال  )6( )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( امتثاالً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ) .  98/  1( تفسري الطربي : انظر  )1(
  .  54/ سورة احلج  )2(
  .  11/ سور التغابن  )3(
  .  9/ سورة يونس  )4(
  .   2577: رقم احلديث )  1994/  4( أخرجه مسلم  )5(
  .  723: رقم احلديث )  263/  1( أخرجه البخاري  )6(



 

ه اهلداية ـ اهلداية إىل الصراط واهلداية فيه ـ يف وملا كان العبد يف كل حال مفتقرا إىل هذ" 
وأمور هدي ، مجيع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غري اهلداية فهو حمتاج إىل التوبة منها 

فهو حمتاج إىل متام اهلداية فيها ، أو هدي إليها من وجه دون وجه ، إىل أصلها دون تفصيلها 
ىل أن حيصل له من اهلداية فيها يف املستقبل مثل ما حصل له يف وأمور هو حمتاج إ، ليزداد هدى 

وأمور مل يفعلها فهو حمتاج ، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها هو حمتاج إىل اهلداية فيها ، املاضي 
فرض اهللا عليه أن يسأله هذه ، إىل غري ذلك من أنواع اهلدايات ، إىل فعلها على وجه اهلداية 

قال القرطيب رمحه . )1("مرات متعددة يف اليوم والليلة ، وهي الصالة ، اله اهلداية يف أفضل أحو
هدنا دعاء ورغبة من املربوب إىل الرب واملعىن دلنا على الصراط املستقيم وأرشدنا إليه ا" اهللا 

وأرنا طريق هدايتك املوصلة إىل أنسك وقربك قال بعض العلماء فجعل اهللا جل وعز عظم 
وعا يف هذه السورة نصفها فيه جممع الثناء ونصفها فيه جممع احلاجات وجعل الدعاء ومجلته موض

السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي ألن هذا الكالم قد تكلم به  هذا الدعاء الذي يف هذه
ليس شيء أكرم  (     رب العاملني فأنت تدعو بدعاء هو كالمه الذي تكلم به ويف احلديث 

 .  )3("  )2( )على اهللا من الدعاء 

                             .االعتصام باهللا /  5

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِن تطيعواْ فَرِيقًا من الَّذين أُوتواْ الْكتاب يردوكُم بعد إِميانِكُم {قال اهللا تعاىل 
 رِينـ كَاف كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَيو فَقَد م بِاللّهصتعن يمو ولُهسر يكُمفو اللّه اتآي

                                 
  ) .   81/  1( شفاء العليل البن القيم : انظر  )1(
، حسن : وقال عنه األلباين  712رقم )  249/  1 (أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )2(

إسناده : وقال عنه شعيب األرناؤوط  8733رقم )  362/  2( وأخرجه أمحد يف مسنده   
: وقال عنه  1801رقم )  666/  1( كما أخرجه احلاكم يف مستدركه    ، قابل للتحسني 

  . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
  ) .  147/  1( رطيب تفسري الق: انظر  )3(



 

" ساك حببله املتني ودينه القومي االستم: واالعتصام باهللا معناه . )1(} هدي إِلَى صراط مستقيمٍ
"  )2( "فاالعتصام هنا استعارة للتمسك،  أي من يتمسك بالدين فال خيشى عليه الضالل

والوسيلة إىل ، باهللا والتوكل عليه هو العمدة يف اهلداية والعدة يف مباعدة الغواية فاالعتصام 
"   يف سبب نزول هذه اآلية ونقل الفخر الرازي . )3(" الرشاد وطريق السداد وحصول املراد  

أن شاس بن قيس اليهودي كان عظيم الكفر شديد الطعن على املسلمني شديد احلسد فاتفق أنه 
نفر من األنصار من األوس واخلزرج فرآهم يف جملس هلم يتحدثون وكان قد زال ما على  مر

فشق ذلك على اليهودي فجلس إليهم ، كان بينهم يف اجلاهلية من العداوة بربكة اإلسالم 
وذكرهم ما كان بينهم من احلروب قبل ذلك وقرأ عليهم بعض ما قيل يف تلك احلروب من 

الصالة اضبوا وقالوا السالح السالح فوصل اخلرب إىل النيب عليه فتنازع القوم وتغ، األشعار 
أترجعون إىل أحوال اجلاهلية ( السالم فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين واألنصار وقال و

فعرف القوم أن ذلك كان من ) وأنا بني أظهركم وقد أكرمكم اهللا باإلسالم وألف بني قلوبكم 
ودي فألقوا السالح وعانق بعضهم بعضا مث انصرفوا مع عمل الشيطان ومن كيد ذلك اليه

من ذلك اليوم فأنزل اهللا  وأحسن آخراً الًصلى اهللا عليه وسلم فما كان يوم أقبح أو رسول اهللا
هو العصمة من الضالل واملنقذ من ، فالتمسك بكتاب اهللا ودينه وشرعه  )4(" تعاىل هذه اآلية 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ( اهللا عليه وسلم  قال النيب صلى، الغواية والوبال 

الوداع  ويف بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لذلك يف حجة.  )5( )اعتصمتم به كتاب اهللا 
 . واملنجي من التردي يف عذاب اهللا ، وأنه هو العاصم من الضالل ، داللة على أمهية االعتصام ، 

                                 
  .  101ـ  100/ سورة آل عمران  )1(
  ) .  29/  4( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  ) .  388/  1( تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  ) .  139/  8( التفسري الكبري للرازي : انظر  )4(
  .  1218: رقم احلديث )  886/  2( أخرجه مسلم  )5(



 

؛ فقد جاءت عدة آيات يف كتاب اهللا تدعو املؤمنني وتذكرهم ونظرا ألمهية االعتصام باهللا 
واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ {من ذلك قوله سبحانه وتعاىل ، باالعتصام باهللا وبعهده 

قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرقُواْ وفَرا  تانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص
ت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش لَىع مكُنتونَ ودته

مولَاكُم فَنِعم الْمولَى ونِعم  فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه هو{ وقال  )1(}
ريص2(}الن( .  

                     .الرباءة من الكافرين /  6

اقتضت سنة اهللا عز وجل يف اهلدى والضالل كما هو مقرر يف القرآن الكرمي أن عدم مواالة  
قال . ل وأن مواالم سبب من أسباب الضال، والتربؤ منهم سبب من أسباب اهلداية ، الكفار 
لَّهم يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتو{تعاىل 

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمتستلزم بيان ذلك أن مواالة الكفار . )3(}م
وهذا مما يبعد اإلنسان ـ ال حمالة ـ عن هدى ، وحمبة أفعاهلم ، بالضرورة تقليدهم والتشبه م 

خطاب يعم حكمه كافة املؤمنني من " اآلية  ويف. ويوقعه يف الضالل املبني ، اهللا عز وجل 
وا عنه ووصفهم بعنوان اإلميان حلملهم من أول األمر على اإلنزجار عما . املخلصني وغريهم 

فإن تذكري اتصافهم بضد صفات الفريقني ) ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ( بقوله عز وجل 
ال يتخذ أحد منكم أحدا منهم وليا مبعىن ال تصافوهم : أي ، من أقوى الزواجر عن مواالما 

فإنه أمر ممتنع ومعاشرم ال مبعىن ال جتعلوهم أولياء لكم حقيقة ، وال تعاشروهم مصافاة احلباب 
أي بعض كل فريق من ذينك الفريقني أولياء  )بعضهم أولياء بعض ( يف نفسه ال يتعلق به النهي 

وإمنا أوثر اإلمجال يف البيان تعويال على ظهور ، بعض آخر من ذلك الفريق ال من الفريق اآلخر 

                                 
  .  103/ سورة آل عمران  )1(
  .  78/ سورة احلج  )2(
  .  51/ سورة املائدة  )3(



 

ملة مستأنفة مسوقة لتعليل واجل.  ساًأاملراد لوضوح انتفاء املواالة بني فريقي اليهود والنصارى ر
بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة  :  أي، جياب االجتناب عن املنهي عنه إالنهي وتأكيد 

ومن ضرورته إمجاع الكل على مضادتكم ومضارتكم ، واحدة يف كل ما يأتون وما يذرون 
 (ه تعاىل حبيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل فكيف يتصور بينكم وبينهم مواالة وقول

فإن احنصار املواالة فيما بينهم يستدعي كون ، حكم مستنتج منه )  ومن يتوهلم منكم فإنه منهم
ضرورة أن االحتاد يف الدين الذي عليه يدور أمر املواالة حيث مل يكن  ،  يهم منهملمن يوا

زجر شديد  وفيه، بكوم ممن يواليهم من املؤمنني تعني أن يكون ذلك بكون من يواليهم منهم 
إن اهللا ال  (وقوله تعاىل ، للمؤمنني عن إظهار صورة املواالة هلم وإن مل تكن مواالة يف احلقيقة 

تعليل لكون من يتوالهم منهم أي ال يهديهم إىل اإلميان بل خيليهم  )يهدي القوم الظاملني 
على أن توليهم وإمنا وضع املظهر موضع ضمريهم تنبيها ، م فيقعون يف الكفر والضاللة أوش

وقال تعاىل .  )1("  ظلم ملا أنه تعريض ألنفسهم للعذاب اخلالد ووضع للشيء يف غري موضعه
}جتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤةٌ قُلْ إِن كَانَ آبار

ما وهادنَ كَسوشخواْ تصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكس
نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتى يتفقد وسم اهللا عز وجل بالفسق من . )2(}ح

باع دين اهللا عز وجل واتباع رسوله صلى اهللا عليه وسلم ويقدمها على ات، يوايل القرابة الكافرة 
فمن كان ذه املثابة ال يهديه . وتكون هذه القرابة الفاسدة مانعة له من اجلهاد يف سبيل اهللا ، 

لذا كان أمر اهللا عز وجل للمؤمنني مجيعا يف كل زمان ومكان أن يقتدوا بأبيهم . اهللا أبدا 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ {ه من قومه ـ وعلى رأسهم أبوه ـ قال تعاىل إبراهيم عليه السالم يف تربأ

للَّه كَفَرنا حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دون ا
اوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه بيننا وبينكُم الْعد بِكُم وبدا

                                 
  ) . 48ـ  47/  3( تفسري أيب السعود : انظر  )1(
  .  24/ سورة التوبة  )2(



 

يك لَأَستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَ
ريص1(}الْم( .              

              .اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم /  7

فقد جعل اهللا عز وجل اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم من آكد أسباب اهلدى وجعل   
ففي قول جزل فصل يقول عز وجل . خمالفته واإلعراض عن سنته من آكد أسباب الضاللة 

ن تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطيعوه قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِ{
بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهفأخرب سبحانه وتعاىل أن اهلداية إىل املنهج القومي .  )2(}ت

فإنه معلق ،  عليه وسلم ال يف غريها يف طاعة الرسول صلى اهللا، املؤدي إىل الفوز والفالح 
تركت فيكم ما إن (  وقال . )3(وليس عليه إال البالغ والبيان ، بالشرط فينتفي بانتفائه 

 .  )4() متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنيت 

ا منهم وجعلْن{وقد جعل اهللا عز وجل الرسل عامة قادة يف اخلري وأدلة على اهلدى قال تعاىل 
قادة يف اخلري يدعون اخللق إىل " أي  )5( }أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

كانوا صابرين على أوامر اهللا وترك زواجره وتصديق رسله وإتباعهم  لماّف " )6("أمرنا وشرعنا 
ىل احلق بأمر اهللا ويدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إ

مث ملا بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك املقام وصارت قلوم قاسية حيرفون ، وينهون عن املنكر 

                                 
  .  4/ سورة املمتحنة  )1(
  .  54/سورة النور  )2(
  ) .  2528/  4( تفسري الظالل : انظر  )3(
/  4( والدارقطين يف سننه .  319 رقم)  172/  1( أخرجه احلاكم يف مستدركه  )4(

  .  149رقم )  245
  .   24/ سورة السجدة  )5(
  ) .  628/  7( تفسري حماسن التأويل : انظر  )6(



 

أخذوا برأس األمر  ملا:  ل أيضاوقي. فال عمل صاحلا وال اعتقاد صحيحاواضعه الكالم عن م
وقال .  )1("  الصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدينب: قال بعض العلماء صاروا رؤوسا 

قال  )2(}منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَوآل أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه إِنما أَنت{تعاىل
ما ى اهللا تعاىل  من سوء عاقبة لإلنذارمرسل  )إمنا أنت منذر "( األلوسي يف تفسريه هلذه اآلية 

 وقد حصل مبا ال، مبا يعلم به نبوتك  اإلتيانعنه كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك إال 
أي )  ولكل قوم هاد ( مبا اقترحوه باإلتياناحلجر  وإلقامهم إلزامهممزيد عليه وال حاجة إىل 

هو الَّذي {كما قال تعاىل  )3(" لإلام ليه بآية تليق به وبزمانه والتنكري إنيب داع إىل احلق مرشد 
لذلك فقد . )4(}أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيدا

جاءت اآليات جازمة حامسة بأن من ال يتبع هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد اختار 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين {قال تعاىل  .؛ هو جهنم والعياذ باهللا  لنفسه مصرياً مظلماً

ومن "  أي )5(}لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصريا
بالدالئل  )من بعد ما تبني له اهلدى ( عانده فيما جاء به خيالف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وي

وسبيلهم هو طريقهم يف عقائدهم )  ويتبع غري سبيل املؤمنني (القرآنية والرباهني النبوية 
أي نتركه وما اختاره لنفسه وخنذله فال نوفقه للخري لكونه رأى احلق  )نوله ما توىل  (وأعماهلم 

عدال أن يبقيه يف ضالله حائرا ويزداد ضالال إىل ضالله كما قال وعلمه وتركه فجزاؤه من اهللا 
ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم {وقال تعاىل  )6(}فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم {تعاىل 

                                 
  ) .  464/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  . 7/ سورة الرعد  )2(
  ) .   107/  13( تفسري روح املعاين لأللوسي : انظر  )3(
  .  28/ سورة الفتح  )4(
  .  115/ سورة النساء  )5(
  .  5/ سورة الصف  )6(



 

يةرلَ مأَو واْ بِهنملرسول ويتبع سبيل املؤمنني بأن ويدل مفهومها على أن من مل يشاقق ا . )1(} ؤ
كان قصده وجه اهللا واتباع رسوله ولزوم مجاعة املسلمني مث صدر منه من الذنوب أو اهلم ا ما 

فإن اهللا ال يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ، هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع 
كَذَلك لنصرِف عنه السوَء { قال تعاىل عن يوسف السوء كماومين عليه حبفظه ويعصمه من 

نيلَصخا الْمنادبع نم هاء إِنشالْفَحوكذلك كل، أي بسبب إخالصه صرفنا عنه السوء . )2( }و 
 (أي نعذبه فيها عذابا عظيما  )ونصله جهنم  (وقوله . يدل عليه عموم التعليل  كما، خملص 

وهذا الوعيد املترتب على الشقاق وخمالفة املؤمنني  .أي مرجعا له ومآال  )وساءت مصريا 
مراتب ال حيصيها إال اهللا حبسب حالة الذنب صغرا وكربا فمنه ما خيلد يف النار ويوجب مجيع 

  . )3("  اخلذالن ومنه ما هو دون ذلك
فقد                                 .اجلهاد /  8

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا {عاىل جعل اهللا تعاىل اجلهاد من أسباب اهلداية حيث قال ت
ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّهفهل املراد باجلهاد يف اآلية الكرمية جماهدة النفس أو جهاد األعداء . )4(}و

"    العموم حيث يقول رمحه اهللا وقد رجح العالمة أبو السعود . األعداء ؟ خالف بني العلماء 
عادي ألجهاد ا طلق ااهدة ليعمأ، ننا ولوجهنا خالصا شأأي يف  )ذين جاهدوا فينا وال( 

ىل إو لرتيدم هداية أ، ىل جنابنا إسبل السري إلينا والوصول ) لنهدينهم سبلنا  (الظاهرة والباطنة 
من :  األثر ويف  )5(}ين اهتدوا زادهم هدىوالَّذ{كقوله تعاىل ، لسلوكها  اًسبل اخلري وتوفيق

"  فقد. )1(" معية النصر واملعونة  )وإن اهللا ملع احملسنني( )6(عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يعلم 

                                 
  .  110/ سورة األنعام  )1(
  .  24/ سورة يوسف  )2(
  ) .  203ـ  202/ 1( تفسري السعدي : انظر  )3(
  .  69/ سورة العنكبوت  )4(
  . 17/ سورة حممد  )5(
  ) . 15/  10( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء  )6(



 

فال خيلو مقام ذم ، ختم توبيخ املشركني وذمهم بالتنويه باملؤمنني إظهارا ملزيد العناية م "  فقد
والذين جاهدوا يف اهللا هم . ا وحتقريا ألن ذلك يزيد األعداء غيظ، أعدائهم عن الثناء عليهم 

وهو ، ومدافعة كيد العدو ، وهذا اجلهاد هو الصرب على الفنت واألذى ، املؤمنون األولون 
، إذ مل يكن يومئذ جهاد القتال ) ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه ( املتقدم يف قوله أول السورة 

اإلرشاد : واهلداية ، الذي اخترناه هلم  جاهدوا يف مرضاتنا أو الدين)  جاهدوا فينا (ومعىن 
األعمال املوصلة : وسبل اهللا ، أي لرتيدهم هدى ، والتوفيق بالتيسري القليب واإلرشاد الشرعي 

فالذين " ".  )2(شبهت بالطرق املوصلة إىل مرتل الكرمي املكرم للضيف، إىل رضاه وثوابه 
احتملوا يف الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا جاهدوا يف اهللا ليصلوا إليه ويتصلوا به ؛ الذين 

الذين محلوا أعباءهم وساروا يف ، الذين صربوا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس ، ومل ييأسوا 
ولن ، أولئك لن يتركهم اهللا وحدهم ولن يضيع إميام . ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب 

. وسينظر إىل جهادهم إليه فيهديهم ، فريضاهم إنه سينظر إليهم من عليائه . ينسى جهادهم 
وسينظر إىل صربهم وإحسام فيجازيهم خري . وسينظر إىل حماولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم 

، علق سبحانه اهلداية باجلهاد " قال ابن القيم رمحه اهللا معلقاً على هذه اآلية . )3(" اجلزاء 
وجهاد ، وجهاد اهلوى ، جهاد النفس : هاد وأفرض اجل، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا 

املوصلة إىل ، فمن جاهد هذه األربعة يف اهللا هداه اهللا سبل رضاه ، وجهاد الدنيا ، الشيطان 
والذين : قال اجلنيد . ومن ترك اجلهاد فإنه ترك من اهلدى حبسب ما عطل من اجلهاد . اجلنة 

وال يتمكن من جهاد عدوه يف الظاهر ، خالص جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل اإل
ومن نصرت عليه نصر ، فمن نصر عليها نصر على عدوه ، إال من جاهد هذه األعداء باطناً 

اخلارج فرعاً على جهاد العبد نفسه يف ذات اهللا وملا كان جهاد أعداء اهللا يف . " )4( "عليه عدوه 

                                                                                                    
  ) .  48/  7( تفسري أيب السعود :  انظر )1(
  ) .  37ـ  36/  21( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  ) .  2752/  5( تفسري الظالل : انظر  )3(
  ) .  59/  1( الفوائد البن القيم : انظر  )4(



 

فإن من مل جياهد نفسه ، وأصالً له ، ارج كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو يف اخل، 
، مل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج ، وحيارا يف اهللا ، أوالً لتفعل ما أمرت به وتترك ما يت عنه 

مل ، فكيف ميكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي بني جنبيه قاهر له متسلط عليه 
فهذان . ج إىل عدوه حىت جياهد نفسه على اخلروج جياهده ومل حياربه يف اهللا بل ال ميكنه اخلرو

وهو واقف ، وبينهما عدو ثالث ال ميكنه جهادمها إال جبهاده ، عدوان قد امتحن العبد جبهادمها 
ويرحب به وال يزال خييل له ما يف جهادمها من املشاق ، بينهما يثبط العبد عن جهادمها وخيذله 

، وال ميكنه أن جياهد ذينك العدوين إال جبهاده ، يات وفوت اللذات واملشته، وترك احلظوظ ، 
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه {قال تعاىل ، فكان جهاده هو األصل جلهادمها وهو الشيطان 
على استفراغ  واألمر باختاذه عدواً تنبيه )1(}عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ

، كأنه عدو ال يفتر وال يقصر عن حماربة العبد على عدد األنفاس ، الوسع يف حماربته وجماهدته 
  . مث هناك عدو رابع وهم املنافقون ، فهذه ثالثة أعداء أمر العبد مبحاربتهما 

 الذي ال فالح هلا وال سعادة يف، أن جتاهدها على تعلم اهلدى ودين احلق : وجهاد النفس 
وأن جياهدها على العمل به بعد . شقيت يف الدارين ، ومىت فاا علمه ، معاشها ومعادها إال به 

، وأن جياهدها على الدعوة إليه . وإال فمجرد العلم بال علم إن مل يضرها مل ينفعها ، علمه 
ينفعه  وال، وتعليمه من ال يعلم وإال كان من الذين يكتمون ما أنزل اهللا من اهلدى والبينات 

وأذى ، وأن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل اهللا . علمه وال ينجيه من عذاب اهللا 
 . ويتحمل ذلك كله هللا ، اخللق 

فجهاده على دفعه ما يلقي إىل العبد من الشبهات والشكوك القادحة يف : وأما جهاد الشيطان 
فاجلهاد األول ، الفاسدة والشهوات وجهاده على دفع ما يلقي إليه من اإليرادات . اإلميان 

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما {قال تعاىل . والثاين يكون بعده الصرب ، يكون بعده اليقني 
فالصرب يدفع ، فأخرب أن إمامة الدين إمنا تنال بالصرب واليقني . )2(}صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

                                 
  .  6/ سورة فاطر  )1(
  .  24/ سورة السجدة  )2(



 

وأما جهاد الكفار واملنافقني . واليقني يدفع الشكوك والشبهات ، الشهوات واإليرادات الفاسدة 
وجهاد املنافقني أخص ، وجهاد الكفار أخص باليد ، فيكون بالقلب واللسان واملال والنفس : 

اه وحيبه من اهللا تعاىل املقاتلني يف سبيله باهلداية والتوفيق للعمل مبا يرض وقد خص. )1(" باللسان 
والذين قاتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم ـ سيهديهم { فقال تعاىل  . )2(األعمال واألقوال 

  .                              )3( }ويصلح باهلم 
فإن ذلك هو ، وطريق للهدى ووجه للعزة والكرامة ، إنه إذا كان يف هذه الدنيا موقع للحق " 

وارتوت أصوله بدم الشهداء الذين قتلوا حتت ، اهدين يف سبيل اهللا مما نبتت مغارسه بني ا
واملوت ، وأعدوها للدفاع عنه ، وامتدت حياته جبنود اهللا الذين رصدوا أنفسهم حلراسته . رايته 

وإنه يف اليوم الذي ينضب فيه معني هذه املشاعر املستعدة ـ للتضحية والفداء يف .. يف سبيله 
تمع أو ، تمعات أي جمتمع من اويف أي وطن من األوطان ـ يف هذا اليوم لن جتد يف هذا ا

وإنه بقدر ما حيمل .. وال وجهاً للعزة والكرامة ، وال طريقاً للهدى ، ذلك الوطن موقعاً للحق 
، وتعلو فيه راية احلق ، أي جمتمع من مشاعر الفداء والتضحية بقدر ما تشع فيه أضواء اهلدى 

والذي يتحسس هذه املشاعر مشاعر التضحية والفداء ـ يف . وجه العزة والكرامة ويربز فيه 
مث ينظر يف الكفة ، ويضعها يف كفة ميزان ، األمة اإلسالمية ـ ويضبط حساا يف دقة وإحكام 

وجيد دائماً ، ونصيبنا من احلياة العزيزة الكرمية ، لريى فيها حظنا من جماين اخلري ، األخرى 
ثقلت ، وأنه كلما ثقلت الكفة احلاملة ملشاعر التضحية والفداء عندنا . . ني الكفتني توازناً ب

وإنه مل يثقل . والعكس صحيح .. الكفة احلاملة ملعطيات احلياة لنا من اادة والعزة والسيادة 
، ل اهللا ميزاننا يف احلياة اإلنسانية الكرمية إال إذا امتألت نفوسنا مبشاعر التضحية والبذل يف سبي

، ويف إعالء كلمة اهللا فهذا هو الباب الصحيح الذي ندخل منه إىل حيث احلياة العزيزة الكرمية 
كل هذا لن يقيمنا على جناح ، وإن أي إعداد من البشر نضيفهم إىل حسابنا . وال باب غريه 

                                 
  ) .  10ـ  5/  3( زاد املعاد : انظر  )1(
  ) .  31/  5( وتفسري فتح القدير ، )  44/  26( تفسري الطربي : انظر  )2(
  .  5ـ  4/ سورة حممد  )3(



 

سرت فينا مشاعر و، ولن يدفع عنا يد البغي والعدوان إال إذا أظلتنا روح من اإلميان باهللا ، أمن 
وخيلع ، وعندئذ ميكّن اهللا تعاىل لنا يف األرض ، قوية صادقة من التضحية والفداء يف سبيل اهللا 

فإن قليل هذه القوى مع اإلميان ، مهما يكن حظنا من القوى املادية ، علينا خلع العزة والسيادة 
ا كان إىل ذلك استزادة إىل فإذ. هو كثري مبارك فيه ، باهللا ومع االستعداد للتضحية والفداء 

ومعدات ، وأعداد إىل أبعد احلدود ملا يكون من أحدث عدد احلرب ، أقصى ما ميكن من العلم 
وحيقق ، فذلك كله مما يؤكد النصر ، وحشد لكل ما يتاح من قوى بشرية ومادية ، القتال 

إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت  يا أَيها الَّذين آمنوا{للمؤمنني ما وعدوا به يف قوله تعاىل 
كُماموباالستجابة ملا ، هو منوط باالستقامة على صراطه املستقيم ، فنصر املؤمنني هللا . )1(}أَقْد

فإذا نصروا اهللا . واالستشهاد يف سبيل اهللا ، ورصدها للقتال ، دعاهم إليه من إعداد أنفسهم 
اللّه إِالَّ بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِالَّ من عند اللّه وما جعلَه {نصرهم اهللا 
  . )3("  )2(}الْعزِيزِ الْحكيمِ

  . العلم /  9
لقد جاء القرآن الكرمي يكشف لنا بوضوح عن تلك العالقة الوثيقة بني العلم واهلداية يف آيات 

عن العلماء واستعدادهم مبا هلم من علم خلشية اهللا وحسن النظر يف آياته وذلك حبديثه ، كثرية 
قال . وشهود وحدانيته سبحانه وتعاىل ، وإدراك ما فصله اهللا مرتالً على رسله ، واالعتبار ا 

وهم الذين يستشعرون ، تعاىل مبيناً أن العلماء هم الذين ينتفعون باآليات املبثوثة يف الكون 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماء ماء فَأَخرجنا بِه {قدرته فيخشونه فيهديهم اهللا قال عظمة اهللا و

ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وهانفًا أَلْولتخم اترـ  ثَم نمو
ابوالداسِ والن  زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَل هانأَلْو فلتخامِ معالْأَنو

                                 
  .  7/ سورة حممد  )1(
  .  126/ سورة آل عمران  )2(
  .  79ـ  77/ احلرب والسالم يف اإلسالم لعبد الكرمي اخلطيب : انظر  )3(



 

 وهم ، فالذين يستفيدون من اختالف ألوان الثمار واجلبال والناس هم العلماء .  )1(}غَفُور
وكلما كانت املعرفة ، فاته جل جالله الذين خيشونه حق خشيته ؛ ألم هم العارفون به وبص

للعظيم القدير املوصوف بصفات الكمال املنعوت باألمساء احلسىن ؛ كلما كانت املعرفة به أمت 
والعلماء هم الذين يعرفون قدر كالم اهللا . والعلم به أكمل وكانت هدايتهم كذلك أمت وأكمل 

فيدفعهم ذلك إىل اإلميان ، بشر  وإن هذا الكالم ال ميكن أن يصدر عن، وعظمته وإعجازه 
وما كُنت تتلُو من قَبله {قال تعاىل . والتسليم واإلذعان واالستفادة مما حوى من هدى وبيان 

وا بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتـ  من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَّارتاب الْمبطلُونَ
خبالف اجلهلة فإن حاهلم كما صوره اهللا عز وجل .  )2(}الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ 

فاجلاهلون هم . )3(}وكَذَلك نصرف اآليات وليقُولُواْ درست ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ{يف قوله 
، ت اليت صرفها اهللا على أنواع وأشتات يف فنون املعاين وأفنان البيان الذين مل يفهموا تلك اآليا

وأما الذين يعلمون مدلوالا ، ومل يفقهوا سرها وما جيب من إيثارها على منافع الدنيا بأسرها 
أو ما يف التصريف من ، وحسن عاقبة االهتداء ا فهم الذين يتبني هلم بتأملها حقيقة القرآن 

والعلماء هم األبعد عن إلقاءات الشيطان ونزغاته . )4(املؤيد باحلجة والربهان أنواع البيان 
، فال تزيدهم وسوسته إال إمياناً ويقيناً وتسليماً ، وذلك لعلمه مبداخله وأحابيله ، ووسوسته 

ليجعلَ ما يلْقي {قال تعاىل. خبالف اجلهلة الذين ينقادون لوسوسته وهم حيسبون أم حيسنون 
وليعلَم ـ  دالشيطَانُ فتنةً لِّلَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالمني لَفي شقَاقٍ بعي

للَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ ا
فالذين يقبلون إلقاءات الشيطان هم الذين يف قلوم مرض وهم املنافقون .  )5(}صراط مستقيمٍ 

. وهؤالء هم يف ضالل وخمالفة وعناد بعيد عن احلق والصواب ، القاسية قلوم ، واملشركون 

                                 
  .  28ـ  27/   سورة فاطر )1(
  .  49ـ  48/   تسورة العنكبو )2(
  .  105/   سورة األنعام )3(
  ) .   660/  7( تفسري املنار : انظر  )4(
  . 54ـ  53/  سورة احلـج )5(



 

، ات الشيطان إال تصديقاً وانقياداً هللا وخضوعاً وذالً له وأما أهل العلم النافع فال تزيدهم إلقاء
فاملؤمنون املتصفون بالعلم ) وإن اهللا هلاد الذين آمنوا إىل صراط مستقيم ( ويكون هلم جزاًء 

  .  )1(سيهديهم اهللا يف الدنيا واآلخرة 
  

               

           ) :احلرمان من اهلداية ( أسباب الضالل / ثانياً   

وقد فصلها ربنا سبحانه وتعاىل يف القرآن ، وكما أن للهدى أسباباً فإن للضالل أسباباً         
إذ أنه ما من طريق موصلة إىل الضالل ؛ إال وقد ، وهذا من متام رمحته تعاىل بعباده ، الكرمي 

وتعرف أسباب الضالل . وضحها اهللا تعاىل حىت ينجو الناس من الوقوع يف مهاوي الضالل 
  : يقني بطر

مفهوم املخالفة مبعىن أن أي سبب من أسباب اهلدى فإن ضده سبب من أسباب : األول * 
فإذا قلنا مثالً أن جماهدة النفس من أسباب اهلدى فإن ضدها وهو إطالق العنان ، الضالل 

  : نسان إىل التهلكة وصدق من قال لشهوات النفوس وملذاا وحتصيل كل مرغوباا يلقي باإل

  حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم         س كالطفل إن مله شب على والنف

      وإن مها حمضاك النصح فام صهما                        وخالف النفس والشيطان واع

  على حبيبك خري اخللق كلهم             وسلم دائماً أبدا  موالي صلِّ

  :  وقال اآلخر     

  لشدة شقويت وعنائي  إال          إين بليت بأربع ما سلّطوا 

اخلالص وكلهم أعدائي وبناًء كيف               دنيا ونفسي واهلوى إبليس وال
  .  عليه فإن كل سبب تقدم ذكره يف أسباب اهلدى فإن ضده سبب من أسباب الضالل

                                 
  ) .  231/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )1(



 

  : وبياا كالتايل ، ما ذكرها القرآن الكرمي صراحة على أا أسباب للضالل : الثاين * 

    

ولَقَد {قال تعاىل . تفاع اإلنسان مبا وهبه اهللا عز وجل من نعم تقوده إىل اهلدى عدم ان/  1
رصبالَّ ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهالَّ ي قُلُوب ماِإلنسِ لَهو الْجِن نا مريكَث منهجا لأْنذَر ملَها وونَ بِه

ا أُوونَ بِهعمسلُونَآذَانٌ الَّ يافالْغ مه كلَئلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَاَألن ك1(}لَئ( .  

أي  )كثريا من اجلن واإلنس  (أي خلقنا وجعلنا جلهنم  )ولقد ذرأنا جلهنم  (يقول تعاىل " 
هم عاملون قبل  فإنه تعاىل ملا أراد أن خيلق اخللق علم ما، هيأناهم هلا وبعمل أهلها يعملون 

تب ذلك عنده يف كتاب قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة كما كوم فك
ق ئاهللا مقادير اخلال كتب( قال صلى اهللا عليه وسلم ورد عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا 

عائشة  وعن.  )2( )سني ألف سنة وكان عرشه على املاءقبل أن خيلق السماوات واألرض خبم
صلى اهللا عليه دعي النيب : ة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالت بنت طلحة عن خالتها عائش

يا رسول اهللا طوىب له عصفور من عصافري اجلنة مل : إىل جنازة صيب من األنصار فقلت وسلم 
إن اهللا . أو غري ذلك يا عائشة  (صلى اهللا عليه وسلم السوء ومل يدركه فقال رسول اهللا يعمل 

وخلق النار وخلق هلا أهال وهم يف أصالب ،  وهم يف أصالب آبائهم خلق اجلنة وخلق هلا أهال
مث يبعث اهللا إليه امللك فيؤمر بأربع ( بن مسعود اويف الصحيحني من حديث  )3() آبائهم 

 مسعت: قال عنه اهللا رضي عمر وعن )4() كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد 
} وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم{قوله تعاىل  عن ئلس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 خلقت:  فقال ذرية منه فاستخرج بيمينه ظهره مسح مث آدم خلق وجل عز اهللا إن ( فقال )5(

                                 
  .  179/ سورة ا ألعراف  )1(
  .  2653: رقم احلديث )  2044/  4( صحيح مسلم  )2(
  .  2662: م احلديث رق)  2050/  4( أخرجه مسلم  )3(
  .  2643: رقم احلديث )  2036/  4( ومسلم ،  3036: رقم احلديث )  1174/  3( أخرجه البخاري  )4(
  .  172/ سورة األعراف  )5(



 

 خلقت:  فقال ذرية منه فاستخرج ظهره مسح مث.  يعملون اجلنة أهل وبعمل للجنة هؤالء
 اهللا رسول فقال العمل؟ ففيم اهللا رسول يا:  رجل فقال ) يعملون ارالن أهل وبعمل للنار هؤالء
 ميوت حىت اجلنة أهل بعمل استعمله للجنة العبد خلق إذا تعاىل اهللا إن(  وسلم عليه اهللا صلى
 النار أهل بعمل استعمله للنار العبد خلق وإذا،  اجلنة به فيدخله اجلنة أهل أعمال من عمل على

، واألحاديث يف هذا كثرية   )1()  النار به فيدخله النار أهل أعمال من عمل على ميوت حىت
هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم  ( وقوله تعاىل . ومسألة القدر كبرية ليس هذا موضع بسطها 

يعين ليس ينتفعون بشيء من هذه اجلوارح اليت  )أعني ال يبصرون ا وهلم آذان ال يسمعون ا 
وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً فَما أَغْنى عنهم {داية كما قال تعاىل جعلها اهللا سببا لله

ٍء إِذْ كَانين شم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمساللَّه اتونَ بِآيدحجوقال . اآلية  )2(}وا ي
وقال يف حق الكافرين ، هذا يف حق املنافقني .  )3(}يرجِعونَصم بكْم عمي فَهم الَ {تعاىل 

ومل يكونوا صما وال بكما وال عميا إال عن اهلدى كما .  )4(}صم بكْم عمي فَهم الَ يعقلُونَ {
، )5(} وهم معرِضونَ ولَو علم اللّه فيهِم خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ{قال تعاىل 

ومن يعش عن { وقال،  )6(}فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ{وقال
قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحكْرِ الرن ذبِيـ  عنِ السع مهوندصلَي مهإِنم وهونَ أَنبسحيلِ و

أي هؤالء الذين ال يسمعون احلق وال يعونه    )  أولئك كاألنعام (وقوله تعاىل ،  )7(}مهتدونَ
وال يبصرون اهلدى كاألنعام السارحة اليت ال تنتفع ذه احلواس منها إال يف الذي يقيتها يف 

يسمع إِالَّ دعاء ن كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما الَ ومثَلُ الَّذي{ كقوله تعاىل. ظاهر احلياة الدنيا 

                                 
وقال .  3075: رقم احلديث )  266/  5( والترمذي ،  4703: رقم احلديث )  639/  2( أخرجه أبو داود  )1(

  . مسح الظهر  صحيح إال: عنه األلباين 
  . 26/  سورة األحقاف )2(
  .  18/ سورة البقرة  )3(
  .  171/ سورة البقرة  )4(
  .  23/ سورة األنفال  )5(
  .  46/ سورة احلج  )6(
  .  37ـ  36/ سورة الزخرف  )7(



 

أي ومثلهم يف حال دعائهم إىل اإلميان كمثل األنعام إذا دعاها راعيها ال تسمع إال .  )1(}ونِداء
ألا قد ، أي من الدواب  )بل هم أضل  (وهلذا قال يف هؤالء . تفقه ما يقول  صوته وال

 وألا تفعل ما، ذلك لراعيها إذا أبس ا وإن مل تفقه كالمه خبالف هؤالء تستجيب مع 
خلقت له إما بطبعها وإما بتسخريها خبالف الكافر فأنه إمنا خلق ليعبد اهللا ويوحده فكفر باهللا 

وهلذا من أطاع اهللا من البشر كان أشرف من مثله من املالئكة يف معاده ومن كفر . وأشرك به 
أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم ( قال تعاىل  كانت الدواب أمت منه وهلذا البشربه من 

    . )2()  " الغافلون 

   .الذنوب واملعاصي /  2

حيث بني اهللا تعاىل أن الذنوب واملعاصي إذا أصر اإلنسان عليها حىت علت على قلبه حينها 
إِذَا تتلَى علَيه آياتنا ـ  ه إِلَّا كُلُّ معتد أَثيمٍوما يكَذِّب بِ{يتكون الران الذي حذر اهللا منه بقوله 

نيلالْأَو رياطونَـ  قَالَ أَسكِْسبوا يا كَانلَى قُلُوبِهِم مانَ علْ را "  )3(}كَلَّا بقال الفراء هو أ
هو الذنب  قال احلسن. كثرت منهم املعاصي والذنوب فأحاطت بقلوم فذلك الرين عليها 

قال جماهد القلب مثل الكف ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم . على الذنب حىت يعمى القلب 
، أصبعه فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى حىت ضم أصابعه كلها حىت يطبع على قلبه 

ليضلَّ  وما كَانَ اللّه{وقال تعاىل .  )4(" اآلية  قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرين مث قرأ هذه
يملٍء عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللّهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمأي ما كان اهللا ليوقع :  )5(}قَو

فعند ذلك يستحقون ، فال يتقوه ، ليوقع الضاللة يف قلوم بعد اهلدى حىت يبني هلم ما يتقون 

                                 
  .  171/ سورة البقرة  )1(
  ) .  269/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  .  14ـ  12/ سورة املطففني  )3(
  ) .  400/  5( تفسري فتح القدير : انظر  )4(
  .  115/ سورة التوبة  )5(



 

أن املعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجاا كانت سبباً إىل  ويف هذا أدلّ دليل على. اإلضالل 
  .  )1(وسلّماً إىل ترك الرشاد واهلدى ، الضاللة والردى 

وكلما عظم الذنب غلظ احلجاب على القلب فامتنعت أنوار اهلدى من الوصول إل 
اً ر الذي هو من أعظم الذنوب فتكبوقد ضرب اهللا عز وجل لنا مثالً بالك، أعماق القلوب 

سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ {باإلنسان قال تعاىل 
تي يبِيلَ الْغاْ سورإِن يبِيالً وس ذُوهختالَ ي دشبِيلَ الراْ سورإِن يا وواْ بِهنمؤالَّ ي ةآيذُوهبِيالً  خس

نيلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن كعاقبة من يتكربون يف " حيث بينت اآلية  )2(}ذَل
ويتجنبون طريق الرشد ويهرعون إىل طريق ، األرض بغري احلق ويعرضون عن اآليات يف عناد 

م احلجج واألدلة الدالة على عظميت أي سأمنع فه) " سأصرف ( فقوله تعاىل .  )3(" الغواية 
وشريعيت وأحكامي ؛ قلوب املتكربين عن طاعيت واملتكربين على الناس فكما استكربوا أذهلم اهللا 

) ال يؤمنون ا ( اآليات واحلجج املرتلة عليهم فإم " كما أم مهما يرون من  )4(" باجلهل 
( ق احلق واهلدى واالستقامة واضحا وظاهرا يعين طري) وإن يروا سبيل الرشد ( ، تكربا عليها 

( أي الضالل عن احلق واهلالك ) وإن يروا سبيل الغي ( ملنافاته أهويتهم ) ال يتخذوه سبيال 
أي الهني ) ذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلنيذلك بأم ك(أي طريقا مييلون إليه ) سبيال  يتخذوه

مع أا معروضة ملن يفتح بصريته وال يستكرب على  " )5(" وال يتعظون ا ، ال يتفكرون فيها 
فحجم الغواية والضالل الذي يقع فيه اإلنسان  )6(" اإلميان باآليات والتسليم هللا رب العاملني 
ففي احلديث الصحيح يقول الرسول صلى اهللا عليه . حبسب كثرة الذنوب واملعاصي وقلتها 

فأي قلب أشرا نكت يف قلبه . وداً عودا تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري ع( وسلم 

                                 
  ) .   277/  8( تفسري القرطيب : انظر  )1(
  . 146/  سورة األعراف  )2(
  ) .   1371/  3( تفسري الظالل : انظر  )3(
  ) .   185/  5( تفسري حماسن التأويل : انظر  )4(
  ) .  185/  5( ل تفسري حماسن التأوي: انظر  )5(
  ) .   1372/  3( تفسري الظالل : انظر  )6(



 

أبيض مثل  وأي قلب أنكرها نكت يف قلبه نكتة بيضاء حىت يصري على قلبني، نكتة سوداء 
وعلى أسود مربادا كالكوز جمخيا ال يعرف ، الصفا ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض 

     .       )1() معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه 

 . إتباع الشيطان /  3

لدنيا واآلخرة على فقد علق اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي الضاللة واخلسران واخليبة يف ا
 أي اتباع مسالكه وطرقه ووساوسه حبيث يتمكن من اإلنسان: ومعىن اتباعه . اتباع الشيطان 

قال .       ر به يف قاع جهنم إال بعد أن يستقوال يتركه ، فيقوده إىل مهاوي الردى والضالل 
نَ وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي اَألمر إِنَّ اللّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَا{تعاىل 

ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَناْ لي علَيكُم من سلْطَان إِالَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي فَالَ تلُومونِي 
المني لَهم عذَاب بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِمآ أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّ

يم{عن الشيطان ويف أمت بيان يقول عز وجل .  )2(}أَلآلمو مهنينُألمو مهلَّنُألضو كُنتبفَلَي مهنر
د خِسر آذَانَ اَألنعامِ وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللّه فَقَ

. واخلالصة أن إضالل العباد وإغواءهم هو عهد أخذه الشيطان على نفسه .  )3( }خسرانا مبِينا
قَالَ فَبِما أَغْويتنِي َألقْعدنَّ ـ  قَالَ إِنك من املُنظَرِينـ قَالَ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ {قال تعاىل 

يمقتسالْم اطَكرص مـ  لَهن شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَيين بم مهنيآلت ثُم هِملآئم
رِيناكش مهأَكْثَر جِدالَ تضِ {وقال تعاىل . )4(}وي اَألرف ملَه ننينِي ُألزتيآ أَغْوبِم بقَالَ ر

نيعمأَج مهنُألغْوِيـ  ونيلَصخالْم مهنم كادبلذلك فقد أمرنا اهللا عز وجل بعداوته .  )5( }إِالَّ ع
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو {صل سهامه إلينا قال تعاىل بعداوته حىت ال ت

                                 
  .  144: رقم احلديث )  128/  1( أخرجه مسلم  )1(
  .  22/ سورة إبراهيم  )2(
  .  119/ سورة النساء  )3(
  .  17ـ  14/ سورة األعراف  )4(
  .  40ـ  39/ سورة احلجر  )5(



 

عداوة عامة قدمية ال تكاد  )  إن الشيطان لكم عدو" (  )1(}حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ
مبخالفتكم إياه  )ه عدواوختذاف(مام   وتقدميه لإلهت) لكم ( تزول ويشعر بذلك اجلملة األمسية و 

إمنا يدعوا حزبه ليكونوا من ( يف عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه يف جمامع أحوالكم 
رضه يف دعوة شيعته إىل غحتذير من طاعته بالتنبيه على أن تقرير لعداوته و )أصحاب السعري 

لقاءهم يف العذاب املخلد من حيث ال إو  مالذ الدنيا ليس إال توريطهمإتباع اهلوى والركون إىل
  .  )2(" يشعرون 

ال يرتل ، والشيطان يريد أن يظفر باإلنسان يف عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض 
  : وهي على النحو التايل منه من العقبة الشاقة إىل ما دوا إال إذا عجز عن الظفر به فيها 

ومبا أخربت به ، وبصفات كماله ، باهللا وبدينه ولقائه عقبة الكفر والشرك : العقبة األوىل  
فإن جنا العبد من هذه  .عداوته واستراح  فإنه إن ظفر به يف هذه العقبة بردت نار، رسله عنه 

 : العقبة طلبه على 

يه عقبة البدعة إما باعتقاد خالف احلق الذي أرسل اهللا به رسوله صلى اهللا عل: العقبة الثانية  
 .ين اليت ال يقبل اهللا منها شيئا ذن به اهللا من األمور احملدثة يف الدإما بالتعبد مبا مل يأو، وسلم 

 : فإن وفق اهللا العبد لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على 

فإن قطع العبد  .فيها زينها له وحسنها يف عينه  فإن ظفر به، عقبة الكبائر : العقبة الثالثة  
 :  طلبه على هذه العقبة بتوفيق اهللا

وال يزال يهون عليه أمرها  ،فكال له منها باملكاييل العظيمة ، عقبة الصغائر : العقبة الرابعة  
فاإلصرار  ،ئف الوجل النادم أحسن حاالً منه فيكون مرتكب الكبرية اخلا، حىت يصر عليها 

فإن جنا العبد  .اإلصرار  وال صغرية مع، ستغفار وال كبرية مع التوبة واال، على الذنب أقبح منه 
 : من هذه العقبة طلبه الشيطان على 

                                 
  .  6/ سورة فاطر  )1(
  ) .  168/  22( ملعاين لأللوسي تفسري روح ا: انظر  )2(



 

، غله ا عن االستكثار من الطاعاتعقبة املباحات اليت ال حرج فيها فيش: العقبة اخلامسة  
مث من ترك ، مث طمع فيه أن يستدرجه منها إىل ترك السنن ، وعن االجتهاد يف التزود ملعاده 

فإن جنا من  .تفويت األرباح واملكاسب العظيمة أقل ما ينال منه و، السنن إىل ترك الواجبات 
 : طلبه على الطاعات  ونور هاد ومعرفة بقدر، هذه العقبة ببصرية تامة 

عقبة األعمال املرجوحة املفضولة من الطاعات فأمره ا وحسنها يف عينه : العقبة السادسة  
ن الفاضل فشغله باملفضول ع، أعظم كسباً ورحباً ليشغله ا عما هو أفضل منها و، وزينها له ، 
فإن جنا من هذه العقبة بفقه األعمال ومراتبها عند اهللا ومنازهلا يف  .وباملرجوح عن الراجح ، 

 : وهي بها عليها سوى واحدة البد منها مل يبق هناك عقبة يطل، الفضل 

على حسب ، اللسان والقلب باليد و، تسليط جنده عليه بأنواع األذى : العقبة السابعة  
، وظاهر عليه جبنده ، لب عليه العدو خبيله ورجله فكلما علت مرتبته أج، ه يف اخلري مرتبت

وهذه العقبة ال حيلة له يف التخلص منها ؛ فإنه كلما ، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط 
واهللا املستعان وعليه التكالن ، به  جد يف االستقامة والدعوة إىل اهللا جد العدو يف إغراء السفهاء

)1(  . 

  : لنا يف القرآن الكرمي خطط الشيطان ومداخله يف إضالل بين آدم منها  تعاىلهذا وقد بني اهللا 

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتبِع كُلَّ {تعاىل اهللا قال . اجلدال بغري علم  
م طَانيشريِـ  رِيدعذَابِ السإِلَى ع يهدهيو لُّهضي هفَأَن لَّاهون تم هأَن هلَيع بوهي عامة "  )2( }كُت

يف كل من تعاطى اجلدال فيما جيوز على اهللا وما ال جيوز من الصفات واألفعال وال يرجع إىل 
 نزول على النصفة فهو خيبط خبط علم وال يعض فيه بضرس قاطع وليس فيه اتباع للربهان وال

عشواء غري فارق بني احلق والباطل ويتبع يف ذلك خطوات كل شيطـان عات علم من حاله 

                                 
  ) .  227ـ  222/  1( مدارج السالكني البن القيم : انظر  )1(
  .  4ـ  3/ سورة احلج  )2(



 

 وظهر وتبني أنه من جعله وليا له مل تثمر له واليته إال اإلضالل عن طريق اجلنة واهلداية إىل النار
 ")1(  . 

اس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تتبِعواْ يا أَيها الن{قال تعاىل . األمر بالسوء  
بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوا ـ  خم لَى اللّهقُولُواْ عأَن تاء وشالْفَحوِء وبِالس كُمرأْما يمإِن

 . )2(}الَ تعلَمونَ

وقَيضنا لَهم قُرناء فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم وما {قال تعاىل . حملرمة تزيني األعمال الباطلة وا 
خلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن والْإِنسِ إِنهم كَانوا 

رِيناسأن الردة والكفر والضالل يف األمم السابقة كان الشيطان  وقد بني القرآن الكرمي.  )3(}خ
وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ {قال تعاىل . هو املزين له 

رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهملَى { وقال تعاىل.  )4(}أَعوا عدتار ينإِنَّ الَّذ
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهب5(}أَد(  .  

  )6(}يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرورا{قال تعاىل . الوعود واألماين الكاذبة  
قال . ومن وعوده الباطلة اليت يعد ا أتباعه أم سيحل م الفقر إن هم أنفقوا يف سبيل اهللا 

ع الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً واللّه واس{تعاىل 
يمل7(} ع(    .  

                                 
  ) .  144/  3( تفسري الكشاف : انظر  )1(
  .  169ـ  168/ سورة البقرة  )2(
  .  25/ سورة فصلت  )3(
  .  38/ سورة العنكبوت  )4(
  .  25/ سورة حممد  )5(
  .  120/ سورة النساء  )6(
  .  268/ سورة البقرة  )7(



 

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم ـ  اهدنا الصراطَ املُستقيم{قال تعاىل .  إتباع الظناجلهل و/  4
الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ عوقد كان كفر النصارى من جهة عملهم بال علم فهم .  )1(}غَريِ املَغض

وهلذا كان ، ا ال يعلمون ويقولون على اهللا م، جيتهدون يف أصناف العبادات بال شريعة من اهللا 
ومن فسد من ، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود : السلف كسفيان بن عيينة يقولون 

ومن هنا فقد جاء وصف النصارى بالضالني ؛ ألم قصدوا . عبادنا ففيه شبه من النصارى 
ولُ الَّذين أَشركُوا لَو سيقُ{وقال اهللا تعاىل .  )2(اخلري فوقعوا يف الضاللة لقلة علمهم وجهلهم 

اقُوا شاَء اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيٍء كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَ
ونَ إِلَّا الظَّنبِعتا إِنْ تلَن وهرِجخلْمٍ فَتع نم كُمدنلْ عا قُلْ هنأْسونَ بصرخإِلَّا ت متإِنْ أَن3(}و(  .

وقال تعاىل مبيناً جهل قريش بدعوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عبادة ما يعبدون من 
لَه مقَاليد السماوات ـ  اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ{األصنام واألوثان 

ضِ والْأَرونَوراسالْخ مه كلَئأُو اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينا ـ  الَّذهأَي دبي أَعونرأْمت اللَّه ريقُلْ أَفَغ
ولَقَد ضربنا {مث بني تبارك وتعاىل بعد ذلك سنته يف الذين ال يعلمون فقال .  )4(}الْجاهلُونَ

ـ  كُلِّ مثَلٍ ولَئن جِئْتهم بِآية لَيقُولَن الَّذين كَفَروا إِنْ أَنتم إِلَّا مبطلُونَ للناسِ في هذَا الْقُرآن من
ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل " (  )5(}كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لَا يعلَمونَ

م على توحيد اهللا وصدق رسله واحتججنا أي من كل مثل من األمثال اليت تدهل )كل مثل 
ن الناطقة بذلك آيات القرآمن  )ولئن جئتهم بآية  (عليهم بكل حجة تدل على بطالن الشرك 

أي ما أنت يا ) ليقولن الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون ( ية كالعصا واليد آأو لئن جئتهم ب، 
 (وما هو مشاكل له يف البطالن حممد وأصحابك إال مبطلون أصحاب أباطيل تتبعون السحر 

                                 
  .  7ـ  6/ سورة الفاحتة  )1(
  ) .  5/  1( اقتضاء الصراط املستقيم : انظر  )2(
  .  148/ سورة األنعام  )3(
  .  64ـ  62/ سورة الزمر  )4(
  .  59ـ  58/ سورة الروم  )5(



 

أي مثل ذلك الطبع يطبع اهللا على قلوب  ) كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون
      .  )1("  الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به إىل احلق وينجون به من الباطل
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بوضوح أم كانوا يواجهون احلق وما  فاملتتبع لسرية الكافرين الضالني يف القدمي واحلديث يرى
دعا إليه أنبياء اهللا ؛ من توحيد اهللا تعاىل وإفراده بالعبودية ونبذ عبادة األصنام واألوثان وحتكيم 

وجيعلون مدار ، شرع اهللا فيما بينهم ؛ يواجهون ذلك باإلعراض واإلنكار وعدم اإلميان 
، وال عرفوه منهم ، مل يكن عليه أسالفهم أنه : احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل 

وهذا يدل ، وال يعملون فكرا م يف ربقة التقليد غارقون ؛ ال يكون هلم رأياً وهذا يدل على أ
أو آذان يسمعون ا ، ولو كانت هلم أعني يبصرون ا ، على سوء مداركهم ومجود قرائحهم 

ومن هنا فإن القرآن الكرمي وهو يقرر سنة . ته وانقادوا لليقني ببينته وحج، لعرفوا احلق بدليله 
يبني لنا من أسباب الضالل عند الكافرين من األولني واآلخرين التقليد ، اهللا يف اهلداية والضالل 

وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ {قال تعاىل .  )2(لآلباء دون نظر أو فكر 
ونَمدقْتم ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءنا آبندجا وا إِنفُوهرومن األقوام اليت حدثنا القرآن . )3(}ت

قوم نوح عليه السالم الذين قابلوا دعوة : وكان من أسباب ضالهلا تقليد اآلباء ، الكرمي عنها 
م مل يسمعوا مبثل دعوته يف آبائهم األولني نبيهم بالرفض واجلحود بدون دليل أو سند سوى أ

ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا {وكأن احلجة والدليل هو ما مسعوه من آبائهم قال تعاىل ، 
كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا  فَقَالَ الْملَأُ الَّذينـ  قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ

ي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ ملَأَنز اء اللَّهش لَوو كُملَيلَ عفَضتأَن ي رِيدي ثْلُكُمم رشا بنائ

                                 
  ) .  232/  4( تفسري فتح القدير : انظر  )1(
  .  14/ رسالة التقليد البن القيم :  انظر )2(
  .  23/ سورة الزخرف  )3(



 

نيلما بني  فال يتدبر الناس، إنه التقليد يطمس على حركة الفكر وحرية التفكر  . )1(}الْأَو
إمنا يبحثون يف ركام ، أيديهم من القضايا ليهتدوا على ضوء الواقع إىل حكم مباشر عليها 

.  )2(فإن مل جيدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ، املاضي عن سابقة يستندون إليها 
 جيدوا فلما مل، والرجوع إىل قول اآلباء ، فهم ال يعولون يف شيء من مذاهبهم إال على التقليد 

 .  )3(يف نبوة نوح عليه السالم هذه الطريقة حكموا بفسادها 

بل يتعدى ، كما أن أثر التقليد لآلباء ال يقتصر على الكفر باهللا واإلعراض عن اإلميان فحسب 
بتعريهم "    فهاهم كفار قريش ملا عوتبوا على فعلهم الفاحشة وذلك ، ذلك إىل فعل الفواحش 
وجدنا : فعذلوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه قالوا ، هم له للطواف بالبيت وجترد

ونسنت  ديهمونقتدي ، ـ على مثل ما نفعل ـ آباءنا فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون 
رنا بِها قُلْ وإِذَا فَعلُواْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَم{كما قال تعاىل  . )4("  بسنتهم

هكذا كانت سنة اهللا تعاىل فيما .  )5(}إِنَّ اللّه الَ يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ
وهلذا جاء القرآن الكرمي يدعو إىل الفكر واالعتبار ، يؤدي إليه التقليد من الكفران والضالل 

سالة التحرر الفكري واالنطالق الشعوري ؛ ال تقر التقليد فاإلسالم ر، واالتباع عن دليل 
 . )6(املزري وال تقر حماكاة اآلباء واألجداد اعتزازاً م بال سند وال حجة وال تدبر وال تفكري 
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حيث بني اهللا تعاىل يف كثري من آيات القرآن الكرمي أن اجلحود ـ والذي يعين اإلنكار مع العلم 
، وبالتايل يكون سبباً يف إضالله ، آيات اهللا تعاىل سبب يف منع اإلنسان من اإلميان باهللا ـ ب )7(

                                 
  .  24ـ  23/ سورة املؤمنون  )1(
  ) .  2464/  4( تفسري الظالل : انظر  )2(
  ) .  81/  23( تفسري الرازي : انظر  )3(
  ) .  154/  8( تفسري الطربي : انظر  )4(
  ،  28/ سورة األعراف  )5(
  ) .  1280/  3( ل تفسري الظال: انظر  )6(
  ) .  40/  1( خمتار الصحاح : انظر  )7(



 

ولَقَد مكَّناهم فيما إِنْ مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئدةً { ومن ذلك قوله تعاىل 
بصارهم وال أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه فَما أَغْنى عنهم سمعهم وال أَ

واملعىن أنا فتحنا عليهم أبواب النعم وأعطيناهم مسعا . " )1() يستهزِئُونَ هوحاق بِهِم ما كَانوا ب
ل العرب وأعطيناهم أفئدة فما استعملوه يف مساع الدالئل وأعطيناهم أبصارا فما استعملوها يف تأم

فما استعملوها يف طلب معرفة اهللا تعاىل بل صرفوا كل هذه القوى إىل طلب الدنيا ولذاا فال 
مث بني تعاىل أنه إمنا مل  . من عذاب اهللا شيئا) ما أغىن مسعهم وال أبصارهم وال أفئدم ( جرم 

( فقوله تعاىل ،  جيحدون بآيات اهللا يغن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدم ألجل أم كانوا
مبرتلة التعليل لسلبه إياهم ما أنعم عليهم به من السمع والبصر ) إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا 

ويف هذه اآلية ختويف ألهل مكة فإن قوم عاد ملا اغتروا . حىت وقعوا يف الضالل ، والعقل 
ب اهللا ومل تغن عنهم قوم وال كثرم بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل واحلجة نزل م عذا

  .  )2(" فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أوىل بأن حيذروا من عذاب اهللا تعاىل وخيافوا 

حيث أرسل اهللا ، ومن األقوام الذين حتققت فيهم سنة اهللا يف الضالل بسبب جحودهم قوم عاد 
ليت تدل على صدقه فيما يدعو إليه إليهم نبيه هوداً وأيده باآليات البينات والدالئل الواضحات ا

ومع ذلك مل يؤمنوا به ومل ينتفعوا مبا أُرسل به ؛ بل ، من اإلميان باهللا وإخالص العبادة له وحده 
فكان عاقبتهم أن ، جحدوا هذه الدالئل واآليات وإن كانوا مقرين بصدقها يف حقيقة أنفسهم 

ما جاء أَمرنا نجينا هودا والَّذين آمنواْ معه ولَ{قال اهللا تعاىل . حلّ عليهم عذاب اهللا وسخطه 
يظذَابٍ غَلع نم ماهنيجنا ونم ةمحواْ ـ  بِرعباتو لَهساْ روصعو هِمبر اتواْ بِآيدحج ادع لْكتو

نِيدارٍ عبكُلِّ ج رـ  أَمذي هواْ فبِعأُتا ودعأَالَ ب مهبواْ را كَفَرادأَال إِنَّ ع ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد ه
ودمِ هقَو ادفبعد أن ذكر سبحانه كيف أيد نبيه هوداً باآليات اليت تدل على صدقه .  )3(}لِّع

الذي كان سبباً يف و،  )4(ذكر جحودهم لتلك اآليات والنعم ، وتدعوهم إىل اإلميان واهلدى 
                                 

  .  26/ سورة األحقاف  )1(
  ) .  26ـ  25/  28( التفسري الكبري للرازي : انظر  )2(
  .  60ـ  58/ سورة هود  )3(
  ) .  1900/  4( تفسري الظالل : انظر  )4(



 

ومثل ذلك يقال عن قوم فرعون الذين جحدوا اآليات العظيمة اليت أُرسل . نزول عذاب اهللا م 
إال أن فرعون وقومه ، كلها باعثة على اهلدى ، ا موسى عليه السالم مع أا بلغت تسع آيات 

ك في جيبِك تخرج بيضاء وأَدخلْ يد{جحدوا ا بالرغم من كثرا وشدة ظهورها قال تعاىل 
نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن همقَونَ ووعرإِلَى ف اتعِ آيسي توٍء فرِ سغَي نا ـ  مناتآي مهاءتا جفَلَم

بِنيم رحذَا سةً قَالُوا هرصبـ  ممها أَنفُسهتقَنيتاسا ووا بِهدحجكَانَ  و فكَي ا فَانظُرلُوعا وظُلْم
ينفِْسدةُ الْمباق1(}ع(  .    

 . حب الدنيا واالغترار هبا /  7

فقد بني اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي يف أكثر من آية أن حب الدنيا واالغترار ا والتعلق بزينتها 
روا هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم وقَالَ الَّذين كَفَ{قال اهللا تعاىل . من أسباب الضالل 

يددلْقٍ جي خلَف كُمقٍ إِنزمونَ ـ  كُلَّ منمؤلَا ي ينلِ الَّذةٌ بجِن ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عرأَفْت
يدعلَالِ الْبالضذَابِ وي الْعف ةرا ال شك أنه يف .  )2(} بِالْآخفالذي يستبعد اآلخرة ويستغر

إذ هو يتعجب مما ليس فيه عجب فالذي خلقهم ، كما وصف اهللا عز وجل ، ضالل بعيد 
وقد كان ذلك االستبعاد واالستغراب لليوم اآلخر يدعوهم . ابتداًء قادر على أن يعيدهم ثانية 

رغبة منهم يف االستمتاع ، لدنيا إىل رفض الدين الذي يربط مصريهم يف اآلخرة بسعيهم يف ا
هذه اآلية قال السعدي يف تفسري . وذلك ال ريب أنه من أعظم الضالل ، بشهواا دون حدود 

( واالستبعاد أي قال بعضهم لبعض  على وجه التكذيب واالستهزاء )وقال الذين كفروا  (" 
يعنون بذلك الرجل  )هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 

ـ بزعمهم ـ فرجة  رجل أتى مبا يستغرب منه حىت صار وأنهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعدما مزقكم البلى  )إنكم مبعوثون  (يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه وأنه كيف يقول 

افترى على اهللا ( م فهذا الرجل الذي أتى بذلك هل وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤك
فال يستغرب منه فإن اجلنون فنون وكان هذا  )أم به جنة  (فتجرأ عليه وقال ما قال  )كذبا 

                                 
  .  14ـ  12/ سورة النمل  )1(
  .  8ـ  7/ سورة سبأ  )2(



 

ومن علمهم أم  ،  ولقد علموا أنه أصدق خلق اهللا وأعقلهم، منهم على وجه العناد والظلم 
 أبدأوا وأعادوا يف معادام وبذلوا أنفسهم وأمواهلم يف صد الناس عنه فلو كان كاذبا جمنونا ـ
يا أهل العقول غري الزاكية ـ مل ينبغ أن تصغوا ملا قال وال أن حتتفلوا بدعوته فإن انون ال 
ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ ولوال عنادكم وظلمكم لبادرمت 

وهلذا قال تعاىل .  )1(}منونَوما تغنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ الَّ يؤ{إلجابته ولبيتم دعوته ولكن 
 )يف العذاب والضالل البعيد  (ومنهم الذين قالوا تلك املقالة  )بل الذين ال يؤمنون باآلخرة  (

وأي شقاء وضالل أبلغ . أي يف الشقاء العظيم والضالل البعيد الذي ليس بقريب من الصواب 
جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن من إنكارهم لقدرة اهللا على البعث وتكذيبهم لرسوله الذي 

إَنَّ {وقال تعاىل . )2("  ما جاءوا به هو احلق فرأوا احلق باطال والباطل والضالل حقا وهدى
ا غَافناتآي نع مه ينالَّذا وواْ بِهأَناطْما وينالد ياةواْ بِالْحضرا وقَاءنونَ لجرالَ ي ينـ  لُونَالَّذ

ونَأُوكِْسبواْ يا كَانبِم ارالن ماهأْوم كا االنكباب . )3(}لَئ ومن مظاهر حب الدنيا واالغترار
ولَا تحاضونَ علَى ـ  كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم{قال تعاىل . على مجع املال من أي مصدر كان 

ولذلك فإن . )4( }وتحبونَ الْمالَ حبا جماـ  ثَ أَكْلًا لَّماوتأْكُلُونَ التراـ  طَعامِ الْمسكنيِ
اإلنسان إذا استحوذ حب املال على قلبه أنساه ذلك واهب املال ـ وهو اهللا عز وجل ـ 

ولذلك فهو ال ينضبط يف تعامله مع هذا املال بأي ضوابط ، فيعتقد أن املال ماله وليس مال اهللا 
الضالل الذي قد يؤدي بصاحبه إىل الكفر ـ عياذاً باهللا ـ وما قصة قارون  شرعية وهذا بداية

إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ {منا ببعيد قال تعاىل 
إِذْ قَالَ لَه ةي الْقُوأُول ةبصوُء بِالْعنلَت هحفَاتم  نيالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت هما ـ قَويمغِ فتابو

بلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحِسن كَمأَحا وينالد نم كيبصن نسلَا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكآت ادغِ الْفَس
حلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرفينفِْسدالْم ـ  ب قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَوندلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن

                                 
  . 101/ ورة يونس س)1(
  ) .  676ـ  675/  1( تفسري السعدي : انظر  )2(
  .  8ـ  7/ سورة يونس  )3(
  .  20ـ  17/ سورة الفجر  )4(



 

الْم وبِهِمن ذُنأَلُ عسلَا يا وعمج أَكْثَرةً وقُو هنم دأَش وه نم ونالقُر نم هلن قَبم لَكونَأَهرِمـ  ج
قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه فَخرج علَى 

وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لِّمن آمن وعملَ صالحا ولَا ـ  لَذُو حظٍّ عظيمٍ
ونَيابِرا إِلَّا الصا ـ  لَقَّاهمو اللَّه ونن دم هونرنصي ئَةن فم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ

رِينصاملُنت نـ  كَانَ مسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت ينالَّذ حبأَصن ومل قزطُ الر
تلْك الدار ـ  يشاء من عباده ويقْدر لَولَا أَن من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلح الْكَافرونَ

الْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالْآختلْمةُ لباقني1(}ق( .  

، وقد بني لنا القرآن الكرمي جبالء أن اتباع اهلوى أحد أسباب الضالل  .إتباع اهلوى /  8
فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم {فمن ذلك قوله تعاىل. يات متعددة ولذلك جاء التحذير منه يف آ
ضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم أَنما يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَ

نيم{وقال تعاىل . )2(}الظَّال هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر
لَى بلَ ععجو قَلْبِهونَوذَكَّرأَفَلَا ت اللَّه دعن بم يهدهن يةً فَماوشغ رِهحيث يرسم التعبري "  )3(}ص

ب وحني القرآين املبدع منوذجاً عجيباً للنفس البشرية حني تترك األصل الثابت وتتبع اهلوى املتقل
وتقيمه إهلاً قاهراً ا ا وأحكامها ومشاعرها وحتركاوجتعله مصدر تصوراتتعبد هواها وختضع له 

له فإنه ومن كان هذه حا.  تتلقى إشاراته املتقلّبة بالطاعة والتسليم والقبول، هلا مستولياً عليها 
ناً للهدى وهو يتعبد فما أبقى يف قلبه مكا. فال يتداركه برمحة اهلدى يستحق من اهللا أن يضله 

هم بأسباب الضاللة من عقول مكابرة أنه حفّ) أضله اهللا على علم ( ومعىن  )4(" هواه املريض 
ال تستطيع محل املصابرة والرضى مبا فيه كراهية هلا ، ونفوس ضعيفة ؛ اعتادت اتباع ما تشتهيه 

وذلك بالقرآن ، أو مع أم بلغهم العلم مبا يهديهم ، عقول سليمة : ـ مع أم أهل علم ؛ أي 
، كاملختوم عليها يف عدم االنتفاع ودعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ فصارت أمساعهم 

                                 
  .  83ـ  76/ سورة القصص  )1(
  .  50/ سورة القصص  )2(
  .  23/ سورة اجلاثية  )3(
  ) .  3230/  5( الظالل : انظر  )4(



 

وأبصارهم كاملغطاة ، وقلوم كاملختوم عليها يف عدم نفوذ النصائح ودالئل األدلة عليها 
بغشاوات فال تنتفع مبشاهدة املصنوعات اإلهلية الدالة على انفراد اهللا باإلهلية وعلى أنّ بعد هذا 

من أن يكون اهلوى الباعث للمؤمنني على  وهذه اآلية أصل يف التحذير. العامل بعثاً وجزاًء 
فإذا كان احلق حمبوباً ألحد فذلك من التخلق مبحبة احلق ، ويتركوا اتباع أدلة احلق ، أعماهلم 

وإننا إذا .  )1(مثل ما يهوى املؤمن الصالة واجلماعة وقيام رمضان وتالوة القرآن ، تبعاً للدليل 
ر املنحرفة واملذاهب اهلدامة إمنا تأسست على أيدي األفكا استنطقنا التاريخ وجدنا أن معظم

  . والدليل تابعاً فضلوا وأضلوا أناس اختذوا اهلوى أصالً 

  . صحبة أهل الضالل /  9

وأن كل مثيل ينجذب إىل مثيله ، إن من املعروف شرعاً وطبعاً أن كل نظري يأنس إىل نظريه 
ولياء بعضٍ إِالَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في اَألرضِ وفَساد والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَ{قال تعاىل ، 
م جيتمعون عليه يف . )2(}كَبِريلذا فإن القوم الذين اجتمعوا يف الدنيا على أمر معني فإ

مينِه فَأُولَئك يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتي كتابه بِي{قال تعاىل . اآلخرة كذلك 
أن املراد بإمامهم " قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية . )3(}يقْرؤونَ كتابهم والَ يظْلَمونَ فَتيالً

أي كل قوم مبن يأمتون به فأهل اإلميان ائتموا باألنبياء عليهم السالم وأهل الكفر ائتموا 
 يعبد كان من(    ويف الصحيحني ، )4(}يدعونَ إِلَى النارِ مةًوجعلْناهم أَئ{بأئمتهم كما قال 

 من ويتبع القمر القمر يعبد كان من ويتبع الشمس الشمس يعبد كان من فيتبع فليتبعه شيئا
ولذا فإن من أوجب الواجبات على املؤمن أال .  )6("  )5()  الطواغيت الطواغيت يعبد كان

افقني والفسقة وأهل البدع واألهواء حىت ال يتأثر م يصحب أهل الضالل من الكفار واملن

                                 
  ) .  359ـ  358/  25( ير تفسري التحرير والتنو: انظر  )1(
  .  73/ سورة األنفال  )2(
  .  71/ سورة اإلسراء  )3(
  .  41/ سورة القصص  )4(
  .  182: رقم احلديث )  163/  1( ومسلم ،  7000: رقم احلديث )  2704/  6( أخرجه البخاري  )5(
  ) .  53/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )6(



 

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ في حديث {قال تعاىل 
واملتأمل جيد أن . )1(}الظَّالمنيغَيرِه وإِما ينِسينك الشيطَانُ فَالَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ 

أرباب السلوك منعوا مصاحبة ضعيفي اهلمة وواهين العزائم ألم يثبطون العزائم ويقعدون 
  :  يقول القائل. فما بالك بأهل الضالل لعمل اإلنسان عن ا

       كم صاحل بفساد آخر يفسد       ال تصحب الكسالن يف حاالته 

     .  )2(مد كاجلمر يوضع يف الرماد فيخ      ة يععدوى البليد إىل اجلليد سر

وذَرِ الَّذين اتخذُواْ دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه أَن تبسلَ {قال تعاىل 
إِن تو يعفالَ شو يلو اللّه ونن دا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسا نهنذْ مخؤلٍ الَّ يدلْ كُلَّ عدع

 )3(}أُولَئك الَّذين أُبِسلُواْ بِما كَسبواْ لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ
يا ـ  مع الرسولِ سبِيلًا ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت{وقال تعاىل 

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَانَ الشيطَانُ ـ  ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا خليلًا
) ويوم يعض الظامل " ( قال السعدي رمحه اهللا يف تفسريه هلذه اآلية  )4(}للْإِنسان خذُولًا

يقول يا ليتين  (تأسفا وحتسرا وحزنا وأسفا )  على يديه (ه وكفره وتكذيبه للرسل بشرك
يا ويلىت ليتين مل أختذ  (أي طريقا باإلميان به وتصديقه واتباعه  )اختذت مع الرسول سبيال 

أي حبيبا مصافيا عاديت أنصح الناس يل  )خليال(وهو الشيطان اإلنسي أو اجلين  )فالنا 
قهم يب وواليت أعدى عدو يل الذي مل تفدين واليته إال الشقاء واخلسار وأبرهم يب وأرف

حيث زين له ما هو عليه من  )لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين  (واخلزي والبوار 
يزين له الباطل ويقبح له احلق  )وكان الشيطان لإلنسان خذوال  (الضالل خبدعه وتسويله 

منه كما قال جلميع أتباعه حني قضي األمر وفرغ اهللا من  ويعده األماين مث يتخلى عنه ويتربأ

                                 
  .  68/ سورة األنعام  )1(
  ) .  275/  4( قرى الضيف البن أيب الدنيا : انظر  )2(
  .  70/ سورة األنعام  )3(
  .  29ـ  27/ سورة الفرقان )4(



 

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي اَألمر إِنَّ اللّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم {حساب اخللق 
جتفَاس كُمتوعإِالَّ أَن د لْطَانن سكُم ملَيع يا كَانَ لمو كُملَفْتواْ فَأَخلُومونِي ولُومي فَالَ تل متب

اآلية  )1(}مآ أَشركْتمون من قَبلُأَنفُسكُم ما أَناْ بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِ
اإلمكان وليتدارك املمكن قبل أن ال ميكن وليوال من واليته فيها  فلينظر العبد لنفسه وقت. 

  . )2(" ه وليعاد من تنفعه عداوته وتضره صداقته سعادت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .  22/ سورة إبراهيم  )1(
  ) .  582/  1( تفسري السعدي : انظر  )2(



 

  .اهلدى والضالل سنة  تطبيقات قرآنية على: املبحث الثالث 

يتجلى ذلك ،  لقد حتققت سنة اهللا تعاىل يف هداية عباده وإضالهلم على مدار التاريخ
  . لكرمي املبثوث يف ثنايا كتاب اهللا ا بوضوح عند االطالع على القصص القرآين

وذلك لتحبيب الناس ، مناذج للمهتدين وأخرى للضالني فقد ضرب اهللا عز وجل يف القرآن 
   : ومن هذه النماذج ما يلي ، يف اهلدى وتبغيضهم يف الضالل 

  .منوذج املهتدين : أوالً 

 عرض القرآن لنا يف مواضع كثرية مناذج للمهتدين من األنبياء واملرسلني وعباد اهللا الصاحلني
امرأة فرعون حيث ولعل من أشهر تلك النماذج . كصاحب يس وذي القرنني وغريهم 

وذلك حينما ختلت عن قصر فرعون املنيف ،  ضربت مثالً رائعاً يف الرباءة من الكافرين 
، وتربأت من صلتها بفرعون وهو زوجها ؛ فسألت النجاة منه ، طالبة إىل را بيتاً يف اجلنة 

وتربأت من قوم ، فة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به وتربأت من عمله خما
فكان جزاؤها أن جعلها اهللا مثاالً وقدوةً ونرباساً ،  )1(فرعون مجيعاً وهي تعيش بينهم 

وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذين {قال تعاىل . للمؤمنني املهتدين دى اهللا تعاىل على مر األزمان 
ةَ فرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندك بيتا في الْجنة ونجنِي من فرعونَ وعمله آمنوا امرأَ

نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنم ال تضرهم خمالطة "  )2(}ووهذا مثل ضربه اهللا للمؤمنني أ
يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من  الَّ{الكافرين إذا كانوا حمتاجني إليهم كما قال تعاىل

قال . )3(} أَن تتقُواْ منهم تقَاةًدون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللّه في شيٍء إِالَّ 
طاعت أهل األرض وأكفرهم فواهللا ما ضر امرأته كفر زوجها حني أ ىتقتادة كان فرعون أع

عن سليمان  بن جريرا عنو. را ليعلموا أن اهللا تعاىل حكم عدل ال يؤاخذ أحدا إال بذنبه 
كانت امرأة فرعون تعذب يف الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها املالئكة بأجنحتها : قال 

                                 
  ) .  3622ـ  3621/  6( تفسري الظالل : انظر  )1(
  .  11/ سورة التحرمي  )2(
  .  28/ سورة آل عمران  )3(



 

كانت امرأة : القاسم بن أيب بزة قال عن  بن جريرا وعن. وكانت ترى بيتها يف اجلنة 
فيقال غلب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون ؟ من غلب فرعون تسأل 

فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة جتدوا فإن مضت على قوهلا فألقوها عليها 
وإن رجعت عن قوهلا فإا امرأيت فلما أتوها رفعت بصرها إىل السماء فأبصرت بيتها يف 

قيت الصخرة على جسد ليس فيه روح فقوهلا اجلنة فمضت على قوهلا وانتزعت روحها وأل
وجنين من  (. اختارت اجلار قبل الدار : قالت العلماء  )رب بن يل عندك بيتا يف اجلنة  (

وهذه  )وجنين من القوم الظاملني  (أي خلصين منه فإين أبرأ إليك من عمله  )فرعون وعمله 
فأطلع اهللا فرعون على : خرى ويف رواية أ. املرأة هي آسية بنت مزاحم رضي اهللا عنها 

إمياا فقال للمأل ما تعلمون من آسية بنت مزاحم فأثنوا عليها فقال هلم إا تعبد غريي 
بن يل ارب  (فقالوا له اقتلها فأوتد هلا أوتادا فشد يديها ورجليها فدعت آسية را فقالت 

بيتها يف اجلنة فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حني رأت  )عندك بيتا يف اجلنة 
فقال فرعون أال تعجبون من جنوا إنا نعذا وهي تضحك فقبض اهللا روحها يف اجلنة 

   . )1("  رضي اهللا عنها

  . منوذج الضالني : ثانياً 

ومن . وكما أن القرآن قد عرض مناذج كثرية للمهتدين ؛ فقد عرض أيضاً مناذج للضالني 
قوم عاد الذين أرسل اهللا إليهم نبيه : ب جحودهم األقوام اليت حلت فيهم سنة الضالل بسب

هوداً عليه السالم باآليات البينات والدالئل الواضحات اليت تدل على صدقه فيما يدعو إليه 
وغري ذلك مما أقام عليه احلجج ولكنهم مل ينتفعوا بذلك بل ، عن التوحيد واإلميان به 

م ظلماً وعلواً واتباعاً لشهوات أنفسهم جحدوا هذه اآليات وإن كانوا مقرين ا يف نفوسه
وإمنا قص علينا القرآن الكرمي قصتهم بياناً لسنته تعاىل فيمن جحد آيات اهللا اعتباراً ، 

وقد جاء ذكر جحودهم يف . فيحل بنا ما حلّ م ، واحترازاً من الوقوع فيما وقعوا فيه 
  :           ثالثة مواضع من كتاب اهللا عز وجل 

                                 
  ) .  395ـ  394/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )1(



 

حيث بني سبحانه كيف أيد نبيه هوداً باآليات ، ففي سورة هود : املوضع األول فأما  
مث ذكر جحودهم لتلك اآليات ، البينات اليت تدل على صدقه وتدعوهم إىل اإلميان واهلدى 

} جبارٍ عنِيد وتلْك عاد جحدواْ بِآيات ربهِم وعصواْ رسلَه واتبعواْ أَمر كُلِّ {والنعم فقال 
)1(  .  

ومن ، فيشري إىل ما أنعم اهللا تعاىل به عليهم من التمكني يف األرض : وأما املوضع الثاين  
مث بينت اآليات ، اليت ا يدركون اآليات الباعثة على اهلدى ، نعمة السمع والبصر والعقل 

إليه من حقائق ألم  أن مسعهم وبصرهم وعقلهم مل ينفعهم ومل يستفيدوا مما أوصلهم
ولَقَد مكَّناهم فيما إِن {قال تعاىل . جحدوا تلك احلقائق عناداً وعلواً يف األرض واستكباراً 

هارصلَا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجو يهف اكُمكَّنلَا مو م
  .  )2(}فْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِؤونأَ

فقد كان يف سورة فصلت حيث جاء ذكر قوم عاد بعد أن ساق : وأما املوضع الثالث  
ار قريش وأم إذا مل خماطباً ا كف، القرآن الكرمي حججه وأدلته على التوحيد واهلدى 

يذعنوا للحق ويؤمنوا ظاهراً مبا يؤمنون به يف أنفسهم مع إبائهم االنقياد واإلذعان جحوداً 
قال تعاىل مقيماً األدلة . وعناداً فإنه سيحل م ما حل بعاد من العذاب نظراً جلحودهم 

كْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض قُلْ أَئنكُم لَت{: واآليات على اهلدى مبيناً جحود عاد بعد ذلك 
نيالَمالْع بر كا ذَلادأَند لُونَ لَهعجتنِ ويموي يـ  ف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو

نيلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهـ  فاس انٌ ثُمخد يهاء ومى إِلَى السوت
نيعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وي ـ  فَقَالَ لَهف اتاومس عبس ناهفَقَض

 ابِيحصا بِميناء الدما السنيزا وهراء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموزِيزِ يالْع يرقْدت كفْظًا ذَلحو
إِذْ جاءتهم الرسلُ ـ  فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمودـ  الْعليمِ

اء رش قَالُوا لَو وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَيين بم ملْتسا أُرا بِمكَةً فَإِنلَائلَ ما لَأَنزنب

                                 
  . 59/ سورة هود  )1(
  .  26/ سورة األحقاف  )2(



 

فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا ـ  بِه كَافرونَ
فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا ـ وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً 

صرصرا في أَيامٍ نحسات لِّنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الْآخرة أَخزى 
      .      )1( }وهم لَا ينصرونَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .  16ـ  9/ سورة فصلت  )1(
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  : متهيد  
وهي ، إن من سنن اهللا يف هذا الكون سنته سبحانه وتعاىل يف نصر املؤمنني وهزمية الكافرين 

وقد ربط  اهللا عز وجل بني نصره ، طرف من الناموس األكرب الذي حيكم احلياة اإلنسانية 
وهذه ،  )1(وين بشكل عام للمؤمنني وبني احلق الذي تقوم عليه السماء واألرض والنظام الك

السنة شأا كشأن بقية سنن اهللا نافذة ماضية كما متضي هذه الكواكب والنجوم يف دوراا 
وكما تنبثق احلياة يف ، وكما يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار الزمان ، املنتظمة 

ألن ، ياً ونفاذاً من كل ذلك بل إن هذه السنة أكثر مض،  )2(األرض امليتة اليت يرتل عليها املاء 
  . أو حلكمة يريدها اهللا عز وجل ، هذه السنة املادية قد تنخرق لتتحقق سنة النصر 

مث إن لتحقق سنته سبحانه وتعاىل يف نصر املؤمنني وهزمية الكافرين أجالً مقدراً وزمناً 
، األجل املقدر ال يتقدم وإن هذا ، مغيباً عن الناس ال يعلمه إال مقدره سبحانه وتعاىل ، حمدداً 

فالنصر جييء ، فاهللا عز وجل ال يتعجل بعجلة أحد ، وإن عذب املؤمنون يف سبيل اهللا وأوذوا 
. )3(وهيئ له الزمان واملكان، والذي يكون قد هيأت له األسباب ، يف الزمان الذي يقدره اهللا 

ا صادرة عن إرادته سبحانه ولكن ال خلف يف وعد اهللا وسنته أل، وقد يكون األجل بعيداً 
و هو قادر على حتقيقه ال راد ملشيئته وال مبدل حلكمه وال ، وتعاىل الطليقة وحكمته العميقة 

  .    )4(وال يكون يف هذا الكون إال ما شاء سبحانه وتعاىل ، معقب له 
  : املباحث التالية هذا وسوف يتضمن هذا الفصل 

  .   نةسالالتعريف العام ب: املبحث األول 
   . السنة ذه  املتعلقةعرض اآليات : املبحث الثاين 

  تطبيقات قرآنية على هذه السنة : املبحث الثالث 
  

                                 
  ) .  2438/  4( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  ) .  3002/  5( املرجع السابق : انظر  )2(
  ) . 3996/  6( ، )  3085/  5( ، )  1082/  2( املرجع السابق : انظر  )3(
  ) . 2758/  5( املرجع السابق : انظر  )4(



 

  .النصر واهلزمية سنة التعريف العام ب: حث األول املب

   :تعريف النصر  

  : تعريف النصر لغة 

. عمها باجلود : ألرض نصر الغيثُ ا: ويقال . أعان : نصر ينصر نصراً ونصوراً مبعىن 
إذا : وانتصر الرجل . جناه وخلصه : ونصره منه . ممطورة : ونصرت األرض فهي منصورة أي 

الناصر : والنصري . سأله أن ينصره : واستنصره عليه . انتقم : وانتصر منه .  )1(امتنع من ظامله 
طلب : واالنتصار واالستنصار . )3(جلمع أنصار وا. )2(}نِعم الْمولَى ونِعم النصري{قال اهللا تعاىل 

: وأيضاً ، تعاونوا على النصر : تناصروا : يقال . التعاون : والتناصر . النصرة واستمداد النصر 
.  )5(واالسم من هذه املادة ـ ذا املعىن ـ النصرة وهي حسن املعونة . )4(نصر بعضهم بعضاً 
انصروين : فقد وقف أعرايب على قوم فقال . السائل : ستنصر وامل. العطاء : ومن معاين النصر 

  .  )6(أعطوين أعطاكم اهللا : أي ، نصركم اهللا 

  .      تعريف النصر اصطالحاً  

فالنصر ضد ، النصر واهلزمية كلمتان متقابلتان يف داللتهما من الناحية االصطالحية 
وهو غمز الشيء اليابس ، ل اهلزمية من اهلَزم وأص، وأصل النصر العون واملنع . اهلزمية ومقابلها 

  . )7(فهي مبعىن احلطم والكسر ، حىت ينحطم 

  

                                 
  ) .   210/  5( ولسان العرب ، )  621/  1( القاموس احمليط : انظر  )1(
  .  40/  سورة األنفال )2(
  ) . 210/  5( لسان العرب : انظر  )3(
  ) . 3539ـ  3538/  1( تاج العروس : انظر  )4(
  ) . 210/  5( ب لسان العر: انظر  )5(
  ) . 211/  5( لسان العرب : انظر  )6(
  ) .  543/  1( مفردات الراغب : انظر  )7(



 

  :  )1(وللنصر عدة معان ذُكر أشهرها يف كتاب اهللا تعاىل 

هلْ {،  )2(}فَالَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينصرونَ{ومنه قوله تعاىل. املنع : أحدها 
كُمونرنصونَ يرصنتي ا {وقوله تعاىل . مينعونكم من عذاب اهللا : أي . )3(}أَونرنصن ين فَمم

  .  )5(}ما لَكُم لَا تناصرونَ{وقوله تعاىل . )4(} بأْسِ اللَّه إِنْ جاءنا

تعاىل ومن ذلك قوله . اإلعانة والتأييد وبه جاءت عامة معاين النصر يف اآليات القرآنية : والثاين 
}زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيلَ{وقوله تعاىل . )6(}و ملْتإِن قُوتوكُمنرنص7(}ن( .

ونصرة . ونصرة اهللا للعبد ظاهرة "  )8(}إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{وقوله تعاىل
" نصرته لعباده والقيام حبفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب يه العبد هللا هو 

)9(   .  

  .  )10(}وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين{ومنه قوله تعاىل . الظفر : والثالث 

 )11(}يهِم من سبِيلٍولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَ{االنتقام ومنه قوله تعاىل: والرابع 
 )13(}فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصر{وقوله تعاىل )12(}لَانتصر منهمولَو يشاء اللَّه {وقوله تعاىل

                                 
  .  239/ األشباه والنظائر : انظر  )1(
  . 86/  سورة البقرة )2(
  . 93/  سورة الشعراء )3(
  .  29/  سورة غافر )4(
  .  25/  سورة الصافات )5(
  .  40/  سورة احلـج )6(
  .  11/  حلشرسورة ا )7(
  .  7/  سورة حممد )8(
  ) .  69/  5( بصائر ذوي التمييز ، )  495/  1( املفردات يف غريب القرآن : انظر  )9(
  147/ وكذلك يف سورة آل عمران .  250/  سورة البقرة )10(
  .  41/  سورة الشورى )11(
  . 4/  سورة حممد )12(
  .  10/  سورة القمر )13(



 

انصر ؛ تنبيهاً على أن ما يلحقين : ومل يقل ) انتصر ( وإمنا قال . انتقم منهم : كأنه قال لربه 
  .  )1(فإذا نصرتين فقد انتصرت لنفسك ، م بأمرك يلحقك من حيث إين جئته

الَّذين كَذَّبوا ونصرناه من الْقَومِ {النجاة كما يف قوله تعاىل عن نوح عليه السالم : واخلامس 
  .   )2( }بِآياتنا

، طلب نصرته: واستنصر فالناً . استنصر بفالن ؛ أي استغاث به: فيقال . اإلغاثة : والسادس 
  .      )3( }ره بِالْأَمسِ يستصرِخهفَإِذَا الَّذي استنص{ومنه قوله تعاىل 

ومن هذه املعاين اللغوية يتضح معىن النصر وأنه ليس له صورة خاصة مبعىن واحد ؛ بل 
، سواء كان حتققه حسياً أو معنوياً فإنه يعد نصراً ، أية صورة وأي معىن حتقق يف عامل الواقع 

  . وإن بدا ألكثر الناس خبالف ذلك ، احبه منصوراً ـ خصوصاً يف جانب املؤمنني ـ وص

والناظر يف آيات القرآن واملتتبع ملعانيها جيد أن اآليات اليت ذُكر فيها معىن النصر ـ 
 بصيغه املختلفة ـ تنبئ بالقَطْع الذي ال يعتريه شائبة شك أو ظن أن الناصر احلقيقي الذي ميد

سواء أكان هذا التأييد ، ملطيعني بالتأييد واإلعانة والنصرة على العدو إمنا هو اهللا عز وجل خلقه ا
ومن اآليات اليت تذكر هذا املعىن صراحة وتبين تلك احلقيقة . على مستوى اجلماعة أم الفرد 

  : اإلميانية 

  . )4(} وما لَكُم من دون اللّه من ولي والَ نصريٍ{قوله تعاىل  
  .  )5(} وما النصر إِالَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ{قوله تعاىل  
  . )6(}إِن ينصركُم اللّه فَالَ غَالب لَكُم {قوله تعاىل  

                                 
  ) .  69/  5( التمييز بصائر ذوي : انظر  )1(
  . 77/  سورة األنبياء )2(
  .  18/  سورة القصص )3(
  .  107/  سورة البقرة )4(
  .  126/  سورة آل عمران )5(
  .  160/  سورة آل عمران )6(



 

  . )1(}والَ يجِد لَه من دون اللّه وليا والَ نصريا{قوله تعاىل  
  .)2(}رميت ولَكن اللّه رمىتقْتلُوهم ولَكن اللّه قَتلَهم وما رميت إِذْ فَلَم {قوله تعاىل

  . )3(}زِهم وينصركُم علَيهِمقَاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيديكُم ويخ{قوله تعاىل  
  . )4(}من دون اللَّه وما كَانَ منتصرا ولَم تكُن لَّه فئَةٌ ينصرونه{قوله تعاىل  
  . )5(}نصركُم من دون الرحمنِأَمن هذَا الَّذي هو جند لَّكُم ي{قوله تعاىل  

إال أن اآلية القاطعة ، سواء أكانت بالتصريح أم بالتلميح ، واآليات يف هذا املعىن كثرية 
الذي جاء بعد ذكر املدد باملالئكة ) وما النصر إال من عند اهللا ( يف هذا الصدد هي قوله تعاىل 

وال حتسبوا النصر من املالئكة أو ، ال حتسبوا النصر بعدة أو عدد : واملعىن . وتأييد املؤمنني م 
أو ما النصر الذي أيدكم به بسبب املالئكة ، لكم وللمالئكة ، فإن الناصر هو اهللا ، غريهم 

والغرض من هذا احلصر احلقيقي يف اآلية هو أن يكون توكلهم .  )6(ن عند اهللا وغريها إال م
وهذا تنبيه على أن إميان العبد ال يكمل إال عند اإلعراض عن ، على اهللا ال على املالئكة 

  .  )7(األسباب واإلقبال بالكلية على مسبب األسباب 
كي ال يعلق بتصور املسلم ما  ،وهكذا يقرر السياق القرآين رد األمر كله إىل اهللا 

، وإرادته الفاعلة ، قاعدة رد األمر مجلة إىل مشيئة اهللا الطليقة : يشوب هذه القاعدة األصيلة 
وإمنا هي أداة حتركها ، وتنحية األسباب والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وقدره املباشر 

بني قلب املؤمن ، رة بني العبد والرب وبذلك تبقى الصلة املباش. املشيئة وحتقق ا ما تريده 
  . بال حواجز وال عوائق وال وسائط ، وقدر اهللا 

                                 
  . 123/  سورة النساء )1(
  .  17/  سورة األنفال )2(
  .  14/  سورة التوبة )3(
  . 43/  سورة الكهف )4(
  .  20/  لكسورة امل )5(
  ) .  78/  4( التحرير والتنوير ، )  84/  4( جامع البيان للطربي : انظر  )6(
  ) .  47/  4( روح املعاين ، )  189/  8( التفسري الكبري للرازي : انظر  )7(



 

لقد نزلت هذه اآلية يف بيان الناصر احلقيقي ملتبعي الشرع ومطيعي اهللا ورسوله صلى اهللا 
ذلك النموذج هو ، وكان ذلك يف النموذج الرباين الذي ميثل هذه احلقيقة اإلميانية ، عليه وسلم 

ورأينا فيها كيف أن اهللا ينصر املؤمنني إذا ، اليت بين اهللا فيها قوانني النصر الرباين ) زوة بدر غ( 
وبسبب بيان هذه . حىت لو ختلفت بعض أسباب النصر املادية من تكافؤ بالعدة والعدد ، شاء 

قلية املسلمني احلقيقة القرآنية واتفاقها مع واقع املسلمني تركت غزوة بدر آثارها البعيدة على ع
مع ، فمن يومها مل يعد املسلمون يكترثون بعدة أو عدد ، القتالية من يومها حىت هذه اللحظة 

  .   ويقيناً جازماً ذه احلقيقة العظمى ، بذهلم اجلهد لتحصيل العدة والعدد ثقة بنصر اهللا 
  : تعريف اهلزمية  

هزم الشيء يهزمه ودك فينهزم يف جوفه اهلزم غمزك الشيء زمه بي: تعريف اهلزمية لغة 
هزوم اجلوف مواضع و.  هزما فازم غمزه بيده فصارت فيه وقرة كما يفعل بالقثاء وحنوه
اهلزمية يف القتال الكسر و. الطعام والشراب لتطامنها واهلزوما و اهلزمة ما تطامن من األرض 

وأصابتهم . اهلزميى سم اهلزمية والقوم يف احلرب واالهزم و، والفل هزمه يهزمه هزما فازم 
  .  )1( هازمة من هوازم الدهر أي داهية كاسرة

  : تعريف اهلزمية اصطالحاً 
هزم أصل اهلزم غمز الشيء اليابس حىت ينحطم ومنه اهلزمية ألنه كما يعرب عنه بذلك 

جند ما هنالك مهزوم {وقال تعاىل )2(}فَهزموهم بِإِذْن اللّه{يعرب عنه باحلطم والكسر قال تعاىل 
معناه كسروهم  ) فهزموهم بإذن اهللا(  وقال أبو إسحق يف قوله عز وجل.  )4( )3(}من الْأَحزابِ

  .  )5( كسروهم وردوهم وأصل اهلزم كسر الشيء وثين بعضه على بعض

  . النصر واهلزمية سنةاآليات املتعلقة ب: املبحث الثاين 
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احلديث عن هذه السنة أن نبني أن اهللا تبارك وتعاىل أوضح يف  من املهم جداً قبل أن نفصل
  : القرآن الكرمي أن هذه السنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسنن كونية أعم منها وبياا كالتايل 

  . سنة الصراع بني احلق والباطل : أوالً 

أن هذه و، حيث وردت آيات كثرية تبني أن الكون قائم على التنازع بني احلق والباطل 
وتقرر . فضالً عن كوا سنة كونية ال يستثىن منها خملوق ، سنة من سنن اهللا يف األمم واألفراد 

وإزهاق الباطل وإبطاله ، هذه اآليات أن هذه السنة جارية على إقرار احلق وإحقاقه يف التكوين 
وإن ، املطاف له وأن الباطل يفىن ويعفى أثره ويبقى احلق على جالله ؛ إذ الدولة يف اية ، 

  : ومن هذه اآليات اليت تقرر ذلك املبدأ . كانت للباطل جولة أحيانا 

ويرِيد اللّه أَن يحق احلَق بِكَلماته ويقْطَع دابِر {قوله تعاىل يف سياق عرض أحداث وقعة بدر  
 رِينـ الْكَاف لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحيونَلرِمجالْم واملراد بإحقاق احلق هنا .  )1(}كَرِه

من حيث إنه إذا ، ولكن إظهاره حتقيق له ، واحلق حق أبدا . وهو أن يظهر اإلسالم ، إظهاره 
وهي املشيئة والتعلق ، واملراد من اإلرادة يف صدر اآلية إرادة خاصة . )2(مل يظهر أشبه الباطل 

 .  )3(ذات اهللا تعاىل  التنجيزي لإلرادة اليت هي صفة

بلْ نقْذف بِالْحق علَى {ما جاء على صورة حقائق كلية وقواعد مطردة يف سياق قوله تعاىل  
فاحلق فيها عام يف القرآن والرسالة . )4(} الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ 

يصيب دماغه : معناه ) فيدمغه ( وقوله ، والباطل أيضاً عام كذلك ، ق والشرع وكل ما هو ح
) نقذف ( ويف قوله تعاىل     .  )5(فكذلك احلق يهلك الباطل ، وذلك مهلك يف البشر ، 

نقذف ( ويف قوله . بصيغة املضارع ـ املفيدة لالستمرار ـ داللة على كون ذلك سنة جارية 
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دل حرف املفاجأة ) فإذا هو زاهق ( ويف قوله . ق على الباطل داللة على علو احل) فيدمغه ... 
فهو سريع املفعول إذا ورد وصح ، على سرعة حمق احلق الباطل عند وروده ؛ ألن للحق صولة 

حىت إذا اعترض احلق ليبطله وحيل ، وذا يتبني أنه قد جرت سنة اهللا تعاىل بأن ميهل الباطل . 
وإن قلت حملَته أحياناً أو ، فاالعتقاد احلق ال يقطع دابره ، ق حمله قذفه باحلق فإذا هو زاه

فنتيجة التنازع بني احلق . والكمال احلق ال يهلك من أصله وإن تكاثرت أضداده ، ضعفوا 
، والباطل هي دائماً انتصار احلق وغلبته يف اية األمر ؛ ألن الباطل ضعيف وإن بدا وظهر 

  . األحيان واحلق قوي وإن اختفى يف بعض 

 قُلِ اللّه خالق كُلِّ شيٍء وهو الْواحد الْقَهار {وقد جاء أصدق متثيل هلذه احلقيقة يف قوله تعاىل 
ي يه فأَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَـ 

يذْهب جفَاء النارِ ابتغاء حلْية أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب اللّه الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَ
الثانية فقد اشتملت اآلية  )1(}وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في اَألرضِ كَذَلك يضرِب اللّه اَألمثَالَ

  .والباطل يف اضمحالله وفنائه، على مثلني مضروبني للحق يف ثباته وبقائه

 حق يف ولكن الرعد سورة يف والناري املائي املثلني سبحانه ذكر وقد" قال ابن القيم رمحه اهللا 
 ومما رابيا زبدا السيل فاحتمل بقدرها أودية فسالت ماء السماء من أنزل تعاىل فقال املؤمنني
 أنزله الذي الوحي شبه اهللا يضرب كذلك مثله زبد متاع أو حلية ابتغاء النار يف عليه ونيوقد
 باألودية القلوب وشبه بالنبات األرض حلياة أنزله الذي باملاء واألبصار واألمساع القلوب حلياة
 كالوادي حبسبه يسع إمنا صغري وقلب كثريا ماء يسع كبري كواد عظيما علما يسع كبري فقلب
 إذا السيل أن كما بقدرها والعلم اهلدى من قلوب واحتملت بقدرها أودية فسالت صغريال

 ما أثار القلوب خالط إذا والعلم اهلدى فكذلك وزبدا غثاء احتملت عليها ومر األرض خالط
 أخالطه البدن من شربه وقت الدواء يثري كما ويذهبها ليقلعها والشبهات الشهوات من فيها

 يساكنها وال جيامعها ال فإنه ا ليذهب أثارها فانه الدواء نفع متام من وهي شاربه ا فتكرب
 حلية ابتغاء النار يف عليه يوقدون ومما فقال لناريا املثل ذكر مث والباطل احلق اهللا يضرب وهكذا
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 فتخرجه واحلديد والنحاس والفضة الذهب سبك عند خيرج الذي اخلبث وهو مثله زبد متاع أو
 الشهوات فكذلك جفاء ويذهب ويطرح فريمى به ينتفع الذي اجلوهر عن وتفصله يزهومت النار

 والغثاء الزبد ذلك والنار السيل يطرح كما وجيفوها ويطرحها املؤمن قلب يرميها والشبهات
 أنعامهم ويسقون ويزرعون الناس منه يسقي الذي الصايف املاء الوادي قرار يف ويستقر واخلبث
 غريه به وينتفع صاحبه ينفع الذي الصايف اخلالص اإلميان وجذره القلب ارقر يف يستقر كذلك
فاملثل .  )1("  أهلهما من فليس منهما يراد ما ويعرف يتدبرمها ومل املثلني هذين يفقه مل ومن

، الكبري بكربه ، مثل ماء أنزله اهللا من السماء إىل األرض فاحتملته األودية مبلئها : األول 
فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك املاء الذي أنزله اهللا من السماء زبداً ، ه والصغري بصغر

فاحلق هو املاء الباقي الذي أنزله اهللا من ، فهذا أحد مثلي احلق والباطل . عالياً فوق السيل 
ومما ( يف قوله تعاىل : واملثل اآلخر للحق والباطل . والزبد الذي ال ينتفع به هو الباطل ، السماء 

مثل فضة أو ذهب يوقد عليها الناس يف النار طَلَب حلية يتخذوا أو ) إخل ... قدون عليه يو
زبد مثله ( يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به ، وذلك من النحاس والرصاص واحلديد ، متاع 

مثل زبد السيل ال ينتفع به : مبعىن ، ومما يوقدون عليه من هذه األشياء زبد مثله : أي ) 
) كذلك يضرب اهللا احلق والباطل ( كما ال ينتفع بزبد السيل ويذهب باطالً ، ذهب باطالً وي

كما مثل اهللا اإلميان والكفر يف بطول الكفر وخيبة صاحبه عند جمازاة اهللا بالباقي النافع من : أي 
) اء فأما الزبد فيذهب جف( كذلك ميثل اهللا احلق والباطل ، ماء السيل وخالص الذهب والفضة 

، فأما الزبد الذي عال السيل والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها : أي 
من ) وأما ما ينفع الناس ( فيذهب بدفع الرياح وقذف املاء به وتعلقه بالشجار وجوانب الوادي 

والذهب ، فاملاء ميكث يف األرض فتشربه ، املاء والذهب والفضة والرصاص والنحاس فيمكث 
، والباطل بالكفر وعدم التعقل ، وقيل أن احلق هنا خمصوص بالقرآن .  )2(فضة متكث للناس وال

يف ، إنه تعاىل مثَّل احلق وهو القرآن العظيم عند الكثري " قال األلوسي يف تفسري هذه اآلية 
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ويف جريانه عليها مالحظة ، فيضانه من جناب القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة االستعداد 
مع كونه ممداً حلياا الروحانية وما يتلوها من امللكات ، وعلى األلسنة مذاكرة وتالوة ، حفظا و

حسبما يدور ، بذلك سيالً مقدراً مبقدار اقتضته احلكمة يف إحياء األرض وما عليها الباقي فيها 
ومتاعاً يتمتع  ،ويف كونه حلية تتحلى ا النفوس وتصل إىل البهجة األبدية ، عليه منافع الناس 

به يف املعاد بالذهب والفضة وسائر الفلزات اليت يتخذ منها أنواع اآلالت واألدوات وتبقى 
ومثل الباطل الذي ابتلى به الكفرة لقصور نظرهم مبا يظهر فيهما من غري . منتفعاً ا مدة طويلة 

ومآل ،  )1(" عاً مداخلة له فيهما وإخالل بصفائهما من الزبد الرايب فوقهما املضمحل سري
وعلى حنو هذا التمثيل وتفسريه جاء ما يبينه . وهو بقاء احلق وزوال الباطل ، التفسريين واحد 

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم ( من التمثيل الوارد يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وكانت ، والعشب الكثري فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكل ، كمثل الغيث أصاب أرضاً 
وأصاب منها طائفة ، فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، منها أجادب أمسكت املاء 

فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما . أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كأل 
) دى اهللا الذي أرسلت به ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل ه، فعلم وعلّم ، بعثين اهللا به 

واملثل الثاين الوارد يف اآلية يشبهه ، فهذا مثل مائي يشبه ما ورد يف املثل األول يف اآلية .  )2(
مثلي ومثلكم كمثل رجل ( املثل الناري الذي ضربه الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 

، اليت يقعن يف النار يقعن فيها فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب ، استوقد ناراً 
أنا آخذ حبجزكم عن ، وجعل حيجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ـ قال ـ فذلكم مثلي ومثلكم 

  .   )4( )3() فتغلبوين فتقتحمون فيها ، هلم عن النار ، النار 

نستطيع ، وربطاً هلذه السنة الكونية مبا حنن بصدد تناوله من سنة اهللا يف النصر واهلزمية 
حتقيقاً لسنة ، فالبد أن ينقشع يف النهاية ، ن نقرر أن الباطل وإن راج يف البداية حبيله وخداعه أ
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وهو متسك ، بيد أن حتقق ذلك يف واقع الناس البد أن يكون بشرطه ، بقاء احلق وزوال الباطل 
  . ألن ذلك هو سبيل تزلزل الباطل واندثاره ، أهل احلق حبقهم والصرب عليه 

  . سنة التداول  :ثانياً  

أو تسري على وترية واحدة ، إن نظام احلياة الدنيا قد قام على أال تدوم على حال واحد 
. ومييز الطيب من اخلبيث واملطيع من العاصي ، دون االبتالء فيها مبا حيق احلق ويبطل الباطل 

حلياة حبيث يرفع ويف سبيل حتقيق ذلك اقتضت احلكمة اإلهلية أخذ الناس بسنة التداول يف هذه ا
، وللبعض اآلخر يف حني آخر ، وجيعل الدولة للبعض يف حني ، أقواماً ويضع آخرين كل يوم 

ولئال يركن من مالت إليه الدنيا إليها وليعلم أا ، حىت تتم حكمة االبتالء والتمييز بني اخللق 
  .  كما جاءت له سوف تذهب آلخرين 

إلهلية اجلارية على مجيع اخللق سنة النصر واهلزمية ومن العناصر الداخلة يف هذه السنة ا
فحني تويل سنة النصر ، فقد جعل اهللا تعاىل األيام فيها دوالً بني الناس وسجاالً فيما بينهم 

فمن ولَّته ظهرها ، يأيت يوم آخر تعمل بعكس هذه احلركة ، ظهرها لقوم وتذهب لغريهم 
كل هذا مبقتضى التداول الذي أراده اهللا عز وجل . وأدبرت عمن كانت بني أيديهم ، استقبلته 

  .    هلذه الدنيا وعناصرها بني خلقه 

  ويوم نساء ويوم نسر      فيوم لنا ويوم علينا 

مبعىن ، بيد أن هذا التداول ـ أيضاً ـ يقع من خالل سنن وقوانني وليس خبط عشواء 
دالت له الدنيا مبقتضى سنة اهللا  أن من اختذ أسباب النصر والتمكني ـ اليت سنذكرها الحقاً ـ

ومن أعرض عن هذه األسباب وسنة اهللا فيها ، يف خلقه من استتباع املسببات ألسباا بإذنه 
  . فيصري مهزوماً مقهوراً تابعا ، دالت عليه احلياة 

وتنطوي حتت ، ومن مثّ فسنن النصر والغلبة والتمكني تدور يف فلك سنة التداول 
وعلى الوجه الذي يرضيه ، ة مبن يستفيد من سنة التداول كما أمره اهللا والعرب، مقتضياا 



 

فهو وإن دالت عليه مرة ستدول له مرات والعاقبة له ، فيتحقق له القدر األكرب من هذه السنة 
  . وإمنا األعمال باخلواتيم 

 وإمنا تكون ملن عرف أسباا، أن الدولة ال تكون لفريق دون آخر جزافا : واحلاصل 
ولذلك جاءت اآلية الصرحية الدالة على تلك السنة وسط اآليات اليت ، ورعاها حق رعايتها 

مث دالت عليهم الدائرة ، وما أحرزه املسلمون يف أوهلا من نصر ، تقص أحداث غزوة أحد 
 إِن يمسسكُم قَرح{قال تعاىل . عندما أخلُّوا بأسباب النصر ووقعوا يف شراك إغفال هذه السنة 

 ويتخذَ منكُم فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك األيام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنواْ
نيمالظَّال بحالَ ي اللّهاء ودهرِـ  شالْكَاف قحميواْ ونآم ينالَّذ اللّه صحميلوأي إن .   "  )1(}ين

كنتم قد أصابتكم جراح وقُتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل 
وإن كانت لكم ، نديل عليكم األعداء تارة : أي ) وتلك األيام نداوهلا بني الناس ( وجراح 
ن أنس  رمحه أن الربيع ب" ونقل الطربي يف تفسريه .  )2(" ملا لنا يف ذلك من احلكمة ، العاقبة 

فأظهر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ) : وتلك األيام نداوهلا بني الناس ( اهللا قال يف قوله تعاىل 
وقد يدال الكافر من . وأظهر عليهم عدوهم يوم أحد ، وأصحابه على املشركني يوم بدر 

وأما ، ق من الكاذباملؤمن ويبتلى املؤمن بالكافر ؛ ليعلم اهللا من يطيعه ممن يعصيه ويعلم الصاد
  .  )  ")3من ابتلي منهم من املسلمني يوم أحد فكان عقوبة مبعصيتهم رسول اهللا 

وحاصل ، إن اآليات تشري إىل بعض وجوه احلكمة يف مداولة اهللا تعاىل األيام بني الناس 
حيص ومت، ومتييز املؤمن من الكافر ، هذه الوجوه هو أن غرض تلك املداولة إمنا هو االمتحان 

  . املؤمنني وحمق الكافرين 

ونلمح من سياق هذه اآليات مع سابقها والحقها أن املؤمنني كان يظن أكثرهم أن 
، وظهورهم على الباطل كيفما كانوا ، كوم على دين احلق سبب تام يف غلبتهم أينما غزوا 

                                 
  .  141ـ  140/ سورة آل عمران  )1(
  ) .  409/  1 (تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  ) .  105/  4( جامع البيان : انظر  )3(



 

وه يوم بدر من وقد دفعهم إىل هذا احلسبان ما شاهد، فهم ميلكون األمر ال يدفعون عن ذلك 
وهذا ظن غري صحيح . ظهورهم العجيب على عدوهم وإمدادهم مبالئكة النصر يف املعركة 

ويف ذلك بطالن مصلحة األمر والنهي والثواب ، يوجب بطالن نظام االمتحان والتمحيص 
غري مبين على خرق ، والدين دين الفطرة ، ويؤدي ذلك إىل ادام أساس الدين ، والعقاب 

. بابتناء الغلبة واهلزمية على أسباما العادية ، اجلارية والسنة اإلهلية القائمة يف الوجود العادة 
( جاء يف تفسري قوله تعاىل  ، واملطيع والعاصي ، وداللة اآلية صرحية يف أا تعم املؤمن والكافر 

بالقوم املتحدث  فال خيتص، أي البشر كلهم ؛ ألن هذا من السنن الكونية ) " نداوهلا بني الناس 
  .  )1(" عنهم 

   .سنة التدافع : ثالثاً 

فاهللا تعاىل يعلم أن الشر " جرت مشيئة اهللا تعاىل وإرادته أن حيفظ دينه ذا الدفع 
مهما يسلك هذا اخلري من ، وال ميكن أن يدع اخلري ينمو ، وال ميكن أن يكون منصفا ، متبجح 

وجمرد وجود احلق حيمل ، ري حيمل اخلطورة على الشر فإن جمرد منو اخل، طرق سليمة موادعة 
والبد أن يدافع الباطل عن نفسه مبحاولة ، والبد أن جينح الشر إىل العدوان ، اخلطر على الباطل 

وتلك سنة . والباطل وحزبه ، فمن هنا يقع التدافع بني احلق وأهله .. قتل احلق وخنقه بالقوة 
وهي سنة فطرية جارية بني الناس حفظاً الستقامة حال .  )2("  ولن جتد لسنة اهللا تبديال، اهللا 

  . واعتداالً مليزان احلياة ، العيش 

قال ، فال يستطيعون املخالفة واالحنراف ، ولو شاء اهللا تعاىل لقهر الناس عل اهلدى 
إِالَّ من رحم ربك ولذَلك ـ تلفني ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً والَ يزالُونَ مخ{تعاىل 

 ملَقَهشيئاً يقهر على غري إرادة منه؛ بل جعله " ولكن اهللا تعاىل كرم اإلنسان فلم جيعله . )3(}خ

                                 
  ) .  100/  4( التحرير والتنوير البن عاشور : انظر  )1(
  . 95: رقم }ال يستوي القاعدون { عند تفسري قوله تعاىل من سورة النساء )  742/  2( الظالل : انظر  )2(
  .  119ـ  118/ سورة هود  )3(



 

ليكون إما يف ،  )1(" إما اهلدى وإما الضالل ، كائناً فعاالً قادراً على اختيار أحد الطريقني 
ودفع اهللا الناس بعضهم ببعض " ومن هنا يقع التدافع .. الباطل حزب احلق وإما يف حزب 
: والقتال آخر ما يتوصل إليه من الدفع إن مل ينجح غريه من قبيل . يشمل ما هو أعم من القتال 

واحلياة ال ختلو حلظة من حلظاا من وجود الصراع فيها بني بعض البشر . آخر الدواء الكي 
وقد أوجد اهللا تعاىل هذا الصراع أو التدافع يف حياة ، ت وبعض بل بني بعض الكائنا. وبعض 
قد ينكشف لنا .   )2(" وجعله سنة من سننه اليت جيري ا احلياة البشرية لغاية معينة ، البشر 

  .    بعضها وخيفى علينا كثري منها 

هم أي بني املؤمنني وغري، والتدافع يف األصل يكون بني أصحاب احلق وأصحاب الباطل 
ويسعون إىل إظهار هذه املعاين يف ، ألم هم الذين حيملون معاين احلق أو معاين الباطل ، 

وهذا . فيحصل التعارض والتزاحم بني الفريقني، اخلارج وإقامة شئون احلياة على أساسها 
 وألن، والنقيضان ال جيتمعان ، ألما نقيضان ، التدافع ـ ذا املعىن ـ أمر حتمي البد منه 

أو يف األقل إضعافه ومنعه من أن ، تطبيق أحدمها يستلزم مزامحة اآلخر وطرده ودفعه وإزالته 
  . يكون له تأثري يف واقع احلياة 

وللتدافع مظهر آخر حني خيبو نور احلق بسبب اون أصحابه وعدم متسكهم به فيفشو 
فتحق ، لباطل فيما بينهم وتتباين درجة ا، ويتفاوت الناس يف اتباعهم للباطل ، الباطل ويعم 

حبسب قوم وضعفهم يف ، عليهم سنة التدافع ـ أيضا ـ ويتزاحم أهل كل باطل مع غريهم 
  . ذلك الباطل 

  : من خالل هذا التمهيد الذي ذكرناه ميكننا أن حندد أن التدافع يتم بأحد طريقني 

  

   :أن يدفع أهل احلق أهل الباطل / األول 

                                 
  .  115/ ر حملمد قطب واقعنا املعاص: انظر  )1(
  . 218/ حول التفسري اإلسالمي للتاريخ : انظر  )2(



 

شرعية اجلهاد والدفاع عن الدين واألرض والعرض سنة من سننه يذكر القرآن الكرمي أن 
، يف كل جيل وأمة وعصر ، الكونية اليت أقام عليها دعائم العمران واالستقرار يف الوجود كله 

وأنه يدفع بسنة التدافع ـ بني أهل اخلري والصالح وأهل الشر والفساد ـ شر الظاملني وفساد 
ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض {اهللا تعاىل  ويف ذلك  يقول، املفسدين 

نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه نلَكلوال أن اهللا تعاىل يدفع أهل الباطل بأهل احلق وأهل : أي  )1(}و
األرض وبغوا على  لغلب أهل الباطل واإلفساد يف، الفساد يف األرض بأهل الصالح فيها 

فكان من ، فتفسد األرض بفسادهم ، الصاحلني وأوقعوا م حىت يكون هلم السلطان وحدهم 
فضل اهللا على العاملني وإحسانه إىل الناس أمجعني أن أذن ألهل دينه احلق املصلحني يف األرض 

الباطل يف كل  فأهل احلق حرب على أهل، بقتال املفسدين فيها من الكافرين والبغاة املعتدين 
وعلى هذا املعىن فُسرت .  )2(واهللا ناصرهم ما نصروا احلق ومارسوا اإلصالح يف األرض، زمان

، ويكف م فسادهم لغلب املفسدون ، لوال أن اهللا يدفع بعض الناس ببعض " اآلية بأنه 
رض وفسدت األرض وبطلت منافعها وتعطلت مصاحلها من  احلرث والنسل وسائر ما يعمر األ

ولوال أن اهللا ينصر املسلمني على الكفار لفسدت األرض بِعيث الكفار فيها وقتل : وقيل . 
  .  )3(" لو مل يدفعهم م لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل األرض : أو . املسلمني 

واهللا تعاىل خلق أسباب الدفاع مبرتلة دفع من اهللا يدفع مريد الضر بوسائل يستعملها " 
ولوال هذه الوسائل اليت خوهلا اهللا تعاىل أفراد األنواع الشتد طمع القوي يف ، راد إضراره امل

فابتزها ، والشتدت جراءة من جيلب النفع إىل نفسه على منافع جيدها يف غريه ، إهالك الضعيف 
، ريها وألفرطت أفراد كل نوع يف جلب النافع املالئم إىل أنفسها بسلب النافع املالئم لغ، منه 

. ولتناسى صاحب احلاجة ـ حني االحتياج ـ ما يف بقاء غريه من املنفعة له أيضا ، مما هو له 
فيهلك القوي ، وكل قوي على من هو أضعف منه ، وهكذا يتسلط كل ذي شهوة على غريه 

                                 
  .   251/ سورة البقرة  )1(
  ) .  491/  2( تفسري املنار : انظر  )2(
  ) .  324/  1( تفسري الزخمشري : انظر  )3(



 

واألنواع كذلك حىت ال يبقى إال ، وتذهب األفراد تباعاً ، ويهلك األقوى القوي ، الضعيف 
حىت إذا بقي أعوزته حاجات كثرية ال ، وذلك شيء قليل ، األفراد من أقوى األنواع أقوى 

. كحاجة أفراد البشر بعضهم إىل بعض ، وكان جيدها يف غريه من أفراد نوعه ، جيدها يف نفسه 
ألن الفساد كثرياً ما تندفع إليه القوة ، لوال الدفاع دون الصالح ، وإمنا كان احلاصل هو الفساد 

وألن يف كثري من النفوس ، اهية مبا يوجد يف أكثر املفاسد من اللذات العاجلة القصرية الزمن الش
خبالف ، وألن طبع النفوس الشريرة أال تراعي مضرة غريها ، أو أكثرها امليل إىل مفاسد كثرية 

ة وألن األعمال الفاسد، فالنفوس الشريرة أعمد إىل انتهاك حرمات غريها ، النفوس الصاحلة 
فال جرم لوال . أسرع يف حصول آثارها وانتشارها فالقليل منها يأيت على الكثري من الصاحلات 

ولعم الفساد أمورهم ، بأن يدافع صاحلهم املفسدين ألسرع ذلك يف فساد حاهلم ، دفع الناس 
ض وال يعزب عنا أن الدفع املراد يف اآلية هو الدفع الذي تعمر به األر. )1(" يف أسرع وقت 

وهو الدفع الذي يدعو إىل االجتماع واالحتاد املستقر على الكثرة واجلماعة ، ويصان عن الفساد 
  . دون الدفع الذي يدعو إىل إبطال االجتماع وإجياد الوحدة املفنية للكثرة ، 

من حيث ، ومما سبق يتبني لنا أن القتال املشروع سبب لعمارة األرض وعدم فسادها 
ويهلك به ، ال من حيث يتشتت به اجلمع ، جتماعية حيوية لقوم مستذلني إنه حتيا به حقوق ا

  . ويمحى به األثر ، العني 

  : وقد حدد الشرع اإلسالمي وسيلتني يضمن ما سالمة الدفاع املشروع ومها 

كما وردت بذلك اآليات ، اجلهاد أو القتال الذي يعد أعظم وسائل الدفاع املذكور * 
لَم تر إِلَى الْمِإل من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنبِي لَّهم ابعثْ لَنا أَ{من قوله تعاىل 

ملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بإِن كُت متيسلْ عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سلْ فقَاتكًا نلا أَالَّ ما لَن
الَّ قَليالً منهم اتلَ في سبِيلِ اللّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا وأَبنآئنا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّواْ إِنقَ

نيمبِالظَّال يملع اللّه{إىل قوله تعاىل  )2(} وقبِالْح كلَيا علُوهتن اللّه اتآي لْكت  نلَم كإِنو

                                 
  ) .  502/  2( تفسري ابن عاشور : انظر  )1(
  .  246/ سورة البقرة  )2(



 

نيلسرا تبني شرعة اجلهاد احلريب يف األمم السابقة لدفع ظلم الظاملني .  )1(} الْموتأمني ، إذ أ
حيث ذكرت اآليات قصة دفع جالوت وجنوده من مناذج ، احلياة من شرورهم وطغيام 

ح وهذا صريح يف أن الطغيان واإلفساد يف األرض جبند طالوت من املؤمنني أهل اخلري واإلصال
فيسلط أهل اإلميان واإلصالح على أهل ، سنة اهللا يف اتمع أن يدفع الناس بعضهم ببعض 

  .  )2(ليقوم بني الناس ميزان احلق والعدل ، اإلحلاد والفجور 

وهذا املعىن احملكم الذي بني به القرآن الكرمي سنة اهللا يف وقوع احلق وأهله أمام الباطل 
بيد ، لذي أكده القرآن يف آية أخرى تتفق متام االتفاق مع نص اآليات السابقة هو ا، وحزبه 

أا توضح بشيء من التفصيل بعض مظاهر الفساد واإلفساد اليت يدرؤها التدافع بني أهل احلق 
ه علَى نصرِهم أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّ{وذلك يف قوله تعاىل ، وأهل الباطل 

يرـ  لَقَدب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينم الَّذهضع
لَّه كَثريا ولَينصرنَّ اللَّه من بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم ال

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصفقد بينت اآليتان السبب املباشر لورود اإلذن بالقتال فقال . )3(}ي
الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن ( يصف املظلومني الذين أُذن هلم يف قتال الظاملني 

فكانوا غالظ ، ذلك أن هؤالء الظلمة الطغاة جتردوا من طبيعة اخلري ومعىن ) يقولوا ربنا اهللا 
حيث شردوا اآلمنني ، ال يعرفون الشرف يف حرب وال سلم ، األكباد قساة القلوب 
وعرضوهم لشىت أنواع العذاب وصنوف البالء وانتهاك احلرمات وحمو ، وأخرجوهم من ديارهم 

هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ( عاىل معامل اخلري واهلداية املذكورة يف قوله ت
فتخريب مواضع التعبد هللا تعاىل يف كل دين مساوي عنوان على أقبح صور ) " اسم اهللا كثريا 

وال يبلغ اإلفساد يف األرض ، الطغيان واإلفساد يف األرض ألنه هتك لسياج احلرمات املقدسة 
فانتهاك . عد أن جياوز كل حد يف الشرور واآلثام حد االعتداء على املقدسات التعبدية إال ب

                                 
  .  252/ ة سورة البقر )1(
  .  299/ القرآن العظيم هدايته وإعجازه يف أقوال املفسرين للشيخ حممد الصادق عرجون : انظر  )2(
  .  40ـ  39/ سورة احلج  )3(



 

 حرمات املقدسات الدينية هو يف سنة اهللا ذروة الفساد واإلفساد وقمة الطغيان املسعور ودفع
وذا يتبني أن . )1(" هذا الظلم اجلنون بقوة احلرب القاهرة هو أرفع صور اإلصالح والعدل 

  . شرائع واجتمعت املتعبدات وبه صلحت ال، اجلهاد أمر متقدم يف األمم 
األمر باملعروف والنهي عن : الوسيلة الثانية للدفع يف سنة التدافع بعد اجلهاد هي * 

ولذلك عقبت آية سنة التدافع اليت شرع فيها اجلهاد يف سورة احلج ، املنكر بصوره املتعددة 
ا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَامو{بقوله تعاىل 

وبامتثال هذه السنة ـ سنة التدافع ـ الواردة يف اآليات من .  )2(}عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
لذلك امنت و، خالل وسائلها املشروعة اليت ذكرناها يتحقق التوازن بني اخللق إىل قيام الساعة 

ولَوالَ دفْع اللّه الناس {اهللا عز وجل على خلقه ذه السنة فختم آية سورة البقرة بقوله تعاىل 
نيالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه نلَكو ضاَألر تدضٍ لَّفَسعبِب مهضعوفيه تلميح إىل بشرى .  )3(}ب

ومقاتل ، وداع إىل اهللا ،  تعاىل ال يخلي الزمان من قائم حبق وهي أن اهللا، ألهل اإلميان واحلق 
ويف حال ضعفهم ، وذلك حبسب حال املسلمني ؛ ففي حال قوم دفعهم بالسنان .  )4(عليه 

 من طائفة تزال ال (الذي قال فيه  وهو معىن حديث رسول اهللا ، باملال والقلب واللسان 
 الناس على ظاهرون وهم اهللا أمر يأيت حىت خالفهم أو خذهلم من يضرهم ال اهللا بأمر قائمة أميت
 ()5(  .    

يتحقق هذا النوع من التدافع بأن : أن يتدافع أهل الباطل فيما بينهم  /الطريق الثاين 
يسلط األكثر فساداً على األقل منه يف فساده مبقتضى سنة اهللا عز وجل يف ابتالء أهل الباطل 

وكَذَلك {والشاهد على ذلك من القرآن قوله تعاىل . نهم يف باطلهم مبثلهم أو مبن هو أشد م

                                 
  35/ سنن اهللا يف اتمع : انظر  )1(
  .  41/ سورة احلج  )2(
  .  251/ سورة البقرة  )3(
  ) .   338/  1( احملرر الوجيز البن عطية : انظر  )4(
  .   1037رقم احلديث )  1524/  3( وأخرجه مسلم ،  6881رقم احلديث )  2667/  6( أخرجه البخاري  )5(



 

، نسلط بعض الظاملني على بعض : أي  )1(}نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَانواْ يكِْسبونَ
قال القرطيب يف .  )2(من أعان ظاملاً سلطه اهللا عليه : كما جاء ، فنأخذ من الظامل بالظامل 

وهذا ديد للظامل إن مل ميتنع من ظلمه . نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله " سريه تف
إذا رأيت ظاملاً ينتقم من ظامل فقف وانظر : وقال الفضيل بن عياض . سلط اهللا عليه ظاملاً آخر 

ية الظاملني والتحذير من االغترار بوال، واملقصود من اآلية االعتبار واملوعظة . "  )3(" فيه متعجبا 
  .  )4(" وبيان سنة من سنن اهللا يف العاملني ، وتوخي األتباع صالح املتبوعني ، 

أن هذه السنة ـ سنة التدافع ـ بطريقيها اللذين ذكرنامها هلا ارتباط : وجممل القول 
 حيث يتم النصر ألهل احلق على أهل الباطل من خالل الطريق األول، وثيق بسنة النصر واهلزمية 

أما يف حالة ضعف املسلمني إىل احلد الذي . يف حالة استعداد املؤمنني وأخذهم بأسباب النصر 
فإم يستطيعون استمداد فضل اهللا يف الغلبة على عدوهم من ، ال ميكنهم فيه جماة أعدائهم 

يق بسنة فالواضح بعد استعراضنا هلذه السنن هو ارتباطها الوث. خالل الطريق الثاين لسنة التدافع 
  . اهللا عز وجل يف النصر واهلزمية 

وحيسن أن ننبه إىل أمر مهم هنا وهو أن نصر اهللا للمؤمنني وهزمية الكافرين إمنا يقع وفق 
وليس للمؤمنني ، وما الناس يف ذلك إال ستار هلذا القدر ليس هلم دخل فيه ، مشيئته وبإرادته 

، سباب املوصولة بصاحب التدبري والتقدير وما على املؤمنني إال أن يأخذوا باأل، فيه شأن 
فال تعارض بني تعليق النصر باملشيئة ، واملشيئة اليت تريد النتيجة هي اليت يئ وتيسر األسباب 

فالنصر واهلزمية أحوال تنشأ عن أسباب ومؤثرات وفق تلك السنن اليت ، ووجود األسباب 
  .  )5(اقتضتها تلك املشيئة 

                                 
  .  129/ سورة األنعام  )1(
  ) .   189/  1( معامل الترتيل للبغوي ، )  35/  8( جامع البيان للطربي : انظر  )2(
  ) .   85/  7( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر  )3(
  ) .  75/  8( تفسري ابن عاشور : انظر  )4(
  ) .  2785/  5( ، )  471،  269/  1(  يف ظالل القرآن : انظر  )5(



 

. ترت آيات القرآن العظيم يف تفصيل أسباب النصر واهلزمية هذا وقد تكاثرت وتوا
 .   )1(}الْكتاب مفَصالًأَفَغير اللّه أَبتغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم {وصدق اهللا حيث يقول 

ر ليس النص، فال مرية أن األمة لو أخذت ذه األسباب بقوة فإن النصر حليفها ال حمالة 
ولكنه النصر الشامل العسكري والسياسي ، العسكري فحسب كما قد يتبادر إىل األذهان 

  . مما جيعل األمة ـ حبق ـ هي خري األمم . إخل ...... واالقتصادي واالجتماعي والعلمي 

  : وقبل البدء يف تفصيل أسباب النصر واهلزمية واستعراضها أنبه إىل أمرين جتدر اإلشارة إليهما 

والقرآن يذكر هذا تارة . والعكس ، أن ترك سبب النصر يكون سبباً يف اهلزمية :  األول
وإن كان ذكره لألسباب اجلالبة للنصر بالنص ، ورمبا يذكر السبب وما يقابله ، وهذا تارة 

  .  عليها أكثر من ذكر األسباب اليت تنتج اهلزمية 

ورمبا . وهذا هو األصل . برازها أن القرآن قد عين بذكر األسباب اجلامعة وإ: الثاين 
  . ذكر بعض التفاصيل اهلامة عند بعض األسباب 

إذا علم هذا فينبغي أن يرد إىل كل سبب ما يندرج حتته أو يتفرع عنه من األمثلة 
  .      واألسباب اليت ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال 

  :  أقول وباهللا التوفيق وبعد هذا املوجز نستعرض األسباب بالتفصيل ف

  

  

  

  :اهلزمية أسباب أسباب النصر و

  :أسباب النصر : أوالً 

  . االستعداد وجتهيز القوة للجهاد / السبب األول 
                                 

  .  114/ سورة األنعام  )1(



 

، بل حيتاج إىل مجيع أنواع القوى ، الشك أن اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل حيتاج إىل قوة 
كثرياً بالقوة حىت أوصلها إىل درجة  ولذلك اهتم اإلسالم اهتماماً. على اختالفها وتنوعها 

ألن اجلهاد ال يتم إال ا وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، الوجوب على األمة اإلسالمية 
  . كما هو منطوق القاعدة الشرعية األصولية .  )1(

فجعل القوة شعاره يف كل نظمه ، واإلسالم مل يغفل هذه الناحية يف أي أمر من أموره 
ومل يفرق بينها وبني الصالة والصوم يف ، بل جعلها فريضة حمكمة من فرائضه ، اته وتشريع
  . وليس يف نظم الدنيا كلها ما عين ذه الناحية كما عين ا اإلسالم  ، شيء 

حيث جاء األمر فيه بإعداد القوة . ولقد جاء ذلك مقرراً بوضوح يف القرآن الكرمي 
وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه {قال اهللا تعاىل ، بصورة الوجوب 

سبِيلِ  عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيٍء في
إِلَي فوي أَاللّهو ونَكُمظْلَمالَ ت محيث أمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني يف هذه اآلية . )2(}نت

  :باالستعداد وأخذ احليطة واألسباب الظاهرة لنصرهم ومتكينهم ويتحقق هذا االستعداد بأمرين
فاألمر بإعداد القوة يف هذه اآلية . إعداد مجيع أسباب القوة بقدر االستطاعة : األول 

وال وجه " كل وسيلة أو سبب حسي أو معنوي يحقق لألمة شيئاً من القوة  فيدخل فيه، عام 
  .  )3(" لتخصيص نوع من أنواع القوة باألمر دون سائرها 

وهي مداخل األعداء ومواضع ، مرابطة فرسام يف ثغور بالدهم وحدودها : الثاين 
  . مهامجتهم للبالد 

الدول احملاربة إىل هذا العهد الذي ارتقت وهذان األمران مها اللذان تعول عليهما مجيع 
  . فيه الفنون العسكرية وعتاد احلرب إىل درجة مل يسبق هلا نظري 

                                 
  . من سورة املائدة  54يف تفسري آية )  917/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  .  60/ سورة األنفال  )2(
  ) .   32/  10( رير تفسري ابن ج: انظر  )3(



 

وبالثاين تكون ، وتدافع به عن بيضتها وكرامتها ، فاألمر األول تصد به األمة أعداءها 
ل أخبار األمة كالوحدة الواحدة يف مالقاة العدو والوقوف على أخباره ؛ إذ يسهل به إيصا

  .  العدو من ثغور البالد إىل عاصمتها وسائر أرجائها 

ومن املعلوم بداهة أن إعداد املستطاع من القوة خيتلف باختالف درجات االستطاعة يف 
  . كل زمان ومكان امتثاالً لألمر الرباين 

فهذا االمتثال إن كان قد حتقق يف العصور املاضية باختاذ السيوف والرماح واألقواس 
فإنه ال يتحقق يف هذا العصر إال باختاذ الدبابات واملدافع والطائرات والصواريخ ، النبال واخليل و

أو مما هو منتشر بني األمم املتقدمة من ، وكذا سائر ما يتمتع به األعداء من قوة ، بشىت أنواعها 
لقصد من أن الرمي بالنبال اليوم ال يصيب هدف ا" ومن املعلوم . األسلحة وآالت احلرب 

وإذا مل يقابلوا ، وال يكاد ينفع معهما نبل ، ألم استعملوا الرمي بالبندق واملدافع ، العدو 
ولعل . وملك البسيطة أهل الكفر والضالل ، واشتد الوبال والنكال ، باملثل عم الداء العضال 

أال أن القوة ( فضل ذلك الرمي ـ أي الرمي الذي ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
وال يبعد دخول هذا ، ـ يثبت هلذا الرمي لقيامه مقامه يف الذب عن بيضة اإلسالم  )1() الرمي 

ومبقتضى مفهوم اآلية .   )2() " وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ( الرمي يف عموم قوله سبحانه 
وإمنا ملا قبل ذلك ، ب يتضح أنه ليس الغرض من االستعداد القتايل الرتولَ يف ساحة القتال فحس
وكذا ختويف كلٍّ من ، من ختويف كل من تسول له نفسه االستهانة بشوكة املسلمني وقوم 

ولذلك علّل هذا االستعداد يف اآلية بقوله ، املعلوم منه وغري املعلوم ، العدو اخلارجي والداخلي 
فاهللا تعاىل ) " م اهللا يعلمهم ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوم ال تعلمو( تعاىل 

وذلك أن الكفار ) ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ( ذكر ما ألجله أمر بإعداد هذه األشياء فقال 
إذا علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد ومستعدين له مستكملني جلميع األسلحة واآلالت ؛ 

  : وذلك اخلوف يفيد أموراً كثرية . خافوهم 

                                 
  .  1917: رقم احلديث )  1522/  3( أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
  ) .   25/  10( روح املعاين لأللوسي : انظر  )2(



 

  . يقصدون دخول دار اإلسالم  أم ال: أوهلا 
  . أنه إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم جزية : وثانيها 
  . أنه رمبا صار ذلك داعياً إىل اإلميان : وثالثها 
  .   )1(" أم ال يعينون سائر الكفار  : ورابعها 

بالبحث وأمرهم ، وقد كشف القرآن الكرمي للمؤمنني عن منابع القوة وعناصرها " 
وبني ، ومسايرة التقدم البشري والسبق يف الكشف واالختراع والسلطان ، عنها واستخدامها 

، هلم أا يف احلديد وما يستخرج منه من املصنوعات النافعة بواسطة النار اليت هي أقوى منه 
دولتهم كنتيجة للفكر والعمل ؛ وأثبت هلم هذه احلقيقة حىت جعلها عقيدة ال قيام لدينهم وال ل

وال قيام له إال ، حيث أعلمهم أنه أنزل احلديد مع الكتاب إشارة إىل أن القوة مع احلق ، إال ا 
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط} ا فقال تعاىل
دا الْحلْنأَنزوقَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يد 

زِيزوهذه سنة اهللا ، فال عزة إذن وال قوة وال منعة إال باحلديد والنار .  )2(}ع. "  

  .اإلنفاق يف سبيل اهللا / السبب الثاين 

وكان النظام اإلسالمي كله يقوم على أساس ، إعداد العدة يقتضي أمواالً ملا كان 
فاملال ، التكافل فقد اقترنت الدعوة إىل االستعداد للقتال بالدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل اهللا 

وهلذا ختم اهللا به اآلية اليت ، وهو الطريق إىل امتالك القوة املادية ، عصب احلياة ووقود احلروب 
كما تكفّل اهللا للمنفقني يف سبيله بإخالف . ألنه الوسيلة إىل حتصيلها ، ا األمر بإعداد القوة فيه

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ {فقال تعاىل ، ما أنفقوه واإلثابة عليه 
ين من دونِهِم الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيٍء في بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخرِ

نقداً كان أو غريه ، ومهما تنفقوا من شيء " أي . )3(}سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ

                                 
  ) .  149ـ  148/  15( التفسري الكبري للرازي : انظر  )1(
  .  25/ سورة احلديد  )2(
  .  60/ سورة األنفال  )3(



 

رابطة يف سبيل اهللا يعطكم اهللا جزاءه يف إعداد املستطاع من القوة وامل، قليالً كان أو كثرياً ، 
ولذلك فقد رغَّب اهللا عباده املؤمنني ـ يف آيات عدة ـ يف اإلنفاق يف سبيله . )1(" وفياً تاماً 

إما يف الدنيا واآلخرة ، وجيزون عليه جزاء وفياً ، ووعدهم بأن كل ما ينفقونه فيها يوىف إليهم 
هللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يقول للمنافقني كما أمر ا، وإما يف اآلخرة فقط ، كليهما 

}نذَابٍ مبِع اللّه كُميبصأَن ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِالَّ إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه هندع 
والشهادة ، سنيان مها النصر والغنيمة يف الدنيا واحل،  )2(}أَو بِأَيدينا فَتربصواْ إِنا معكُم متربصونَ

ومن مثَّ وجب على األمة بذل ما يكفي لإلعداد املذكور يف قوله ، املفضية إىل املثوبة يف اآلخرة 
فإن مل يبذلوا طوعاً وجب على اإلمام احلق العادل ... ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ( تعاىل 

وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه {اعتهم لوقاية األمة وامللة كما قال تعاىل إلزام األغنياء ذلك حبسب استط
وسبيل اهللا هنا وهنالك هو اجلهاد الواقي ألهل احلق من .  )3(}التهلُكَةوالَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى 

عمال الرب وإن كان لفظه عاماً يشمل كل ما يوصل إىل مرضاته ومثوبته من أ، بغي أهل الباطل 
واحلاصل أن ما ورد يف اآليات السابقة يعترب نصاً قاطعاً صرحياً مل يبق للمسلمني قاطبة .  )4(

بل إن ، عذراً يتعلّل به يف إمهال إعداد القوة احلربية جبميع أسلحتها اليت أعدها ويعدها أعداؤهم 
ة متفوقاً على إعداد أعدائهم النص القرآين ليطلب إىل املسلمني أن يكون إعدادهم لقوم احلربي

وال يراد ا جمرد الدفاع ، ؛ ألن قوة اتمع اإلسالمي احلربية ال يراد ا اهلجوم على أحد 
وإمنا يراد ا ـ كما هو صريح النص القرآين ـ إرهاب عدو اهللا ، هلجوم واقع من العدو 

حلرب وال تقف رحاها ؛ ألن وإرهاب من خلفهم ممن يهمهم أالّ تطفأ نار ا، وعدو املسلمني 
وإرهاب هؤالء .  )5(استمرار اشتعاهلا حيقق هلم مكاسب مادية يعيشون يف دنياهم من  أجلها 

فال يحدثوا أنفسهم باقتحام ، وهؤالء يقتضي إعداد قوة متفوقة على قوما لتخيفهم وترهبهم 

                                 
  ) .  67/  10( تفسري املنار : انظر  )1(
  .  52/ سورة التوبة  )2(
  .  195/ سورة البقرة  )3(
  ) .   116/  5( التفسري الكبري للرازي : انظر  )4(
  .  65ـ  64/ سنن اهللا يف اتمع من خالل القرآن حملمد عرجون : انظر  )5(



 

جهاد واجب قبل هذا ا إلعداد  مع مالحظة أنه ال، أسوار األمة اإلسالمية يف حرب عاتية باغية 
.  

وكما رغّب القرآن يف اإلنفاق يف سبيل اهللا ـ كما يف اآليات السابقة ـ فقد حذّر من 
وأَنفقُواْ {ففي سورة البقرة قال سبحانه ـ بعد آيات مشروعية القتال ، البخل أو التقصري فيه 

وذم ، )1(}تهلُكَة وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحِسنِنيفي سبِيلِ اللّه والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى ال
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليصدواْ عن {بل للصد عن سبيله بقوله ، املنفقني يف غري سبيله 

 )2(}ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ سبِيلِ اللّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً
 .  

وألمهية املال يف القتال فإن اإلسالم مل يترك اإلنفاق يف سبيل اهللا إلحسان احملسنني 
  : وإمنا نظم له موارد كثرية تنظيماً ثابتاً منها ، وصدقات املتصدقني فقط 

إِنما الصدقَات للْفُقَراء {قال تعاىل . زكاة الثمانية سهم ثابت من أسهم فريضة ال. 1
 بِيلِ اللّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسالْمبِيلِ ونِ السابو

يمكح يملع اللّهو اللّه نةً مهم الغزاة وموضع الرباط : ويف سبيل اهللا " قال القرطيب. )3(}فَرِيض
  .  )4(" وهذا قول أكثر العلماء ، يعطون ما ينفقون يف غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء 

يقول . جزء من الغنائم واألنفال اليت يغنمها املسلمون يف حرم عنوة من الكفار . 2
ن شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى واعلَمواْ أَنما غَنِمتم م{تعاىل 

 موي قَانالْفُر موا يندبلَى عا علْنا أَنزمو بِاللّه منتآم مبِيلِ إِن كُنتنِ السابنيِ واكسالْمقَى والْت
  .  )5(}ديرالْجمعان واللّه علَى كُلِّ شيٍء قَ

                                 
  .  195/ سورة البقرة  )1(
  .  36/ سورة األنفال  )2(
  .  60/ سورة التوبة  )3(
  ) .  185/  8( تفسري القرطيب : انظر  )4(
  .  41/ سورة األنفال  )5(



 

يقول تعاىل .  )1(وهو املال الذي يأخذه املسلمون من الكفار بغري حرب . الفيء . 3
طُ رسلَه وما أَفَاء اللَّه علَى رسوله منهم فَما أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكن اللَّه يسلِّ{

 اللَّهاء وشن يلَى معيرٍء قَديلَى كُلِّ شا أَفَاء {مث بني سبحانه حكم هذا الفيء فقال .  )2(}عم
السبِيلِ  اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ

ياء منكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِ
طلب املسلمون من رسول اهللا صلى اهللا عليه " قال املفسرون . )3(}اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

تبني أنه يفء مل حيصل هلم فرتلت هذه اآلية ، وسلم أن خيمس أموال بين  النضري ملا أُجلوا 
، مبحاربتهم وإمنا هو بتسليط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو له خاصة يفعل فيه ما يشاء 

  .  )4(" فيصرفه الرسول صلى اهللا عليه وسلم واإلمام من بعده يف مصاحل املسلمني 

  .  )5(جزء من مال اجلزية الذي يأخذ من الكفار إلقامتهم بدار اإلسالم . 4

إذا احتيج ، األموال اإلضافية اليت يأخذها اإلمام من الرعية لتجهيز اجليش مبا حيتاجه . 5
  .  )6(إىل ذلك ومل يكن يف بيت مال املسلمني ما يفي باحلاجة 

  . القيادة الواعية املدربة / السبب الثالث 

ة املدربة سبب وأحداث التاريخ شاهدة بأن القيادة الواعي، فإن آيات القرآن الكرمي ناطقة 
رئيسي من أسباب النصر السيما إن توافرت لديها اخلصائص الوهبية والكسبية املعينة على ذلك 

وبتتبع آيات القرآن جند أن أهم خصائص القيادة الواعية املدربة يف ميدان القتال واملنازلة يتمثل . 
  : يف مؤهلني اثنني 

                                 
  ) .  336/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  .  6/ سورة احلشر  )2(
  .  7/ سورة احلشر  )3(
  ) .   209/  8( زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )4(
  ) .  567/  10( املغين مع الشرح الكبري : انظر  )5(
  .  143/ القتال يف اإلسالم : ر انظ )6(



 

وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم {تعاىل  ويف قوله. القوة العقلية واجلسمية : أوهلما  
ةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى ياْ أَنكًا قَالُولم الِ طَالُوتالْم ن

هادزو كُملَيع طَفَاهاص قَالَ إِنَّ اللّه  اللّهاء وشن يم لْكَهي متؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب
يملع عاسفاآلية تبني أن الصفات احملتاج إليها يف سياسة أمر األمة . إشارة دالة على ذلك  )1(}و
يما يف الس، أصالة الرأي وقوة البدن ؛ ألنه بالرأي يهتدي صاحبه ملصاحل األمة : ترجع إىل 

وبالقوة يستطيع الثبات يف . وقت املضائق وعند تعذر االستشارة أو عند خالف أهل الشورى 
ألن وقعه ، وقد قُدم العلم يف اآلية على القوة . مواقع القتال فيكون بثباته ثبات نفوس اجليش 

  :     )2(قال املتنيب . أعظم 

  ثاينهو أولٌ وهي احملل ال        الرأي قبل شجاعة الشجعان 

وببسطة اجلسم الصحة وكمال ، واملراد بالعلم يف اآلية هو علم تدبري احلرب وسياسة األمة 
وللشجاعة ) العقل السليم يف اجلسم السليم ( القوى املستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة 

املذكور وذا تصلح اآلية لالستدالل على هذا املؤهل .  )3(والقدرة على املدافعة واهليبة والوقار 
  . وال حتصره يف العصر الذي تتحدث عنه القصة ، يف كل عصر 

إذ ما يستدل ، مجعاً بني آراء املفسرين ، وال حرج أن يراد بالبسطة يف اجلسم القوة مع الطول 
ومها أدعى للهيبة والوقار خاصةً أن أعداء طالوت ، على كمال القوة والقدرة على املدافعة 

ولذا فهو من األمور الكمالية وليس برئيسٍ يف ، ذوي بسطة يف األجسام  كانوا عمالقة ضخاماً
  .  )4(صفات القيادة 

                                 
  .  247/ سورة البقرة  )1(
هـ طلب األدب  303أمحد بن احلسني بن احلسن أبو الطيب اجلعفي الشاعر من أهل الكوفة ولد سنة : املتنيب  )2(

  .  )327ـ  1/325(خمتصر تاريخ دمشق : هـ انظر 354والعربية وبلغ يف الشعر الغاية حىت فاق أهل عصره تويف سنة 
  ) .  478ـ  477/  2( تفسري املنار ، )  148ـ  147/  6( التفسري الكبري : انظر  )3(
  ) .  167/  2( روح املعاين : انظر  )4(



 

ومن مظاهر مؤهالت طالوت وحتققه بالعلم واخلربة يف شئون احلرب وتدبريها ما اخترب به 
اللّه مبتليكُم  فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ{يقول تعاىل ، جيشه من الشرب من ماء النهر 

 هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِالَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممي ونم سفَلَي هنم رِبن شرٍ فَمهإِالَّ بِن هنواْ مرِبفَش
 مهنيالً مويف اآلية يتجلى لنا مصداق حكمة اهللا يف اصطفاء هذا الرجل . )1(} قَل.  قْدمإنه م

وهو ، مرة بعد مرة ، على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت اهلزمية والذل يف تارخيها 
فالبد إذن من قوة كامنة يف ضمري اجليش تقف به أمام القوة الظاهرة ، يواجه جيش أمة غالبة 

الشهوات والرتوات تلك اإلرادة اليت تضبط ، هذه القوة الكامنة ال تكون إال يف اإلرادة . الغالبة 
وتؤثر الطاعة وحتتمل ، وتستعلي على الضرورات واحلاجات ، وتصمد للحرمان واملشاق ، 

فالبد للقائد املختار إذن أن يبلو إرادة جيشه وصموده . فتجتاز االبتالء بعد االبتالء ، تكاليفها 
فقال هلم .  )2(ملتاعب وصربه ثانياً على احلرمان وا، صموده أوالً للرغبات والشهوات : وصربه 

، فمن شرب منه فليس مين ، فال تشربوا منه ، وهو ر األردن ، إنكم ستمرون على ر : 
، وهذا غاية ما خيترب به طاعة اجليش ، ورخص هلم يف غرفة يغترفها الواحد بيده يبل ا ريقه 

ىل الشرب منه عطشاً فإذا وردوا املاء توافرت دواعيهم إ، فإن السري يف احلرب يعطش اجليش 
وحيتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم ؛ ألن احملارب إذا شرب ماًء كثرياً بعد التعب احنلت . وشهوة 

  .  )3(وأثقله املاء ، عراه ومال إىل الراحة 
  : ويف حكمة هذا االبتالء وجهان " 

، آليات الباهرة كان مشهوراً من بين إسرائيل أم خيالفون األنبياء وامللوك مع ظهور ا: األول 
ألن ، فأراد اهللا تعاىل إظهار عالمة قبل لقاء العدو يتميز ا من يصرب على احلرب ممن ال يصرب 

فلما كان هذا هو الصالح قبل مقاتلة ، الرجوع قبل لقاء العدو ال يؤثر كتأثريه حال لقاء العدو 
  ) . إن اهللا مبتليكم بنهر ( العدة ال جرم قال 

                                 
  .  249/ سورة البقرة  )1(
  ) .  268/  1( يف ظالل القرآن : انظر  )2(
  ) .  496/  2( التحرير والتنوير : انظر  )3(



 

إذن فلقد كان اختيار طالوت .  )1(" اىل ابتالهم ليتعودوا الصرب على الشدائد أنه تع: والثاين 
وقد صحت فراسته . هذه التجربة ليعلم من يصرب معه ممن ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية 

  . واستسلم األكثرون لشهوام ورغبام ) فشربوا منه إال قليال منهم ( وأصاب رأيه 

ألم بذرة ، حلزم أن ينفصل هؤالء األكثرون عن اجليش الزاحف لقد كان من اخلري ومن ا
واإلرادة ، ولكن بالقلب الصامد ، واجليوش ليست بالعدد الضخم ، ضعف وخذالن وهزمية 

  . واإلميان الثابت املستقيم على األرض ، اجلازمة 

، العملية والبد من التجربة ، ودلّت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها ال تكفي 
ودلت كذلك على صالبة عود القائد ، ومواجهة واقع الطريق إىل املعركة قبل الدخول فيها 

  .  )2(بل مضى يف طريقه ، املختار الذي مل يهزه ختلّف األكثرية من جنده عند التجربة األوىل 

  . املشاركة واملشاورة : واملؤهل الثاين للقيادة الواعية املدربة  

أن ، ومنها اجلانب العسكري املتمثل يف اجلهاد ، اح القيادة يف تدبري شئون األمة فمن أسباب جن
ويستشري ذوي الرأي واخلربة منهم يف أمور تدبري احلرب ، يشارك القائد جنده احلرب والقتال 

منها ما سبق ذكره من مشاركة طالوت ، واآليات الدالة على ذلك املعىن متعددة . واملناورة 
وإِذْ غَدوت {ومنها أيضاً قوله تعاىل خطاباً للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم . لقتال جنوده يف ا

يملع يعمس اللّهالِ وتلْقل دقَاعم نِنيمؤالْم ئوبت كلأَه نواذكر يا حممد إذ غدوت : أي . )3(}م
. هلم مقاعد يتمكنون فيها ويثبتون وتعين ، من أهلك تتخذ للمؤمنني عسكراً وموضعاً للقتال 

وإن كان سياق اآلية ، وهذه املشاركة كانت يف كل غزواته صلى اهللا عليه وسلم مع جنده 
وهي اليت استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها أصحابه يف كيفية لقاء ، خاص بغزوة أحد 

عبد اهللا بن أيب بن سلول باملقام  أينتظر حىت يدخلوا عليه املدينة أم خيرج إليهم ؟ فأشار، العدو 
ورماهم النساء ، فإن أقاموا أقاموا بشر حمبس وإن دخلوها قاتلهم الرجال يف وجوههم ، باملدينة 

                                 
  ) .  152/  6(  التفسري الكبري: انظر  )1(
  ) .  268/  1( يف ظالل القرآن : انظر  )2(
  .  121/ سورة آل عمران  )3(



 

وأشار آخرون من الصحابة ـ ممن . وإن رجعوا رجعوا خائبني ، والصبيان باحلجارة من فوقهم 
ركته صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه وكذلك كانت مشا. )1(مل يشهد بدراً ـ باخلروج إليهم 

ومل يثبت هلم إال ، حىت إم ليفرون من شدة وطء القتال وظهور املشركني عليهم ، يف القتال 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصيح بأعلى صوته 

  )2(أنا ابن عبد املطلب     أنا النيب ال كذب 

وشاوِرهم في {ى اهللا عليه وسلم صراحةً يف قولهأما املشاورة فقد أمر اهللا عز وجل ا نبيه صل
حيث أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه . " )3(}اَألمرِ

تألفاً منه بذلك من مل تكن بصريته باإلسالم البصرية اليت يؤمن عليه معها فتنة ، ومكايد حربه 
ليقتدوا به يف ذلك عند ، ما يف األمور اليت حتزم من بعده ومطلبها  وتعريفاً منه أمته، الشيطان 

فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه يف حياته صلى اهللا عليه وسلم ، النوازل اليت ترتل م 
فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن اهللا كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من األمور . يفعله 

وأما أمته فإم إذا تشاوروا مستنني بفعله يف ذلك على . ه إياه صواب ذلك بوحيه أو إهلام
فاهللا ، تصادق وتآخٍ للحق وإرادة مجيعهم للصواب من غري ميل إىل هوى وال حيد عن هدى 

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف غىن عن املشاورة ؛ إذ هو املؤيد . )4(" مسددهم وموفقهم 
م أمته سبيل احلق يف شئون احلرب وغريها ومن املواطن احلربية اليت شاور ولكنه يعلِّ، من ربه 

  : فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه 

اذهب فنحن معك وبني : فوافقوه على ذلك وقالوا ، شاورهم يوم بدر يف الذهاب إىل العري * 
  . يديك وعن ميينك وعن مشالك مقاتلون 

                                 
  ) .  8/  4( السرية النبوية البن هشام : انظر  )1(
  ) .  328/  4( البداية والنهاية البن كثري : انظر  )2(
  .  159/ سورة آل عمران  )3(
  ) .  153ـ  152/  4( جامع البيان : انظر  )4(



 

فأشار احلباب بن ، ين يكون املرتل حني وصل إىل بدر وشاورهم كذلك يف نفس اليوم أ* 
  . املنذر بالتقدم أمام القوم فعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  . وشاورهم يوم أحد كما أسلفنا القول يف ذلك قريبا * 

فأىب عليه ذلك السعدان ، وشاورهم يوم اخلندق يف مصاحلة األحزاب بثلث مثار املدينة عامئذ * 
  .   فترك ذلك ، د بن معاذ وسعد بن عبادة سع: 

: فقال له الصديق رضي اهللا عنه ، وشاورهم يوم احلديبية يف أن مييل على ذراري املشركني * 
  .  )1(فأجابه إىل ما قال . وإمنا جئنا معتمرين ، إنا مل جنيء لقتاهلم 

  . وحدة اجلند وطاعتهم للقيادة / السبب الرابع 

لعاقل اللبيب أن القيادة الرشيدة اليت حتدثنا عنها سابقاً ال ميكن أن تؤيت مثارها فإنه ال خيفى على ا
وال أن تظهر جناحاا إال جبنود واعني بعدالة قضيتهم وصدق رسالتهم وأنه ال جناح لعملهم إال 

فالتنازع والشقاق بني األمة الواحدة إمنا ينتج عن . بقوة وحدم وطاعتهم املطلقة لقائدهم 
وال سبيل إىل ، مهما يتبني له وجه احلق فيها ، وى الذي جيعل كل صاحب وجهة يصر عليها اهل

، جتنب ذلك إال بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعض املختلفني بعضاً حىت يصدروا عن رأي واحد 
أَوِ الْخوف وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ {فإن تنازعوا يف شيء رجعوا إىل أمرائهم لقوله تعاىل 

نم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي اَألملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهلُ أَذَاعالَ فَضلَوو مه
ا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه ي{وقوله تعاىل . )2(}اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِالَّ قَليالً

نتم وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُ
ومن اآليات الدالة على لزوم الوحدة . )3(}تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

واعتصمواْ بِحبلِ {عموم قوله تعاىل يف كل أحوال املسلمني ، واالتفاق وعدم شق عصا الطاعة 

                                 
  ) .  421/  1( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  .  83/ سورة النساء  )2(
  .  59/ سورة النساء  )3(



 

أما على وجه اخلصوص يف حالة احلرب وساحة اجلهاد فيستدل . )1(}اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ 
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه {ه تعاىل على ذلك مبفهوم املخالفة من قول

وأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم واصبِرواْ إِنَّ ـ  كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ
فإن ) وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ( والشاهد قوله تعاىل .  )2(}بِرِيناللّه مع الصا

وأكرب أسبابه الضعف ، االختالف والتنازع مدعاة للفشل وهو اخليبة والنكول عن إمضاء األمر 
  . ولذلك فسروه هنا ما ، واجلنب 

كأن كل ، ة واملعاجلة وقد جاء النهي عن االختالف بالنهي عن التنازع الذي فيه معىن املشارك
فهو نوع من الرتع مبعىن ، واحد من املتنازعني يريد أن يرتع ما عند اآلخر من رأي ويلقى به 

فإن كل واحد من املتنازعني يف األمر مييل إىل غري ما مييل ، أو هو من الرتع مبعىن امليل ، اجلذب 
  .  )3(إليه اآلخر 

وحيدث ، ويزيل التعاون بني القوم ، نه يثري التغاضب وإمنا كان التنازع مفضياً إىل الفشل أل
، فتميل نفوسهم إىل االشتغال باتقاء بعضهم بعضا ، فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر 

فيصرف األمة عن التوجه إىل شغل واحد ، ويتوقع كل فريق عدم إلفاء النصري عند مآزق القتال 
ويقترن . فيتمكن منهم العدو، قدام على أعدائهم ويصرف اجليش عن اإل، فيما فيه نفع مجيعهم

) وتذهب رحيكم ( وهو ما عرب عنه يف اآلية بقوله تعاىل ، بالفشل زوال القوة ونفوذ األمر 
: كما يقولون . هبت رياح فالن ؛ إذا دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد : يقولون 

أن ندلل على أثر املخالفة بني صفوف  ونستطيع. ركدت رحيه ؛ إذا ضعف أمره وولّت دولته 
حىت ، بعد أن كانت هلم الدولة والغلبة يف املعركة ، األمة وجندها مبا حلَّ باملسلمني يوم أحد 

فغادر كثري منهم ، تنازع الرماة الذين أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أال يفارقوا مكام 
ظناً منهم أن املعركة ، وأمريه عبد اهللا بن جبري موضعه الذي حدده له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  .  103/ سورة آل عمران  )1(
  .  46ـ  45/ سورة األنفال  )2(
  ) .  25/  10( تفسري املنار : انظر  )3(



 

ويف ذلك جاء . فسعوا وراء الغنائم اليت تركها العدو خلفه ، قد أوشكت على االنتهاء بغلبتهم 
اَألمرِ وتنازعتم في  ذْنِه حتى إِذَا فَشلْتمولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِ{قوله تعاىل

رص ةَ ثُمراآلخ رِيدن ينكُم مما وينالد رِيدن ينكُم مونَ مبحا تاكُم ما أَرم دعن بم متيصعو فَكُم
 نِنيمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهن1( }ع(  .  

وجعل ، تنازع أنه عليه الصالة والسالم أمر الرماة بأن ال يربحوا عن مكام البتة املراد من ال" و
فلما ظهر املشركون أقبل الرماة عليهم بالرمي الكثري حىت ازم ، أمريهم عبد اهللا بن جبري 

مث إن الرماة رأوا نساء املشركني صعدن اجلبل وكشفن عن سوقهن حبيث بدت ، املشركون 
عهد الرسول إلينا أن ال نربح عن : فقال عبد اهللا بن جبري . الغنيمة الغنيمة : ا خالخيلهن فقالو

وبقي عبد اهللا مع طائفة قليلة دون العشرة ، وذهبوا إىل طلب الغنيمة ، فأبوا عليه . هذا املكان 
 أنه بعد أن صدقكم اهللا: وحاصل معىن اآلية .  )2(" فهذا هو التنازع . إىل أن قتلهم املشركون 

صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم ، وعده فكنتم تقتلوم بإذنه ومعونته قتل حس واستئصال 
وحال بينكم وبني متام النصر ليمتحنكم وميحصكم ومييز بني الصادقني واملنافقني ، وعصيانكم 

واستمر هذا النصر إىل أن فشلوا ، فاهللا صدقهم وعده ونصرهم على قلّتهم وكثرة املشركني . )3(
، وعندما وصلوا إىل هذه الغاية مل يعودوا مستحقني هلذه الغاية وذلك التأييد ، ازعوا وعصوا وتن

  . ملخالفتهم لسننه تعاىل يف استحقاق النصر الذي وعد به أهل الثبات والصرب 

ومدعاة للضعف واالنقسام هيأ اهللا تعاىل أسباب ، وملا كان التنازع سبباً للفشل واالزام 
ويف ذلك يقول تعاىل ، فكان النصر حليفهم ، التنازع للمسلمني يف غزوة بدر  الوحدة وعدم

}لَكرِ وي اَألمف متعازنلَتو ملْتا لَّفَشريكَث ماكَهأَر لَويالً وقَل كامني مف اللّه مرِيكَهإِذْ ي لَّمس اللّه ن
ففي غزوة بدر هيأ اهللا األسباب الصحيحة لتحقيق سنة النصر  .)4(}إِنه عليم بِذَات الصدورِ

                                 
  .  152/ سورة آل عمران  )1(
  ) .  29/  9( التفسري الكبري : انظر  )2(
  ) .  183/  4( تفسري املنار : انظر  )3(
  .  43/ سورة األنفال  )4(



 

فتحول ، يف حني خالّهم وأنفسهم عندما خالفوا األمر وتركوا األسباب ، والغلبة للمسلمني 
وهي يف الوقت ذاته مدبرة ، وهكذا تقع األحداث مرتبة على أسباا . النصر إىل هزمية يف أحد 

ووراء كل سبب تدبري من اللطيف ، فلكل حادث سبب ، ذاك بال تعارض بني هذا و، حبساا 
  . اخلبري 

  . الثبات والصرب / السبب اخلامس 

وهي أا خاصة بلقاء العدو ، تتقارب معاين هاتني الكلمتني وتشترك يف قدر كبري من مفهومها 
. ذكرناه  على الترتيب الذي، مث ينفرد كلّ منها مبعىن أكثر من الذي قبله ، يف ساحة القتال 

إذ املتصور أوالً يف لقاء العدو اقتحام ميدان ، ومبعىن آخر فإا تترتب على بعضها البعض 
مث الصرب على تلك املواجهة ، مث الثبات يف وجهه دون ضعف أو خور ، املعركة ملواجهة العدو 

تلك املعاين  وقد دلّت اآليات القرآنية الكثرية على. وذلك الثبات من خالل العزم واملصابرة 
  : ومن هذه الشواهد . بل إا ربطت بني مفرداا يف بعض األحيان ، الثالث 

ومن يولِّهِم ـ  يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تولُّوهم اَألدبار{قوله تعاىل 
حتإِالَّ م هربد ذئموي بِئْسو منهج اهأْومو اللّه نبٍ مضاء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتفاً لِّقر

ريصوهم مجع ، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداءكم الكفرة للقتال : ومعىن اآليتني . )1(} الْم
الفرار ؛ بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلِّتكم ؛  فال تولوهم أدباركم فضالً عن، جم وأنتم عدد نزر 

متحرفاً (وال عذر ألحد يف ذلك إال من كان ، فضالً عن أن تدانوهم يف العدد أو تساووهم 
وهو باب من خدع ، حبيث خييل لعدوه أنه منهزم مث يعطف عليه ، وهو الكر بعد الفر ) لقتال

مجاعة أخرى من املسلمني : أي ) إىل فئة ( ازاً أو منح) متحيزاً ( كان ) أو ( احلرب ومكايدها 
ومأواه ( ومن يتوىل لغري ذلك فقد رجع بغضب عظيم من اهللا      ، سوى الفئة اليت هو فيها 

يا أيها (ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب      .  )2() جهنم وبئس املصري 

                                 
  .  16ـ  15/ سورة األنفال  )1(
  ) .  181ـ  180/  9( روح املعاين لأللوسي : انظر  )2(



 

 )1( )واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف، م فاصربوا فإذا لقيتموه، الناس ال تتمنوا لقاء العدو 
اجتنبوا السبع ( ؛ بل إنه عد التويل من الزحف من أكرب الكبائر فقال صلى اهللا عليه وسلم      

وإمنا حرم اهللا الفرار يف وقت مناجزة العدو . )2( )التويل يوم الزحف ( وذكر منها ) املوبقات 
وذلك أن ، ـ ألن الفرار حينئذ يوقع يف اهلزمية الشنيعة والتقتيل وجمالدته ـ وهو وقت اللقاء 

فإذا أقدم املسلمون على القتال مل يكن نصرهم إال ، اهللا أوجب على املسلمني قتال املشركني 
فلو انكشفوا بالفرار ألعمل املشركون السالح يف ظهورهم ، بصربهم وتأييد اهللا إياهم 

وذا يدرب اإلسالم املسلمني على . ورسوله بالصرب والثبات  فلذلك أمرهم اهللا، فاستأصلوهم 
وهي خطة حممودة عند العرب مل يزدها اإلسالم إال ، الشجاعة واإلقدام والثبات عند اللقاء 

  : كما قال الشاعر ، تقوية 

  تأخرت أستبقي احلياة فلم أجد            لنفسي حياةً مثل أن تقدما 

وهو أن يترك الرجل املسلم ، بب من أسباب الفشل واهلزمية أمام العدو فاآلية األوىل تشري إىل س
واآلية حترم ذلك التويل وتدعو . وال يواجه العدو وهو زاحف مستعد للقتال ، مكانه يف القتال 

ولو كانوا أقل من جيش املشـركني ؛ إذ  ، إىل الثبات والصرب يف مواجهة العدو املتالحم للقتال 
مل يكـن  ولكن حمل ذلك إذا ، العدد بقدر ما هو  بالثبات والصرب واالدة ليس النصر بكثرة 

يا أَيها النبِي حسبك اللّه {عدد العدو أكثر من مثلي عدد املسلمني كما هو واضح يف قوله تعاىل 
نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتمـ   ونِنيمؤضِ الْمرح بِيا النها أَيونَ  يـرشع نكُمكُن مالِ إِن يتلَى الْقع 

مقَو مهواْ بِأَنكَفَر ينالَّذ نواْ أَلْفًا مبلغئَةٌ ينكُم مكُن مإِن ينِ ويئَتواْ مبلغونَ يابِرـونَ صفْقَهـ    الَّ ي
إِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُـن  اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَ

ابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نكُمحيرض تعاىل نبيه " ففي هذه اآليات .  )3( }م
 أي كافيهم ) حسبهم ( م أنه واملؤمنني على القتال ومناجزة األعداء ومبارزة األقران وخيربه

                                 
  .   1742: رقم احلديث )  1362/  3( مسلم ،  2804: رقم احلديث )  1082/  3( أخرجه البخاري  )1(
  .  89: رقم احلديث )  92/  1( مسلم ،  2651: رقم احلديث )  1017/  3( أخرجه البخاري  )2(
  . 66ـ  64سورة األنفال )3(



 

وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد املؤمنني 
أي حثهم أو مرهم عليه وهلـذا كـان    ) يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال  (وهلذا قال 
يوم بدر حـني  حيرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال ألصحابه   رسول اهللا

فقال عمري ) قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض ( أقبل املشركون يف عددهم وعددهم 
(  فقال! بخ بخ : فقال ) نعم  ( فقال رسول اهللا ! عرضها السماوات واألرض : بن احلمام 

 )  فإنك مـن أهلـها  ( قال . رجاء أن أكون من أهلها : قال ؟ ) ماحيملك على قولك بخ بخ 
: تقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج مترات فجعل يأكل منهن مث ألقى بقيتهن من يده وقال ف

مث قـال  .  )1(لئن أنا حييت حىت آكلهن إا حلياة طويلة مث تقدم فقاتل حىت قتل رضي اهللا عنه 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مئة  (تعاىل مبشرا للمؤمنني وآمرا 

بـن  امث نسخ هذا األمر وبقيت البشارة قال ، كل واحد بعشرة  )لبوا ألفا من الذين كفروا يغ
شق ذلك )  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني (  ملا نزلت : رضي اهللا عنهما عباس 

اآلن  (على املسلمني حىت فرض اهللا عليهم أن ال يفر واحد من عشرة مث جاء التخفيف فقـال  
خفف اهللا عنهم من العدة ونقـص مـن   : قال  )يغلبوا مائتني  (  إىل قوله  )عنكم خفف اهللا 

كتب عليهم : يف هذه اآلية أيضاً أنه قال  وروي عن بن عباس . خفف عنهم  الصرب بقدر ما
اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فـيكم   (أن ال يفر عشرون من مائتني مث خفف اهللا عنهم فقال 

ملا نزلت هـذه اآليـة   : قال عنه أيضاً أنه وروي . ائة أن يفروا من مائتني فال ينبغي مل )ضعفا 
ثقلت على املسلمني وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتني ومائة ألفا فخفف اهللا عنـهم فنسـخها   

اآلية فكـانوا إذا كـانوا    )اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا  (  باآلية األخرى فقال 
وإذا كانوا دون ذلك مل جيب عليهم ، يسغ هلم أن يفروا من عدوهم  على الشطر من عدوهم مل

إن يكـن   (وروي عن بن عمر رضي اهللا عنهما يف قوله . هلم أن يتحوزوا عنهم  وجاز، قتاهلم 
  .  )2("   نزلت فينا أصحاب حممد : قال  )منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني 

                                 
  .   1901رقم احلديث )  1509/  3( أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
  ) .  325/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )2(



 

املواجهة والثبات على لقاء العدو ـ جاء قوله تعاىل  ويف معىن اآليات السابقة ـ من احلض على
وقوله . )1(}يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ{صراحةً 
فَما وهنواْ لما أَصابهم في سبِيلِ اللّه وما ضعفُواْ وما  وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري{تعاىل

حيث مل ، وهذه اآلية سيقت توبيخاً للمنهزمني يف أحد  )2(}ناستكَانواْ واللّه يحب الصابِرِي
حيث يستنوا بسنن الربانيني ااهدين مع الرسل عليهم الصالة والسالم مع أم أوىل بذلك 

وملا كانت طريقة هؤالء الربانيني ـ أتباع األنبياء ـ الصرب . كانوا خري أمة أخرجت للناس 
فكيف يليق بأتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم الفرار واالزام يف أُحد ، على اجلهاد وترك الفرار 

لى اهللا ال ينبغي أن يكون أتباع من مضى من األنبياء أجدر بالعزم من أتباع حممد ص: ؟ أي 
فأصام من ، واملعىن وكم من نيب قاتل معه العدد الكثري من أصحابه "قال الرازي . عليه وسلم 

ألن الذي أصام إمنا هو يف سبيل اهللا وطاعته وإقامة دينه ونصرة ، عدوهم قرح فما وهنوا 
اآلية توضح إن  )3("فكذلك ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، رسوله 

، أن من صفات ااهدين املخلصني أم يتسمون بالصرب والثبات يف مواجهة الشدائد واألعداء 
فإم يصربون وال يفرون ويوطنون أنفسهم على ، ومهما أصام من البالء والقتل ضد العدو 

) ب الصابرين واهللا حي( ولذلك ختمت اآلية بقوله     . املوت يف سبيل إعالء كلمة اهللا تعاىل 
وال يستكينون وال ، وال تتضعضع قواهم وال تلني عزائمهم ، الذين ال تضعف نفوسهم : أي 

ويعوض ، وميسح على القرح ، ألم يعلمون أن حب اهللا إياهم يأسو اجلراح ، يستسلمون 
يباً ومها متقاربان تقارباً قر، وقد مجعت اآلية بني الوهن والضعف . " ويربو عن األذى والضر 

ضد القوة : والضعف . قلة القدرة على العمل وعلى النهوض يف األمر : فالوهن ، من الترادف 
. فاألول أقرب إىل خور العزمية ودبيب اليأس يف النفوس والفكر .  ومها هنا جمازان . يف البدن 

ملذلة للعدو فهي اخلضوع وا: وأما االستكانة . والثاين أقرب إىل االستسالم والفشل يف املقاومة 
فإنه إذا خارت العزمية : ترتيبها يف الذكر على حسب ترتيبها يف احلصول : ومن اللطائف . 

                                 
  .  45/ سورة األنفال  )1(
  .  146/ سورة آل عمران  )2(
  ) .  22/  9( ري الكبري للرازي التفس: انظر  )3(



 

( وال خيفى التعبري بـ . )1(" فتبعته املذلة واخلضوع للعدو ، وجاء االستسالم ، فشلت األعضاء 
  . اليت تفيد أن الصرب والثبات كانا دأب الصادقني املخلصني يف جهادهم ) وكأين 

ومن اآليات الدالة على سنة اهللا يف نصر جنده الثابتني الصابرين أمام األعداء أمره للمؤمنني 
يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم {االتصاف بذلك يف قوله تعاىل 

سورة آل عمران ـ تلك السورة اليت حفلت بآيات اجلهاد هذه اآلية اخلامتة ل. )2(} تفْلحونَ
وقتال األعداء وضمنت أحداث أكثر من غزوة غزاها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ـ 

كي ال ، وتبعث اهلمم إىل دوام االستعداد للعدو ، جتدد عزميتهم ، تعد وصية جامعة للمؤمنني 
  : رهم فأم. يثبطهم ما حصل من اهلزمية يوم أحد 

  . الذي هو مجاع الفضائل وخصال الكمال ، بالصرب : أوالً 

وأقربه إىل ، وهذا أشد الصرب ثباتاً يف النفس ، وهي الصرب يف وجه الصابر ، باملصابرة : ثانياً 
ملا يالقيه من مقاومة قرن ، ذلك أن الصرب يف وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر ، التزلزل 

فإنه ، مث إن هذا املصابر إن مل يثبت على صربه حىت ميل قرنه، يساويه أو يفوقه له يف الصرب قد 
كما قال زفر بن ، ألن نتيجة الصرب تكون ألطول الصابرين صرباً ، ال جيتين من صربه شيئاً 

  : احلارث يف اعتذاره عن االزام 

  )3(ولكنهم كانوا على املوت أَصبرا     سقيناهم كأساً سقونا مبثلها 

  . وهي أخص من الصرب ؛ ألا أشد منه ، فاملصابرة هي سبب جناح احلرب 

وهو ربط اخليل للحراسة يف غري اجلهاد خشية أن ، وهي مفاعلة من الربط ، املرابطة : ثالثاً 
تنبيهاً هلم على ما ، أمر اهللا به املسلمني ليكونوا دائماً على حذر من عدوهم ، يفجأهم العدو 
فاملقصود من املرابطة هنا يعم الرباط . ون من مفاجأم على غرة بعد وقعة أحد يكيد به املشرك

                                 
  ) .  119ـ  118/  4( التحرير والتنوير : انظر  )1(
  .  200/ سورة آل عمران  )2(
  ) .  208/  4( التحرير والتنوير : انظر  )3(



 

على الدين ) اصربوا " ( واملعىن ، يف ثغور الرب أو البحر أو اجلو اليت خيشى نزول العدو منها 
غالبوهم يف الصرب على شدائد احلرب وال : أي . أعداء اهللا يف اجلهاد ) وصابروا ( وتكاليفه 
واملصابرة باب من الصرب ؛ ذكر بعد الصرب على ما جيب الصرب . أقل صرباً منهم وثباتا تكونوا 

مترصدين ، وأقيموا يف الثغور رابطني خيلكم فيها ) ورابطوا ( عليه ختصيصاً لشدته وصعوبته 
  . )2(")1(}مه عدو اللّه وعدوكُومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِ{مستعدين للغزو قال تعاىل

ولقد بني لنا القرآن الكرمي يف أكثر من آية ما يعني املؤمن على الصرب يف لقاء األعداء واملصابرة 
إِن {ومن ذلك قوله تعاىل . لتكون نصب عيين كل جماهد يف سبيل اهللا ، يف ساحة القتال 

م فَقَد حقَر كُمسسميثْلُهم حقَر مالْقَو يبني أن الذي يصيب املسلمني من القرح وهو . )3(}س
واجلراحة وما يصاحبها من آالم ال ينبغي أن يزيل جدهم واجتهادهم يف جهاد العدو ومصابرته 

فإذا كانوا مع باطلهم . وذلك ألنه كما أصام ذلك فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك ، 
القتال فأنتم أيها املؤمنون أوىل أن ال وسوء عاقبتهم مل يفْتروا ومل يضعفوا ملا أصام من قرح يف 

  .  )4(تفتروا وال تضعفوا يف مدافعتهم ومصابرم ملا أصابكم من قرح 

والَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَومِ إِن {ومما يعني ـ أيضاً ـ على الصرب واملصابرة تذكر قوله تعاىل 
تأْلَمونَ وترجونَ من اللّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عليما  تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما

يف : أي ) يف ابتغاء القوم ( وال تضعفوا وال تتوانوا : أي ) ال نوا ( ومعىن . " )5(}حكيما
إن حصول األمل يف : أي ) إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون ( فإنه ، طلب الكفار 

فلما مل يصر خوف األمل يف القتال مانعاً هلم ، قتال واملصابرة فيه قدر مشترك بينكم وبينهم ال
عن قتالكم فأنتم أوىل أن ال يكون خوف األمل يف القتال مانعاً لكم عن قتاهلم ؛ ألنكم أيها 

ما ال ترجون من الثواب من اهللا على جهادكم : أي ) ترجون من اهللا ما ال يرجون ( املؤمنون 
                                 

  .  60/ سورة األنفال  )1(
  ) .  489/  1( الكشاف : انظر  )2(
  .   140/ سورة آل عمران  )3(
  ) .  13/  9( لكبري للرازي التفسري ا: انظر  )4(
  .  104/ سورة النساء  )5(



 

فأنتم أيها املؤمنون أوىل منهم يف اجلد والصرب واملصابرة يف . يرجونه لعدم إميام مبا تؤمنون به 
  .  )1(" قتاهلم 

ومن التطبيقات القرآنية اليت تدل على أمهية املواجهة والثبات يف وجه العدو قوله تعاىل عن 
خافُونَ أَنعم اللّه علَيهِما ادخلُواْ علَيهِم الْباب قَالَ رجالَن من الَّذين ي{رجلني من بين إسرائيل 

نِنيمؤم مكَّلُواْ إِن كُنتوفَت لَى اللّهعونَ وبغَال كُمفَإِن وهملْتخقاعدة يف علم " فقوهلما . )2(}فَإِذَا د
وم يف عقر دارهم انكسرت فمىت دخلتم على الق، أقدموا واقتحموا : القلوب ويف علم احلروب 

.  )3(" وكتب لكم الغلب عليهم ، وشعروا باهلزمية يف أرواحهم ، قلوم بقدر ما تقوى قلوبكم 
وصف اهللا ، أنه ملا كان الثبات يف املعركة ال يتأتى إال بتثبيت من اهللا تعاىل : وجممل القول 

وذلك بإزالة اخلوف ، ات األقدام ااهدين املخلصني بأن ديدم يف دعائهم هو سؤاهلم اهللا ثب
وما كَانَ قَولَهم إِالَّ {وهذا يف قوله تعاىل ، وإزالة اخلواطر الفاسدة عن صدورهم ، عن قلوم 

. )4(}كَافرِينالْأَن قَالُواْ ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ 
أن يطلبوا التقوية والتثبيت واملدد الروحاين من ، وهذه سنة املخلصني الربانيني يف كل زمان 

ولذلك ورد عن صفوة جيش طالوت ـ حني القوا ، خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
نا وانصرنا علَى الْقَومِ ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدام{جالوت وجنوده ـ أم قالوا 

رِينوهو من عمل على نصرة دين اهللا ، والتثبيت من اهللا مشروط مبن يستحقه . )5(}الْكَاف
. )6(} يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{قال تعاىل . وإعالء كلمته 

وخلصت نيام يف سبيل اهللا حباهم اهللا التثبيت ، لمون هذا الشرط يوم بدر وعندما حقّق املس
إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من {ومها الواردان يف قوله تعاىل ، املادي واملعنوي 

                                 
  ) .  26ـ  25/  11( التفسري الكبري : انظر  )1(
  .  23/ سورة املائدة  )2(
  ) .  870/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )3(
  .  147/ سورة آل عمران  )4(
  .  250/ سورة البقرة  )5(
  .  7/ سورة حممد  )6(



 

الش زرِج نكُمع بذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممالساماَألقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانـ  ي
كَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فأُلْقواْ سنآم ينواْ الَّذتفَثَب كُمعي مأَن كَةآلئإِلَى الْم كبي روحإِذْ ي بعواْ الر

وكل هذا الكالم مقيد بأن ال يكون عدد  )1(}منهم كُلَّ بنانبواْ فَاضرِبواْ فَوق اَألعناقِ واضرِ
)  66ـ  64( الكفار أكثر من مثلي عدد املسلمني كما مر معنا سابقاً يف تفسري اآليات رقم 

  .من سورة األنفال 

  .  اإلميان الصادق / السبب السادس 

على ، ونواهيه يف االجتناب ، متثال املقصود باإلميان الصادق هنا هو االلتزام بأوامر اهللا يف اال
وقد وردت آيات عدة يف هذا الصدد . دون تعمد يف اإلخالل بشيء من ذلك ، قدر االستطاعة 

  : ومن ذلك ، هي من قبيل الوعد املشروط 

 }نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدونَـ  وورنصالْم ملَه مهإِنَّـ  إِنو  ما لَهنندج
حيث وعد اهللا يف هذه اآليات رسله وأتباعه من جند اهللا بالنصر على عدوهم . )2(}الْغالبونَ

. وصار ذلك الوعد سنة هللا يف رسله وأتباعهم من املؤمنني الصادقني، والتمكني هلم يف األرض 
مت ببشارة للمؤمنني فقد خت، واآليات وإن بدأت بالوعد بالنصر لرسل اهللا على من كذبوهم 

) وإن جندنا هلم الغالبون ( أن السنة نفسها متحققة فيهم ما داموا جنداً هللا تعاىل فقال تعاىل 
وعلوهم ، والغلبة هنا تشمل علُوهم على عدوهم يف مقام احلجاج ومالحم القتال يف الدنيا 

وباعتبار ، أكثر األحوال يف : أي ) الغالبون ( و ) املنصورون ( ومعىن . عليهم يف اآلخرة 
واآليات وإن كانت من قبيل الوعد . )3(فال ينايف أم يغلبون نادراً مث تكون هلم العاقبة ، العاقبة 

ـ كما صرح به املفسرون ـ فإا تصلح لالحتجاج على سنة النصر والغلبة والتمكني وذلك 
 أن هذا الوعد ال يتحقق إال بامتثال مما يعين، ألن الوعد فيها قد تعلق بصفات الرسالة واجلندية 

أن هذا الوعد " ولذلك جاء يف تفسريها ، هذه الصفات اليت ترجع يف أصلها إىل اإلميان اخلالص 

                                 
  .  12ـ  11/ سورة األنفال  )1(
  .  173ـ  171/ سورة الصافات  )2(
  ) .    195/  23( وتفسري التحرير والتنوير ، )  155/  23( تفسري روح املعاين : انظر  )3(



 

كما متضي هذه الكواكب والنجوم يف دوراا املنتظمة ، سنة ماضية ، سنة من سنن اهللا الكونية 
وكما تنبثق احلياة يف األرض امليتة ، الزمان وكما يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار ، 

وقد تبطئ آثارها الظاهرة . ولكنها مرهونة بتقدير اهللا حيققها حني يشاء ، يرتل عليها املاء 
وقد تتحقق يف صورة ، ولكنها ال تخلف أبداً وال تتخلف ، باملقياس إىل أعمال البشر احملدودة 

وال يدركون حتقق السنة يف ، من صور النصر والغلبة  ألم يطلبون املألوف، ال يدركها البشر 
  . )1(" صورة جديدة إال بعد حني 

 )2(}كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز{ويف معىن اآلية السابقة يأيت قوله تعاىل
الدين على حنو جهاد الرسل لكن إذا كان جهادهم ألعداء ، وكذا احلال ألتباعهم من بعدهم 

فال تكاد جتد جماهداً ، بأن يكون خالصاً هللا تعاىل ال لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية ، هلم 
  .  )3(كذلك إال منصوراً غالباً 

يا إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدن{ومن اآليات الواعدة ذا املعىن قوله تعاىل
ادهالْأَش قُومي مويباحلجة ) يف احلياة الدنيا(إن شأننا املستمر أننا ننصر رسلنا وأتباعهم "أي)4(}و

إن .    )5(" والظفر واالنتقام هلم من الكفرة باالستئصال والقتل والسيب وغري ذلك من العقوبات
حسب سنته ، ما يشاء اهللا بل يتحقق وقت ، نصر اهللا أولياءه ليس حمدوداً بزمان وال مكان 

من عادى يل ولياً فقد ( وهو القائل يف احلديث القدسي ، ومن مث ال يتخلف وعده ، وتقديره 
ومما جيب أال نغفله يف هذا الصدد هو أن وعد اهللا قائم لرسله وللذين آمنوا .  )6( )آذنته باحلرب 

وحقيقة اإلميان كثرياً . ذا الوعد ا ولكن البد أن توجد حقيقة اإلميان يف القلوب اليت يتعلق ه، 
إذ ، وهي ال توجد إال حني خيلو القلب من الشرك بكل صوره وأشكاله ، ما يتجوز الناس فيها 

                                 
  ) .  3002/  5( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  .  21/ سورة اادلة  )2(
  ) .  34/  28( روح املعاين : انظر  )3(
  .  51/ سورة غافر  )4(
  ) .  76/  24( وتفسري روح املعاين ، )  176/  4( تفسري الكشاف : انظر  )5(
  .   6137رقم )  2384/  5( أخرجه البخاري يف صحيحه  )6(



 

ويطمئن إىل ، ال خيلص منها القلب إال حني يتجه هللا وحده ، هنالك أشكال من الشرك خفية 
فال خرية له إال ما اختاره ، ي يصرفه ويشعر أن اهللا وحده هو الذ، قضاء اهللا فيه وقدره عليه 

وحني يصل إىل هذه الدرجة فلن يقدم . ويتلقّى هذا بالطمأنينة والثقة والرضا والقبول، اهللا له
ويتلّقى كل ما ، بل سيكل هذا كله هللا ، ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر، بني اهللا

وهو ، النصر على اللذات والشهوات ، ر وذلك معىن من معاين النص، يصيبه على أنه اخلري 
وال يتحقق وعد اهللا للمؤمنني إال بعد التحقق ، النصر الداخلي الذي ال يتم نصر خارجي بدونه 

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ {ويؤيد هذه السنة يف نصر اهللا رسله وأوليائه قوله تعاىل . والظفر به 
بكُذ قَد مهواْ أَنظَنو نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءه1(}واْ ج( .

ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار {ومن اآليات الصرحية يف ربط النصر باإلميان قوله تعاىل 
لَا نا ويلونَ وجِدلَا ي اثُمرييلًاـ  صدبت اللَّه ةنسل جِدلَن تلُ ون قَبم لَتخ ي قَدالَّت ةَ اللَّهن2(}س( .

حيث يبشر اهللا تعاىل عباده املؤمنني أنه لو ناجزهم املشركون لنصر اهللا رسوله وعباده املؤمنني 
ألم حماربون هللا ورسوله ،  ال جيدون ولياً وال نصرياً، عليهم والزم جيش الكفر فاراً مدبراً

ما تقابل الكفر واإلميان يف موطن فيصل : وهذه سنة اهللا وعادته يف خلقه "  )3(وحلزبه املؤمنني 
كما فعل اهللا يوم بدر بأوليائه ، فرفع احلق ووضع الباطل ، إال نصر اهللا اإلميان على الكفر 

املسلمني وعددهم وكثرة املشركني  نصرهم على أعدائه من املشركني مع قلة عدد، املؤمنني 
وهي تقضي بأن يظهر أنبياءه واملؤمنني به ـ إذا ، إذن فهذه سنة هللا قدمية . )4(" وعددهم 

  . صدقوا يف إميام وأخلصوا نيام ـ على أعدائهم من الذين كفروا 

ولذلك  ،وعلى حسب اإلميان والتقوى ، وإمنا يكون كمال النصر على حسب ضرورة املؤمنني 
، فيكون النصر تاماً يف حالة اخلطر كما كان يوم بدر ، كان هذا الوعد غالباً للرسول ومن معه 

وقد دلّ على ذلك قول النيب صلى اهللا عليه ، ويكون سجاالً يف حالة السعة كما يف وقعة أحد 
                                 

  .  110/ سورة يوسف  )1(
  .  23ـ  22/ سورة الفتح  )2(
  ) .  180/  12( جامع البيان : انظر  )3(
  ) .  193/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )4(



 

قَالَ {تعاىل وقال اهللا ، )1( )اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد يف األرض ( وسلم يوم بدر 
 موسى لقَومه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ اَألرض للّه يورِثُها من يشاء من عباده والْعاقبةُ

نيقتلْمويكون ملن بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من جيوش املسلمني على حسب . )2(}ل
( وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . ليه وسلم متسكهم بوصايا الرسول صلى اهللا ع
مث . فيفتح عليه ، نعم : فيقال . فيكم من صحب النيب : يأيت زمان يغزو فئام من الناس فيقال 

: مث يأيت زمان فيقال . فيفتح ، نعم : فيكم من صحب أصحاب النيب فيقال : يأيت زمان فيقال 
ولذلك مل يصب املسلمون .  )4("  )3( )نعم فيفتح : ال فيكم من صحب من صاحب النيب فيق

. يف شيء من غزوام وحروم إال مبا خالفوا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بعض املخالفة 
إن اهللا تعاىل : وبالرغم من كل ما سبق فإنه قد يرد على خاطر بعض املسلمني سؤال يقول 

إِنا لَننصر رسلَنا {ويقول تعاىل . )5(}ا علَينا نصر الْمؤمنِنيوكَانَ حق{يقول يف كتابه الكرمي 
ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذومها نص يف تعليل النصر باإلميان . )6(} و .

  منصورين ؟  ولكننا نرى كثرياً من الذين يدعون اإلميان يف العصر احلديث غري

أن كل ما كان من قبيل هذه اآليات جيب أن حيمل على إرادة اإلميان حبوافزه : واجلواب 
ودون ، ألن جمرد اإلميان من غري إعداد نفسي وفكري بالعمل الصاحل والعلم النافع ، وشرائطه 

ااهدين يف إعداد مادي بالقوة املرهبة للعدو ؛ ال يتفق مع سنن اهللا تعاىل يف إنزال نصره على 
والعام إىل ، بأن يرد املطلق إىل املقيد ، فيجب توحيد النصوص يف ظل السنن اإلهلية ، سبيله 

غري أن القرآن قد يعين ، حتقيقاً للتوازن العملي بني موقف املسلمني وموقف أعدائهم ، اخلاص 
  . اإلسالم يف النصوص املطلقة بيان أن اإلميان هو األساس يف حتقيق النصر على أعداء 

                                 
  .  1763رقم )  1383/  3( أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
  .  128/ سورة األعراف  )2(
  .   2740رقم )  1061/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(
  ) .  98/  6( التحرير والتنوير : انظر  )4(
  .  47/ سورة الروم  )5(
  .  51/ سورة غافر  )6(



 

أو ، وعلى ذلك فالبد أن يكون املسلمون ـ املخذولون ـ يف دعواهم اإلميان غري صادقني 
ولسنته يف أسباب النصر غري ، وألهوائهم ـ ال هللا ـ ناصرين ، يكونوا ظاملني غري مظلومني 

أسلفنا وهو ـ كما ، وإمنا ينصر املؤمن الصادق ، واهللا ال خيلف وعده وال يبطل سنته . متبعني 
وميتثل أمر اهللا يف ، ويتحرى احلق والعدل يف حربه ، ـ من يقصد نصر اهللا وإعالء كلمته 

  .  )1(األخذ بأسباب النصر السابقة الذكر 

واملقصود باإلميان الذي يكون معه النصر ؛ هو اإلميان الذي يصدقه العمل مبا أمر اهللا به من 
فال جتب مواجهة الكفار ، ن ال يكون معه النصر فقد يوجد اإلميان مع عدة لك. إعداد العدة 

كما يف حديث عيسى ابن مرمي عليه السالم يف آخر الزمان ملا يقتل الدجال ، حينئذ وال قتاهلم 
 بقتاهلم ألحد يدان ال يل عبادا أخرجت قد إين: فيوحي اهللا إليه ، ويكون معه صاحل املؤمنني 

مع وجود اإلميان وما ،  بعدم املواجهة لعدم املكافأة فهنا أمر اهللا.  )2( الطور إىل عبادي فحرز
وهكذا فليكن احلال بالنسبة للمسلمني مع عدوهم . يصدقه من العمل ؛ لكن بدون مكافأة 

أما أن يوجب على املسلمني مواجهة الكفار وهم يف حال من الضعف واهلوان وعدم . اليوم 
والَ تلْقُواْ {الذي انا اهللا عز وجل عنه بقوله املكافأة فإن ذلك من إلقاء النفس يف التهلكة 

إضافة إىل أن ذلك خيالف شرع اهللا وال يصدق اإلميان الشرعي .  )3(} أَيديكُم إِلَى التهلُكَةبِ
  .   الذي يصدقه العمل بشرع اهللا وإتباعه 

  .تقوى اهللا / السبب السابع 

أن يفعل يف ذلك : عة اهللا ورسوله وهو وذلك ألن كل عبد حمتاج ـ يف كل وقت ـ إىل طا
وطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم هي عبادة اهللا اليت ، الوقت ما أُمر به يف ذلك الوقت 

وقال تعاىل . )4(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون{كما قال تعاىل ، خلق هلا اجلن واإلنس 

                                 
  .  59/ ن اهللا يف اتمع من خالل القرآن سن، )  380/  7( تفسري املنار : انظر  )1(
  .   2937رقم احلديث )  2250/  4( أخرجه مسلم يف صحيحه  )2(
  .  195/ سورة البقرة  )3(
  .  56/ سورة الذاريات  )4(



 

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي {وقال تعاىل . )1(}ى يأْتيك الْيقنيواعبد ربك حت{تعاىل 
ومن اآليات الدالة على ضرورة التحلي ذا . )2(}خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

  : السبب لتحقق النصر اإلهلي 

لْمؤمنِني أَلَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَالَثَة آالَف من الْمآلئكَة إِذْ تقُولُ ل{قوله تعاىل  
نيرتَلـ  م نم آالف ةسمكُم بِخبر كُمددمذَا يه مرِهن فَووكُم مأْتيقُواْ وتتواْ وبِرصلَى إِن تب

 نيموسم كَةآلئكون اجليش يف القتال إن وقعت "  .)3(}الْمشروالظاهر يف املدد أن املالئكة ي
وأن يكون جمرد حضورهم كافياً ، وجيوز أن ال تقع احلاجة إليهم يف نفس القتال ، احلاجة إليهم 

الصرب والتقوى : وجعل جميء مخسة آالف من املالئكة مشروطاً بثالثة أشياء . يف تقوي القلب 
ألن صربهم من ، فمدد املالئكة للمؤمنني كان بسبب تقواهم . )4(" الفور وجميء الكفار على 

  .                              )5(إذ هو مما أمر اهللا عز وجل به ، مجلة تقواهم 

وكذا ، وتبني أا تدفع شر العدو املظهر للعداوة ، ومن اآليات اليت تربط النصر بالتقوى  
تبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتواْ الْكتاب من قَبلكُم لَ{املبطن هلا قوله تعاىل 

وقوله .   )6(}ومن الَّذين أَشركُواْ أَذًى كَثريا وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلك من عزمِ اُألمورِ
إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ {تعاىل عن املنافقني 

فقد أدرك الصحابة والتابعون .  )7(}وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محيطٌ
فكان اخللفاء منهم يوصون قوادهم وجيوشهم بالتزام ، عدو أمهية التقوى يف النصر والغلبة على ال

ومن النماذج . وا يتميز املسلمون ويتغلبون على غريهم ، ألا مفتاح النصر ، التقوى 

                                 
  99/ سورة احلجر  )1(
  .  21/ سورة البقرة  )2(
  .  125ـ  124/ سورة آل عمران  )3(
  ) .   187/  8( زي التفسري الكبري للرا: انظر  )4(
  ) .  508/  10( جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر  )5(
  .   186/ سورة آل عمران  )6(
  .  120/ سورة آل عمران  )7(



 

الواضحة يف هذا الصدد ما جاء يف وصية عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وهو يعهد ألحد 
فإن تقوى ، من أجناد بتقوى اهللا على كل حالإين آمرك ومن معك : وقد ورد فيها ، عماله 

وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد . اهللا أفضل العدة على العدو وأقوى املكيدة يف احلرب 
وإمنا . فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم ، احتراساً من املعاصي منكم من عدوكم 

م قوة ؛ ألن عددنا ليس كعددهم ولوال ذلك مل تكن لنا ، ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا 
وإنْ ال ننصر ، فإن استوينا يف املعصية كان هلم الفضل علينا يف القوة ،  )1(وال عدتنا كعدم ، 

واعلموا أنه عليكم يف مسريكم حفَظَةٌ من اهللا يعلمون ما . عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا 
وال تقولوا إن عدونا شر ، وأنتم يف سبيل اهللاوال تعملوا مبعاصي اهللا ، تفعلون فاستحيوا منهم 

كما سلِّط على بين ، فَرب قوم قد سلّط عليهم شر منهم، منا فلن يسلّط علينا وإن أسأنا 
وكان وعد اهللا ، فجاسوا خالل الديار، إسرائيل ـ ملا عملوا مبساخط اهللا ـ كفار اوس

أسأل اهللا ذلك لنا . ا تسألونه النصر على عدوكم واسألوا اهللا العون على أنفسكم كم. مفعوال 
 .  )2(ولكم  

  . نصرة دين اهللا / السبب الثامن 

والرجل ، الرجل يقاتل محية : حيث بني الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عن 
 هي من قاتل لتكون كلمة اهللا( فأيهم يف سبيل اهللا ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم ، يقاتل شجاعة 

  : ومن شواهد هذا السبب . )3( )العليا فهو يف سبيل اهللا 

أُذنَ للَّذين ـ  إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ{قوله تعاىل  
 مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتييرإِلَّا أَن ـ  لَقَد قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ

و اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ري اجِدسم

                                 
  .  فتنبه ، وليس معىن هذا أن عدد الكفار أكثر من مثلي عدد املسلمني ؛ وإال مل جتب مواجهة الكفار كما مر سابقاً  )1(
  ) .  303ـ  302/  5( حلية األولياء  أخرجه أبو نعيم يف )2(
  .   1904رقم )  1512/  3( وأخرجه مسلم يف صحيحه ،  123رقم )  58/  1( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(

  .  



 

لَيا وريكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَريزِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهري ـ  نصف ماهكَّنإِن م ينالَّذ
.  )1(}أُمورِالْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْ

( وقوله تعاىل ، أن اهللا وعد بالنصر عباده املؤمنني فقط دون غريهم  فاآلية األوىل توضح
. فصح أن يدخل يف نطاق السنن ، يبني أن هذا الوعد متعلق بشرط ) ولينصرن اهللا من ينصره 

والذب ، حيث يبني ذلك الوعد أن نصرة اهللا العبد املؤمن مشروط بنصرة هذا العبد لدين اهللا 
خاصةً منها ما فيه إظهار ، قيام بأعباء هذا الدين من التكاليف الشرعية وال، عن بيضة اإلسالم 

ينصره بتلقي : أي ) من ينصره( واملراد بقوله . شعائر اإلسالم والدفاع عنها والدعوة إليها 
أن املراد : وقيل . )3(" من ينصر دينه وأولياءه "وقيل املراد . )2(اجلهاد بالقبول نصرة لدين اهللا 

وإمنا قالوا ذلك ؛ ألن نصرة اهللا على احلقيقة ال . من يقوم بسائر دينه " أي ) من ينصره ( بقوله 
. )4(" كما يقال يف والية اهللا وعداوته مثل ذلك ، وإمنا املراد من نصرة اهللا نصرة دينه ، تصح 

أن  ونصر اهللا تعاىل العبد. وعد بالنصر ملن هذه حاله ) ولينصرن اهللا من ينصره ( ويف قوله 
ويكون ، ويكون قائماً بإيضاح األدلة والبينات ، يقويه على أعدائه حىت يكون هو الظافر 

وقوله  )6(" واآلية تعم كل من نصر حقاً إىل يوم القيامة " )5(باإلعانة على املعارف والطاعات 
صفات يبني املقصود من نصرة دين اهللا وهو االتصاف بال.) الذين إن مكناهم يف األرض ( تعاىل 

واآلية فيها زيادة اختصاص . املذكورة يف اآلية واليت تضمن لصاحبها املتصف ا النصر اإلهلي 
بأن اهللا ينصره بقوته وقهره ، لقادة املسلمني وبشرى ملن ينهض منهم إىل نصر اهللا صادقاً خملصاً 

من هم الذين وهلذا عقبت نصر اهللا من ينصره ببيان ، ؛ ألنه قوي ال يقاوم وعزيز ال يغالب 
، يستطيعون أن ينصروا اهللا عملياً بقيامهم بواجب محاية الشرائع اإلسالمية وإقامة معاملها 

                                 
  .  41ـ  38/ سورة احلج  )1(
  ) .  37/  23( التفسري الكبري للرازي : انظر  )2(
  .  ) 43/  3( التسهيل لعلوم الترتيل للكليب : انظر  )3(
  ) .  37/  23( التفسري الكبري للرازي : انظر  )4(
  . املرجع السابق ـ نفس الصفحة : انظر  )5(
  ) .  125/  4( احملرر الوجيز البن عطية : انظر  )6(



 

وإعطاءهم وسائل التنفيذ بالقوة ، فالتمكني يف األرض إمنا يعين وضع سلطان الشريعة يف أيديهم 
األمر باملعروف والنهي و، القاهرة ملا جيب تنفيذه بالقوة كاجلهاد وإقامة احلدود وزجر املنحرفني 

 . وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، عن املنكر 
ال تقبل ، مرتبط بعضها ببعض ، واإلسالم يف عقيدته وعباداته ونظمه االجتماعية حقيقة واحدة 

فعباداته كلها إذا مل تقم على أساس عقيدة التوحيد اخلالص كانت سراباً ال . التجزئة والتفريق 
االجتماعية يف سياسته واقتصاده وأخالقه إذا مل يكن أساسها العقيدة  ونظمه، حقيقة له 

وتتبعها يف الفضل ، وهي ركن إخالص العبادة هللا تعاىل ، وأجلها الصالة ، والعبادات معاً 
وهي ركن التكافل االجتماعي الذي جيمع كلمة املسلمني على املواساة والتعاون ، أختها الزكاة 

وكانت أعماالً ال تثمر يف ، أساسها كذلك كانت أشباحاً ال روح فيها إذا مل يكن ، الصادق 
  .  )1(القلب أثرها 

ففي اآلية .  )2(}يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{قوله تعاىل  
واملراد بنصرهم هللا أن . ا اهللا تعاىل ووعد هلم بالنصر إن نصرو، حتضيض للمؤمنني على القتال 

ال ليستعلوا ، وإعالًء لكلمة احلق ، تأييداً لدينه ، جياهدوا يف سبيل اهللا على أن يقاتلوا لوجه اهللا 
ويدخل يف املراد بنصر اهللا هلم . أو ليظهروا جندة وشجاعة ، أو ليصيبوا غنيمة ، يف األرض 

، كإلقاء الرعب يف قلوب الكفار ، م على عدوهم توفيقه السباب املقتضية لظهورهم وغلبته
وعلى هذا فعطف تثبيت . وربط جاش املؤمنني وتشجيعهم ، وإدارة الدوائر للمؤمنني عليهم 

وختصيص تثبيت األقدام ـ وهو كناية عن ، األقدام على النصر من عطف اخلاص على العام 
  .  )3(التشجيع وتقوية القلوب ـ لكونه من أظهر أفراد النصر 

  . ذكر اهللا تعاىل / السبب التاسع 

                                 
  .  59ـ  58/ سنن اهللا يف اتمع : انظر  )1(
  .  7/ سورة حممد  )2(
  ) .  85ـ  84/  26( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )3(



 

من أسباب استمداد النصر من اهللا تعاىل ذكره سبحانه مبعناه العام من ثناء واستغفار ودعاء ؛ إذ 
. فالثناء باب الدخول إىل رحاب اهللا صاحب امللك وامللكوت . الكل موجه إليه سبحانه 

اء لعوامل النصر واملدد الروحاين الذي والدعاء استدع، واالستغفار خروج من أسباب اهلزمية 
وقد وردت اآليات الكثرية اليت حتث على هذه اخلصال يف وقت . خيص اهللا به عباده الصاحلني 

  : ومن ذلك . خاصة حال القتال ، الشدة 

. )1(}ه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَيا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّ{قوله تعاىل 
، وهو الثبات يف وجه العدو ، أحدمها مادي : فاآلية جتمع بني سببني قويني من عوامل النصر 

  . واآلخر معنوي ـ وهو املراد هنا ـ وهو ذكر اهللا عند القتال . وقد سلف الكالم عنه 

والثقة باهللا ، تصال بالقوة اليت ال تغلب إنه اال، وذكر اهللا عند لقاء العدو يؤدي وظائف شىت 
فهي ، وهو يف ذات الوقت استحضار حقيقة املعركة وبواعثها وأهدافها ، الذي ينصر أولياءه 

وال لالستعالء ، وال للمغنم ، وليست للسيطرة ، معركة يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا 
  . والغطرسة 

فإن من ، حضور باللسان ؛ ألنه يتضمن ذكر القلب وزيادة  وذكر اهللا املأمور به هنا هو ذكر
وذكَّر من يليه ، ومسع الذكر بسمعه ، ذَكَر بلسانه ذكْر يقظة وحضور فقد ذكر بقلبه ولسانه 

وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهر وصفه . ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب ارد ، بذلك الذكر 
واملقصود تذّكر أنه الناصر الذي يعني يف . قلب يوصف بالقوة ؛ ألن الذكر بال) كثريا ( بـ 

وقد أكدت السنة النبوية ذلك وبينته فقال النيب صلى اهللا عليه .  )2(الشدائد كما يعني يف الرخاء 
فإن ، واذكروا اهللا ، فإذا لقيتموهم فاثبتوا ، واسألوا اهللا العافية ، ال تتمنوا لقاء العدو ( وسلم 

( ويف حديث آخر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  )3( )ا فعليكم بالصمت صخبوا وصاحو

                                 
  .  45/ سورة األنفال  )1(
  ) .  30/  10( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  .  9518رقم )  250/  5( وعبد الرزاق يف مصنفه ،  2440رقم )  285/  2( أخرجه الدارمي يف سننه  )3(



 

" ويرى ابن عطية .  )1( )إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مالقٍ قرنه : يقول اهللا تعاىل 
فأما ، إذا كان إلغاطاً ، ألن رفع األصوات يف موطن القتال رديء ومكروه ، أن هذا ذكر خفي 
وفيه إشعار بأن على العبد أن "  )2(" د احلملة فحسن فات يف عضد العدو إن كان من اجلمع عن

وأن تكون نفسه جمتمعة لذلك ، وأكثر ما يكون مهاً ، ال يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلباً 
وناهيك مبا يف خطب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا ، وإن كانت متوزعة عن غريه 

ويف مشاهده مع البغاة واخلوارج من البالغة والبيان ولطائف املعىن وبليغات ،  عنه يف أيام صفني
.  )3(" وإن تفاقم األمر ، املواعظ والنصائح دليالً على أم كانوا ال يشغلهم عن ذكر اهللا شاغل 

وذكر اهللا . )4(تنالون بغيتكم وتبلغون أمالكم : أي ) لعلكم تفلحون ( وقد ختمت اآلية بقوله 
كما أنه التعليم املطّرد الذي استقر يف قلوب ، اً عند لقاء العدو هو التوجيه الدائم للمؤمن كثري

فمما . وحكاه عنها القرآن يف تاريخ األمم املؤمنة يف موكب اإلميان التارخيي ، الفئة املؤمنة 
وم عندما استسلمت قل، حكاه القرآن عن بعض الفئات املؤمنة ما نقله من قول سحرة فرعون 

ُألقَطِّعن {وذلك يف قوله ، فواجههم فرعون بالتهديد املروع البشع الطاغي ، لإلميان فجأة 
نيعمأَج كُمنلِّبُألص ثُم الَفخ نلَكُم مجأَرو كُميدوا عليه بقلب راسخ ولسان ذاكر . )5(} أَيفرد

وما تنقم منا إِالَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا  ـ قَالُواْ إِنا إِلَى ربنا منقَلبونَ{
 نيملسا مفَّنوتا وربوكذلك حكى القرآن عن الفئة القليلة املؤمنة من بين إسرائيل .  )6(}ص ،

ا برزواْ لجالُوت وجنوده قَالُواْ ربنا ولَم{وذلك يف قوله تعاىل ، وهي تواجه جالوت وجنوده 
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرانصا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيولقد استقر هذا التعليم يف . )7(}أَفْرِغْ ع

                                 
  .  3580رقم )  570/  5( أخرجه الترمذي يف سننه  )1(
  ) .  536/  2( ية احملرر الوجيز البن عط: انظر  )2(
  ) .  215ـ  214/  2( تفسري الكشاف : انظر  )3(
  ) .  536/  2( احملرر الوجيز : انظر  )4(
  .  124/ سورة األعراف  )5(
  .   126ـ  125/ سورة األعراف  )6(
  .  250/ سورة البقرة  )7(



 

ن وقد حكى اهللا فيما بعد ع. فكان هذا شأا حيثما واجهت عدواً ، نفوس العصبة املسلمة 
فلما دعيت إىل اخلروج ثاين يوم كان هذا التعليم ، العصبة اليت أصاا القرح يف غزوة أحد 

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً {حاضراً يف نفوسها 
  .  )2( )1(}لُوقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكي

ويدخل يف مسمى الذكر ـ كما سبق ـ الدعاء واالستغاثة إىل اهللا تعاىل واالبتهال إليه 
وخري شاهد على هذا . وهي من األمور اليت جتلب النصر وتستدعي حصوله ، والتضرع لديه 

أن يف العصر النبوي ما ورد من استغاثة املؤمنني باهللا يوم بدر وطلبهم وإحلاحهم يف الدعاء 
إِذْ {كما حاء يف قوله تعاىل ، وأن يرزقهم املدد واملعونة من عنده ، يظهرهم على عدوهم 

نيفدرم كَةآلئالْم نم كُم بِأَلْفدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِالَّ ـ  ت اللّه لَهعا جمو
قُلُوب بِه نئطْمتلى ورشبيمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه ندع نإِالَّ م رصا النمو ومل يكن الدعاء . )3(}كُم

بل كان قدوم يف ذلك ، الدعاء واالستغاثة قاصرين على الصحابة وحدهم يف صدر اإلسالم 
إذ خال بنفسه وأخذ يف الضراعة بكلمات كلها استكانة ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن ذلك ما قاله عليه ، على اهللا تعاىل يف استرتال نصره واستجالب عونه وغوثه  وإحلاح
ويف غزوة األحزاب يدعو . )4() اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك ( الصالة والسالم يوم بدر 

، وجمري السحاب ، اللهم مرتل الكتاب ( النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول املعركة بقوله 
واقتدى الصحابة رضي اهللا عنهم بفعل النيب . )5( )هزمهم وانصرنا عليهم ا، وهازم األحزاب 

  فكان كل قائد منهم حيذّر جنده ويأمرهم باألخذ بأسباب النصر املعنوية وعوامل الغلبة على
" فقد جاء أنه ، من ذلك ما ذُكر يف أخبار معركة الريموك مع الروم يف فتوح الشام . أعدائهم 

وعظ أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ـ قائد جيش ، عان وتبارز الفريقان ملا تراءى اجلم

                                 
  .   173/ سورة آل عمران  )1(
  ) .  1528/  3( يف ظالل القرآن : انظر  )2(
  .  10ـ  9/ سورة األنفال  )3(
  .   2758رقم )  1067/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )4(
  .  1742رقم )  1362/  3( ومسلم يف صحيحه ،  2804رقم )  1082/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )5(



 

يا . انصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم، يا عباد اهللا : فكان مما قاله ، املسلمني ـ جنده 
شرعوا . اصربوا فإن الصرب منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار ، معشر املسلمني 

لدرق والزموا الصمت إال من ذكر اهللا يف أنفسكم حىت آمركم إن شاء اهللا الرماح واستتروا با
أن كثرة ذكر اهللا تعاىل يف أثناء القتال وقبله يكون يف القلب بذكر : واحلاصل . )1(" تعاىل 

وبذكر يه تعاىل عن ، ومبعيته اخلاصة للمؤمنني الصابرين ، قدرته ووعده بنصر رسله واملؤمنني 
فمن ذكر . تد البأس ألن النصر بيده سبحانه ينصر من يشاء وهو القوي العزيزاليأس مهما اش

ومن ، إلميانه بأن اهللا تعاىل أقوى من عدوه ، هذا وتذّكره وتأمله ال ولنه قوة عدوه واستعداده 
مثّ يطابق اللسان يف اللهج بالذكر ليكون ما يف القلب شاخصاً أمام العني فيزداد املؤمن قوة إىل 

  . وته ق

  

وبعد ذكر هذه األسباب ؛ فقد تبطئ آثار هذه السنة بالقياس إىل أعمار البشر احملدودة 
واملؤمن يوقن ذه احلقيقة حقيقة ثبات هذه السنة وعدم ، ولكنها ال ختلف أبداً وال تتخلف 

، ختلفها ونفاذها ولو كان الواقع الصغري يف جيل حمدود أو رقعة حمدودة خيالف تلك احلقيقة 
  . الذي يوجد يف األرض حلكمة يريدها اهللا تعاىل ، فهذا الواقع هو الباطل الزائل 

ومل ، ومل يتم بعد متامها ، فقد يبطئ النصر ألن بنيةَ األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها 
ومل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذخور فيها من قوى ، حتشد بعد طاقاا 

  ! . و نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً لعدم قدرا على محايته طويال فل، واستعدادات 

وآخر ما متلكه من ، وقد يبطئ النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة 
  . تبذله هيناً رخيصاً يف سبيل اهللا ، رصيد فال تستبقي عزيزاً وال غالياً 

                                 
  ) .  8/  7( البداية والنهاية البن كثري : انظر  )1(



 

آخر قواها فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون وقد يبطئ النصر حىت جترب األمة املؤمنة 
إمنا يرتل النصر عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمر بعدها ، سند من اهللا ال تكفل النصر 

  . إىل اهللا 

وهي تعاين وتتأمل وتبذل وال جتد هلا ، وقد يبطئ النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهللا 
وهذه الصلة هي الضمانة األوىل ، ال إليه وحده يف الضراء وال متوجهاً إ، سنداً إال اهللا 

فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل ، الستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به اهللا 
  . واخلري الذي نصرها اهللا به 

وقد يبطئ النصر ألن األمة املؤمنة مل تتجرد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياا هللا 
واهللا ، أو تقاتل محية لذاا أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها ، فهي تقاتل ملغنم حتققه  ،ولدعوته 

  . يريد أن يكون اجلهاد له وحده ويف سبيله بريئاً من املشاعر األخرى 

يريد اهللا أن جيرد ، كما قد يبطئ النصر ألن األمة اليت حيارا املؤمنون فيها بقية من خري 
ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمار ، ويذهب وحده هالكاً ، اً الشر منها ليتمحض خالص

 .  

فلو ، وقد يبطئ النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاماً 
ومل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة ، غلبه املؤمنون حينئذ فقد جيد له أنصاراً من املخدوعني فيه 

فيشاء اهللا أن يبقى ، جذور يف نفوس األبرياء الذين مل تنكشف هلم احلقيقة فتظل له ، زواله 
  . ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية ، الباطل حىت ينكشف عارياً للناس 

وقد يبطئ النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثله األمة 
فيظل الصراع قائماً ، ارضة من البيئة ال يستقر معها قرار فلو انتصرت حينئذ للقيت مع، املؤمنة 

ومن أجل ، من أجل هذا كله . حىت تتهيأ النفوس من حوله الستقبال احلق الظافر والستبقائه 
  .  )1(غريه مما يعلمه اهللا قد يبطئ النصر 

                                 
  ) .  2427ـ  2426 / 4( يف ظالل القرآن : انظر  )1(



 

ويبدو للناظر الذي يقيس األمور بظواهرها وال يتعمق لينظر باملقياس الشامل هلذا 
  . إن هذا خلف يف السنة أو تبدل هلا ، الوجود 

وقد تتحقق سنة النصر بغري صورا الظاهرة من الغلبة على األعداء والتمكني يف األرض 
، وليس األمر كذلك ، ويظن بعض الناس أن ذلك خلف للسنة ولوعد اهللا بنصر املؤمنني . 

وأي حتقق لصورة معينة ، ر متعددة وإمنا هو صو، فالنصر معناه ليس مقتصراً على صورة واحدة 
ووعد اهللا بنصر رسله واملؤمنني معه يف مثل قوله ، فسنة اهللا نافذة أبداً ، إمنا هو حتقيق للسنة 

وهذا وعد . )1(}إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد{تعاىل 
ومنهم من خرج مهاجراً مطروداً من ، ن بدا أن بعض األنبياء قتلوا كيحىي وزكريا متحقق وإ

، وفيهم من يلقى يف األخدود ، وإن من املؤمنني فيهم من يسام سوء العذاب ، أرضه كإبراهيم 
فسنة اهللا يف قدمي الدهر وحديثه أن ، وفيهم من يعيش يف كرب واضطهاد ، وفيهم من يستشهد 

  : بوجه من وجوه النصر التالية  )2(املؤمنني يف الدنيا ينصر عباده 

أو بعد ، أو يف غيبتهم ، النصر باالنتقام هلم ممن آذاهم سواًء كان ذلك بوجودهم / 1
كما فعل بقتلة حيىي وزكريا وشعيب ؛ سلط عليهم من أعدائهم من أهام وسفك ، موم 

وأما الذين راموا صلب . ذ عزيز مقتدر وقد ذكر أن النمروذ أخذه اهللا تعاىل أخ، دمائهم 
مث ، املسيح عليه السالم من اليهود سلط اهللا عليهم الروم فأهانوهم وأظهرهم اهللا تعاىل عليهم 

فيقتل ، قبل يوم القيامة سيرتل عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم إماماً عادالً وحكماً مقسطاً 
ويضع اجلزية فال يقبل إال ، خلرتير ويكسر الصليب ويقتل ا، املسيح الدجال وجنوده من اليهود 

  . وهذه نصرة عظيمة ، اإلسالم 

النصر بغلبة احلجة والربهان وذلك كانتصار إبراهيم عليه الصالة والسالم حبجته على / 2
  . وهو عام جلميع احملقني وهو سلطان أعظم من سلطان امللك ألنه ال يزول أبداً ، قومه 

                                 
  .  51/ سورة غافر  )1(
  )  .  3085/  5( يف ظالل القرآن ، )  84/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )2(



 

اليت ال مدخل ، وبة االستئصال أو غريها من العقوبات الكونية النصر بإنزال عق/ 3
  . مثل عقابه لقوم نوح وصاحل وغريهم ، للبشر فيها على أعداء املؤمنني والرسل 

النصر بنجاة املؤمنني من كيد أعدائهم وسالمتهم من شرورهم كانتصار إبراهيم / 4
  . ه حلرقه عليه الصالة والسالم بنجاته من النار اليت أججها قوم

وكم من شهيد مل ، النصر بانتصار وانتشار فكرة الداعي باستشهاده يف سبيل اهللا / 5
كالنصر ، يكن ميلك أن ينصر عقيدته ودعوته ؛ ولو عاش ألف عام كما نصرها باستشهاده 

الذي ظفر به غالم أصحاب األخدود مع سقوطه شهيداً على يد عدوه امللك الذي رماه بسهم 
فرماه فأصابه ، باسم اهللا رب الغالم : لغالم نفسه وقال كما ذكر له الغالم نفسه من كنانة ا

فتحول الناس مؤمنني بدعوة الغالم كافرين بامللك اجلبار ، فوضع الغالم يده على صدغه فمات 
 .  

ولو بعد حني عن طريق االيار الذايت أو بتسليط دولة ، النصر بإدالة دولة الكفر / 6
  . مث ظهور دولة اإلسالم ظهوراً غري مصحوب بأعمال قتالية  ،كافرة أخرى 

، النصر بإحباط اهللا خلطط األعداء وعدم متكينهم من التغلب على قوة املسلمني / 7
  . وبقاء املسلمني متمسكني بدينهم رغم ضراوة احلرب ضدهم 

، طلون النصر بظهور احلق على الباطل واعتراف أنصار الباطل يف نفوسهم بأم مب/ 8
  . وبأن خصومهم الدعاة هم احملقون 

وقد يأيت النصر الفكري بتحول الغالب الفاتح إىل دين املغلوب املهزوم يف معارك / 9
  . كما حصل ذلك يف بعض أطوار التاريخ عندما دخل التتار يف اإلسالم ، القتال 

ا ما أشارت وهذ، ومن صور النصر إيتاء الكتاب واهلدى ووراثة ذلك من أتباعهم / 10
ولَقَد آتينا موسى الْهدى وأَورثْنا بنِي {إليه اآلية الكرمية بعد تقرير نصر الرسل يف قوله تعاىل 

ابتيلَ الْكائرابِـ  إِسي الْأَلْبأُولى لكْرذى ود1( }ه(  .  

                                 
  .  54ـ  53/ سورة غافر  )1(



 

فقد ، مهم ومن صور النصر انتصار املؤمنني على ذوام وشهوام وعدم استسال/ 11
وقد ذكر الرازي .  )1(كان إبراهيم عليه الصالة والسالم يف قمة النصر وهو يلقى يف النار 

  : واعلم أن نصرة اهللا للمؤمنني احملقني تصل بوجوه " وجوهاً أخرى من وجوه النصر فقال 
إال ،  فإن الظَلَمة وإن قهروا شخصاً من احملقني، أم منصورون باملدح والتعظيم : أحدها 

 . أم ال يقدرون على إسقاط مدحه على ألسنة الناس 
أم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار احلجة وقوة اليقني ؛ فإم إمنا : وثانيها 

 . كما تنظر مالئكة السماوات إىل أخس األشياء ، ينظرون إىل الظَلَمة واجلهال 
أن حيصل هلم استيالء على احملقني ففي الغالب أن أن املبطلني وإن كان يتفق هلم : وثالثها 

  . ذلك ال يدوم ؛ بل يكشف للناس أن ذلك أمر وقع على خالف الواجب ونقيض احلق 
وال يبقى هلم يف الدنيا أثر وال ، أن الظَلَمة واملبطلني كما ميوتون متوت آثارهم : ورابعها 

ر والناس م يقتدون يف أعمال الرب وأما احملقون فإن آثارهم باقية على وجه الده، خرب 
 .  )2(فهذا كله أنواع نصرة اهللا للمحقني يف الدنيا ، وحملنهم يتركون ، واخلري 

واليت قد حيدث بعض صورها ، هذه هي صور النصر اليت حصلت للمؤمنني على مدار التاريخ 
  . هلم يف كل عصر من العصور 

ى اهللا عليه وسلم ـ عن األقوام السابقة أن وإن مما متيزت به هذه األمة ـ أمة حممد صل
وأن ميكّن هلا يف ، جعل سبحانه من سنته أن ينصرها على عدوها بالصورة احلسية الظاهرة 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات {كما دلّ على ذلك قوله تعاىل ،  )3(األرض 
أَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم لَيستخلفَنهم في الْ

                                 
، )  280/  7( تفسري أيب السعود ، )  85ـ  84/  4( تفسري ابن كثري ، )  74/  24( تفسري الطربي : انظر  )1(

  ) . 3086/  5( يف ظالل القرآن ، )  152/  3( تفسري املنار ، )  495/  4( فتح القدير ، )  230 / 7( زاد املسري 
  ) .  67ـ  66/  27( تفسري الرازي : انظر  )2(
  ) . 47/  4( تفسري فتح القدير للشوكاين : انظر  )3(



 

ولَئك هم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُ
  .  )1( }ونَالْفَاسقُ

  

  

  

  

  

  

  

  :  ثانياً أسباب اهلزمية

إذ أن مسريته ليست سهلة ، واملقصود بذلك ما يعوق مسرية النصر لألمة اإلسالمية 
فلقد منع األنبياء .. وهذه طبيعة الدعوات والرساالت ، فهي حماطة بكثري من العوائق واملخاطر 

طويل يتحملون التكذيب ويتجاوزون من قبلُ من أداء رساالم لكنهم مضوا يف الطريق ال
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم {التعويق قال تعاىل 

 نيلسرإِ الْمبن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَللَ لدبالَ ما ونرصولنا صلى اهللا ولقد بدأ رس.  )2(}ن
  . عليه وسلم دعوته والعوائق أمامه ال حصر هلا سواء من داخل الصف اإلسالمي أو من خارجه 

  : فاألسباب الداخلية تتمثل فيما يأيت  
  . التمسك بالدين  عدمـ 1

                                 
  .  55/ سورة النور  )1(
  .  34/ سورة األنعام  )2(



 

ركُم ويثَبت يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينص{وهذا الذي عرب عنه ربنا عز وجل بقوله 
كُمام1(} أَقْد(  "فكْذأنه ر  )منهم النتصر اهللا شاء لو  (قتال من املسلمني به أمر ما أن منه لمع 
 يف بالترغيب أتبعه عنه الناس يصدون الذين أعدائه شوكة خبضد الدين نصر منه أراد إمنا الكفار
 ما كراهيتهم بسبب كفروا الذين خاذل أنهوب نصروه إن بالنصر هلم اهللا بتكفل والوعد اهللا نصر
 ناإلميا أن إىل وإمياء بالكالم اهتماما اإلميان بصلة بندائهم الترغيب وافتتح.  الدين من شرعه
 مشاهدةً فائدته اجتنوا أن بعد املستقبل يف اجلهاد على حتريضهم واملقصود،  ذلك منهم يقتضي
 النصر عن غين اهللا ألن وسلم عليه اهللا صلى لهورسو دينه نصر:  اهللا نصرهم ومعىن.  بدر يوم
 الذي)  إن(  حبرف الشرط يف وجيء)  منهم النتصر اهللا يشاء ولو(  قال كما إرادته تنفيذ يف

 به املطلوب ليجعل وشدته الشرط مشقة إىل لإلشارة الشرط بوقوع اجلزم عدم فيه األصل
.  )2("  به وفائه يف يشك كالذي  

  . ي ـ ترك العلم الشرع2
لذلك فإننا . )3(} فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك{فالعلم دائماً يأيت قبل العمل قال تعاىل 

نب أي حضارة إال فلم ت، إذا تدبرنا يف القرآن الكرمي وجدنا أن العلم أساس لقيام احلضارات 
تينا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى ولَقَد آ{قال تعاىل . على العلم أوالً 

نِنيمؤالْم هادبع نريٍ م{وقال تعاىل عن داود عليه السالم .  )4(} كَث وسٍ لَّكُمةَ لَبعنص اهنلَّمعو
ش ملْ أَنتفَه كُمأْسن بكُم منصحتونَلرا {خرب تعاىل أن سليمان عليه السالم قال وأ.  )5(} اكي

بِنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النهوأول ما .  )6(} أَي
خلَق الْإِنسانَ من ـ  الَّذي خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك{ صلى اهللا عليه وسلم نزل على خامت األنبياء 

                                 
  .  7/ سورة حممد  )1(
  ) .  428/  26( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(
  .  19/ سورة حممد  )3(
  .  15/ سورة النمل  )4(
  .  80/ سورة األنبياء  )5(
  .  16/ سورة النمل  )6(



 

فإن اجلهل ـ .  )1(}علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَمـ  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِـ  اقْرأْ وربك الْأَكْرمـ  علَقٍ
ال سيما بعلوم الشرع ـ يؤدي إىل اعتقادات فاسدة وعبادات باطلة وتصورات منحرفة للكون 

.  )2() سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال  أال( قال عليه الصالة والسالم . ة واحليا
وتأمل معي ـ رمحك اهللا ـ هذه املزاوجة العجيبة بني إرسال الرسل وإنزال احلديد يف قوله 

الْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب و{تعاىل 
بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددالْح زِيزع قَوِي {

وال حتكيم ملا أنزل اهللا كني للرساالت فكأن اهللا تعاىل خيربنا بأنه ال ميكن أن يكون هناك مت.  )3(
، وال شك أن احلديد هو أبرز مظاهر هذه القوة ، قامة للعدل إال بقوة تعمل بذلك كله وال إ

ن كَمن يمن صناعات واستخدامات فهل ميكن أ فإذا مل يتقن املسلمون كل ما يتعلق باحلديد
 إلفادة هنا)  الرسل(      ومجع "وأن يعم حكم الكتاب على اجلميع للدين وأن يبسط العدل 

 عن عماية املنافقني مكابرة وأن الرسل من بدعا ليس وسلم عليه اهللا صلى حممد به جاء ما أن
 قبل رسال أرسل اهللا أن ينكر من مرتلة السامعني ترتيل على مبين ذلك فتأكيد،  خلقه يف اهللا سنة
 اهللا أن ينكر من كحال الرسالة اهدعو من التعجب يف حاهلم ألن وسلم عليه اهللا صلى حممد
قُلْ قَد جاءكُم {تعاىل كقوله القرآن من مواضع يف هذا مثل تكرر وقد.  قبل من رسال أرسل

 اهللا مراد هو إليه يدعون ما أن على الدالة احلجج:  والبينات )4(} الْبيناترسلٌ من قَبلي بِ
 مثل أي كتبا معهم وأنزلنا أي اجلنس تعريف)  كتابال(  وتعريف. البينات يف داخلة واملعجزات
 بني بالعدل األمر تبليغ:  امليزان وإنزال السماء من امللك بواسطة تبليغ:  الكتاب وإنزال القرآن
 وجود امليزان يقتضيه مما ألن حقوقهم إعطاء يف الناس بني للعدل مستعار:  وامليزان.  الناس

                                 
  .   5ـ  1/ سورة العلق  )1(
أخرجه و،  3057رقم )  330/  1( وأمحد يف مسنده .  336رقم احلديث )  145/  1( أخرجه أبو داود  )2(

  . على شرطهما : وقال عنه الذهيب، وحسنه األلباين وشعيب األرناؤوط  630رقم )  285/  1( احلاكم يف مستدركه 
  . 25/ سورة احلديد  )3(
  .  183/ سورة آل عمران  )4(



 

 وهذا.  )1(} اسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِوإِذَا حكَمتم بين الن{عاىلت قال تكافئهما معرفة يراد طرفني
 كقوله البشر أمور انتظام وسيلة ألنه بأمره لالهتمام خبصوصه فذكره الرسل كتب تبينه امليزان
 اهللا أن املراد وليس.  )2(} راك اللّهالناسِ بِما أَ إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين{ تعاىل
 إىل حاجة فال العدل معىن يشمله مما وهو املهم من ليس هذا ألن الوزن آالت وضع أهلمهم
:  والقيام)  معهم وأنزلنا(  بقوله)  بالقسط ليقوم الناس(  قوله ويتعلق.  خبصوصه عليه التنبيه
 األمور مجيع يف العدل:  والقسط.  العمل سريلتي سبب واستقامتها ألنه األحوال صالحيف  جماز
 أمور إجراء فهو القسط وأما،  متنازعني بني بالعدل الختصاصه املذكور امليزان من أعم فهو
 على احتوى قد ملن منازعا احلق صاحب يقدر حبيث عام عدل فهو احلق يقتضيه ما على الناس
:  احلديد وإنزال.  للحق ومماشيا لللعد مالبسا الناس أمر يكون أي للمالبسة والباء حقه

 وذلك ألجلكم خلق أي )3(} أَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍوأَنزلَ لَكُم من الْ{ كقوله معدنه خللق مستعار
 خصوص باحلديد يراد أن وجيوز.  وحنوه ودروع سيوف من السالح يف استعماله البشر بإهلام

:  والبأس.  صنعه إهلام رد مستعارا إنزاله فيكون لونبا وأسنة سيوف من منه املتخذ السالح
 على الناس جرأة وبأس ونبال ورماح سيوف من احلديد بآالت واجلرح القتل بأس واملرادر الض

 من باحلديد الغالب منافع:  واملنافع.  احلديد من املتخذة الواقيات بواسطة بالغري الضر إيصال
 طريقة على)  منافع(  و)  بأس(  من بكل)  للناس(  لهقو ويتعلق،  بالد وفتح وأسرى غنائم
 هذا من واملقصود.  فوائد قوم عند قوم مصائب فإن آلخرين ومنافع لناس بأس فيه أي التنازع
 أن على والتنبيه صنعه وإهلام احلديد خلق من تعاىل اهللا حبكمة االعتبار إىل السامعني أبصار لفت
 ال به يليق حيث نفعه ويوضع يستحق حيث بأسه يوضع أن به أريد مناإ وبأس نفع من فيه ما

 اجليوش ولتجهيز العدل أهل على والثوار الطريق قطاع مثل يستحقها ال ملن منافعه لتجعل
 احلرم على والعاديات الضاريات لدفع البيوت يف ولالدخار العدوان أهل من األوطان حلماية

 ليظهر أي)  بالغيب ورسله ينصره من اهللا وليعلم ( قولهيف  املعىن هذا إىل أأوم وقد واألموال
                                 

  .  58/ سورة النساء  )1(
  . 105/ سورة النساء  )2(
  .  6/ سورة الزمر )3(



 

 اهللا الناس ونصر.  العلم أثر ظهور معىن على)  ليعلم(  فعل فأطلق ينصره مبن اهللا علم أثر للناس
 ويدخل بدينه القائمني ينصر من أي)  ورسله(  وعطف النصر عن فغين اهللا وأما دينه نصر هو
.  باحلق القائمني املسلمني أمور والة ونصر بعده لموس عليه اهللا صلى الرسول شرائع نصر يف

 اهللا رضي الصديق بكر أبو هو وسلم عليه اهللا صلى رسوله وفاة بعد اهللا دين نصر رجل وأعظم
.  الردة أهل قتاله عنه يف  
 داع خشية دون نفسه داعي إليه يدفعه نصرا ينصره أي)  ينصره(  ـب يتعلق)  بالغيب(  وقوله
 مبحض الدين عن والدفاع اهللا سبيل يف جياهد أنه:  واملعىن صنيعه يرقب رقيب أو إليه يدعوه

 أي آخرها إىل)  بالبينات رسلنا أرسلنا(  جلملة تعليل)  عزيز قوي اهللا إن(  ومجلة.  اإلخالص
 كتبه تكون وأن أعزة أقوياء رسله تكون أن جيب فكذلك القدسية شؤونه يف عزيز قوي اهللا ألن

 الرسل ينصره بأن اعولة باألسباب أحدثه املنوطة العامل هذا يف ذلك حيصل وإمنا موقرة معظمة
.  )1("  وشرائعه دينه نشر على ويعينوا هللا خملصون وأقوام  

  . ـ الركون إىل الدنيا 3
فإن الركون إىل الدنيا بالء عظيم وشر مستطري يؤخر النصر ويعطل مسرية اجلهـاد ويصـيب   

يا أَيهـا  {تثاقل كما وصفهم اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي إذ يقول تعاىل العاملني لإلسالم بال
م بِالْحيتضضِ أَرإِلَى اَألر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللّهي سواْ فرانف يلَ لَكُمإِذَا ق ا لَكُمواْ منآم ينا  الَّذينالـد اةي

هذا شروع يف عتاب من ختلف " .  )2(} لدنيا في اآلخرة إِالَّ قَليلٌمن اآلخرة فَما متاع الْحياة ا
يف غزوة تبوك حني طابت الثمار والظالل يف شدة احلر ومحارة القيظ فقـال   عن رسول اهللا 

أي إذا دعيتم إىل اجلهاد يف ) يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا ( تعاىل 
( أي تكاسلتم وملتم إىل املقام يف الدعة واخلفض وطيب الثمار ) اثاقلتم إىل األرض ( هللا سبيل ا

؟ أي مالكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدال من اآلخرة ) أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة 
ـ ( ب يف اآلخرة فقال د تبارك وتعاىل يف الدنيا ورغّمث زه رة إال فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخ

                                 
  ) .  316ـ  314/  27( نوير تفسري التحرير والت: انظر  )1(
  .  38/ سورة التوبة  )2(



 

) ما لكم ( قوله تعاىل : األوىل : فيه مسألتان " وقال القرطيب يف تفسري هذه اآلية .  )1(" ) قليل 
كذا كما تقول مالـك عـن   أي شيء مينعكم عن : التقدير وما استفهام معناه التقرير والتوبيخ 

يف    وال خالف أن هذه اآلية نزلت عتابا على ختلف من ختلف عن رسول اهللا، فالن معرضا
ر هو التنقل بسرعة من مكان إىل فْوالن ،غزوة تبوك وكانت سنة تسع من اهلجرة بعد الفتح بعام 

معناه اثاقلتم إىل : قال املفسرون ) إثاقلتم إىل األرض ( قوله تعاىل : الثانية . مكان ألمر حيدث 
لى التقاعد عن املبادرة نعيم األرض أو إىل اإلقامة باألرض وهو توبيخ على ترك اجلهاد وعتاب ع

الناس إليها يف حرارة القيظ وطيب الثمار وبرد الظالل فاستوىل  ءإىل اخلروج وكانت تبوك ودعا
على الناس الكسل فتقاعدوا وتثاقلوا فوخبهم اهللا بقوله هذا وعاب عليهم اإليثار للـدنيا علـى   

التقدير أرضيتم بنعيم الدنيا بدال و. أي بدال) أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة ( ومعىن   اآلخرة
عاتبهم اهللا على إيثار الراحة يف الدنيا على الراحة يف اآلخرة إذ ال تنال راحة ف، من نعيم اآلخرة 

  . )2(" اآلخرة إال بنصب الدنيا 
ومن أعظم اخلطايا ترك اجلهاد ألن عظم اخلطيئة من ،  )3() حب الدنيا رأس كل خطيئة ( فـ 

فى ما لترك اجلهاد من أثر عظيم على األمة إذ يصيبها بالذلة واهلوان وميكن عظم أثرها وال خي
 عليه الصالة والسالملذا فقد كان التحذير الشديد من الرسول ، منها أحفاد القردة واخلنازير 

 (فيقول ، فتتان بزخارفها وزينتها إىل خطورة الركون إىل الدنيا واالغترار بنعيمها وزهرا واال
 كان من على بسطت كما الدنيا عليكم تبسط أن أخشى ولكين عليكم أخشى الفقر ما فواهللا
رضي اهللا عنهما  عمر ابن عنو )4( ) أهلكتهم كما ولككم تنافسوها كما فتنافسوها قبلكم من

 ـ السلف بالكسر ـ بالعينة تبايعتم إذا ( يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولمسعت : قال 
 ترجعوا حىت يرتعه ال ذال عليكم اهللا سلط اجلهاد وتركتم بالزرع ورضيتم لبقرا وأخذمت أذناب

                                 
  ) .  359ـ  358/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  ) .  140/  8( تفسري القرطيب : انظر  )2(
  ) .  388/  6( حلية األولياء : انظر  )3(
  .   2961احلديث رقم )  2273/  4( وأخرجه مسلم ،  3791رقم احلديث )  1473/  4( أخرجه البخاري  )4(



 

 يوشك ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال رضي اهللا عنه  ثوبان عنو.  )1()  دينكم إىل
 قال ؟ يومئذ حنن قلة ومن:  قائل فقال ) قصعتها إىل األكلة تداعى كما عليكم تداعى أن األمم

 منكم املهابة عدوكم صدور من اهللا وليرتعن السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثري يومئذ أنتم بل (
 الدنيا حب ( قال ؟ الوهن وما اهللا رسول يا:  قائل فقال ) نالوه قلوبكم يف اهللا وليقذفن
وال أجد ما أعلق به على هذه األحاديث الصحيحة إال القول بأن الواقع . )2()  املوت وكراهية

والذي . م املسلمون اآلن يشهد بصدق كل كلمة قاهلا املعصوم عليه الصالة والسالالذي يعيشه 
من ؛ على األثر اخلطري للركون إىل الدنيا وامليل إليها متعددة يجد فيها مناذج يقرأ السرية بتدبر ل

ويكفي أن نعلم بأن . وما موقف الرماة يف غزوة أحد منا ببعيد ، تأخري للنصر وتعطيل للتمكني 
:  قالرضي اهللا عنه  الباهلي أمامة أيبدر سورة األنفال إمنا نزل لعالج هذا األمر اخلطري فعن ص

 حني نزلت بدر أصحاب معشر فينا :  فقال األنفال عنرضي اهللا عنه  الصامت بن عبادة سألت
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل وجعله أيدينا من اهللا فانتزعه خالقناأ فيه وساءت النفل يف اختلفنا
.  )3( السواء على يقول بواء عن املسلمني بني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقسمه وسلم  

لذلك فإن القرآن الكرمي مل يترك أسلوباً من األساليب إال واستعمله يف تقبيح هذه الرزية الكبرية 
منفرة جتعل املسـلم   وأطلق على املتشبثني ا املتعلقني بفتنتها أوصافاً. وهي الركون إىل الدنيا 

فمرة يطلق عليهم القـرآن الكـرمي ـ    ، العاقل يأىب أن تطلق عليه واحدة من هذه األوصاف 
وإِنَّ منكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللّه علَي إِذْ لَم {قال تعاىل ـ املبطئني  

قَد يعلَم اللَّه الْمعـوقني  {قال تعاىل  ـاملعوقني   ـوتارة يطلق عليهم  .  )4(} داأَكُن معهم شهِي
أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخـوف  ـ   منكُم والْقَائلني لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلًا

نظُري مهتأَيلَقُوكُم رس فوالْخ بفَإِذَا ذَه توالْم نم هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع وردت كونَ إِلَي
 ى اللَّه يِسريابِأَلِْسنة حداد أَشحةً علَى الْخيرِ أُولَئك لَم يؤمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَ

                                 
  . صحيح:  األلباين عنه قال.  3462رقم احلديث )  296/  2( أبو داود أخرجه  )1(
  . صحيح:  األلباين عنه قال.  4297رقم احلديث )  514/  2( أبو داود أخرجه  )2(
   . لغريه حسن:  ؤوطااألرن شعيب قال عنه . 22799رقم احلديث )  322/  5( أمحد أخرجه  )3(
  .  72/ رة النساء سو )4(



 

ونَ يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْت الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ في الْأَعرابِ يسـأَلُ ـ 
قـال   ـالقاعدين   ـوتارة يطلق عليهم  .  )1(} عن أَنبائكُم ولَو كَانوا فيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَليلًا

يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللّه بِأَموالهِم الَّ {تعاىل 
اللّه دعو كُالةً وجرد يندلَى الْقَاعع أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللّهفَض أَنفُِسهِموسى  الْحن

 ـالكـاذبني    ـوتارة يطلق عليهم  .  )2(} وفَضلَ اللّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما
.  )3(} عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذين صدقُواْ وتعلَم الْكَـاذبِني {قال تعاىل 

التحذير منه حىت يتوجـه بـه إىل    ن القرآن يبدأُ ويعيد يفكر سابقاً فإذُ ولعظم هذا الذنب كما
ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحيـاة  {فيقول تعاىل  الرسول األكرم 

ال جتعل يا حممد لزهرة الـدنيا  " ومعىن اآلية .  )4(} ىالدنيا لنفْتنهم فيه ورِزق ربك خير وأَبقَ
أبلغ من ال تنظرن ألن الذي ميد بصره إمنا حيمله على ذلـك   )وال متدن  (فإنه ال بقاء هلا  وزناً

اآلية متناسقة مع ما قبلها وذلـك أن اهللا  و. حرص مقترن والذي ينظر قد ال يكون ذلك معه 
مم السالفة مث توعدهم بالعذاب املؤجل مث أمر نبيه باالحتقار وخبهم على ترك االعتبار باأل تعاىل

عن أمواهلم وما يف أيديهم من الدنيا إذ ذلك منصرم عنهم  واإلعراضلشأم والصرب على أقواهلم 
أي ثواب اهللا على الصـرب وقلـة    )وأبقى  ورزق ربك خري (مث ساله فقال . صائر إىل خزي 

وقيل يعين ذا الرزق ما يفتح اهللا على املؤمنني من . بقى والدنيا تفىن ألنه ي، املباالة بالدنيا أوىل 
  .  )5(" البالد والغنائم 

فإن البعض ممن يف . ـ مواالة بعض املسلمني ألعداء اهللا من اليهود والنصارى ومن شاكلهم 4
به ورجـف  قلبه مرض إذا رأى قلة املسلمني وقلة عدم وكثرة الكافرين وكثرة عدم اخنلع قل

فؤاده خوفاً وهلعاً فتراه يسارع إىل مواالة هؤالء الكفرة ظناً منه بأن ذلك سيحول بينه وبـني  

                                 
  .  20ـ  18/ سورة األحزاب  )1(
  .  95/ سورة النساء  )2(
  .  43/ سورة التوبة  )3(
  .  131/ سورة طه  )4(

  ) .  263ـ   262 /11( تفسري القرطيب : انظر  )5(



 

الوقوع يف مهاوي الردى ومل يدر هذا البائس أنه إمنا يقع يف مستنقع اخليانة ويتردى يف وحـل  
هود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْي{قال تعاىل . النفاق 

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمـ   و  ضـري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت
ا دنيبصى أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي   هنـدع ـنرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَن ي ى اللّهسةٌ فَعرآئ
نيمادن فُِسهِمي أَنواْ فرا أَسلَى مواْ عبِحصينهى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن " حيث .  )1(}فَي

أن بعضـهم أوليـاء    مواالة اليهود والنصارى الذين هم أعداء اإلسالم وأهله قاتلهم اهللا مث أخرب
عن عياض و. اآلية  )ومن يتوهلم منكم فإنه منهم (  بعض مث دد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال

أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى يف رضي اهللا عنه أمر أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه أن عمر 
ظ هل أنـت  أدمي واحد وكان له كاتب نصراين فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا حلفي

قارئ لنا كتابا يف املسجد جاء من الشام فقال إنه ال يستطيع فقال عمر أجنب هو قال ال بـل  
يا أيها الذين آمنوا ال تتخـذوا   (  نصراين قال فانتهرين وضرب فخذي مث قال أخرجوه مث قرأ 

ديـا أو  ليتق أحـدكم أن يكـون يهو  : قال عبد اهللا بن عتبة .  اآلية )اليهود والنصارى أولياء 
يا أيها الذين آمنـوا ال تتخـذوا اليهـود     (قال فظنناه يريد هذه اآلية ، نصرانيا وهو ال يشعر 

 (أي شك وريب ونفاق  ) فترى الذين يف قلوم مرض (وقوله تعاىل . اآلية  )والنصارى أولياء 
شـى أن  يقولـون خن  (أي يبادرون إىل مواالم ومودم يف الباطن والظاهر  )يسارعون فيهم 

أي يتأولون يف مودم ومواالم أم خيشون أن يقع أمر من ظفـر الكـافرين    )تصيبنا دائرة 
 (قـال اهللا تعـاىل   . باملسلمني فتكون هلم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك 

يعين  )أو أمر من عنده  ( يعين القضاء والفصل  وقيليعين فتح مكة  )فعسى اهللا أن يأيت بالفتح 
يعين الذين والوا اليهـود والنصـارى مـن     )فيصبحوا (  يهود والنصارىضرب اجلزية على ال

أي على ما كان منهم مما مل جيـد   )نادمني  (من املواالة  )على ما أسروا يف أنفسهم  (املنافقني 
الدنيا  عنهم شيئا وال دفع عنهم حمذورا بل كان عني املفسدة فإم فضحوا وأظهر اهللا أمرهم يف

لعباده املؤمنني بعد أن كانوا مستورين ال يدرى كيف حاهلم فلما انعقدت األسباب الفاضـحة  

                                 
  .  52ـ  51/ سورة املائدة  )1(



 

هلم تبني أمرهم لعباد اهللا املؤمنني فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أم من املؤمنني وحيلفـون  
هؤالء الـذين  ويقول الذين آمنوا أ (على ذلك ويتأولون فبان كذم وافتراؤهم وهلذا قال تعاىل 

  .  )1(" )  أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين
  :األسباب اخلارجية    

اجلاهلية كلها قد وقفت يف وجـه الـدعوة    نرى أنأما بالنسبة لألسباب اخلارجية فإننا       
ومل تتوقف أبداً ، قها لكن الدعوة مضت تشق طري، اإلسالمية بكل رجاهلا وأسلحتها وعاداا 

ولقد استخدم الكفـر  . وهول املكر والكيد ، مع شدة املقاومة وعنف اإلفساد وإجرام الوسيلة 
ولكن ماذا يغين كل ذلـك  ، كل طاقاته وعبقرية رجاله ومكر دهاته ومال أغنيائه وقوة شبابه 
اللّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن و{أمام قوة اهللا رب العاملني الذي تكفَّل بنصرة دينه والتمكني ألهله 

فمنذ اللحظة األوىل اليت أَعلن فيها اإلسالم عن وجوده وهو يتعرض . )2(}أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ
والكالم عن املكايد واملؤامرات اليت تعـرض هلـا   . ملؤامرات من قبل أعدائه ال دأ وال تتوقف 

ويف كـل  ، م حافل باملواجهات بينه وبني أعدائه املتآمرين عليه فتاريخ اإلسال، اإلسالم يطول 
فمكايد أعداء اإلسالم ال ميكن أن ينكر وجودهـا أو  . مرة كان اإلسالم خيرج منتصراً شاخماً 

كما ال جيوز أيضاً أن جنعل منها مشجباً نعلق عليه أخطاءنا ، تأثريها على مسرية العمل لإلسالم 
حبيث ، هناك من يهولون من أمر القوى اخلارجية وتأثريها " عىن قيل أن ويف هذا امل. وتقصرينا 

وحنـن  ، ليس هناك تأثري ألي قوة خارجية : وهناك من يقولون . نبدو وكأننا ال اختيار لنا قط 
والواقع أن هناك فعالً تأثريات خارجية تؤثر بقوة على كثري مـن  . الذين نصنع مصرينا بأيدينا 

إن الذي يراجع ما حكاه القرآن . " )3(" ا أحياناً ضغوطاً علنية وأحياناً خفية أمورنا تضغط علين
الكرمي من حرب أهل الكتاب لإلسالم واملسلمني من خالل سورة البقرة وآل عمران والنسـاء  

يطلع على املدى الواسع املتطاول الذي أداروا فيه املعركة مع هذا الدين يف ، وغريها .. واملائدة 
وقامت ، والذي يراجع التاريخ بعد ذلك منذ اليوم الذي استعلى فيه اإلسالم باملدينة . معناد لئي

                                 
   ) . 69 /2( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  . 21/ سورة يوسف  )2(
  .  13/ لقاءات وحماورات للدكتور يوسف القرضاوي : انظر  )3(



 

يدرك كذلك مدى اإلصرار العنيد على الوقوف هلذا الدين وإرادة ، له دولة إىل اللحظة احلاضرة 
ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية يف العصر احلـديث مـن ألـوان    . حموه من هذا الوجود 

لكيد أضعاف ما استخدمته طوال القرون املاضية وهي يف هذه الفترة بالذات تعـاجل  احلرب وا
وحتسب أا تدخل معه يف املعركة األخرية الفاصلة ؛ لذلك تسـتخدم  ، إزالة هذا الدين جبملته 

" باإلضافة إىل ما استحدثته مجلة واحـدة  ، مجيع األساليب اليت جربتها يف القرون املاضية كلها 
ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّـاراً  {هذا تصديق قوله تعاىل و.  )1(

دعن بأَنفُِسهِم م ندع نا مدسح قالْح ملَه نيبا ت{وقوله تعاىل . )2(}م   كُملُونقَـاتالُـونَ يزالَ يو
ومناوئة أعداء اهللا من اليهود والنصارى لإلسالم .  )3(}م عن دينِكُم إِن استطَاعواْ حتى يردوكُ

  :   وهذه املناوئة تتخذ صوراً عدة من أشهرها ، وأهله هي أعظم هذه العوائق 

  . مكايد اليهود العاملية / 1

ذلك . رية النصر تعترب مكايد اليهود العاملية من أخطر العوائق اخلارجية اليت تعترض مس
أن اليهود من أشد الناس عداوة وبغضاً لإلسالم واملسلمني وذلك بشهادة اهللا سبحانه وتعاىل 

فهم حياربون  )4(}يهود والَّذين أَشركُواْلَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْ{حيث قال
احلرب كل اإلمكانيات ويوظفون هلا كل الطاقات  اإلسالم وأهله أشد احلرب ويرصدون هلذه

وشرح نفسيام ، ولقد حتدث القرآن الكرمي كثرياً عن اليهود . ويستخدمون فيها كل الوسائل 
فإن تاريخ أمة من األمم مل يشهد ما . وليس مصادفة أن يفصل القرآن الكرمي هذا . الشريرة 

للهداة ؛ فقد قتلوا وذحبوا ونشروا باملناشري  شهد تاريخ بين إسرائيل من قسوة وجحود وتنكر
. وعصوا أبشع معصية ، وقد كفروا أشنع الكفر واعتدوا أشنع االعتداء . عدداً من أنبيائهم 

ولذلك قدم اهللا تعاىل .  )5(وكان هلم يف كل ميدان من هذه امليادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل 
                                 

  . من سورة األعراف  157عند تفسري آية )  1378/  3( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  .  109/ سورة البقرة  )2(
  .  217/ سورة البقرة  )3(
  .  82/ سورة املائدة  )4(
  .  27/ معركتنا مع اليهود لسيد قطب : انظر  )5(



 

، وما ذاك إال ألن كفر اليهود كفر عناد وجحود  "اليهود يف عداوم للمسلمني على غريهم 
حىت مهّوا ، وهلذا قتلوا كثرياً من األنبياء ، وتنقص حلملة العلم ، وغمط للناس ، ومباهتة للحق 

وألَّبوا عليه أشباههم من ، ومسوه وسحروه ، بقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مرة 
ومذهب اليهود أنه جيب إيصال "  )1(" بعة إىل يوم القيامة املشركني ـ عليهم لعائن اهللا املتتا

فإن قدروا على القتل فذاك وإال فبغصب املال ، الشر إىل من خيالفهم يف الدين بأي طريق كان 
وقدم اهللا تعاىل عداوة اليهود على غريهم "  )2(" أو بالسرقة أو بنوع من املكر والكيد واحليلة 

ألم قد مرنوا على تكذيب األنبياء وقتلهم وعلى العتو واملعاصي وذلك ، وجعلها أشد وأقوى 
. واستشعارهم اللعنة وضرب الذلة واملسنة ؛ فتحررت عداوم وكيدهم وحسدهم وخبثهم ، 

ولذلك قلَّ ، إشعار بصعوبة إجابتهم إىل اخللق ، ويف وصف اهللا تعاىل إياهم بأم أشد عداوة 
أول من واجه الدعوة اإلسالمية بالعداء والكيد واحلرب يف  واليهود هم.  )3(" إسالم يهود 

فهم . لقد كانوا حرباً على اجلماعة املسلمة منذ اليوم األول .. املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها 
وهم .. الذين احتضنوا النفاق واملنافقني يف املدينة وأمدوهم بوسائل الكيد لإلسالم واملسلمني 

وهم الذين تولوا .. ني وواعدوهم وتآمروا معهم على اجلماعة املسلمة الذين حرضوا املشرك
كما تولوا بث الشبهات والشكوك ، حرب اإلشاعات والدس والكيد يف الصف املسلم 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم يف احلرب . وحول القيادة ، والتحريفات حول العقيدة 
لتعرف من هم أعداؤها ؟ وما ، للجماعة املسلمة فلم يكن بد من كشفهم. املعلنة الصرحية 

ولقد علم . طبيعتهم ؟ وما تارخيهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة املعركة اليت ختوضها معهم ؟ 
كما كانوا أعداء هدى اهللا يف ، اهللا تعاىل أم سيكونون أعداء هذه األمة يف تارخيها كله 

ومع أن .  )4(ووسائلهم كلها مكشوفة ، وفاً ماضيهم كله؛ فعرض هلذه األمة أمرهم كله مكش
إال أم ردوا لإلسالم ، اإلسالم قد وسع اليهود بعدما ضاقت م امللل واحملن على مدار التاريخ 

                                 
  ) .  86/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  ) .    56/  12( التفسري الكبري للرازي : انظر  )2(
  ) .  4/  4( البحر احمليط أليب حيان : انظر  )3(
  .من سورة املائدة  25ـ 19عند تفسري آية )  868/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )4(



 

فألَّبوا على الدولة اإلسالمية الناشئة كل ، مجيله عليهم أقبح الكيد وأألم املكر منذ اليوم األول 
ويقُولُونَ {احوا جيمعون القبائل املتفرقة حلرب اجلماعة املسلمة قوى اجلزيرة العربية املشركة ور

وملا غلبهم اإلسالم بقوة احلق استداروا .  )1(}للَّذين كَفَرواْ هؤالء أَهدى من الَّذين آمنواْ سبِيالً
فل سبحانه ومل يسلم من هذا الدس إال كتاب اهللا الذي تك، يكيدون له بدس املفتريات يف كتبه 

وإثارة الفنت عن طريق استخدام حديثي ، ويكيدون له بالدس بني صفوف املسلمني . حبفظه 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه يف . العهد باإلسالم ومن ليس هلم فقه من مسلمة األقطار 

ع أحناء األرض حىت انتهى م املطاف أن يكونوا يف العصر األخري هم الذين يقودون املعركة م
وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية يف هذه احلرب ، اإلسالم يف كل شرب على وجه األرض 

ويشنوا حرباً صهيونية صليبية على ، وهم الذين يقيمون األوضاع ويصنعون البطال ، الشاملة 
ولقد كانت احلرب اليت شنها اليهود على اإلسالم أطول .  )2(كل جذر من جذور هذا الدين 

فإذا مسعنا اهللا سبحانه . مداً وأعرض جماالً من تلك اليت شنها عليه غريهم من أعداء اإلسالم أ
ويقدم اليهود على .  )3(}يهود والَّذين أَشركُواْلَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْ{يقول 

ي فإننا ندرك طرفاً من حكمة اهللا تعاىل يف تقدمي مث راجعنا هذا الواقع التارخي، الذين أشركوا 
إم هذه اجلبِلَّة النكدة الشريرة اليت ينغل احلقد يف صدورها على . اليهود على الذين أشركوا 

ومل يغلب هذه .. وأهل دينه منها ، فيحذر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، اإلسالم وبين اإلسالم 
ولن خيلّص العامل من هذه اجلبلة ، اإلسالم وأهله يوم كانوا أهله اجلبِلة النكدة الشريرة إال 

  .  )4(النكدة إال اإلسالم يوم يفيء أهله إليه 
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  .  51/ سورة النساء  )1(
  ) .  961ـ  960/  2( رآن يف ظالل الق: انظر  )2(
  .  82/ سورة املائدة  )3(
  ) .  962ـ  961/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )4(



 

. " وميثل الصليبية الغرب النصراين وسائر الكنائس املنتشرة يف أرجاء العامل على اختالف مذاهبها
حفظ لليهود وقفتهم النكدة لإلسالم منذ اليوم األول الذي دخل وإذا كان الواقع التارخيي قد 

فإن هذا الواقع قد . فيه اإلسالم املدينة يف صورة كيد مل ينته ومل يكف حىت اللحظة احلاضرة 
حفظ ذلك للنصارى الصليبني أم اختذوا من اإلسالم موقف العداء منذ وقعة الريموك بني جيش 

ولقد جتلت أحقاد الصليبية على اإلسالم وأهله يف احلروب .  )1(" املسلمني وجيوش الروم 
كما جتلت يف حروب اإلبادة اليت شنتها الصليبية ، الصليبية املشهورة طوال قرنني من الزمان 

مث يف محالت االستعمار والتبشري على املمالك اإلسالمية ، على اإلسالم واملسلمني يف األندلس 
ولقد استخدم الصليبيون كل الوسائل يف حتقيق . لعامل كله أخرياً مث يف ا، يف أفريقيا أوالً 

ومل ينته . أهدافهم يف القضاء على اإلسالم واملسلمني من غزو عسكري إىل محالت تبشريية 
عدا تركيا ، القرن التاسع عشر امليالدي إال وكانوا قد احتلوا كل األرض اإلسالمية تقريباً 

وكان الدافع األول واألساسي هلم يف محالم اإلجرامية . )2(ية وبعض أجزاء من اجلزيرة العرب
. وقد أوضح اهللا تعاىل هذا الدافع يف أكثر من آية .. هم حقدهم الدائم على اإلسالم واملسلمني 

دا من عند أَنفُِسهِم ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حس{قال تعاىل 
دعن بم قالْح ملَه نيبا ت{وقال سبحانه .  )3(}مىوضرلَن ت ارصالَ النو ودهالْي نكى عتى ح

مهلَّتم بِعت{وقال جلّ شأنه .  )4(}تع وكُمدري ىتح كُملُونقَاتالُونَ يزالَ يو ينِكُمن د إِن
  .  )5(}استطَاعواْ

هذا ولقد ظلت اليهودية العاملية والصليبية العاملية حليفتني يف حرب اإلسالم ـ على كل ما 
والَّذين {بينهما من أحقاد ـ ولكنهم كانوا يف حرم لإلسالم كما قال عنهم العليم اخلبري 

                                 
  . سورة املائدة  82عند تفسري آية )  966/  2( املرجع السابق : انظر  )1(
  .  190/ واقعنا املعاصر حملمد قطب : انظر  )2(
  .  109/ سورة البقرة  )3(
  . 120/ سورة البقرة  )4(
  .  217/ سورة البقرة  )5(



 

هيونية والصليبية وال افتراق بني هذا املعسكر وال فرق بني الص )1(}اْ بعضهم أَولياء بعضٍكَفَرو
  . )2(وذاك يف الكيد لإلسالم واحلقد عليه واحلرب الذاتية اليت ال تفتر على امتداد الزمان

الوسائل غري العسكرية اليت يتخذها أعداء : يقصد بالغزو الفكري . الغزو الفكري / 3
لقد بني .  )3(سلمني عن التمسك بإسالمهم وصرف امل، اإلسالم إلزالة مظاهر احلياة اإلسالمية 

واخلري ، اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي قاعدة مهمة حددت الصراع األبدي بني احلق والباطل 
ن دينِكُم إِن والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم ع{فقال تعاىل ، والشر حىت تقوم الساعة 

سالح من أخطر األسلحة اليت يواجه ا أعداء اإلسالم األمة : لغزو الفكري وا . )4(}استطَاعواْ
وقد بني سبحانه أن الغزو .. اإلسالمية لطمس هويتها وخلعها من جذورها وإبعادها عن دينها 

 فمع إشراق نور اإلسالم. )5(}تنةُ أَكْبر من الْقَتلِوالْف{الفكري أشد فتكاً من السيف فقال تعاىل 
وما كان ينطفئ هليبها إال ليشتعل من ، كانت املواجهات املسلحة بينه وبني أعدائه  اإلسالم
كانوا يتساءلون عن سر ، ويف كل مرة كان يتجرع فيها أعداء اإلسالم مرارة اهلزمية . جديد 

وأن ، فأدركوا أن العقيدة اإلسالمية هي سر قوة املسلمني ، قوة املسلمني وسبب انتصارام 
كما وقر .. ومل ينهزموا إال حينما ختلّوا عنه ، مل ينتصروا إال حينما متسكوا باإلسالم املسلمني 

بل ، يف قلوم أن مواجهة املسلمني بالقوة ال فائدة منها فقد جربوها مرات عديدة فلم تفلح 
، فما عليهم إال أن يبحثوا عن سالح آخر يواجهون به املسلمني . كانوا دائماً هم اخلاسرون 

وهكذا . جدوا أن أمضى سالح ميكن أن يقوم ذا الدور اخلطري هو سالح الغزو الفكري فو
واجليوش اجلرارة ، حتولوا من الغزو العسكري إىل الغزو الفكري واستبدلوا املدفع بالقلم 

الفكرة والكلمة والرأي واحليلة : وكان سالحهم يف هذا الغزو ، باملبشرين واملستشرقني 
بهات وخالبة املنطق وبراعة العرض وشدة اجلدل ولدادة اخلصومة وحتريف والنظريات والش

                                 
  .  73/ سورة األنفال  )1(
  ) . لتجدن أشد الناس عداوة ( عند تفسري قوله تعاىل ) .  966/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )2(
  .   165/ واقعنا املعاصر حملمد قطب : انظر  )3(
  .  217/ سورة البقرة  )4(
  .  217/ سورة البقرة  )5(



 

وليتم تصفية ، وذلك لتأخذ املعركة وجهة أخرى غري الوجهة العسكرية ، الكلم عن مواضعه 
وهكذا يتبني لنا أن أعداء األمة اإلسالمية من اليهود . اإلسالم بتؤدة وأناة بال جلبة وال ضوضاء 

إمنا كانوا حياربوا ،  يكونوا حياربوا يف امليدان بالسيف والرمح فحسب والنصارى وغريهم مل
كانوا ..كانوا حياربوا بالدس والتشكيك وبنشر الشبهات وتدبري املؤامرات .. أوالً يف عقيدا 

اول فيعملون فيها مع، يعمدون أوالً إىل عقيدا اإلميانية اليت منها انبثق كياا ومنها قام وجودها 
اهلدم والتوهني ذلك أم كانوا يدركون ـ كما يدركون اليوم ـ متاماً أن هذه األمة ال تؤتى 

وال يبلغ ، وال زم إال إذا هزمت روحها ، وال ن إال إذا وهنت عقيدا ، إال من هذا املدخل 
ه حاملة لرايته أعداؤها منها شيئاً وهي متمسكة بعروة اإلميان مرتكنة إىل ركنه وسائرة على ج

  .  )1(معتزة ذا النسب وحده ، منتسبة إليه حق االنتساب 

وعلى األمة اإلسالمية أن تدرك أن املعركة بينها وبني أعدائها هي قبل كل شيء معركة 
وحىت حني يريد أعداؤها أن يغلبوها على األرض واحملصوالت واالقتصاد ، هذه العقيدة 

أن يغلبوها على العقيدة ألم علموا ـ بالتجارب الطويلة ـ  فإم حياولون أوالً، واخلامات 
مدركة ، واألمة اإلسالمية مستمسكة بعقيدا ملتزمة مبنهجها ، أم ال يبلغون مما يريدون شيئاً 

ومن مثّ يبذل هؤالء األعداء وعمالؤهم جهداً جباراً يف خداع هذه األمة عن ، لكيد أعدائها 
وهم آمنون من ، منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغالل حقيقة املعركة ليفوزوا 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هلذه العقيدة والتشكيك فيها والتوهني . عزمة العقيدة يف الصدور 
ودت {ولكن لنفس الغاية القدمية . من عراها ؛ استخدم أعداؤها هذه الوسائل املترقية اجلديدة 

  . )3( )2(}الْكتابِ لَو يضلُّونكُم هلِطَّآئفَةٌ من أَ

وقد بني القرآن الكرمي أن اليهود والنصارى سيظلون حياربون اإلسالم واملسلمني 
قال .  ويكيدون هلم وال يساملوم وال يرضون عنهم إال أن جيحدوا عن دينهم ويتركوا حقهم 

                                 
  . عند مقدمته لتفسري سورة آل عمران )  354/  1( الل القرآن يف ظ: انظر  )1(
  .  69/ سورة آل عمران  )2(
  ) .  354/  1( يف ظالل القرآن : انظر  )3(



 

ولكن مع كل هذا الكيد .  )1(}رى حتى تتبِع ملَّتهم ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصا{تعاىل 
ومهما ، ومهما تدافعت معاوهلم فإا ستتحطم ، وكل هذا املكر فإن اإلسالم صامد قوي ، 

فاإلسالم هو كلمة اهللا تعاىل اليت ال تستطيع أن ، اندفعت سهامهم فإا سترتد إىل صدورهم 
فقطع ، ولقد تكفل اهللا سبحانه حبفظه وصونه . واملؤامرات تقف يف وجهه كل هذه احملاوالت 

الْيوم يئس {وأخرب عز وجل عن ذلك فقال ، بذلك على الكافرين كل أمل يف حماولة النيل منه 
وقد كتب اهللا له . يئسوا أن يبطلوه أو ينقصوه أو حيرفوه" أي .  )2(}ذين كَفَرواْ من دينِكُمالَّ

ولكنهم ال يغلبون على ، وقد يغلبون على املسلمني يف موقعة أو فترة ، ه البقاء الكمال وسجل ل
على ، ال يناله الدثور وال يناله التحريف ، فهو وحده الدين الذي يبقى حمفوظاً ، هذا الدين 

 ويمكُرونَ ويمكُر{قال تعاىل .  )3(وعلى شدة ما كادوا له ، كثرة ما أراد أعداؤه أن حيرفوه 
رِيناكالْم ريخ اللّهو {وقال تعاىل )4(}اللّهؤطْفونَ أَن يرِيدإِالَّ أَن  واْي ى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه ورن

علَم ما وقَد مكَر الَّذين من قَبلهِم فَللّه الْمكْر جميعا ي{. )5(}يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ
  .   )6(} تكِْسب كُلُّ نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لمن عقْبى الدارِ

  

  

  

  

  

                                 
  .  120/ سورة البقرة  )1(
  .  3/ سورة املائدة  )2(
  ) .  842ـ   841/  2( يف ظالل القرآن : انظر  )3(
  .  30/ سورة األنفال  )4(
  .  32/ التوبة سورة  )5(
  .  42/ سورة الرعد  )6(



 

  

  . مبشرات يف طريق النصر  

( قال صلى اهللا عليه وسلم ، هي األمور السارة اليت تبشر باخلري وتدل عليه : املبشرات 
كما جاء يف لسان العرب . اح باملبشرات ولذلك مسيت الري )1() مل يبق من النبوة إال املبشرات 

رسلَ الرياح ومن آياته أَن ي{قال تعاىل  )2(املبشرات الرياح اليت ب بالسحاب وتبشر بالغيث : 
اترشبواملقصود باملبشرات أمرين . )3(}م :  

هللا عليه وكذلك رسوله صلى ا. ما وعد اهللا تعاىل وبشر به يف القرآن الكرمي : األول 
  . وسلم يف أحاديثه الشريفة 

واليت تبشر بقرب وقوع النصر والتمكني ، الظواهر واإلرهاصات املوجودة حالياً : الثاين 
واملتدبر للقرآن الكرمي يدرك أنه يبث روح البشرى واألمل يف حياة األمة . لألمة اإلسالمية 

  . ياته وهو فياض ذا املعىن يف كثري من سوره وآ. اإلسالمية 

ونزلْنا علَيك {وتبشري املؤمنني هدف أساسي من أهداف هذا الكتاب العظيم قال تعاىل 
نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شانيبت ابت{وقال سبحانه . )4(}الْك لْكطس ت

أي إمنا حتصل اهلداية والبشارة من "  )5(}رى للْمؤمنِنيهدى وبشـ  آيات الْقُرآن وكتابٍ مبِنيٍ
لتبشر بِه الْمتقني وتنذر بِه قَوما {القرآن ملن آمن به وتبعه وصدقه وعمل مبا فيه كقوله تعاىل 

ال وبشارة املؤمنني حتصل يف الدنيا واآلخرة كما صرح بذلك القرآن الكرمي ق.  )7("  )6(}لُّدا

                                 
  .  6589رقم )  2564/  6( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
  ) .  62/  4( لسان العرب : انظر  )2(
  .  46/ سورة الروم  )3(
  .  89/ سورة النحل  )4(
  .  2ـ  1/ سورة النمل  )5(
  .  97/ سورة مرمي  )6(
  ) .  357/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )7(



 

لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة الَ تبديلَ ـ  الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ{تعاىل 
يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللّه اتمكَلكما أن التبشري هدف أساسي من بعثة نبينا حممد .  )1(}}ل
وما {وقال سبحانه . )2(}إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشريا ونذيرا { صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل

يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا {وقال عز وجل ،  )3(}أَرسلْناك إِلَّا مبشرا ونذيرا
وكان النيب صلى اهللا ، ملا نزلت هذه اآلية "  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. )4(}ونذيرا

انطلقا ( عليه وسلم قد أمر علياً ومعاذاً رضي اهللا عنهما أن يسريا إىل اليمن بعث إليهما؛ فقال 
يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ( فإنه قد نزل علي ، ويسرا وال تعسرا ، فبشرا وال تنفرا 

النيب صلى اهللا عليه وسلم حريصاً على بث روح األمل واالستبشار  ولقد كان.  )5()" ونذيرا 
وكان كثرياً ما يؤكد هلم أن اهللا ، حىت يف أشد حلظات الكرب ، والتفاؤل يف قلوب املؤمنني 

وميكن هلم فيها حىت صار هذا ، وسيورثهم األرض ، وسيعز أهله ، تعاىل سيظهر هذا الدين 
وإن من أعظم اآلفات خطراً على . ال ميارون فيها وال يشكون ،  األمر عقيدة راسخة يف قلوم

وأن تتملكهم مشاعر اهلزمية واالستسالم ، األمة اإلسالمية أن تسيطر عليهم روح اليأس والقنوط 
وما تفشى يف أمة إال أهلكها وأتى ، واحلقيقة أن اليأس داء خبيث ما سار يف جسد إال أكه .. 

  . عليها 

خطورة اليأس أن اهللا تعاىل قال يف حقه على لسان نبيه يعقوب عليه السالم  ولقد بلغ من
وقال أيضاً . )6(}إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ والَ تيأَسواْ من روحِ اللّه إِنه الَ ييأَس من روحِ اللّه{وأقره 

كما . )7(} من رحمة ربه إِالَّ الضآلُّونَ ومن يقْنطُ{على لسان نبيه إبراهيم عليه السالم وأقره 

                                 
  .  64ـ  63/ سورة يونس  )1(
  .  119/ سورة البقرة  )2(
  .  56/ سورة الفرقان  )3(
  .  45/ سورة األحزاب  )4(
  ) .  498/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
  .  87/ سورة يوسف  )6(
  .  56/ سورة احلجر  )7(



 

إذا ( حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من إشاعة روح اليأس والقنوط يف صفوف املسلمني فقال 
وقد ينظر الناظر إىل أحوال األمة اإلسالمية يف وقتها .  )1( )قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم 
ويوسوس الشيطان يف ، فيتسلل اليأس إىل قلبه ، داد كربتها الراهن فيدرك عظيم حمنتها واشت

يدرك أن هذه ، ويتدبر معانيه ، لكنه إذا ما رجع إىل كتاب اهللا تعاىل يتملّى آياته ، صدره 
وأن مع العسر ، األزمة إىل زوال حسب سنة اهللا تعاىل اليت تقضي أن الكرب إذا اشتد هان 

ومن أهم تلك البشائر .  )2(}إِنَّ مع الْعسرِ يسراـ  الْعسرِ يسرا فَإِنَّ مع{يسرا كما قال سبحانه 
:  

   .النصر والتمكني وعد من اهللا ال يتخلف عن األمة اإلسالمية / 1
املتدبر للقرآن الكرمي جيده حافالً باآليات الكرمية اليت تعد األمة اإلسالمية بالنصر والتمكني 

ولقد كانت آية واحدة كافية إلقرار ، لك الوعد مؤكداً يف صور كثرية وجيد ذ، والغلبة والعلو 
هذه احلقيقة ولكن اهللا تعاىل حبكمته أراد أن ميأل قلوب املؤمنني بالثقة واألمل حىت ال ينقطع م 

والقرآن الكرمي منذ أنواره األوىل . اليأس يف حمنة من احملن أو يف مرحلة من مراحل االستضعاف 
ويبني هلم أن الفلك ، واملستقبل املرجى ، ملكي يوجه أنظار املسلمني إىل الغد املأمول يف العهد ا

، والضعيف قد يقوى ، واملنتصر قد ينهزم ، فاملهزوم قد ينتصر . واألحوال تتغري ، يتحرك 
ويرتبوا بيتهم ملا يتمخض عنه الغد القريب ، وعلى املسلمني أن يهيئوا أنفسهم . والدوائر تدور 

ففي سورة القمر على سبيل املثال جند فيها قول اهللا تعاىل تطميناً . فكل آت قريب ، البعيد  أو
وديداً للمشركني وهم أولو القوة والشوكة والعدد والعدة ، للمؤمنني وهم املستضعفون 

}ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهياآلية الكرمية ومسعها ملا نزلت هذه " قال ابن كثري يف تفسريه  )3(} س
أي مجع يهزم ؟ أي مجع يغلب ؟ فلما كان يوم بدر : قال متعجباً  ومسعها عمر بن اخلطاب 

                                 
  .  2623رقم )  2024/  4( أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
  .  6ـ  5/  سورة الشرح )2(
  .  45/ سورة القمر  )3(



 

فعرف عمر ) سيهزم اجلمع ويولون الدبر ( يثب يف الدرع وهو يقول  رأى عمر رسول اهللا 
  .  )1(تأويلها يومئذ 

عد اهللا تعاىل له وألمته بالنصر يدرك أنه كان شديد الثقة يف و والقارئ املتأمل لسرية النيب 
. حىت يف أحلك الظروف وأقسى املواقف  ولقد كانت هذه الثقة مالزمة له . والتمكني 

ويعدهم ، يف مبدأ دعوته يف مكة يعرض اإلسالم على القبائل ويطلب نصرم  ولقد كان 
ويؤكد هذه ، يغرس هذا اليقني يف قلوب أصحابه  وكان .  )2(بوراثة ممالك كسرى وقيصر 

 شكونا إىل رسول اهللا : فعن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال . احلقيقة للناس أمجعني 
كان ( أال تستنصر لنا ؟ أال تدعو لنا ؟ فقال : قلنا له ، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة 

سه فيشق اثنني الرجل فيمن قبلكم يحفر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيوضع على رأ
وما ، ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من حلم أو عصب ، وما يصده ذلك عن دينه 

واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال . يصده ذلك عن دينه 
أنه قال  وعن عدي بن حامت . )3() ولكنكم تستعجلون ، خياف إال اهللا أو الذئب على غنمه 

أما إين أعلم الذي مينعك من . يا عدي بن حامت (  قال يل رسول اهللا :  قصة إسالمه يف
قلت )  أتعرف احلرية ؟. تقول إمنا اتبعه ضعفة الناس ومن ال قوة له وقد رمتهم العرب. اإلسالم 

من فوالذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا األمر حىت خترج الظعينة ( قال . مل أرها وقد مسعت ا : 
: قلت : قال ) وليفتحن اهللا كنوز كسرى بن هرمز ، احلرية تطوف بالبيت يف غري جوار أحد 

قال عدي ) وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد ، نعم كسرى بن هرمز ( قال ! كنوز ابن هرمز ؟ 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى ، فهذه الظعينة تأيت من احلرية تطوف يف غري جوار أحد : 
وآيات اهللا اليت تعد بالنصر .  )4(قاهلا  ذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ألن رسول اهللا وال، 

  : والتمكني وتبشر به كثرية جدا فمنها 

                                 
  ) .    267/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  ) .  180/  2( الروض األنف للسهيلي : انظر  )2(
  .  3416رقم )  1322/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(
  .  18286رقم )  257/  4( وأخرجه أمحد يف مسنده  3400رقم )  1316/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )4(



 

. )1(}ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ{قوله تعاىل  
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما { قوله تعاىل 

دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسنأَم هِمفوخ 
قال الربيع بن .  )2(}يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

وأصحابه مبكة حنواً من عشر سنني يدعون إىل  كان النيب : أنس عن أيب العالية يف هذه اآلية 
،  هاجروا إىل املدينة وأذن هلم يف القتال مث، اهللا تعاىل سراً وهم خائفون وال يؤمرون بقتال 

فصربوا على ذلك ما شاء ، فكانوا يف املدينة خائفني ميسون يف السالح ويصبحون يف السالح 
يا رسول اهللا أبد الدهر حنن خائفون هكذا؟ أما يأيت علينا : مث إن رجالً من الصحابة قال ، اهللا 

لن تصربوا إال يسرياً حىت جيلس الرجل (  اهللا  يوم نأمن فيه ونضع عنا السالح ؟ فقال رسول
وأنزل اهللا هذه اآلية فأظهر اهللا نبيه على جزيرة العرب ) منكم يف املأل العظيم ليست فيه حديدة 

بأنه سيجعل أمته خلفاء األرض  فهذا وعد من اهللا تعاىل لرسوله .  )3(فأمنوا ووضع السالح 
وختضع هلم العباد و وليبدلنهم من بعد ، وم تصلح البالد ، أي أئمة الناس والوالة عليهم ، 

وقد فعله تبارك وتعاىل ـ وله احلمد واملنة ـ فإنه ، خوفهم ـ من الناس ـ أمناً وحكماً فيهم 
  مل ميت حىت فتح اهللا عليه مكة وخيرب والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكماهلا .

وصاحب ، وهاداه هرقل ملك الروم ، عض أطراف الشام وأخذ اجلزية من جموس هجر ومن ب
مث ملا مات . مصر واإلسكندرية ـ وهو املقوقس ـ وملوك عمان والنجاشي ملك احلبشة 

 واختار اهللا له ما عنده من الكرامة ؛ قام باألمر بعده خليفته أبو بكر الصديق  رسول اهللا 
ففتح ، سالم إىل بالد فارس والشام ومصر وبعث جيوش اإل،  فلم شعث ما وهى بعد موته 

ومن اهللا .. وتوىف اهللا الصديق واختار له ما عنده من الكرامة ، اهللا عليهم كثرياً من هذه البالد 
فقام باألمر بعده قياماً تاماً مل ، على أهل اإلسالم بأنْ ألْهم الصديق أن يستخلف الفاروق عمر 

وفتح اهللا يف أيامه البالد الشامية ، يف قوة سريته وكمال عدله يدر الفلك بعد األنبياء على مثله 
                                 

  .  105/ سورة األنبياء  )1(
  .  55/ سورة النور  )2(
  .  188/ أسباب الرتول للواحدي : انظر  )3(



 

وتقهقر ، وأهانه غاية اإلهانة ، وديار مصر على آخرها وقهر فارس وكسر كسرى ، بتمامها 
وقصر قيصر وانتزع يده عن بالد الشام واحندر إىل القسطنطينية وأنفق ، إىل أقصى مملكته 

كما أخرب بذلك ووعد به رسول اهللا عليه من ربه أمت ، هللا يف سبيل ا) كسرى وقيصر ( أمواهلما 
مث ملا كان عهد عثمان بن عفان امتدت املمالك اإلسالمية إىل أقصى . سالم وأزكى صالة 

وقربص وبالد ، ففُتحت بالد املغرب إىل أقصى ما هنالك األندلس ، مشارق األرض ومغارا 
وقُتل كسرى ، ناحية املشرق إىل أقصى بالد الصني  القريوان وغريها مما يلي البحر احمليط ومن

وجبِي اخلراج من املشارق ، وفتحت مدائن العراق وخراسان واألهواز ، وباد ملكه بالكلية 
وهلذا ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا .  واملغارب إىل حضرة أمري املؤمنني عثمان بن عفان 

  ا  إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها( قالوسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها ، ومغار
وظلّ متحققاً وواقعاً ما قام املسلمون ، ولقد حتقق وعد اهللا تعاىل لألمة اإلسالمية مرة . )2( )1() 

على شرط اهللا ـ اإلميان والعمل الصاحل والعبادة ـ ووعد اهللا تعاىل مذخور لكل من يقوم على 
إمنا يبطئ النصر واالستخالف والتمكني لتخلف شرط . قيامة الشرط من هذه األمة إىل يوم ال

أو يف تكليف من تكاليفه ، اهللا الذي شرطه على األمة اإلسالمية يف جانب من جوانبه الفسيحة 
  .  )3(الضخمة 

وإِنَّ جندنا ـ  ونَإِنهم لَهم الْمنصورـ  ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني{قوله تعاىل  
إم هلم املنصورون ـ وإن جندنا هلم ( املراد بالكلمة هي قوله تعاىل "  )4(}لَهم الْغالبونَ

وإمنا مساها كلمة وهي كلمات ؛ ألا ملا انتظمت يف معىن واحد كانت يف حكم ) الغالبون 
  .     )5(" لدنيا واآلخرة واملراد املوعد بعلوهم على عدوهم يف ا: مث قال . كلمة مفردة 

                                 
  .  2889رقم )  2215/  4( أخرجه مسلم  )1(
  ) .  302ـ  301/  3( ابن كثري تفسري : انظر  )2(
  ) . 2530ـ  2529/  4( يف ظالل القرآن : انظر  )3(
  .  173ـ  171/ ت سورة الصافا )4(
  ) . 30/  4( تفسري النسفي : انظر  )5(



 

ولقد استقرت جذور العقيدة يف األرض وقام بناء اإلميان ، إن الوعد قائم وكلمة اهللا قائمة " 
وعلى الرغم من التنكيل ، وعلى الرغم من تكذيب املكذبني ، على الرغم من مجيع العوائق 

لك يف كل دعوة خيلص فيها وكلمة اهللا تعاىل لعباده املرسلني متحققة كذ. بالدعاة واملتبعني 
وقامت يف ، إا غالبة منصورة مهما وضعت يف سبيلها العوائق . اجلند ويتجرد هلا الدعاة 

، وقوى الدعاية واالفتراء ، ومهما رصد هلا الباطل من قوى احلديد والنار ، طريقها العراقيل 
إىل الوعد الذي وعده اهللا وقوى احلرب واملقاومة وإن هي إال معارك ختتلف نتائجها مث تنتهي 

  . ولو قامت قوى األرض كلها يف طريقه ، لرسله والذي ال يتخلف 

سنة ماضية ، هذا الوعد سنة من سنن اهللا الكونية .. الوعد بالنصر والغلبة والتمكني 
وكما يتعاقب الليل والنهار يف األرض على ، كما متضي الكواكب والنجوم يف دوراا املنتظمة 

ولكنها ـ أي كلمة اهللا ـ ، وكما تنبثق احلياة يف األرض امليتة يرتل عليها املاء ، زمان مدار ال
مرهونة بتقدير اهللا حيققها حني يشاء وقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إىل أعمار البشر احملدودة 

  . ولكنها ال تتخلف أبداً ، 

وف من صور النصر والغلبة وقد تتحقق يف صورة ال يدركها البشر؛ ألم يطلبون املأل
  . وال يدركون حتقق السنة يف صورة جديدة إال بعد حني 

ويريد اهللا ، وقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة جلند اهللا وأتباع رسله 
ولو تكلف اجلند من املشقة وطول األمد ، فيكون ما يريده اهللا ، صورة أخرى أكمل وأبقى 

  .  )1(" رون أكثر ما كانوا ينتظ

"         )2(}إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد{قوله تعاىل  
ونصر . أي يوم القيامة ) ويوم يقوم األشهاد (  )3(" واألشهاد مجع شاهد وهم األنبياء واحلفظة 

وأما النصر يف الدنيا فقد . يف اآلخرة أمر ال جيادل فيه أحد من املؤمنني اهللا لرسله والذين آمنوا 

                                 
  ) .   3002ـ  3001/  5( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  .  51/ سورة غافر  )2(
  ) .  77/  4( تفسري النسفي : انظر  )3(



 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة ( وإن وعد اهللا قاطع . يكون يف حاجة إىل جالء وبيان 
ومنهم من يهاجر من ، بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ) الدنيا ويوم يقوم األشهاد 

، وفيهم من يستشهد ، وأن املؤمنني فيهم من يسام العذاب .. ه مكذوباً مطروداً أرضه وقوم
فأين وعد اهللا هلم بالنصر يف احلياة الدنيا ؟ ويدخل . وفيهم من يعيش يف كربٍ وشدة واضطهاد 

ولكن الناس يعيشون ظواهر األمور . الشيطان للنفوس من هذا املدخل ويفعل بالقلوب األفاعيل
وحيز حمدود ، إن الناس يعيشون بفترة قصرية من الزمان . ن قيم كثرية وحقائق مهمةويغفلون ع
فأما املقياس الشامل فإنه يعرض القضية يف الرقعة .. وهي مقاييس بشرية صغرية ، من املكان 

ولو . وال بني مكان ومكان ، وال يضع احلدود بني عصر وعصر ، الفسيحة من الزمان واملكان 
ية االعتقاد واإلميان يف هذا اال لرأيناها تنتصر من غري شك وانتصار قضية نظرنا إىل قض

  .  )1(االعتقاد انتصار ألصحاا 

هو ـ  يرِيدونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ{قوله تعاىل  
.  "  )2(} لَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَالَّذي أَرسلَ رسو

لقد أمت اهللا نوره يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقامت اجلماعة اإلسالمية صورة حية 
ن حقيقة يف عامل صورة ذات معامل واضحة مرسومة ال نظرية يف بطون الكتب ولك.. واقعة 
ورضي هلم اإلسالم ديناً ، وأمت اهللا نوره فأكمل للمسلمني دينهم وأمت عليهم نعمه ، الواقع 

فتمت . ويرضى أحدهم أن يلقى يف النار وال يعود إىل الكفر ، حيبونه وجياهدون يف سبيله 
، حلني واآلخر وما تزال هذه احلقيقة تنبعث بني ا. حقيقة الدين يف القلوب ويف األرض سواء 

وتنبض وتنتفض قائمة على الرغم من كل ما جرد على اإلسالم واملسلمني من حرب وكيد 
  . وتنكيل وتشريد وبطش شديد ؛ فإن نور اهللا تعاىل ال ميكن أن تطفئه األفواه 

هو الذي  أرسل ( لقد جرى قدر اهللا أن يظهر هذا الدين فكان من احلتم أن يكون 
ولقد متت إرادة اهللا ) احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون رسوله باهلدى ودين 

                                 
  ) . 3859/  5( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  .  9ـ  8/ سورة الصف  )2(



 

ودانت له معظم الرقعة املعمورة يف األرض يف مدى قرن من ، فظهر هذا الدين على الدين كله 
مث زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إىل قلب آسيا وأفريقية حىت دخل فيه بالدعوة ، الزمان أو أقل 

وما يزال ميتد هذا الدين ، دخلوا يف إبان احلركات اجلهادية األوىل  اردة مخسة أضعاف من
وما تزال هلذا الدين ، بنفسه على الرغم من كل من يرصد له يف أحناء األرض من حرب وكيد 

أدوار يف تاريخ البشرية يؤديها ظاهراً بإذن اهللا تعاىل على الدين كله ؛ حتقيقاً لوعد اهللا الذي ال 
  .  )1(مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ، عبيد املهازيل تقف له جهود ال

على محل األمانة اليت اختارهم ، هذا ولقد كانت تلك اآليات حافزاً للمؤمنني واملخاطبني ا 
اهللا هلا وكانت تطميناً لقلوم وهم ينفذون قدر اهللا يف إظهار دينه الذي أراده اهللا أن يظهر وما 

وستظل يف األجيال القادمة مثل هذه ، ناً لقلوب املؤمنني الواثقني بوعد رم تزال حافزاً ومطمئ
ومن .      )2(املشاعر حىت يتحقق وعد اهللا مرة أخرى يف واقع احلياة بإذن اهللا رب العاملني 

خالل آيات اهللا احملكمة وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثابتة يتضح أن وعد اهللا 
وسنة ، وهو وعد قائم يف كل حلظة وحقيقة قائمة مل تنسخ " ر والتمكني ال يتخلف تعاىل بالنص

وتثق يف ذلك الوعد ، وليس على الفئة املؤمنة إال أن تطمئن إىل هذه احلقيقة . ماضية ال تتوقف 
وتصرب حىت يأذن اهللا تعاىل وال تستعجل وال تقنط ، وتأخذ لألمر عدته اليت يف طوقها كاملة ، 

ولقد حتقق هذا الوعد مرة على يد رسول اهللا "  )3(" ل عليها األمد املغيب يف علم اهللا إذا طا
ولكن ملا ختلى ، صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه ومن جاء من بعد فترة طويلة من الزمان 

ولكن ليس هذا اية .. املسلمون عن إسالمهم أو عن بعضه صاروا إىل ما هم عليه اآلن 
اهللا تعاىل قائم ينتظر العصبة املسلمة اليت حتمل الراية ومتضي مكملة للمسرية إن وعد . املطاف 

، وال جيوز أن ينقصنا اليقني يف العاقبة احملتومة . اليت ابتدأها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 
" ا العاقبة اليت يشري إليها كل شيء من حولنا على الرغم من مجيع املظاهر اخلادعة اليت حتيط بن

                                 
  ) . 3558/  6( يف ظالل القرآن : انظر  )1(
  ) . 3558/  6( املرجع السابق : انظر  )2(
  .من سورة آل عمران   12عند تفسري آية )  372/  1( املرجع السابق : انظر  )3(



 

فما دامت األمة اإلسالمية تسري يف الطريق الصحيح ؛ فإا ستصل بإذن اهللا تعاىل إىل .  )1(
وإن . النصر والتمكني حسب ما وعد به اهللا سبحانه وبشر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 على املسلمني أن يوقنوا أم لن حيققوا نصراً وال متكيناً حىت يرجعوا إىل اإلسالم شكالً
وحىت يرتفعوا إىل ، ويقيموا حيام كلها على منهاجه وشريعته .. ومضموناً ومجلة وتفصيالً 

ويوم أن يكونوا كذلك فإن .. املستوى الذي يكونوا معه ـ حزب اهللا ـ و ـ جند اهللا ـ 
م فَإِنَّ حزب اللّه ه{اهللا تعاىل يقوهلا كلمة وهي صادقة ألن اهللا عز وجل هو الذي يقوهلا 

  .  )3(}وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ{ )2(} الْغالبونَ

  . ايار األنظمة اجلاهلية : املبشر الثاين من املبشرات بنصر اهللا / 2

كل األنظمة اليت ختالف منهج اهللا تعاىل ودينه الذي : واملقصود باألنظمة اجلاهلية 
اجلاهلية وحضارات الغرب املادية من أكرب  وايار األنظمة. ارتضاه خللقه وهو اإلسالم 

ذلك أن سقوط هذه األنظمة وايار تلك احلضارات يكشف القناع . مبشرات النصر والتمكني 
وأومهها أم يستطيعون أن ، عن الزيف الكبري الذي انطلى على البشرية ردحاً من الزمان 

  . ني لفطرته اليت فطر الناس عليهاأو مصادم، يعيشوا بعيداً عن منهج اهللا الذي وضعه خللقه 

وايار هذه احلضارات وتلك األنظمة يأيت متشياً مع سنن اهللا الكونية اليت قضت الك 
ذلك أن األساس الذي . وهو أمر طبيعي حتمي ؛ مبقتضى مشيئة اهللا تعاىل ، الظاملني وتدمريهم 

قال تعاىل . ء وال يصمد هلا قامت عليه هذه األنظمة أساس هش ضعيف ال يقاوم عوامل الفنا
}ه فرفَا جش لَىع هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نارٍ أَفَم

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي نف بِه ارهقرآن الكرمي يدعو إىل وهلذا جند ال. )4(}فَان
النظر والتأمل يف مصارع الغابرين واالعتبار بالسابقني كما يلفت األنظار إىل كثري من أخبار 

                                 
  . من التوبة  23عند تفسري آية رقم )  1644/  3( املرجع السابق : انظر  )1(
  .  56/ سورة املائدة  )2(
  .  173/ سورة الصافات  )3(
  .  109/ سورة التوبة  )4(



 

وما {فتجده يقول بعد أن ذكر قصة يوسف عليه السالم . األمم املاضية ليكون فيها عربة وعظة 
هِم مي إِلَيوحاالً نإِالَّ رِج كلن قَبا ملْنسأَر فواْ كَينظُرضِ فَيي اَألرواْ فِسريي ى أَفَلَملِ الْقُرأَه ن

لَقَد كَانَ {ويقول .  )1(}كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار اآلخرة خير لِّلَّذين اتقَواْ أَفَالَ تعقلُونَ
ما كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ 

وقال بعد أن عرض ألخبار قوم صاحل ولوط عليهما  )2(} كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ
ويف أعقاب قصة نوح . )3(} مجرِمنيكَانَ عاقبةُ الْ قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف{السالم

قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ {عليه السالم مع قومه قال 
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهر{وقال بعد أن ذكر ما حدث بني الفرس والروم .  )4(}الْآخ لَمأَو

وقال بعد أن عرض ملوقف . )5(}قبةُ الَّذين من قَبلهِميِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عا
فرعون وجنوده مع موسى وأخيه هارون عليهما السالم وما حاق بآل فرعون من سوء العذاب 

نَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَكْثَر منهم وأَشد قُوةً أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَا{
  . )6(}وآثَارا في الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ 

والقرآن الكرمي ملا دعى إىل السري والنظر يف أخبار األمم السابقة املنهارة ؛ أشار إىل أن 
وإمنا القصد هو التأمل والفقه والتبصر واالنتفاع ، لك ليس جمرد التنقل والتسلية الغرض من ذ

وتدبر أحوال األمم واحلضارات كيف تقوم وكيف تنهار ؟ وكيف ، بسنن اهللا تعاىل يف الوجود 
، تتقلب بني ازدهار واحندار ؟ واهللا تعاىل يطلب من الناس أن يلتفتوا إىل هذه األدوار املتعاقبة 

وتلقي الدروس العملية منها حىت ال يقع ، يكون هلم وعي حصيف يوجههم إىل االنتفاع ا وأن 
فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ فَهِي {قال تعاىل . الالحقون فيما وقع فيه السابقون 

                                 
  . 109/ سورة يوسف  )1(
  .  111/ سورة يوسف  )2(
  .  69/ سورة النمل  )3(
  .  20/ سورة العنكبوت  )4(
  .  9/ سورة الروم  )5(
  .  82/ سورة غافر  )6(



 

يدشرٍ مقَصو طَّلَةعبِئْرٍ ما وهوشرلَى عةٌ عاوِيـ  خ قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَروا فِسريي أَفَلَم
يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في 

ا وهي مكذبة أي كم من قرية أهلكناه) فكأين من قرية أهلكناها " ( واملعىن  )1(}الصدورِ
أي )  وبئر معطلة ( قد خربت منازهلا وتعطلت حواضرها ) فهي خاوية على عروشها ( لرسلها 

أي منيف ) وقصر مشيد(ال يسقى منها أحد وال يرِدها بعد كثرة وارديها واالزدحام عليها 
عقلون فتكون هلم قلوب ي( أي بأبدام وفكرهم أيضا ) أفلم يسريوا يف األرض ( مرتفع حصني 

وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإا ال ، وإمنا عمى البصرية ، أي ليس العمى عمى البصر ) ا 
تتحدث ، إن مصارع الغابرين حياهلم شاخصة موحية "  )2(" تنفذ إىل العرب وال تدري ما اخلرب 

نطق هلم بلساا وت، فريوها فتوحي هلم بالعربة ) أفلم يسريوا يف األرض ( بالعرب وتنطق بالعظات 
البليغ ؛ فتكون هلم قلوب يعقلون ا ؛ فتدرك ما وراء هذه اآلثار الدوارس من سنة ال تتخلف 

" وال تتبدل أو آذان يسمعون ا فتسمع أحاديث األحياء عن تلك الدور املهدمة واآلبار املعطلة 
)3(  .  

 تتخلف وباقية مل والقرآن الكرمي يؤكد على أن هذا اإلهالك إمنا هو سنة مطردة ال
قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريواْ في اَألرضِ فَانظُرواْ {تنسخ ومستمرة ال تتوقف قال تعاىل 

 كَذَّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواخلطاب يف هذه اآلية الكرمية يوجه األنظار إىل واحدة من . )4(}كَي
واليت يطلب من الناس أن يتدبروها حىت ال ، ا احلياة البشرية تلك السنن الربانية اليت جيري اهللا 

فهي عاقبة معروفة وحمتومة وإن . وهذه السنة هي عاقبة املكذبني على مدار التاريخ . يقعوا فيها 
فما وقع منها فيما مضى من زمان . والسنن اليت حتكم احلياة واحدة . اختلفت طرقها وصورها 

                                 
  .  46ـ  45/ سورة احلج  )1(
  ) . 228/  3( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  ) .  2430/  4( يف ظالل القرآن : انظر  )3(
  .  137/ سورة آل عمران  )4(



 

وما انطبق على املكذبني من قبل فسينطبق من بعد على هؤالء ، ان فسيقع يف غريه من كل زم
  .  )1(}دمر اللَّه علَيهِم وللْكَافرِين أَمثَالُها{املكذبني وعلى كل املكذبني 

ويف موضع آخر من كتاب اهللا يتوجه اخلطاب إىل املكذبني من قريش بصفة خاصة وكل 
ة ليمعنوا النظر يف آثار األمم البائدة واحلضارات اهلالكة ؛ املكذبني يف كل زمان بعد صفة عام
أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن {يقول سبحانه . ليكون هلم يف ذلك العربة والعظة 

دهِم ملَياء عما السلْنسأَرو كِّن لَّكُممن ا لَمضِ مي اَألرف ماهكَّنن مرِي مجت ارها اَألنلْنعجا وارر
رِينا آخنقَر مهدعن با مأْنشأَنو وبِهِمم بِذُناهلَكْنفَأَه هِمتححيث يعظ اهللا تعاىل يف هذه .  )2(}ت

اآلية الكرمية وحيذر املكذبني املخاطبني يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف كل عهد ؛ أن 
الذين كانوا أشد ، من النكال الدنيوي ما حلّ بأشباههم ونظرائهم من القرون السابقة  يصيبهم

منهم قوة وأكثر مجعاً وأكثر أمواالً وأوالداً واستعالًء يف األرض وعمارة هلا ولكن ما أغىن عنهم 
ن متنعمني كما أن اهللا تعاىل نبه املسلمني أال ينخدعوا بتقلب الكافري.  )3(كل ذلك من اهللا شيئاً 

الَ يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَرواْ {يف طول البالد وعرضها فما هذا التمتع إال عرض زائل قال تعاىل 
ي الْبِالَدـ  فادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتينهى اهللا سبحانه عن " حيث . )4(} م

وإمهال اهللا إياهم مع شركهم وجحودهم نعمه ، ر ـ يف البالد االغترار بضرم ـ أي الكفا
فعما ، ال تنظر إىل ما هؤالء مترفني فيه من النعمة والغبطة والسرور " أي  )5(" وعبادم غريه 

فإمنا مند هلم فيما هم فيه ، ويصبحون مرنني بأعماهلم السيئة ، قليل يزول هذا كله عنهم 
فَمهلِ {وقال سبحانه .  )6(}نمتعهم قَليلًا ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَليظ{قال تعاىل . استدراجاً 

                                 
  .  10/ سورة حممد  )1(
  .  6/ سورة األنعام  )2(
  ) . 125/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  .  197ـ  196/ سورة آل عمران  )4(
  ) . 217/  4( تفسري الطربي : انظر  )5(
  .  24/ سورة لقمان  )6(



 

وهكذا يتجلى بوضوح أن القرآن الكرمي يركز .  )2("  )1(}فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا{
ليقف املرء  وذلك.. كثرياً على ذكر مصارع الغابرين ويكرر هذا األمر يف شىت سوره الكرمية 

أين قوم نوح ؟ وأين عاد : أمام هذه اآليات واألخبار اليت حتكي أنباء هؤالء القوم ويتساءل 
ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد ؟  وأين مثود الذين جابوا الصخر بالواد ؟ وأين فرعون 

ساد ؟ وأين غريهم ممن ال ذو األوتاد ؟ أين هؤالء مجيعاً الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الف
  .  )3(} إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد{يعلمهم إال اهللا ؟ لقد صب عليهم ربك سوط عذاب 
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وهي . ظاهرة الصحوة اإلسالمية من أكرب مبشرات النصر والتمكني لألمة اإلسالمية 
ء من جهة بعد اجلهد اجلاهد الذي بذلته الصهيونية على مدى فهي جتي. حدث تارخيي له داللته 

وجتيء من جهة ، ما يقرب من قرنني من الزمان لزحزحة األمة اإلسالمية عن دينها وسلخها منه 
وقد بدأت تيأس من حضارا املادية اجلافة وبدأت ، أخرى والبشرية يف أحد منعطفاا التارخيية 

وظاهرة الصحوة اإلسالمية ظاهرة صحية وطبيعية وداللتها واضحة  . )4(تتطلع إىل خملّصٍ جديد 
واألصل يف ديارنا هو اإلسالم مهما شرد ، فهي عودة إىل الفطرة ورجوع إىل األصل ، واضحة 

ويف ساعة العسرة واشتداد . منه املبتدأ وإليه املنتهى ، أو ضلل عنه املضللون ، عنه الشاردون 
يأس ؛ ال جيد الناس إال دينهم يهرعون إليه ويلوذون به والتباس السبل وغلبة ال، الكربة 

والصحوة اإلسالمية مبظاهرها املختلفة .  )5(ويستمدون منه روح القوة وأمل احلياة ونور الطريق 
كما أا ليست رد فعل لظروف ، املختلفة وتياراا الظاهرة واخلفية ليست عارضة أو طارئة 

إمنا هي امتداد طبيعي لرسالة ، أو غري ذلك ، ية أو نكسة عسكر، أو أوضاع اجتماعية ، معينة 
وإا تعين ـ فيما تعين . األمة جاءت من العمق التارخيي وامتدت إىل اجلذور األصيلة لعقيدا 

                                 
  .  17/ سورة الطارق  )1(
  ) .      443/  1( سري ابن كثري تف: انظر  )2(
  .  14/ سورة الفجر  )3(
  . 12/ واقعنا املعاصر حملمد قطب : انظر  )4(
  . 201/ الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف ليوسف القرضاوي : انظر  )5(



 

ـ استمرار التواصل احلضاري اإلسالمي من خالل الطائفة اليت عناها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ال تزال طائفة من أميت ظاهر( بقوله 

وظن الناس فترة أن ، ولقد بذل االستعمار أقصى ما كان مستطيعاً أن يبذل .  )2( )1() ظاهرون 
وأن هذه األمة اإلسالمية قد نامت إىل غري يقظة ؛ فإذا ا تنتفض يف ، االستعمار قد أفلح 

وهي ، فهي قادرة على جتديد نفسها ، األمة اإلسالمية  وهذه طبيعة. صحوة إىل غري سبات 
وإن كانت يعتريها من األسقام ما يضعف فيها اإلميان ويبعد ا عن املنهج احلق ؛ إال أن من 

وقد أخرب بذلك . رمحة اهللا تعاىل أنه يقيض هلا من اددين واملصلحني من جيدد هلا أمر دينها 
إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد ( م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وهي أن هذه األمة اليت طال : ولقد أدرك أعداء اإلسالم هذه احلقيقة الكربى . )3() هلا دينها 
، رقادها البد هلا من بعث ؛ ألن جذوة اإلميان ما زالت متقدة يف القلوب وإن عالها الرماد 

وهذا ما أقلق أعداء اإلسالم ، مل يف طياا عوامل بقائها وضتها وألن األمة اإلسالمية حت
والذين ال خيشون ، وأعداء الصحوة اإلسالمية الذين تتميز قلوم حقداً على اإلسالم واملسلمني 

لذلك باتوا . إال أن يستيقظ اإلميان يف صدور الرجال ؛ فيضيع بذلك ملكهم وتذهب رحيهم 
ون إلجهاض الصحوة اإلسالمية ويعملون بكل ما يستطيعون من قوة وخيطط، يكيدون لإلسالم 

دمروا ( ليحبطوا حماولة البعث اإلسالمي اليت يتهيأ العامل هلا اآلن ويصرخون بأعلى أصوام 
والشك أن مظاهر الصحوة اإلسالمية بادية لكل ذي عينني يف كل ) . اإلسالم أبيدوا أهله 

وبدأت ترتفع يف كل أحناء ، رى اهلاوية اليت كاد يسقط فيها بقاع العامل الذي بدأ يستيقظ وي
وما من يوم مير إال ويلمع يف األفق فجر جديد وأمل . الدنيا صيحات تدعو إىل العودة إىل اهللا 

وهذا واضح من . وستظل خبري حىت يرث اهللا البالد والعباد ، مشرق ؛ فاألمة اإلسالمية خبري 

                                 
  .  160/ سبق خترجيه يف صفحة  )1(
  .هـ  1414جملة الوعي اإلسالمي الكويتية عدد ربيع اآلخر : انظر  )2(
  . صحيح : قال عنه األلباين  4291رقم )  512/  2( أخرجه أبو داود يف سننه  )3(



 

أميت مثل املطر ال يدرى آخره خري أم ( لم الذي يقول فيه    حديث النيب صلى اهللا عليه وس
  .  )1() أوله 

  . شرط أساسي يستتبعه النصر  

الَّذين ـ  أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير{قال تعاىل 
رِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَن ي ق

اللَّه لَقَوِي صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثريا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ 
الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ ـ  زعزِي

ففي اآلية األخرية احتراز رباين للجماعة املؤمنة ألن استعجال .  )2(}الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
وهذا ، حتقيقه أو إجابته فال تقوم بشرائطه ألا مل تستكمل بعد مؤهالته النصر قد يترتب على 

عسى ربكُم أَن {االحتراز أجاب به موسى عليه السالم قومه املتعجلني للنصر فأجام بقوله 
مكنتم تتكربون فرمبا إذا . )3(}يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في اَألرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ

وبالتايل تستحقون اإلزالة من منصب القيادة إىل . وتتجربون يف األرض كما فعل من سبقكم 
  .  أن تستكملوا هذه املؤهالت مرة أخرى ومن مثّ يكون الدوران يف حلقة مفرغة 

  

  

  

  

  

                                 
 12349رقم )  130/  3( وأخرجه أمحد ، صحيح : قال األلباين  2869رقم )  152/  5( أخرجه الترمذي  )1(

  . حديث حسن : قال شعيب األرناؤوط 
  .  41ـ  39/ سورة احلج  )2(
  .  129/ سورة األعراف  )3(



 

  

                                                                                   

  . النصر واهلزمية سنةعلى  تطبيقات قرآنية: املبحث الثالث 

وقد أرشد إىل ، إن اهللا سبحانه وتعاىل قد جعل من سنته نصر املؤمنني وهزمية الكافرين 
ولقد ضرب املسلمون األوائل يف عهد . ما يؤهلهم هلذا ا لنصر ؛ من قوة مادية أو قوة معنوية 

وخافهم عدوهم ألم خشوا اهللا ، ده املثل الرائع يف ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن بع
والدارس للقرآن الكرمي واملطلع على السنة النبوية . فخشيهم كل شيء والن هلم كل شيء 

  . والقارئ لسرية سلف هذه األمة وأقواهلا يدرك هذه احلقيقة إدراكاً تاماً 

مل تكن بالتفوق على األعداء فاالنتصارات اليت حققها املسلمون عرب تارخيهم ايد 
. وإمنا كانت بروحهم املعنوية العالية اليت غرسها اإلميان وتأييد اهللا هلم ، بكثرة العدد والعدة 

فأكثر املعارك ... وإن كان ال ينسى أثر القوة املادية واملهارة يف استعمال السالح وخفة احلركة 
، ولكن النصر يكون للمؤمنني ، اً عليهم اليت خاضها املسلمون كان العدو فيها يتفوق مادي

  . وذلك ألم حققوا أسباب النصر فحقق اهللا سنته فيهم بنصرهم 

ولذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدون من بعده والقادة يف 
  . املعارك حيرصون كل احلرص على القوة املعنوية ويؤججوا يف صدور املؤمنني 

( املشركون من املسلمني يف غزوة بدر قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم      فعندما دنا
. يا رسول اهللا : فقال عمري بن احلمام األنصاري ) قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض 

ما حيملك على قولك ( فقال . بخ بخ : قال ) نعم ( قال ! جنة عرضها السماوات واألرض ؟
) فإنك من أهلها ( قال . يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها  ال واهللا: قال ) بخ بخ 

لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إا : مث قال ، فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن 
  .  )1(فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتل حىت قتل : قال . حلياة طويلة 

                                 
  .  178/ سبق خترجيه يف صفحة  )1(



 

ما : قبل بدء معركة الريموك جندياً يقول وهذا خالد بن الوليد رضي اهللا عنه قد مسع 
ما أقل الروم وأكثر املسلمني إمنا تكثر اجلند بالنصر : فقال خالد ! أكثر الروم وأقل املسلمني 

  . )1(وتقل باخلذالن ال بعدد الرجال 

وإال فوالذي ال إله : وكتب خالد بن الوليد ألهل فارس يطلب منهم اإلسالم أو اجلزية 
  .  )2(ليكم قوماً حيبون املوت كما حتبون احلياة غريه ألبعثن إ

: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لعمر وهو يستشري املسلمني يف معركة اوند 
وإن ، فإنا مل نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكنا كنا نقاتل بالنصر ، وأما ما ذكرت من عددهم 

هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز   .هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه لكثرة وال قلة 
  .)3(فنحن على موعود من اهللا واهللا منجز وعده وناصر جنده ، وأيده باملالئكة حىت بلغ ما بلغ

ولقد كان لقوة املسلمني املعنوية األثر الكبري والفعال يف نفوس أعدائهم حبيث كانوا 
رسوالً إىل ملك الصني يطلب عونه  فعندما بعث يزدجرد. يهابون لقاء املؤمنني وإن كانوا قلة 

فصف يل صفة هؤالء القوم الذين أخرجوكم من : قال له ملك الصني ، يف قتال املسلمني 
وال يبلغ أمثال هؤالء القليل الذي تصف ، بالدكم ؟ فإين أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم 

مث كتب ، ت املؤمنني وسأله عن صفا. منكم فيما أمسع من كثرتكم إال خبري عندهم وشر فيكم 
إنه مل مينعين أن أبعث إليك جبيش أوله مبرو وآخره بالصني اجلهالة مبا حيق : معه إىل يزدجرد 

ولو ، ولكن هؤالء القوم الذين وصف يل رسولك صفتهم لو حياولون اجلبال هلدوها ، علي 
ال امجهم ما مل فساملهم وارض منهم باملساكنة و. خلى سرم أزالوين ما داموا على ما وصف 

  .   )4(يهامجوك 

  :       ومن التطبيقات القرآنية على حتقق سنة اهللا يف النصر واهلزمية ما يلي 

                                 
  ) .  337/  2( تاريخ الطربي : انظر  )1(
  ) .  343/  6( والبداية والنهاية البن كثري ، )  309/  2( املرجع السابق : انظر  )2(
  ) . 523/  2( املرجع السابق : انظر  )3(
  ) .  549/  2( املرجع السابق : انظر  )4(



 

  . غزوة حنني  

لَقَد نصركُم اللّه في مواطن كَثرية ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ {قال اهللا تعاىل 
ثُم أَنزلَ اللّه سكينته ـ  كُم شيئًا وضاقَت علَيكُم اَألرض بِما رحبت ثُم ولَّيتم مدبِرِينعن

علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنودا لَّم تروها وعذَّب الَّذين كَفَرواْ وذَلك جزاء 
رِينـ  الْكَافيمحر غَفُور اللّهاء وشن يلَى مع كذَل دعن بم اللّه وبتي 1(} ثُم(  .  

يذكر تعاىل للمؤمنني فضله عليهم وإحسانه لديهم يف نصره إياهم يف مواطن كثرية من " 
غزوام مع رسوله وأن ذلك من عنده تعاىل وبتأييده وتقديره ال بعددهم وال بعددهم 

لى أن النصر من عنده سواء قل اجلمع أو كثر فإن يوم حنني أعجبتهم كثرم ومع ونبههم ع
ن إال القليل منهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبري

مث أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى املؤمنني الذين معه ليعلمهم أن النصر من وسلم 
اده وإن قل اجلمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا عنده تعاىل وحده وبإمد

نة مثان من اهلجرة وذلك ملا وقد كانت وقعة حنني بعد فتح مكة يف شوال س. مع الصابرين 
امة أهلها وأطلقهم رسول من فتح مكة ومتهدت أمورها وأسلم عصلى اهللا عليه وسلم  فرغ

هوازن مجعوا له ليقاتلوه وأن أمريهم مالك بن عوف  فبلغه أناهللا صلى اهللا عليه وسلم 
النضري ومعه ثقيف بكماهلا وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بين هالل وهم قليل 
وناس من بين عمرو بن عامر وعون بن عامر وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء 

جيشه  اهللا عليه وسلم يف م وقضيضهم فخرج إليهم رسول اهللا صلىوالنعم وجاءوا بقضه
الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آالف من املهاجرين واألنصار وقبائل العرب ومعه الذين 
أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء يف ألفني فسار م إىل العدو فالتقوا بواد بني مكة 

 الوادي والطائف يقال له حنني فكانت فيه الوقعة يف أول النهار يف غلس الصبح احندروا يف
وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا مل يشعر املسلمون إال م قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال 

املسلمون  احد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك وىلوأصلتوا السيوف ومحلوا محلة رجل و

                                 
  .  27ـ  25/  سورة التوبة )1(



 

وهو راكب يومئذ قال اهللا عز وجل وثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدبرين كما 
يسوقها إىل حنر العدو والعباس عمه آخذ بركاا األمين وأبو سفيان بن احلارث  بغلته الشهباء

ا لئال تسرع السري وهو ينوا األيسر يثقاله بامسه عليه الصالة بن عبد املطلب آخذ بركا
ويقول يف  ) إيل عباد اهللا إيل أنا رسول اهللا( والسالم ويدعو املسلمني إىل الرجعة ويقول 

  : تلك احلال 

  . أنا بن عبد املطلب                                  كذب أنا النيب ال

وهذا يف غاية ما يكون من الشجاعة التامة أنه يف مثل هذا اليوم يف حومة الوغى وقد 
تصلح لفر وال لكر  انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة اجلري وال

ه بامسه ليعرفه من مل يعرفه صلوات ىل وجوههم وينووال هلرب وهو مع هذا أيضا يركضها إ
اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين وما هذا كله إال ثقة باهللا وتوكال عليه وعلما منه بأنه 

مث أنزل اهللا  (وهلذا قال تعاىل .  به ويظهر دينه على سائر األديان سينصره ويتم ما أرسله
( أي الذين معه  )وعلى املؤمنني  (باته على رسوله أي طمأنينته وث )سكينته على رسوله 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من ،  وهم املالئكة )مل تروها  وأنزل جنودا
قال مثانون فمنهم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو 

هم رضي اهللا عنهم مث أمر صلى اهللا يد وغريسفيان بن احلارث وأمين بن أم أمين وأسامة بن ز
يا أصحاب الشجرة : عمه العباس وكان جهري الصوت أن ينادي بأعلى صوته عليه وسلم 

يعين شجرة بيعة الرضوان اليت بايعه املسلمون من املهاجرين واألنصار حتتها على أن ال يفروا 
رة البقرة فجعلوا يا أصحاب سو: يا أصحاب السمرة ويقول تارة : عنه فجعل ينادي م 

حىت اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبيك وانعطف الناس فتراجعوا إىل رسول  لبيك يا يقولون يا
له ورجع إن الرجل منهم إذا مل يطاوعه بعريه على الرجوع لبس درعه مث احندر عنه وأرس

ى جتمعت شرذمة منهم عند رسول اهللا صلفلما ابنفسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دعا ربه  أمرهم عليه السالم أن يصدقوا احلملة وأخذ قبضة من تراب بعد مااهللا عليه وسلم 

مث رمى القوم ا فما بقي إنسان منهم إال  ) وعدتين اللهم أجنز يل ما( واستنصره وقال 



 

أصابه منها يف عينيه وفمه ما شغله عن القتال مث ازموا فاتبع املسلمون أقفاءهم يقتلون 
صلى اهللا عليه ألسرى جمندلة بني يدي رسول اهللا ون وما تراجع بقية الناس إال واويأسر
قد تاب اهللا  )مث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء واهللا غفور رحيم  (وقوله .  وسلم

على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمني وحلقوه وقد قارب مكة عند اجلعرانة وذلك 
عشرين يوما فعند ذلك خريهم بني سبيهم وبني أمواهلم فاختاروا بعد الوقعة بقريب من 

بني صيب وامرأة فرده عليهم وقسم األموال بني الغامنني  سبيهم وكانوا ستة آالف أسري ما
من اإلبل وكان من  مائةفأعطاهم  اإلسالمونفل أناسا من الطلقاء لكي يتألف قلوم على 

  .  )1("  ي واستعمله على قومه كما كانمجلة من أعطى مائة مالك بن عوف النضر

  . غزوة أحد  

حيث جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسني من الرماة على اجلبل وأمر عليهم عبد 
وأمرهم حبماية ظهور املسلمني وعدم مغادرة اجلبل يف أي حال من األحوال ، اهللا بن جبري 

خالف الرماة ، ملسلمون النصر على عدوهم وعندما حقق ا. حىت ولو رأوا املشركني ازموا 
وذكرهم أمريهم مبا قاله رسول اهللا ، أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزلوا عن اجلبل 

وبقي عبد اهللا بن جبري ومعه أقل من ، صلى اهللا عليه وسلم ولكنهم مل يذعنوا وعصوه 
بن الوليد خلو اجلبل من أكثر  وعندما رأى خيالة املشركني بقيادة خالد. عشرة على اجلبل 

فسار إىل اجلبل وصعد إليه وقاتل ، وأن الفرصة ساحنة الحتالله وتعديل املوقف ، الرماة 
مث باغت املسلمني من ، الرماة العشرة على اجلبل واستبسلوا يف الدفاع حىت استشهدوا مجيعاً 

هد عدد كبري من واستش، فتفرق املسلمون واحنل عقدهم ، اخللف وأوقع فيهم القتل 
  .     )2(كل ذلك ملخالفة الرماة أوامر الرسول القائد صلى اهللا عليه وسلم ، الصحابة 

 
 

                                 
  ) .  347ـ  344/  2( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  ) .  29/  9( وتفسري الرازي ، )  49ـ  46/  3( السرية النبوية البن كثري : انظر  )2(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : متهيد         

إن أزمة الناس احلقيقية يف هذا العصر تعود يف أصلها وأساسها إىل غياب اإلميان عن حيام 
وإن آثار هذه املأساة تتمدد لتشمل احلياة جبوانبها املختلفة سياسياً ، يف أنفسهم  وانتكاس الفطرة

ومتسك خبناق اإلنسان من كل اجتاه فيحاول اهلروب منها باملخدرات ، واجتماعياً واقتصادياً 
ومل يعد لألمن يف حياته ، وحيناً آخر باالنتحار والتخلص من احلياة ائياً ، واملسكرات حيناً 

فهناك فزع على األموال وفزع على األعراض واحلرمات وفزع من . م وال لون وال رائحة طع
ويف هذا اجلو تتطور ، نتائج الفوضى احليوانية يف عامل العالقات غري السوية وغري املشروعة 

  . اجلرمية بتطور وسائل العصر وتتقدم بتقدم أسلوب البحث والتقصي اجلنائي بل وتتفوق كثريا 



 

لنا الدراسات والتقارير ما آلت إليه أحوال تلك اتمعات اليت نفضت يدها من الدين وتنقل 
فكانت النتيجة أن ارتد ، وحصرته يف جانب املعابد لتخمد أنفاسه بني الوحشة والضياع 

  . الضياع إليها حني واجهت قضايا احلياة بغري دين 

فإننا جندها يف ، ة واالنتكاس الفطري وإذا كانت اجلرمية نتيجة حتمية لالحنرافات األخالقي
جمتمعات الرفاهية التكنولوجية ظاهرة بارزة وخطرية ال تقف عند حد السرقة أو السطو على 

،  إمنا أصبحت اجلرمية للجرمية ؛ اجلرمية لذاا ، املنازل واألفراد بغية احلصول على املال 
دومنا اعتبار ألبوة ، احملارم واألعراض  لتشمل االعتداء على، وتستشري يف مجيع جوانب اتمع 

  . أو بنوة 

ويعيش مقهوراً مأزوماً مفزعاً ، يف هذا اجلو املعبأ بالفزع واخلوف يعيش إنسان العصر احلديث 
ألنه يعيش يف جمتمع انتكست فيه فطرته وطمست ، دون أن جيد له يف اتمع ملجأً ومالذاً 

ويصرخ املصلحون واملفكرون اجلادون . غري أنياب وخمالب معامل إنسانيته فلم يبق لدى اإلنسان 
وهم يرون اتمع يسقط حنو اهلاوية ويطلبون النجدة واإلنقاذ بتقدمي البدائل اليت تكفل للناس 

ويف ساحات البحث العلمي يتباحث علماء النفس وعلماء . حداً ولو أدىن من اإلنسانية واألمان 
ول تشخيص املشكلة بغري أدواا وحياول الدخول إىل مكامن االجتماع كلٌّ يديل بدلوه حيا

أفكار بشرية حتمل بالضرورة طابع األرض ألن كل شيء فيها خيضع .. النفس من غري أبواا 
وحتتمل اخلطأ بأكثر مما حتتمل من الصواب ويبقى الباب موصداً والكل ، لقانون الزمان واملكان 

  . حوله يدور ويدور 

الكل حياول أن يطرق بابه والكل يفشل ألنه ال . هو اإلنسان متعدد اجلوانب  لغز كبري ذلكم
مفتاح ذلك اإلنسان اللغز ال حيدده إال خالق هذا . يطرق على الباب وال يعرف أين املفتاح 

فيها من اخلطأ أضعاف ، اإلنسان وال ميكن لعلل هذا اإلنسان أن تعاجل بأفكار من البشر 
ومن هنا وجب رد األمر لصاحبه ووجب أن يكون التعامل مع . صواب أضعاف ما فيها من ال

وذلك مدخل ال تدعو إليه ، هذا اإلنسان من خالل املنهج الذي حدده اهللا خالق هذا اإلنسان 



 

عاطفة دينية ؛ وإمنا حيتمه البحث العلمي ويدعو إليه التجرد من األهواء يف حبث قضايا اإلنسان 
 .  

  : املباحث التالية لفصل هذا وسوف يتضمن هذا ا

  .   سنةالالتعريف العام ب: املبحث األول 

   . السنة ذه  املتعلقةعرض اآليات : املبحث الثاين 

  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة : املبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .األمن واخلوف سنة التعريف العام ب: املبحث األول 

  .  تعريف األمن: أوالً  

  . لغة  تعريف األمن

. وأمنت غريي من األمن واألمان ، وقد أمنت فأنا آمن ، األمن واألمان واألمانة مبعىن 
، واإلميان مبعىن التصديق . واإلميان ضد الكفر . واألمانة ضد اخليانة . واألمن ضد اخلوف 

 فأما أمنته املتعدي فهو ضد أخفته ويف، آمن به قوم وكذب به قوم : يقال . وضده التكذيب 



 

ويقال رجل أمنة بالفتح للذي .  )1(}الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف{الترتيل 
ورجل أمنة أيضاً إذا كان يطمئن إىل كل واحد ويثق . يصدق بكل ما يسمع وال يكذب بشيء 

وقد أمنه . دخل يف أمانه : واستأمن إليه . وأمنته على كذا وأمتنته عليه مبعىن . يف كل أحد 
موضع : واملأمن ، بفتح اهلمزة وفتح امليم بعدها أي ال نؤمنك ) لست مؤمنا ( وقرأ . وآمنه 
من قراءة ) إم ال إميان هلم ( وقرئ يف سورة براءة . واألمن املستجري ليأمن على نفسه ، األمن 

ميان هنا اإلجارة واإل، أم إن أجاروا وأمنوا املسلمني مل يفوا وغدروا : بكسر األلف معناه 
الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً : ومؤمتن القوم . واألمانة واآلمنة نقيض اخليانة ألنه يؤمن أذاه 

االس باألمانة ( و         )2() املؤذن مؤمتن ( نقول أؤمتن الرجل فهو مؤمتن ويف األثر ، حافظاً 
االس ( الة الناس وصيامهم كما أن وهذا يعين أن املؤذن مؤمتن أي أمني على ص.  )4( )3() 

تعين الندب إىل ترك إعادة ما جيري يف الس من قول أو فعل فكأن ذلك أمانة عند ) باألمانة 
رجل أمني : ويقال . واألمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة واألمان . من مسعه أو رآه 

هو ذو الفضل ) بضم اهلمزة وتشديد امليم ( واألمان . وقيل مأمون أي به ثقة ، وأمان له دين 
ما أحسن أمنتك وأمنك : ويقال . األمان الذي ال يكتب ألنه أمي : وقال بعضهم . والدين 

  . بكسر مهزة االبن أي دينك وخلقك 
اإلميان : قال الزجاج ، وقد اتفق أهل العلم من اللغويني وغريهم أن اإلميان التصديق 

فمن كان ، واعتقاده وتصديقه بالقلب  وملا أتى به النيب ، شريعة إظهار اخلضوع والقبول بال
وهو الذي يرى أن أداء الفرائض ، على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غري مرتاب وال شاك 

، أي مبصدق  )5(}وما أَنت بِمؤمنٍ لِّنا{ويف الترتيل، واجب عليه ال يداخله يف ذلك ريب 
اإلميان ( قال      ويف احلديث أن رسول اهللا . ناً فهو مؤمن واإلميان مصدر أمن يؤمن إميا

                                 
  .  4/ سورة قريش  )1(
  . حيح ص: قال عنه األلباين .  207رقم )  402/  1( والترمذي ،  517رقم )  198/  1( أخرجه أبو داود  )2(
  .   14734رقم )  342/  3( وأخرجه أمحد ،  4869رقم احلديث )  684/  2( أخرجه أبو داود  )3(
  ) .  67/  5(  لسان العرب: انظر  )4(
  .  17/ سورة يوسف  )5(



 

واملؤمن من أمساء اهللا . واألمني القوي ألنه يوثق بقوته .  )1() وال دين ملن ال أمانة له ، أمانة 
معناه اللهم ، وهي مجلة مركبة من فعل واسم ، وآمني كلمة تقال يف إثر الدعاء ، تعاىل 

  .  )2(استجب يل 
أمن ـ أمناً وأماناً وأمانة وأمنة ـ اطمأن ومل خيف فهو آمن وأمني :  املعجم الوسيط وقال يف

أي صار ذا : وآمن إمياناً ، كان أمينا : ومنه أمن أمانة ، لك األمان ـ أي قد أمنتك : يقال 
ره واستأمن إليه استجا. وائتمن فالناً أمنه وآمنه وجعله أميناً على الشيء . أمن وبه وثق وصدقه 

  .  )3(ويقال استأمن احلريب أي استجار ودخل يف دار اإلسالم . وطلب محايته 
ه ودينه فنعين بكلمة األمن األمان واالستقرار واالطمئنان واهلدوء وصيانة ومحاية اإلنسان يف نفس

وعرضه وماله وممتلكاته كلها من أي عدوان يهدد أمنه ويروع حياته يف أي شأن من الشؤون 
قال . وتلك نعمة امنت اهللا ا على قريش حني أَمنت يف رحلتها من اجلوع واخلوف . كلها 
الَّذي ـ  عبدوا رب هذَا الْبيتفَلْيـ إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاء والصيف ـ  لإِيلَاف قُريشٍ{تعاىل 

فوخ نم مهنآموعٍ ون جم مهم4(} أَطْع(  .  
  : تعريف األمن اصطالحاً        
طمأنينة النفس وزوال اخلوف : وأصل األمن ،  )5(هو عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت: األمن 

وجيعل األمان تارة امساً للحالة اليت يكون  ،واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر ، اخلوف 
وتخونواْ {وتارة امساً ملا يؤمن عليه اإلنسان حنو قوله تعاىل ، عليها اإلنسان يف األمن 

كُماتانا حممد  صلى . أي ما ائتمنتم عليه  )6(}أَم واإلميان يستعمل تارة امساً للشريعة اليت جاء

                                 
  . حديث حسن : قال شعيب األرناؤوط .  12406رقم )  135/  3( أخرجه أمحد يف مسنده  )1(
  .)  34/  5 (لسان العرب : انظر  )2(
  .)  98/  3( املعجم الوسيط : انظر  )3(
  . 4ـ  1/ سورة قريش  )4(
  .  37/ التعريفات للجرجاين : انظر  )5(
  .  27/ سورة األنفال  )6(



 

ويوصف به كل من  )1(}ذين هادواْ والصابِؤونَذين آمنواْ والَّالَّ{اهللا عليه وسلم وعلى ذلك 
 )2(}مشرِكُونَ ثَرهم بِاللّه إِالَّ وهموما يؤمن أَكْ{دخل يف شريعته مقراً باهللا ونبوته وعلى هذا 

ذلك و، وتارة يستعمل على سبيل املدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق 
حتقيق بالقلب وإقرار باللسان وعمل حبسب ذلك باجلوارح وعلى هذا : باجتماع ثالثة أشياء 

" قال ابن تيمية رمحه اهللا .  )4( )3(}أُولَئك هم الصديقُونَ والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله{قوله تعاىل 
،  غريمها وال الصاحل العمل باسم وال المساإل باسم مقرون غري مفرداً يذكر تارةً مياناإل مـاس

 )5(؟  مياناإل وما سالماإل ما:  جربائيل حديث يف كقوله سالمباإل ماإ مقروناً يذكر وتارة
قَالَت { وجل عز وقوله )6(}الْمؤمنِني والْمؤمناتإِنَّ الْمسلمني والْمسلمات و{تعاىل وكقوله

فَأَخرجنا من كَانَ فيها من { تعاىل وقوله )7(}وا ولَكن قُولُوا أَسلَمناقُل لَّم تؤمنالْأَعراب آمنا 
نِنيمؤـ  الْمنيملسالْم نم تيب را غَييها فندجا والصاحل العمل مع مياناإل ذكر وكذلك )8(}فَم 
 ماإو )9(}نواْ وعملُواْ الصالحاتالَّذين آم إِنَّ{تعاىل كقوله القرآن من مواضع يف وذلك الصاحل
يرفَعِ اللَّه {هولوق )10(}أُوتوا الْعلْم والْإِميانَوقَالَ الَّذين {تعاىل كقوله العلم أوتوا بالذين مقروناً

 اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينفيهم دخل فقد آمنوا نالذي ذكر وحيث )11( }الَّذ 
والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند { تعاىل قال خيارهم مإف العلم أوتوا الذين

                                 
  .  69/ سورة املائدة  )1(
  .  106/ سورة يوسف  )2(
  .  19/ سورة احلديد  )3(
  ) .  26ـ  25/  1( املفردات يف غريب القرآن : انظر  )4(
  .  8رقم )  36/  1( أخرجه مسلم يف صحيحه  )5(
  .  35/ سورة األحزاب  )6(
  .  14/ سورة احلجرات  )7(
  .  36ـ  35/ سورة الذاريات  )8(
  .  277/ سورة البقرة  )9(
  .  56/ سورة الروم  )10(
  .  11/ سورة اادلة  )11(



 

أُنزِلَ من يك وما لَّكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَ{وقال )1(}ربنا 
كل{  يقول مث والصابئني والنصارى هادوا بالذين مقرونا املؤمنني لفظ أيضاً ويذكر)2(}قَب نم

 مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر ندع مهرأَج محاً فَلَهاللَ صمعرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نآم
 يف همعم كما همعم اآلخر ميانواإل الثالثة غري اخلطاب ابتداء يف فاملؤمنون )3(}يحزنونَ
 العموم هنا فاملقصود.  )4(}إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية{قوله

 جعل سالماإل مع مياناإل ذكر فلما مياناإل من والظاهر الباطن يف ما ىلإ ةببالنس واخلصوص
 يف ما مياناإل وجعل واحلج والصيام والزكاة والصالة الشهادتان الظاهرة األعمال هو سالماإل

 أمحد رواه يالذ احلديث يف وهكذا اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا مياناإل من القلب
 يف ميانواإل عالنية سالماإل(  قال أنه صلى اهللا عليه وسلم النيب عنرضي اهللا عنه  أنس عن

 حديث يف كقوله الصاحلة واألعمال سالماإل فيه دخل جمردا مياناإل اسم ذكر ذاإو.  )5()  القلب
 عن األذى ماطةإ وأدناها اهللا الإ لهإ ال قول أعالها شعبة وسبعون بضع مياناإل(  الشعب حديث
  . )7("  مياناإل من الرب أعمال فيها جيعل اليت األحاديث سائر وكذلك  )6( ) الطريق

  : تعريف اخلوف  :ثانياً  
  : لغة اخلوف تعريف 
خمافة وإمنا صارت الواو ألفا يف خياف ألنه على الفزع خافه خيافه خوفا وخيفة واخلوف 

التخوف والنعت خائف واإلخافة وومنه التخويف .  بناء عمل يعمل فاستثقلوا الواو فألقوها
ه الشيء أي خفت وخوف الرجل إذا وختوفت عليواألمر منه خف بفتح اخلاء . وهو الفزع 

                                 
  .  7/ سورة آل عمران  )1(
  .  162/ سورة النساء  )2(
  .  62/ سورة البقرة  )3(
  .  7/ سورة البينة  )4(
  .   30319رقم )  159/  6( وابن أيب شيبة يف مصنفه ،  12404رقم )  134/  3( أخرجه أمحد يف مسنده  )5(
  .  35رقم )  63/  1( أخرجه مسلم يف صحيحه  )6(
  ) .  14ـ  13/  7( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  )7(



 

لناس خيافونه ويف خوف الرجل جعل اعلته حبالة خيافه الناس وخوفته إذا ججعل فيه اخلوف و
سم من واال. أي جيعلكم ختافون أولياءه )1(}يطَانُ يخوف أَولياءهإِنما ذَلكُم الش{الترتيل العزيز

 )2(}ي نفِْسك تضرعاً وخيفَةًواذْكُر ربك ف{الترتيل العزيزاخليفة اخلوف ويف و. ذلك كله اخليفة 
 مل نعم العبد صهيب لو( املخيف موضع اخلوف ويف حديث عمر رضي اهللا عنه واملخاف و

ه فلو مل يكن عقاب خيافه ما له ال خوف عقاب أراد أنه إمنا يطيع اهللا حباً) خيف اهللا مل يعصه 
وطريق خموف . مل خيف اهللا مل يعصه فكيف وقد خافه  وف تقديره لوففي الكالم حمذ .عصى 

اإلخافة التخويف وحائط خموف إذا و. خميف خييف من رآه وخميف ختافه الناس ورجع خموف و
يٍء من ولَنبلُونكُم بِش{سر قوله تعاىلوبه فُ، اخلوف القتال واخلوف القتل و. كان خيشى أن يقع 

أَوِ الْخوف  وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ{أيضا وجل  عزسر قوله وبذلك فُ )3(}جوعِالْخوف والْ
واْ بِه{قوله تعاىلسر اخلوف العلم وبه فُو)4(}أَذَاع افخ نافَمإِثْم فًا أَونوصٍ جن م{و )5(}م إِنو

و أَ{التخوف التنقص ويف الترتيل العزيزو.  )6(}ضالها نشوزا أَو إِعراوإِن امرأَةٌ خافَت من بع{و
فوخلَى تع مذَهأْختقول ختوفته أي تنقصته من والعرب . جاء يف التفسري بأنه التنقص و )7(}ي

. )8( وجيوز أن يكون معناه أو يأخذهم بعد أن خييفهم بأن يهلك قرية فتخاف اليت تليها. حافاته
  .  )9(و فوات حمبوب اخلوف توقع حلول مكروه أو. )8(

  : تعريف اخلوف اصطالحاً  

                                 
  .  175/ عمران سورة آل  )1(
  .  205/ سورة األعراف  )2(
  .  155/ سورة البقرة  )3(
  .  83/ سورة النساء  )4(
  . 182/ سورة البقرة  )5(
  .  128/ سورة النساء  )6(
  .  67/ سورة النحل  )7(

  ) .  137 / 1( لجرجاين ل التعريفات: انظر  )8(
  .)  81 / 1( لرازي لخمتار الصحاح : انظر  )9(



 

كما أن الرجاء والطمع توقع ، توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة : اخلوف " 
ويستعمل ذلك يف األمور . ويضاد اخلوف األمن ، حمبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة 

: وحقيقته . قد فسر بعرفتم  )1( }بينِهِمانْ خفْتم شقَاق وإِ{وقوله تعاىل . األخروية والدنيوية 
واخلوف من اهللا ال يراد به ما خيطر بالبال من الرعب . وإن وقع لكم خوف من ذلك ملعرفتكم 

ال يعد : كاستشعار اخلوف ؛ بل إمنا يراد به الكف عن املعاصي وحتري الطاعات ولذلك قيل 
وهو فرض . منازل السالكني وأنفعها للقلب  واخلوف أجلّ. خائفاً من مل يكن للذنوب تاركاً 

وإِياي {وقال تعاىل         )2( } وخافُون إِن كُنتم مؤمنِني {قال تعاىل . على كل أحد 
قُونهِم {ومدح اهللا تعاىل أهله يف كتابه وأثىن عليهم فقال  )3(}فَاتبر ةيشخ نم مه ينإِنَّ الَّذ
والَّذين يؤتونَ ـ  والَّذين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَـ  والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَـ  مشفقُونَ

أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها ـ  ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ
الذين يؤتون ما ( قلت يارسول اهللا : فقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  )4(}نَسابِقُو

ولكنه ، ال يا ابنة الصديق ( أهو الذي يسرق ويشرب اخلمر ويزين ؟ قال ) آتوا وقلوم وجلة 
وقال بعض السلف عن هذه اآلية .  )5( )الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال يقبل منه 

اخلوف توقع : وقيل . وخافوا أن ترد عليهم ، هللا الصاحلات واجتهدوا فيها عملوا وا: اآلية 
. اخلوف اضطراب القلب وحركته من تذكّر املخوف : وقيل . العقوبة على جماري األنفاس 

اخلوف سوط اهللا يقوم : وقيل . اخلوف هرب القلب من حلول املكروه وعند استشعاره : وقيل 
وكل . اخلوف سراج يف القلب يبصر به ما فيه من اخلري والشر : يل وق. به الشاردين عن بابه

إذا سكن اخلوف القلب : وقيل . واحد إذا خفته هربت منه إال اهللا فإنك إذا خفته هربت إليه 
الناس على الطريق ما مل يزلْ عنهم : وقيل . أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه 

                                 
  .  35/ ورة النساء س )1(
  .  175/ سورة آل عمران  )2(
  .  41/ سورة البقرة  )3(
  .  61ـ  57/ سورة املؤمنون  )4(
  . 25746رقم )  205/  6( وأخرجه أمحد ، وصححه األلباين  3175رقم )  327/  5( أخرجه الترمذي  )5(



 

واخلوف ليس مقصوداً لذاته بل مقصود . ف ضلُّوا عن الطريق فإذا زال عنهم اخلو، اخلوف 
فإذا جتاوز ذلك خيف منه ، ما حال بني صاحبه وحمارم اهللا : واخلوف احملمود الصادق . لغريه 

اخلوف هو : وقيل . صدق اخلوف هو الورع عن اآلثام ظاهراً وباطناً : وقيل . اليأس والقنوط 
طالعة اخلرب يعين اخلروج من سكون األمن باستحضار ما أخرب اهللا االخنالع عن طمأنينة األمن مب

وعلى ذلك قوله تعاىل . وأما التخويف من اهللا فهو احلثّ على التحرز . به من الوعد والوعيد 
}قُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه فوخي كى اهللا تعاىل عن خمافة الشيطان واملبا )1(}ذَلالة و

 )2(}إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءه فَالَ تخافُوهم وخافُون إِن كُنتم مؤمنِني{بتخويفه فقال 
أي تنقّصناهم تنقّصاً اقتضاه : ختوفناهم : ويقال . أي ال تأمتروا للشيطان وأمتروا هللا تعاىل . 

فخوفه منهم أال يراعوا الشريعة وال  )3(}الْموالي من ورائي فْتوإِني خ{وقوله . اخلوف منهم 
فالقُنيات الدنيوية أخس عند . ال أن يرثوا ماله كما ظنه بعض اجلهلة ، حيفظوا نظام الدين 

قال تعاىل . احلالة اليت عليها اإلنسان من اخلوف : واخليفة . األنبياء من أن يشفقوا عليها 
}سجي فَأَوى فوسيفَةً مخ فِْسه{واستعمل استعمال اخلوف قال تعاىل ،  )4(}ن نكَةُ مالَئالْمو

هيفَتوختصيص لفظ اخليفة تنبيه على أن اخلوف منهم حالة الزمة ال تفارقهم .  )5(}خ .
بكُم لَرؤوف ر أَو يأْخذَهم علَى تخوف فَإِنَّ{ظهور اخلوف من اإلنسان قال تعاىل : والتخوف 

يمح6( }ر(  .  
  : يف القرآن على مخسة وجوه )  خوف ( وقد ورد مادة  

                                 
  .  16/ سورة الزمر  )1(
  .  175/ سورة آل عمران  )2(
  .  5/  سورة مرمي )3(
  .  67/ سورة طه  )4(
  .  13/ سورة الرعد  )5(
  .  47/ سورة النحل  )6(



 

وقوله .  )1(}وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف {مبعىن القتل واهلزمية : األول 
} وفالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنأي القتل  )2(}و .  

أي إذا  )3(}سلَقُوكُم بِأَلِْسنة حدادفَإِذَا ذَهب الْخوف {ىن احلرب والقتال مبع: الثاين 
  . أي احلرب  )4( }أَيتهم ينظُرونَ إِلَيكفَإِذَا جاء الْخوف ر{وقوله . اجنلى احلرب 

. أي علم  )5(} فَمن خاف من موصٍ جنفًا{مبعىن العلم والدراية قال تعاىل : الثالث 
 تقِْسطُواْ في وإِنْ خفْتم أَالَّ{وقوله . أي يعلما .  )6(}أَالَّ يقيما حدود اللّه إِالَّ أَن يخافَا{وقوله 
  . أي علمتم  )7(} الْيتامى

  . أي تنقُّص  )8(}و يأْخذَهم علَى تخوفأَ{مبعىن النقص قال تعاىل : الرابع 
تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ {مبعىن الرعب واخلشية من العذاب والعقوبة : اخلامس 

  .  )9(} يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ
حنو قوله . الناهية ) ال ( النافية وبـ ) ال ( ويف مواضع كثرية قُرِن اخلوف يف القرآن بـ 

وقوله  )11(}لَا تخافَا إِننِي معكُما{وقوله  )10(}نْ إِنا منجوك وأَهلَكا تخف ولَا تحزلَ{تعاىل 
لَا {وقوله  )13(}زنِي إِنا رادوه إِلَيكولَا تخافي ولَا تح{وقوله  )12(}لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى{

                                 
  .  83/ سورة النساء  )1(
  .  155/ سورة البقرة  )2(
  .  19/ سورة األحزاب  )3(
  .  19/ سورة األحزاب  )4(
  .  182/ سورة البقرة  )5(
  .  299/ سورة البقرة  )6(
  .  3/ سورة النساء  )7(
  .  47/ لنحل سورة ا )8(
  .  16/ سورة السجدة  )9(
  .  33/ سورة العنكبوت  )10(
  .  46/ سورة طه  )11(
  .  68/ سورة طه  )12(
  .  7/ سورة القصص  )13(



 

لَد افخي لَا يإِن فخلُونَتسرالْم {وقوله  )1(}ينِنيالْآم نم كإِن فخلَا تلَّا {وقوله  )2(}أَقْبِلْ و
فَلَا يخاف بخسا {وقوله ) 4(}الَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍو{وقوله  )3(}لَّا تخاف دركًا ولَا تخشى{

لَّا تخافُوا ولَا أَ{وقوله  )6(}م يحزنونَفَالَ خوف علَيهِم والَ ه{وقوله  )5(}بخسا ولَا رهقًا
  . )8("  )7(}تحزنوا

  

  

   

  . األمن واخلوف اآليات املتعلقة بسنة: املبحث الثاين 

وقبل استعراض أسباب حتقق هذه السنة ، بعد االطالع على اآليات اليت حتدثت عن هذه السنة 
  . جيب أن نعلم أن اخلوف قد يكون ابتالًء 

ومن مفردات هذا . ولكنه يف الشر أظهر معىن وأكثر استعماال ، بتالء يكون بالشر واخلري فاال
الشر أو املكروه االبتالء بالشدة واملصائب اليت أقام اهللا عليها نظام احلياة وناموس األحياء ؛ إذ 

، ن خري وشر أما يف الدنيا فتعتريها األغيار م، ليس هناك لذة خالصة أو منفعة حمضة إال يف اجلنة 
واملطيع من العاصي ؛ ولذا كان االبتالء املميز للبشر ، ليتميز املؤمن من الكافر ، وشدة ورخاء 

ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من {قال اهللا تعاىل . من سنن اهللا يف خلقه 

                                 
  .  10/ سورة النمل  )1(
  .  31/ سورة القصص  )2(
  .  77/ سورة طه  )3(
  .  54/ سورة املائدة  )4(
  .  13/ سورة اجلن  )5(
  .  38/ سورة البقرة  )6(
  .  30/ سورة فصلت  )7(
  ) .  579ـ  576/  1( بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي : انظر  )8(



 

أي لنمتحنكم ببعض ضروب اخلوف من "  )1(}الصابِرِين  اَألموالِ واألنفُسِ والثَّمرات وبشرِ
وأكد هذا بصيغة القَسم لتوطني األنفس . األعداء وغريه من املصائب البشرية املعتادة يف املعايش 

وانتفاء ، فعلمهم به أن جمرد االنتساب إىل اإلميان ال يقتضي سعة الرزق وقوة السلطان ، عليه 
جيري ذلك بسنن اهللا تعاىل يف اخللق كما أن من سنن اخللق وقوع بل ، املخاوف واألحزان 

فتمام النعمة ومرتلة الكرامة للمؤمنني عند اهللا ال حيول بينهم وبني حلاق . )2(" املصائب بأسباا 
املصائب الدنيوية املرتبطة بأسباا ؛ إذ تلك املصائب مظهر لثبام على اإلميان وحمبة اهللا تعاىل 

ويزدادون به رفعة ، وبذلك ينالون جة نفوسهم مبا أصام يف مرضاة اهللا ، لقضائه والتسليم 
وينجر هلم من ، ويزدادون يقيناً بأن اتباعهم هلذا الدين مل يكن لنوال حظوظ يف الدنيا ، وزكاء 

وإشارة إىل الفرق بني هذا ، ويناً للخرب املفجع ) شيء ( وجيء بكلمة . ذلك ثواب عظيم 
كما ورد يف قوله ، الء وبني اجلوع واخلوف اللذين سلطهما اهللا على بعض األمم عقوبة االبت

شيء ( ولذلك جاء بكلمة .  )3(}فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ{تعاىل 
أن استعار هلا اللباس  يف آية البقرة وجاء يف آية النحل مبا يدل على املالبسة والتمكن وهو) 

  .  )4(املالزم لالبس 

التبعيضية ـ على ) من ( الدالة على التحقري فضالً عن دخول ) شيء(وقد جاء هنا بكلمة 
" ولذلك قال ابن كثري يف تفسريها . أنواع الباليا املذكورة يف اآلية ـ اليت تدل على التقليل 

أي ذهاب ) ونقص من األموال ( ل من ذلك بقلي: أي ) بشيء من اخلوف واجلوع ( قال تعاىل 
ال تغل : أي ) والثمرات ( كموت األصحاب واألقارب واألحباب ) واألنفس ( بعضها 

وكل . فكانت بعض النخيل ال تثمر غري واحدة: قال بعض السلف . احلدائق واملزارع كعادا 
  .       )5(" أحلَّ به عقابه ومن قنط ، فمن صرب أثابه ، هذا وأمثاله مما خيترب اهللا به عباده 

                                 
  .  155/ سورة البقرة  )1(
  ) .  39/  2( تفسري املنار : انظر  )2(
  .  112/ سورة النحل  )3(
  ) .  54/  2( التحرير والتنوير البن عاشور : انظر  )4(
  ) .  198/  1(  ابن كثريتفسري : انظر  )5(



 

، ومن امتحان التصميم على معركة احلق باملخاوف والشدائد، البد من تربية النفوس بالبالء" 
البد من هذا البالء ليؤدي املؤمنون تكاليف . وباجلوع ونقص األموال واألنفس والثمرات 

والعقائد الرخيصة اليت . ف كي تعز على نفوسهم مبقدار ما أدوا يف سبيلها من تكالي، العقيدة 
فالتكاليف هنا هي . ال يؤدي أصحاا تكاليفها ال يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة األوىل 

وكلما تأملوا . الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة يف نفوس أهلها قبل أن تعز يف نفوس اآلخرين 
كذلك لن يدرك ، نوا أظن ا كانت أعز عليهم وكا، وكلما بذلوا من أجلها ، يف سبيلها 

إم عندئذ سيقولون يف .. اآلخرون قيمتها إال حني يرون ابتالء أهلها ا وصربهم على بالئها 
وال ، لو مل يكن ما عند هؤالء من العقيدة خرياً مما يبتلون به وأكرب ما قبلوا هذا البالء : أنفسهم 

مقدرين هلا مندفعني إليها ، باحثني عنها وعندئذ ينقلب املعارضون للعقيدة .صربوا عليه 
والبد من البالء كذلك . وعندئذ جييء نصر اهللا والفتح ويدخل الناس يف دين اهللا أفواجا .

، فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة . ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى 
، إال حتت مطارق الشدائد  وتفتح يف القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها املؤمن يف نفسه

والقيم واملوازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إال يف جو احملنة اليت تزيل الغبش 
  .  )1(" عن العيون والران عن القلوب 

تعبري موحٍ يشي بأن االبتالء باخلوف ذاته ال يقدر ) شيء من اخلوف ( وتعبري القرآن بـ 
فكان من رمحة اهللا عز وجل أن جنب عباده املؤمنني االبتالء ، اإلنسان  على حتمله وإطاقته 

وإمنا كان هذا االبتالء بالشيء ليعرف العباد نعمة ، حبقيقة اخلوف وكان ابتالؤهم بشيء منه 
وإمنا تعرف قدر النعمة إذا . وبضدها تتميز األشياء : وقدمياً قالوا . األمن ويقْدروها حق قدرها 

جعله اهللا عز وجل تكفرياً للسيئات ) الشيء ( كما أن االبتالء ذا . ة غابت عن اإلنسان فتر
  .  السيما إن أحيط بالصرب والرضا ، ورفعة للدرجات 

  : اخلوف أسباب أسباب األمن و 

                                 
  . )  145/  1( القرآن ظالل يف : انظر  )1(



 

واألمن والطمأنينة . اخلوف يشمل الدارين الدنيا واآلخرة أسباب إن حديثنا عن أسباب األمن و
وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف {ك امنت اهللا ا على قريش فقال ولذل، نعمة من نعم اهللا 

نلَكا ونن لَّدقًا مٍء رِزيكُلِّ ش اترثَم هى إِلَيبجا ينا آممرح مكِّن لَّهمن لَما أَونضأَر نم مهأَكْثَر 
من أصبح آمناً يف سربه معاىف يف جسده عنده ( الصالة والسالم  وقال عليه )1(} لَا يعلَمونَ

 .لن يستمتع اإلنسان بأي نعمة أخرى وبغري نعمة األمن  )2( )طعام يومه فكأمنا حيزت له الدنيا 
   : واألسباب على النحو التايل 

  

  

  

  . اإلميان باهللا وعدم التلبس بالظلم ـ الشرك ـ/  1

ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم  وكَيف أَخاف{قال تعاىل 
الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِميانهم بِظُلْمٍ ـ  سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاَألمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ

ملَه كلَئونَ أُودتهم مهو ناملراد بالفريقني فريق املوحدين احلنفاء الذين يعبدون اهللا "  )3(} اَألم
وحده وخيافونه ويرجونه وال خيافون وال يرجون غريه من دونه وإمنا يعارضون األسباب 

وية كاتقاء أسباب األمراض قبل وقوعها ومدافعتها باألد، باألسباب ويدافعون األقدار باألقدار 
فاختذوا منها ما اختذوا ، وفريق املشركني الذين استكربوا تأثري بعض األسباب ، بعد االبتالء ا 
فهو ، بل نسبوا إىل بعضها النفع والضر خبداع املصادفات واختراع األوهام ، اآلهلة واألرباب 

عبادته ؟ من عاقبة عقيدته و، أي هذين الفريقني أحق وأجدر باألمن على نفسه : يقول هلم 
هي بيان أن هذه املقابلة ) فأي الفريقني ( إىل قوله ، فأينا أحق باألمن : ونكتة عدوله عن قول 

                                 
  .  57/ سورة القصص  )1(
وقال  2346رقم )  574/  4( وأخرجه الترمذي ،  300رقم )  112/  1( أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )2(

  . هذا حديث حسن غريب وحسنه األلباين 
  .  82ـ  81/ سورة األنعام  )3(



 

ال خاصة به ، من حيث أن أحد الفريقني موحد واآلخر مشرك ، عامة لكل موحد ومشرك 
ضيل واسم التف، إن نكتته االحتراز عن تزكية النفس : وقيل . فهي متضمنة لعلة األمن ، وم 

ولكنه عرب باسم التفضيل ناطقاً يف استرتاهلم عن ، فاملراد أينا احلقيق باألمن ، على غري بابه 
وأنه هو احلقيق باخلوف ـ إىل ، منتهى الباطل ـ وهو ادعاؤهم أم هم احلقيقون باألمن 

إىل واحترازاً عن تنفريهم من اإلصغاء ، وهو أي الفريقني أحق ، الوسط النظري بني األمرين 
أي أيهما أحق باألمن ـ أي إن كنتم من أهل العلم ) إن كنتم تعلمون ( مث قال . قوله كله 

وهذا إجلاء إىل االعتراف باحلق أو ، وبينوه بالدالئل ، والبصرية يف هذا األمر ـ فأخربوين بذلك 
يلبسوا الذين آمنوا ومل ( وأما اجلواب فهو قوله احلق       . السكوت على احلماقة واجلهل 

وهو ، فاألمن يف هذا الكالم يقابل اخلوف فيه ) إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون 
فإم خوفوا إبراهيم عليه السالم أن ، األمن من عذاب الرب املعبود ملن ال يرضى إميانه وعبادته 

اهللا وحده وال فأجاب بأنه إمنا خياف ، متسه آهلتهم وأربام بسوء جلحده إياهم وعداوته هلم 
والظلم الذي يلبس به اإلميان باهللا وخيالطه فينقص منه أو ينقضه ؛ هو الشرك يف ، خيافهم 

ولو ألجل التقرب إليه ، كاختاذ ويل من دون اهللا يدعى معه أو من دونه، العقيدة أو العبادة 
ظلم املرء نفسه ك، وال يدخل فيه الظلم الذي ليس من شأنه أن يالبس اإلميان ، والشفاعة عنده 

أو ظلم غريه ببعض األحكام أو ، أو ترك بعض املنافع عن جهل أو إمهال ، بإتيان بعض املضار 
فالذين آمنوا باهللا تعاىل ومل خيلطوا إميام بظلم عظيم ـ وهو الشرك به سبحانه ـ . األعمال 

، لود يف دار العذاب أولئك هلم األمن دون غريهم من العقاب الديين املتعلق بأصل الدين وهو اخل
وأما جعل هذا الظلم العظيم خاصاً بالشرك باهللا . وهو فيما دون ذلك بني اخلوف والرجاء 

ولكن السياق وموضوع اإلميان قد يدل عليه داللة غري قطعية لغة ، تعاىل فال يعلم من نص اآلية 
فأخربهم ، هل اللسان ؛ ولذلك فهم بعض الصحابة رضي اهللا عنهم منه العموم املطلق وهم من أ

ـ وهو أعلم مبراد من أنزله عليه ـ مبعناه الدالّ على أنه من العام الذي أريد به  الرسول 
أن اآلية ملا : روى البخاري ومسلم رمحهما اهللا من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه . اخلاص 

؟ فقال صلى اهللا عليه وأينا مل يظلم نفسه . يا رسول اهللا : نزلت شق ذلك على الناس وقالوا 
إمنا } إن الشرك لظلم عظيم { أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل . إنه ليس الذي تعنون ( وسلم 



 

أن الذين حصل هلم األمن املطلق هم الذين يكونون مستجمعني : واملعىن .  )2("  )1( )هو الشرك
ومل يلبسوا إميانه بظلم ( ثانيهما و. وهو كمال القوة النظرية ، اإلميان : أوهلما : هلذين الوصفني 

  .  )3(وهو كمال القوة العملية ) 

فَلَوالَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِالَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ كَشفْنا عنهم عذَاب {وقال تعاىل 
فالفاء لتفريع التغليظ على امتناع أهل القرى "  )4(}ى حنيٍاخلزيِ في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَ

من اإلميان بالرسل قبل أن يرتل م العذاب على اإلخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة اهللا أن ال 
يؤمنوا ال يؤمنون حىت يروا العذاب فإن أهل القرى من مجلة الذين حقت عليهم الكلمة بأن ال 

وهم أهل مكة فإم أهل قرية فكان ، هل القرى التعريض باملقصود والغرض من ذكر أ. يؤمنوا 
ولإلفضاء به إىل ذكر قوم يونس فإم أهل قرية ، ذلك كالتخلص بالتعريض إىل املخصوصني به 

 ")5(  .  

) فلوال كانت قرية آمنت ( حتضيض ينسحب على املاضي فيفيد أن مدلوله مل يقع " ويف اآلية 
ولكن القرى مل تؤمن ؛ إمنا آمنت منها قلة فكانت ، ذكرها سابقاً  من هذه القرى اليت مر

والتسمية ، والقرية القوم . ذلك فيما عدا قرية واحدة ، الصفة الغالبة هي صفة عدم اإلميان 
وال يفصل السياق . هكذا إيذان بأن الرساالت كانت يف قرى احلضر ومل تكن يف حمالت البدو 

ا يشري إىل خامتتها هذه اإلشارة ألن اخلامتة وحدها هي املقصودة هنا إمن، هنا قصة يونس وقومه 
  . فال نزيدها حنن تفصيال ، 

                                 
  . 124رقم )  114/  1( يف صحيحه  مسلمأخرجه و،  3246رقم )  1262/  3( يف صحيحه بخاري أخرجه ال )1(
  .  ) 582ـ  579/  7(  تفسري املنار: انظر  )2(
  ) . 50/  13( تفسري الرازي : انظر  )3(
  .  98/ سورة يونس  )4(
  . )  288/  11( ابن عاشور تفسري : انظر  )5(



 

فلما آمنوا يف اللحظة األخرية قبل ، وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب خمزٍ يتهددهم 
ب م ولو مل يؤمنوا حللّ العذا. وقوعه كشف عنهم العذاب وتركوا يتمتعون باحلياة إىل أجل 

  : حسبنا هذا لندرك أمرين هامني .. وفاقاً لسنة اهللا املترتبة آثارها على تصرفات خلقه 

فلعلهم ناجون كما جنا قوم يونس ، اإلهابة باملكذبني أن يتعلقوا خبيوط النجاة األخرية : أوهلما 
  . وهو الغرض املباشر من سياقه القصة هذا السياق، من عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا 

أن سنة اهللا مل تتعطل ومل تقف بكشف هذا العذاب وترك قوم يونس يتمتعون فترة : وثانيهما 
ألن مقتضى سنة اهللا كان أن حيلّ العذاب م لو أصروا على ، بل مضت ونفذت ، أخرى 

فال جربية ، فلما عدلوا قبل جميئه جرت السنة بإجنائهم نتيجة هلذا العدول ، تكذيبهم حىت جييء 
  .  )1(" يف تصرفات الناس ولكن اجلربية يف ترتيب آثارها عليها إذن 

  

  . العمل الصاحل / 2

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما {قال اهللا تعاىل 
نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا  اسنأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه

ذلك وعد اهللا "  )2(}يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
أن يستخلفهم يف األرض وأن ميكن هلم دينهم  للذين آمنوا وعملوا الصاحلات من أمة حممد 

ووعد اهللا حق ولن خيلف . ذلك وعد اهللا . وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمناً ، الذي ارتضى هلم 
فما حقيقة ذلك اإلميان ؟ وما حقيقة هذا االستخالف ؟ إن حقيقة اإلميان اليت . اهللا وعده 

وتوجه النشاط اإلنساين كله ، نساين كله يتحقق ا وعد اهللا حقيقة ضخمة تستغرق النشاط اإل
فما تكاد تستقر يف القلب حىت تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه ، 

وهي طاعة هللا واستسالم ألموره يف الصغرية ، ال يبتغي به صاحبه إال وجه اهللا ، كله إىل اهللا 

                                 
  . )  1821ـ  1820/  3( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .  55/ سورة النور  )2(



 

إال وهو تبع ، وال ميل يف الفطرة ، القلب  ال يبقى معها هوى يف النفس وال شهوة يف، والكبرية 
  . ملا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا 

، وأشواق روحه ، وخلجات قلبه ، خبواطر نفسه ، فهو اإلميان الذي يستغرق اإلنسان كله 
وسلوكه مع ربه يف أهله ومع الناس ، ولفتات جوارحه ، وحركات جسمه ، وميول فطرته 

يتمثل هذا يف قول اهللا سبحانه يف اآلية نفسها تعليالً .. يتوجه ذا كله إىل اهللا .. ا مجيع
، والشرك مداخل وألوان ، ) يعبدونين ال يشركون يب شيئا ( لالستخالف والتمكني واألمن 

ذلك اإلميان منهج حياة . والتوجه إىل غري اهللا بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باهللا 
، وإعداد العدة ، ويدخل فيما أمر اهللا به ؛ توفري األسباب ، يتضمن كل ما أمر اهللا به ، كامل 

والتهيؤ حلمل األمانة الكربى يف األرض ـ أمانة االستخالف ـ فما حقيقة ، واألخذ بالوسائل 
إمنا هي هذا كله على .. االستخالف يف األرض ؟ إا ليست جمرد امللك والقهر والغلبة واحلكم 

وحتقيق املنهج الذي رمسه اهللا للبشرية كي تسري ، شرط استخدامه يف اإلصالح والتعمري والبناء 
  . وتصل عن طريقه إىل مستوى الكمال املقدر هلا يف األرض الالئق خبليقة أكرمها اهللا ، عليه 

 وقدرة على، إن االستخالف يف األرض قدرة على العمارة واإلصالح ال على اهلدم واإلفساد 
وقدرة على االرتفاع بالنفس البشرية والنظام ، حتقيق العدل والطمأنينة ال على الظلم والقهر 

وهذا االستخالف هو الذي . البشري ال على االحندار بالفرد واجلماعة إىل مدارج احليوان 
وعدهم اهللا أن يستخلفهم يف األرض ـ كما . وعده اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

ويقرروا العدل الذي أراده ، ملؤمنني الصاحلني قبلهم ـ ليحققوا املنهج الذي أراده اهللا استخلف ا
فأما الذين ميلكون . ويسريوا بالبشرية خطوات يف طريق الكمال املقدر هلا يوم أنشأها اهللا ، اهللا 

ؤالء فه.. وينحدرون ا إىل مدارج احليوان ، فيفسدون يف األرض وينشرون فيها البغي واجلور 
ممن يسلطون ، أو مبتلى م غريهم ، ليسوا مستخلفني يف األرض ؛ إمنا هم مبتلون مبا هم فيه 

  . عليهم حلكمة يقدرها اهللا 

) وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ( وآية هذا الفهم حلقيقة االستخالف قوله تعاىل بعده 
فقد وعدهم ، تصريف احلياة وتدبريها  ومتكني الدين يتم بتمكينه يف القلوب كما يتم بتمكينه يف



 

وأن جيعل دينهم الذي ارتضى هلم هو الذي يهيمن على ، اهللا إذن أن يستخلفهم يف األرض 
ويأمر ، ودينهم يأمر باإلصالح ويأمر بالعدل ويأمر باالستعالء على شهوات األرض ، األرض 

مع التوجه ، رصيد ومن طاقة بعمارة هذه األرض واالنتفاع بكل ما أودعها اهللا من ثروة ومن 
  .  )1(" بكل نشاط فيها إىل اهللا 

، فاآلية ـ وإن كانت من قبيل الوعد ـ ارتبط الوعد فيها وتعلق بشروط وأسباب لتحققه 
ففي الوعد باالستخالف والتمكني وتبديل اخلوف أمناً إمياٌء . ومن مثّ دخلت يف نطاق السنن 

وأن مالك ، لتوفيق هلم والنجاح ؛ إن هم أخذوا يف ذلك إىل التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان ا
ذلك هو طاعة اهللا وطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما ورد يف اآلية السابقة لآلية اليت معنا 

وإذا حلّ االهتداء يف النفوس نشأت الصاحلات  )2(}وإِن تطيعوه تهتدوا{وهي قوله تعاىل 
من بعده ـ  )3(ألمة ول للرسول ) منكم(األمة واخلطاب يف قوله  فأقبلت مسبباا تنهال على

أي أمة الدعوة ـ ليؤكد للجميع أن الفريق الذي يتحقق فيه اإلميان وعمل الصاحلات هو 
عملوا مجيع : أي ، لالستغراق : قيل ) الصاحلات ( والتعريف يف . املوعود ذا الوعد 

وترك األعمال اليت وصفها الشرع ، رع بأا صالح وهي األعمال اليت وصفها الش، الصاحلات 
عملَ : أي ، استغراق عريف ) الصاحلات ( واستغراق " ألن إبطال الفساد صالح ، بأا فساد 

وجري حالة جمتمع األمة على ، مما يعود إىل حتقيق كليات الشريعة ، معظم الصاحلات ومهماا 
وحبسن التصرف يف العالقة املدنية ، ة يف اخلويصة وذلك حيصل باالستقام، مسلك االستقامة 

اخلليفة فمن ، كلٌّ فيما هو من عمل أمثاله ، على حسب ما أمر به الدين أفراد األمة ، بني األمة 
فإا معفو عنها إذا ، وال التفات إىل الفلتات املناقضة . وذلك يف غالب أحوال تصرفام ، دونه 

واالستقامة يف اخلويصة هي موجب هذا . وقع السعي يف تداركها مل يسترسل عليها وإذا ما 
وهي اإلميان وقواعد اإلسالم واالستقامة يف املعاملة هي اليت ا تيسري سبب املوعود به ، الوعد 

                                 
  . )  2529ـ  2528/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .  54/ سورة النور  )2(
  ) .  197/  4( للبيضاوي أنوار الترتيل وأسرار التأويل : انظر  )3(



 

حتقق وعد اهللا إياهم ذا ، فمىت اهتم والة األمور وعموم األمة باتباع ما وضح هلم الشرع .. 
  .  )1(" الوعد اجلليل 

  .التقوى . / 3

الَّذين آمنواْ وكَانواْ ـ  أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ{قال اهللا تعاىل 
فأولياء اهللا املؤمنني به وبرسوله املتقني ملعاصيه ال خوف عليهم يف الدنيا وال يف . )2(}يتقُونَ

إِالَّ كُنا علَيكُم شهودا {ستئناف للتصريح بوعد املؤمنني املعرض به يف قولها" ففي اآلية . اآلخرة 
ونَ فيضفإِذْ تكبن رع بزعا يمو وبتسلية النيب صلى اهللا عليه وسلم  على ما .. اآلية  )3(}يه

ومن ، ن خمافة أعدائهم إذ أعلن اهللا للنيب واملؤمنني باألمن م، يالقيه من الكفار من أذى وديد 
ووعدهم البشرى يف اآلخرة وعداً ال يقبل التغيري ، وملح هلم بعاقبة النصر ، احلزن من جراء ذلك 

وافتتاح . )4(} تبديلَ لكَلمات اللّهالَ{كما أشعر به قوله عقبه ، وال التخلف تطميناً لنفوسهم 
ولذلك ،  )5(} إِنهم هم الْمفِْسدونَأَال{ا يف قوله كم، الكالم بأداة التنبيه إمياء إىل أمهية شأنه 

دون أن يؤتى بضمري ) أولياء اهللا ( ويف التعبري بـ . بعد أداة التنبيه ) إن ( أُكدت اجلملة بـ 
يؤذن بأن املخاطبني قد ) وما تعملون من عمل ( اخلطاب كما هو مقتضى وقوعه عقب قوله 

( ومجلة . مع إفادة حكم عام مشلهم ويشمل من يأيت على طريقتهم حق هلم أم من أولياء اهللا 
، توقع حصول املكروه للمتوقِّع : واخلوف ) . إن ( خرب ) ال خوف عليهم وال هم حيزنون 

فال ختافوهم ( قال تعاىل ، خاف الشيء : فيقال . فيتعدى بنفسه إىل الشيء املتوقَّع حصوله 
كقوله ، خاف عليه : ملكروه لغري املتوقع يقال للمتوقَّع وإذا كان توقع حصول ا) . وخافون 

وقد اقتضى نظم الكالم نفي جنس اخلوف ألن ) . إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ( تعاىل 

                                 
  ) .  284ـ  283/  18( تحرير والتنِوير تفسري ال: انظر  )1(
  .  63ـ  62/ سورة يونس  )2(
  .  61/ سورة يونس  )3(
  .  64/ سورة يونس  )4(
  .  12/ سورة البقرة  )5(



 

أم حبيث ال ) ال خوف عليهم ( فمعىن . إذا دخلت على النكرة دلّت على نفي اجلنس ) ال ( 
فهم وإن ، صيبهم مكروه يخاف من إصابة مثله أي هم مبأمنٍ من أن ي، خياف عليهم خائف 

كانوا قد يهجس يف نفوسهم اخلوف من األعداء هجساً من جبلة تأثر النفوس عند مشاهدة 
فغريهم ممن يعلم حاهلم ال يخاف عليهم ألنه ينظر إىل األحوال بنظر اليقني ، بوادر املخافة 

ولذلك ال خياف عليهم ، بغي أن خياف فحاهلم حال من ال ين، سليماً من التأثر باملظاهر 
فاخلوف الذي هو مصدر يف ، أولياؤهم ألم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة 

وهم ، أي ال خوف خيافه خائف عليهم ، اآلية يقدر مضافاً إىل فاعله وهو غريهم ال حمالة 
كما قال ، سكينة حمله أنفسهم إذا اعتراهم اخلوف ال يلبث أن ينقشع عنهم وحتل ال

سوله ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رـ  وضاقَت علَيكُم اَألرض بِما رحبت ثُم ولَّيتم مدبِرِين{تعاىل
نِنيمؤلَى الْمعى{وقال ملوسى )1(}وشخلَا تكًا ورد افخقَ{وقال )2(}لَّا تات ينواْ إِذَا إِنَّ الَّذ

يوم بدر يدعو اهللا  وكان النيب  )3(}مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ
مث خرج  )4()اللهم إن لك هذه العصابة مل تعبد يف األرض(بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول 

الذي أشارت إليه اآلية تغري األسلوب يف  وهلذا املعىن )5()سيهزم اجلمع ويولون الدبر(وهو يقول 
، مع االبتداء به ) أولياء اهللا ( فأسند فيه احلزن املنفي إىل ضمري ) وال هم حيزنون ( يف قوله 

ألن احلزن هو انكسار النفس من أثر حصول ، وإيراد الفعل بعده مسنداً مفيداً تقوي احلكم 
مث هم وإن ، واخلوف يكون قبل حصوله ،  املكروه عندها فهو ال توجد حقيقته إال بعد حصوله

وإنا لفراقك يا ( كانوا حيزنون ملا يصيبهم من أمور يف الدنيا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ولكنهم ال يلحقهم ، فذلك حزن وجداين ال يستقر بل يزول بالصرب  )6( )إبراهيم حملزونون 

                                 
  .  26ـ  25/ سورة التوبة  )1(
  .  77/ سورة طه  )2(
  .  201/ سورة األعراف  )3(
  .  1763رقم )  1383/  3( أخرجه مسلم يف صحيحه  )4(
  .  2758رقم )  1067/  3( أخرجه البخاري يف صحيحه  )5(
  .  2315رقم )  1807/  4( أخرجه مسلم يف صحيحه  )6(



 

ولذلك جيء يف ، وال دينهم وسلطام احلزن الدائم وهو حزن املذلة وغلبة العدو عليهم وز
وال هم ( جانب نفي احلزن عنهم بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي احلكم بقوله 

يفيد تقدمي املسند إليه فيها تقوي احلكم احلاصل باخلرب ) هم حيزنون ( ألن مجلة ) حيزنون 
وقال . )1(" جيدون ختلصاً منه فاملعىن ال حيصل هلم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم وال ، الفعلي 

لفقد ) وال هم حيزنون ( أي يف اآلخرة ) أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم " ( القرطيب رمحه اهللا 
أي من تواله اهللا تعاىل وتوىل حفظه ) ال خوف عليهم وال هم حيزنون : ( وقيل . الدنيا 

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا {هللا تعاىلقال ا. وحياطته ورضي عنه فال خياف يوم القيامة وال حيزن 
 )3(}زنهم الْفَزع الْأَكْبرلَا يح{إىل قوله، أي مبعدون عن جهنم )2(}الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ

من أولياء اهللا ؟ فقال : رمحه اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل  وروى سعيد بن جبري
مسعت : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف هذه اآلية . )4() الذين يذكر اهللا برؤيتهم ( 

إن من عباد اهللا عباداً ما هم بأنبياء وال شهداء تغبطهم األنبياء والشهداء ( يقول  رسول اهللا 
فلعلنا حنبهم ؟ يا رسول اهللا خبرنا من هم وما أعماهلم : قيل ) يوم القيامة ملكام من اهللا تعاىل 

فواهللا إن وجوههم ، هم قوم حتابوا يف اهللا على غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطون ا ( قال 
مث قرأ ) لنور وإم على منابر من نور ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس 

أيب طالب رضي اهللا وقال علي بن .  )5(} أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون{
مخص البطون من اجلوع ، عمش العيون من العرب ، أولياء اهللا قوم صفر الوجوه من السهر : عنه 

وال هم ( يف ذريتهم ألن اهللا يتوالهم ) ال خوف عليهم ( وقيل . يبس الشفاه من الذوي ، 
  .  )6(" الهم على دنياهم لتعويض اهللا غياهم يف أوالهم وأخراهم ألنه وليهم ومو) حيزنون 

                                 
  .)  216ـ  215/  11( ابن عاشور تفسري : انظر  )1(
  .  101/ سورة األنبياء  )2(
  . 103/ سورة األنبياء  )3(
  .  12325رقم )  13/  12( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  )4(
  .   وصححه األلباين .  3527رقم )  310/  2( أخرجه أبو داود يف سننه  )5(
  . )  358ـ  357/  8( تفسري القرطيب : انظر  )6(



 

  . االستقامة /  4

زنوا إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تح{قال اهللا تعاىل 
في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها  نحن أَولياؤكُمـ  وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

واالستقامة .           "  )1( }نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍـ  ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ
اً يف الضمري االستقامة عليها شعور، االستقامة عليها حبقها وحقيقتها ) ربنا اهللا ( على قولة 

ومن مثّ . أمر وال شك كبري وعسري ، االستقامة عليها والصرب على تكاليفها ، وسلوكاً يف احلياة 
هذه اليت تبدو فيما ، يستحق عند اهللا هذا اإلنعام الكبري ؛ صحبة املالئكة ووالءهم ومودم 

يت يوعدون ا تصوير مث يصورون هلم اجلنة ال، وهم يف الدنيا ويف اآلخرة ، حكاه اهللا عنهم 
لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ( الصديق لصديقه ما يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه املرتقب 

فهي من عند اهللا ) نزالً من غفور رحيم . ( ويزيدوا هلم مجاالً وكرامة ) ولكم فيها ما تدعون 
  . )2(فأي نعيم بعد هذا النعيم ؟ ، أنزلكم إياها مبغفرته ورمحته 

أي وحدوه بنفي غريه ) إن الذين قالوا ربنا اهللا " ( وقال القامسي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية 
وذلك ، أي يف أخالقهم وعقائدهم وأعماهلم ) مث استقاموا ( وعرفوه باإليقان حق معرفته 

 ا عاملني لوجهه غري ملتفتني، بالسلوك يف طريقه تعاىل والثبات على صراطه خملصني ألعماهلم 
أال ( أو حني البعث    ، أي يف الدنيا بإهلامهم أو عند املوت ) تترتل عليهم املالئكة ( إىل غريه 

أي على ما خلفتم من دنياكم من أهل ) وال حتزنوا ( أي ما تقدمون عليه بعد مماتكم ) ختافوا 
ال حيزم ( آلية أو من الفزع األكرب وهوله فإنكم آمنون ، فإنا خنلفكم يف ذلك كله ، وولد 

وإمنا ترتلت املالئكة عليهم . والترتيل يفسر بعضه بعضا ) الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكة 
والعمل الثابت على منهاج احلق ، واإلميان اليقيين ، للمناسبة احلقيقية بينهم يف التوحيد احلقيقي 

                                 
  .  32ـ  30/ سورة فصلت  )1(
  . )  90/  5( القرآن ظالل يف : انظر  )2(



 

" عن وجهة وال زائغني عن عمل واالستقامة يف الطريقة إليه غري ناكثني يف عزمية وال منحرفني 
)1(  .  

أم صدعوا بذلك ومل خيشوا أحداً بإعالم ) قالوا ربنا اهللا ( ومعىن " وجاء يف تفسريها أيضاً 
فإن األصل يف ، فقوهلم تصريح مبا يف اعتقادهم ألن املراد م قالوا ذلك عن اعتقاد ، التوحيد 

يفيد ) ربنا اهللا ( وقوله . يف الوجود اخلارجي الكالم الصدق وهو مطابقة اخلرب الواقع وما 
  . أي ال رب لنا إال اهللا ، احلصر بتعريف املسند إليه واملسند 

وتطلق االستقامة بوجه االستعارة على ما جيمع . عدم االعوجاج وامليل : واالستقامة حقيقتها 
وقال  )2(}لَيه واستغفروهيموا إِفَاستق{معىن حسن العمل والسرية على احلق والصدق قال تعاىل

}ترا أُمكَم مقتا {ومنه قوله تعاىل، أي أطاعت ، استقامت البالد للملك : ويقال  )3(}فَاسفَم
وأول ، هنا يشمل معىن الوفاء مبا كلفوا به ) استقاموا ( فـ . )4(}لَكُم فَاستقيمواْ لَهم استقَامواْ

ومن معىن هذه . أي ال يغريوا وال يرجعوا عنه ، بتوا على أصل التوحيد ما يشمل من ذلك أن يث
قل يل يف اإلسالم . قلت يا رسول اهللا : اآلية ما روي يف صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال 

مث ( وعن أيب بكر . )5()آمنت باهللا مث استقم : قل ( قوالً ال أسأل عنه أحداً غريك ؟ قال 
استقاموا على الطريقة لطاعته مث مل يروغوا : وعن عمر . ا باهللا شيئامل يشركو) : استقاموا 

فقد توىل . مث أدوا الفرائض : وعن علي . مث أخلصوا العمل هللا : وقال عثمان . روغان الثعالب
وكل هذه األقوال ترجع إىل معىن االستقامة . تفسري هذه اآلية اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم 

وعناية هؤالء األربعة أقطاب اإلسالم ببيان االستقامة مشري إىل أمهيتها يف ، ه يف اإلميان وآثار
للتراخي الرتيب ألن االستقامة زائدة يف املرتبة على اإلقرار بالتوحيد ألا تشمله ) مث ( و. الدين 

                                 
  . )  225ـ  224/  8( تفسري القامسي : انظر  )1(
  .  6/ سورة فصلت  )2(
  .  112/ سورة هود  )3(
  .  7/ سورة التوبة  )4(
.  942رقم )  221/  3( وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ،  15454رقم )  413/  3( ه أمحد يف مسنده أخرج )5(

  . إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال عنه شعيب األرناؤوط 



 

كان ) ربنا اهللا ( وألن االستقامة دليل على أن قوهلم ، وتشمل الثبات عليه والعمل مبا يستدعيه 
أَصلَي ) قالوا ربنا اهللا مث استقاموا( وجمع قوله . قوالً منبعثاً عن اعتقاد الضمري واملعرفة احلقيقية 

مشري إىل الكمال النفسي وهو معرفة احلق لالهتداء ) قالوا ربنا اهللا ( فقوله . الكمال اإلسالمي 
فمعرفة اهللا باإلهلية هي ، صاحل فالكمال علم يقيين وعمل ، ومعرفة اخلري ألجل العمل به ، به 

إىل أساس األعمال الصاحلة وهو االستقامة على ) استقاموا ( وأشار قوله . أساس العلم اليقيين 
اهدنا الصراطَ {قال تعاىل . أي أن يكون وسطاً غري مائل إىل طريف اإلفراط والتفريط ، احلق 
يمق{وقال )1(}املُستككَذَلو اكُملْنعطًا جسةً وعلى أن كمال االعتقاد راجع إىل ،  )2(}أُم

وال ، فاالعتقاد احلق أن ال يتوغل يف جانب النفي إىل حيث ينتهي إىل التعطيل ، االستقامة 
بل ميشي على اخلط املستقيم ، يتوغل يف جانب اإلثبات إىل حيث ينتهي إىل التشبيه والتمثيل 

تمر كذلك فاصالً بني اجلبري والقدري وبني الرجاء ويس، الفاصل بني التشبيه والتعطيل 
: واملقصود من النهي عن اخلوف ، ناهية ) ال ( و . ويف األعمال بني الغلو والتفريط ، والقنوط 

فالنهي كناية عن التأمني من ، أي ال حتسبوا أن اهللا معاقبكم ، النهي عن سببه وهو توقع الضر 
  . وهذا تطمني من املالئكة ألنفس املؤمنني ، ققوا األمن زال خوفهم جانب اهللا تعاىل ألم إذا حت

غم يف النفس ينشأ عن : واحلزن . غم يف النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد : واخلوف 
وأحلقوا بتأمينهم بشارم ألن وقع النعيم يف النفس . وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر

   )3("قع املكروهموقع املسرة إذا مل خيالطه تو

أي أخلصوا العمل هللا وعملوا ) إن الذين قالوا ربنا اهللا مث  استقاموا " ( وقال ابن كثري رمحه اهللا 
. ( أي مما تقدمون عليه من أمر اآلخرة ) أن ال ختافوا . ( بطاعة اهللا تعاىل على ما شرعه اهللا هلم 

. ( هل ومال أو دين فإنا خنلفكم فيه على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأ) وال حتزنوا 
فما عظيمة خيشى الناس ، فيؤمن اهللا تعاىل خوفه ويقر عينه ) وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون 

                                 
  .  6/ سورة الفاحتة  )1(
  .  143/ سورة البقرة  )2(
  . )  285ـ  282/  24( البن عاشور التحرير والتنوير : انظر  )3(



 

، يوم القيامة إال هي للمؤمن قرة عني ملا هداه اهللا تبارك وتعاىل وملا كان يعمل يف الدنيا 
أي ) أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة حنن . ( ويبشرونه عند موته ويف قربه وحني يبعث 

حنن كنا أولياءكم أي قرناءكم يف احلياة الدنيا نسددكم : تقول املالئكة للمؤمنني عند االحتضار 
وكذلك نكون معكم يف اآلخرة نؤنس منكم الوحشة يف القبور ، ونوفقكم وحنفظكم بأمر اهللا 

شور وجناوز بكم الصراط املستقيم ونوصلكم وعند النفخة يف الصور ونؤمنكم يوم البعث والن
أي يف اجلنة من مجيع ما ختتارون مما ) ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم . ( إىل جنات النعيم 

أي مهما طلبتم وجدمت وحضر بني ) ولكم فيها ما تدعون ( تشتهيه النفوس وتقر به العيون 
وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم أي ضيافة ) نزالً من غفور رحيم . ( أيديكم كما اخترمت 

قال ) مث استقاموا " ( وقال األلوسي .  )1(" رحيم بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف 
وقال . زهدوا يف الفانية ورغبوا يف الباقية : وقال الفضيل . عملوا على وفاق ما قالوا : الثوري 
أن اهللا كتب لكم : واملعىن ) حتزنوا أال ختافوا وال . ( أعرضوا عما سوى اهللا تعاىل : الربيع 

  .  )2(" األمن من كل غم فلن تذوقوه أبدا 

  . إقامة احلدود /  5

يهدف اإلسالم ضمن ما يهدف إىل بناء اتمع الفاضل الذي يسعد فيه كل فرد باحلياة اهلنيئة 
يف ولقد سلك اإلسالم ، ويطمئن فيه كل من يعيش يف ظله على نفسه وماله وعقله وعرضه 

حتقيق هذه الغاية ـ وهي أمن الفرد واتمع وطمأنينة احلياة جبوانبها املختلفة ـ سلك يف سبيل 
وبني تربية النفس ، زاوج فيها اإلسالم بني الترغيب والترهيب ، حتقيق هذه الغاية مسالك شىت 

ية وتعليم بتكوين اإلنسان من حيث النشأة عن طريق وجود البيئة الصاحلة وما يتصل ا من ترب
ومن ناحية ثانية اعتمد . وثقافة حيث املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر يف سلوك اإلنسان من ناحية 

تزكية النفس اإلنسانية عن طريق العبادات وإثارة جوانب التقوى واخلري وتنمية جوانب 
 اإلحساس بالرقابة اإلهلية يف حس اإلنسان ومشاعره وضبط سلوكياته يف احلياة وفق هذه

                                 
  ) .  100ـ  99/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  ) .  121ـ  120/  24( تفسري األلوسي : انظر  )2(



 

التوجيهات وصياغة  أخالقه صياغة تعتمد على الرقابة الداخلية يف ذات اإلنسان قبل أن حتسب 
ولقد انفرد منهج اإلسالم ذه االزدواجية ومتيز . حساب املؤاخذة بالعقاب من سلطة اتمع 

ة ذلك ألن الدستور أو القانون الذي يراد منه حتقيق األمن ومحاي، ا دون غريه من املناهج 
النظام العام وإشاعة العدل والطمأنينة يف اتمع ال ميكن أن حيقق شيئاً ذا بال إذا مل ينهض على 

ألن العادة يف القانون أنه حيرس احلق ، أساس من بناء النفوس بالتربية الصاحلة والتزكية املستمرة 
تؤمن به النفوس ومل احلق الذي مل ، ولكنه ال يستطيع أبداً أن يوجد احلق املعدوم ، املوجود 

ولذلك لزم قبل اللجوء إىل القانون أن نغرس اإلميان مبفاهيمه وشعبه املختلفة . تتذوق له طعماً 
فإذا أمنت ، داخل النفوس وأن تؤمن هذه النفوس جبملة احلقوق والواجبات وموازين العدالة 

حيقق األمن العام  وتذوقت طعمها كان من اليسري على القانون أن يطبق وأن حيرس احلق وأن
، على النفس والعرض واملال والنسل وغري ذلك مما ال يستطيع اإلنسان أن يعيش مطمئناً بغريه 

عندئذ يتحقق للتشريع نفوذه ويصبح احلارس األمني على حتقيق األمن والطمأنينة يف نفوس 
نهج اإلسالم يف وهذا هو جانب الوقاية ـ اجلانب األول ـ الذي سلكه م، األفراد واتمعات 

  .  حتقيق األمن قبل أن يلجأ إىل تشريع احلدود كعالج 

فلديه ، إذ اإلنسان ليس خرياً حمضاً وال هو شر حمض . فهو جانب العالج : أما اجلانب الثاين 
وأحياناً تكون ، ولديه نفس تأمر بالسوء أحياناً ، رغبات وشهوات وفيه غرائز تثور وتسكن 

بل قد يصل به اهلبوط إىل ، بني حاالته هذه ينهزم وينتصر ويعلو ويهبط وهو . مطمئنة ولوامة 
فتنطبع ا نفسه وتصبح هلا عادة تصل يف كثري من ، مستوى جيعله يستمرئ املعصية ويتعودها 

وقد يكون . األشخاص إىل حد اإلدمان الذي يضر بصاحبه ويضر مبصلحة اتمع والنظام العام 
كما ال تؤثر يف ،  جتدي معهم تربية وال ينفع فيهم تعليم وال ذيب هناك من البشر أناس ال

وهذا النوع يشكل خطراً على أمن الفرد واتمع مبا يرتكبه من جرائم بعضها ، سلوكهم تزكية 
وبعضها يتصل جبوانب الشرف والعرض والنسل ومسعة اإلنسان ، يتصل حبق احلياة كالقتل 

وبعضها يتصل بالعدوان على العقل كتناول املسكرات ، ذف كجرائم الزنا والق، وكرامته 
وهناك جرائم أخرى كتهديد أمن الفرد واتمع بقطع . واملخدرات واملفترات وغري ذلك 



 

الطريق وترويع اآلمنني باغتصاب أمواهلم واالعتداء عليهم وإشاعة اخلوف يف جوانب احلياة 
  . سالمي حبد احلرابة وذلك ما تعرف عقوبته يف الفقه اإل، املختلفة 

وهذه اجلرائم وغريها قد حدد هلا اإلسالم عقوبات حمددة بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 
غري أن اجلرائم ال . حىت ال يترك جماالً لتغريها وتبديلها مهما تغريت األزمنة واألمكنة ، املطهرة 

مهات اجلرائم اخلطرية اليت دد أمن تنحصر يف هذه األنواع فقط ؛ وإمنا هذه األنواع مبثابة أ
إذا تركت بغري عقاب حيمي الفرد واتمع وحيقق الردع ، الفرد واتمع ودد الكيان العام 

وقد كان . العام لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه اجلرائم أو أن يعبث باألمن العام 
ه األنواع من اجلرائم نظراًَ ملا تشكله من منهج اإلسالم واضحاً قاطعاً يف حتديد العقوبات هلذ

وملا يترتب عليها من ضرر ، خطر على أمن الفرد واتمع بانتهاك حقوق اهللا وحقوق األفراد 
يتعلق بكليات املصاحل اخلمس اليت جاءت شريعة اإلسالم حلمايتها وتوفري األمن واالستقرار هلا 

  : وهذه الكليات هي ، يف دينهم ودنياهم معاً  واليت بدوا تفسد احلياة وتضيع مصاحل الناس

  . الدين ؛ وقد شرعت حلفظه عقوبة قتل املرتد :  1

  . النفس ؛ وقد شرعت حلفظها ومحايتها عقوبة القصاص :  2

  . العقل ؛ وقد شرعت حلفظه ومحايته عقوبة حد الشرب :  3

حسب حالة الزاين ، ه العرض ؛ وقد شرعت حلفظه ومحايته عقوبة الرجم أو اجللد مائ:  4
وكذلك شرعت عقوبة اجللد محاية لسمعة اإلنسان وشرفه ، من حيث اإلحصان وعدمه 

  . كحد القذف 

  . املال ؛ وقد شرعت حلفظه ومحايته عقوبة قطع اليد :  5

وهي اليت تتفاوت درجة اخلطورة واملفسدة ، أما سائر اجلرائم واجلنح واالحنرافات األخرى 
آخر ؛ فقد أحاهلا اإلسالم إىل بصرية احلاكم املسلم املخلص لدين اهللا  فيها من عصر إىل

وذلك ما . يقرر هلا من العقوبات ما يرى أنه اخلري واملصلحة ، واملتبصر ملصلحة األمة 



 

ويالحظ يف هذه العقوبات أا تقوم على دعامتني . يعرف عند الفقهاء مببدأ التعازير 
  : أساسيتني 

أو ، ن الفرد واتمع من موجات اإلجرام اليت ترتكبها العصابات املنظمة محاية أم: أحدمها 
يرتكبها أفراد بذوام يف كل حال تشكل خطراً يهدد األمن ويروع الناس ويثري الفزع 

  . ويعطل احلياة 

ومهما كان ، أا عقوبات ال يفلت منها جمرم بذاته أو بصفته مهما كان هو : ثانيهما 
فالكل يف نظر اإلسالم سواء وليست هناك اعتبارات فوق ، حلياة االجتماعية موقعه يف سلم ا

وهذا ما وضحه وقرره النيب صلى اهللا . احلق والعدالة اإلنسانية لشخص ما مهما كان هو 
عليه وسلم يف حادثة املرأة املخزومية حني أراد قومها أن يستشفعوا هلا وقد سرقت ـ وهي 

 نظرهم أن تؤاخذ بالعقوبة ـ حينما قال للصحايب اجلليل الشريفة احلسيبة فما جيب يف
أتشفع يف حد من حدود اهللا يا أسامة ؟ إمنا أهلك من كان ( أسامة بن زيد رضي اهللا عنه 

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ، قبلكم أم إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
    )1()لقطعت يدها  والذي نفس حممد بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت

  : ومن اآليات الدالة على أن إقامة احلدود من أسباب األمن 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه {قال اهللا تعاىل  .إقامة حد احلرابة ألمن األمة :  1
واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسي اَألرنَ فوعسيو  أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت

 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلاَألر ناْ منفَواألصل . "  )2(}ي
} فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله{ يف احملاربة االعتداء والسلب وإزالة األمن كما قال تعاىل 

فمن مل يذعنوا للشرع فيما خياطبهم به يف دار اإلسالم يعدون . ليس معناه حماربة املسلمني و
فيجب على اإلمام الذي يقيم العدل وحيفظ ، حماربني هللا ورسوله عليه الصالة والسالم 
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النظام أن يقاتلهم على ذلك ـ كما فعل الصديق رضي اهللا عنه مبانعي الزكاة ـ حىت يفيئوا 
ولكن إذا امتنعوا ، ومن رجع منهم يف أي وقت يقبل منه ويكف عنه ، إىل أمر اهللا ويرجعوا 

على إمام العدل املقيم للشرع وعثوا إفساداً يف األرض كان جزاؤهم ما بينه اهللا يف هذه اآلية 
ألن ، أي إمنا كانت احملاربة عظيمة الضرر ؛ ألن فيها سد سبيل الكسب على الناس "  )1(" 

فإذا أُخيف . وركنها وعمادها الضرب يف األرض ، كاسب وأعظمها التجارات أكثر امل
فانسد باب التجارة عليهم ، واحتاجوا إىل لزوم البيوت ، الطريق انقطع الناس عن السفر 

فشرع اهللا على قطاع الطريق احلدود املغلّظة وذلك اخلزي يف الدنيا . وانقطعت أكسام 
ووعد ، وفتحاً لباب التجارة اليت أباحها لعباده ملن أرادها منهم ، ردعاً هلم عن سوء فعلهم 

  .  )2(" فيها بالعذاب العظيم يف اآلخرة 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد {قال اهللا تعاىل  .إقامة حد الزنا ألمن األنساب :  2
ا رذْكُم بِهِمأْخلَا تو ةلْدئَةَ جا ممهنرِ ممِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِن كُنت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ ف
نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيأمر أن حتضر مجاعة من املسلمني إقامة حد الزنا "  )3(}و

فإذا مل يشهده ، ان فإن اإلخفاء ذريعة لإلنس، حتقيقاً إلقامة احلد وحذراً من التساهل فيه 
فإذا تبني هلم إمهاله فال يعدم بينهم من يقوم بتغيري ، املؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته 

فقه ذلك ) " وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني ( وقوله .  )4(" املنكر من تعطيل احلدود 
يع حديثه ؛ ويش، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر ألجله ، أن احلد يردع احملدود 

  .           )5(" فيعترب به من بعده 

                                 
  . )  357ـ  356/  6( تفسري املنار : انظر  )1(
  . )  157/  6( تفسري القرطيب : نظر ا )2(
  .  2/ سورة النور  )3(
  . )  151/  18( تفسري ابن عاشور : انظر  )4(
  . )  335/  3( تفسري ابن العريب : انظر  )5(



 

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما {قال اهللا تعاىل  .إقامة حد السرقة ألمن األموال :  3
 يمكح زِيزع اللّهو اللّه نكَاالً ما نبا كَساء بِمزجاء احلق من قبل بعقاب قطاع . )1(}ج

وهنا يأيت بقضية أخرى يريد أن يصون ا مثرة حركة املؤمن ، طريق واملفسدين يف األرض ال
وحىت يتحرك اإلنسان البد أن يضمن ، ألن اإلميان حيب من املؤمن أن يتحرك ، يف جمتمعه 

أما إن حترك اإلنسان فجاءت الثمرة مث جاء من يأخذها فالبد أن . اإلنسان مثرة حركته 
وحني يزهد اإلنسان يف احلركة يتوقف تقدم الوجود؛ لذلك من ،  احلركة يزهد املتحرك يف

، وال تستمر حركة احلياة إال إذا أَمن اإلنسان على حركته ، حظنا أن تستمر حركة احلياة 
. إذن احلق سبحانه وتعاىل يريد أن حيمي حركة املتحرك . وأن تكون حركته فيما شرع اهللا 

، إلنسان ويتمتع بغري جمهود ؛ ألن من يسرق إمنا يأخذ جمهود غريه ويريد أيضاً أال يقتات ا
ألن املراد ، سيفكر كل منهم قبل أن يسرق ، ساعة يسمع اللصوص أننا سنقطع يد السارق 

إن ، من اجلزاء العربة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة لإلنسان مبطلوبات اهللا 
لسارق أي ذلك القطع جزاء ل )جزاء مبا كسبا ( وقوله " . )2(أخذته الغفلة يف سياسة احلياة 
أي تنكيال وترهيبا للسارق ولغريه لريتدع  )نكاال من اهللا (  مبا سرقه من أموال الناس

أي عز وحكم  )واهللا عزيز حكيم  (السارق ـ إذا علموا ـ أم سيقطعون إذا سرقوا 
  .  )3("  فقطع السارق

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم {قال اهللا تعاىل  . راضإقامة حد القذف ألمن األع:  4
مه كلَئأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِنيثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي 

كان أول ظهوره يف رمي هذه اآلية أصل يف حد الفرية والقذف الذي "  )4(} الْفَاسقُونَ
  . )5(" فكل رمي مبا فيه معرةٌ موجب للحد باإلمجاع املستند للقياس . احملصنات بالزىن 

                                 
  .  38/ سورة املائدة  )1(
  ) .  3123ـ  3114/  5( تفسري الشعراوي : انظر  )2(
    ) .  231 / 1(  تفسري السعدي : انظر  )3(
  .  4/ سورة النور  )4(
  . )  161/  18( تفسري ابن عاشور : انظر  )5(



 

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم {قال اهللا تعاىل  .إقامة القصاص ألمن  النفوس :  5
بالْعو ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصٌء الْقيش يهأَخ نم لَه يفع ناُألنثَى بِاُألنثَى فَمو دببِالْع د

لك فَاتباع بِالْمعروف وأَداء إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتدى بعد ذَ
يمأَل ذَابع اصِـ  فَلَهصي الْقف لَكُمقُونَ وتت لَّكُمابِ لَعاَأللْب ياْ أُولاةٌ ييإن .      )1(}ح

إن القصاص مكتوب على . ومحاية لسائر أفراد اتمع ، القصاص من القاتل عربة لغريه 
فإذا علم القاتل أن اهللا قد قدر القصاص بأن هذا يفرض عليه أن . القاتل واملقتول وويل الدم 

ألن القاتل عليه أن يتحمل ، ه أال خيفوه بعيداً عن أعني الناس وعلى أهل. يسلم نفسه 
فإنه يرتدع ، وحني جيد القاتل نفسه حموطاً مبجتمع مؤمن يرفض القتل . مسؤولية ما فعل 

إذن ففي القصاص حياة ألن الذي يرغب يف أن يقتل ميكنه أن يرتدع عندما . وال يقتل 
  .   )2(ن ال يقبل املداراة عليه وأن هناك م، يعرف أن هناك من سيقتص منه 

يقول تعاىل ويف شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل  )ولكم يف القصاص حياة (  وقوله" 
ا ألنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكفعن صنيعه فكان  حكمة عظيمة وهي بقاء املهج وصو

ه العبارة يف القرآن ويف الكتب املتقدمة القتل أنفى للقتل فجاءت هذ. يف ذلك حياة للنفوس 
قال أبو العالية جعل اهللا القصاص حياة  )ولكم يف القصاص حياة  (أفصح وأبلغ وأوجز 

  .  )3("  فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه خمافة أن يقتل

  .  من عقاب اهللا اخلوفومن أسباب األمن /  6 

أَو أَمن أَهلُ الْقُرى ـ  أْسنا بياتاً وهم نآئمونَأَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم ب{قال اهللا تعاىل 
أَفَأَمنواْ مكْر اللّه فَالَ يأْمن مكْر اللّه إِالَّ الْقَوم ـ  أَن يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ

الء بالضراء والسراء والبأساء وتلك سنة اهللا يف االبت) أفأمن أهل القرى " (  )4(}الْخاسرونَ

                                 
  .  179ـ  178/ سورة البقرة  )1(
  ) .  752/  2( تفسري الشعراوي : انظر  )2(

  ) .  212 / 1(  تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  .  99ـ  97/ سورة األعراف  )4(



 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس اهللا يف غفلة من ، وتلك مصارع املكذبني السادرين ، والنعماء 
بياتاً ( غفالم وغرة من غرام وأمنة من أمنام ؟ أفأمنوا أن تأتيهم قوة اهللا باهلالك والدمار 

رادة مسلوب القوة ال ميلك أن واإلنسان يف النوم مسلوب اليقظة مسلوب اإل) وهم نائمون 
فكيف ببأس اهللا وقوته اليت ال يقف هلا اإلنسان يف ، يدفع عن نفسه عادية من حشرة صغرية 

) ضحى وهم يلعبون ( أشد ساعات صحوه واستعداده وقوته ؟ أو أمنوا أن يأتيهم بأس اهللا 
لك اإلنسان وهو غار ويلهي عن األهبة واالستعداد فال مي، واللعب يستغرق اليقظة والتحفز 
فكيف بدفع غارة اهللا اليت ال يقف هلا اإلنسان وهو يف ، يف لعبه أن يدفع عن نفسه مغرياً 

، أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ وإن بأس اهللا ألشد من أن يقفوا له صاحني أم نائمني 
 ليلمس الوجدان، ولكن السياق يعرض حلظات الضعف اإلنساين . العبني أم جادين 

ويثري حذره وانتباهه حني يترقب الغارة الطامة الغامرة يف حلظة من حلظات ، البشري بقوة 
وما هو بناج يف يقظة أو غرة فكلتامها أمام بأس اهللا يف الضعف ، الغفلة والغرة والفجاءة 

وتدبريه اخلفي الذي ال يعلمه البشر فيأخذوا أهبتهم لدفعه على ) أفأمنوا مكر اهللا . ( سواء 
فما وراء ) أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون . ( رض أم قادرون ف

فإن من أمن من " وقال السعدي      رمحه اهللا .  )1(األمن والغفلة واالستهتار إال اخلسار 
وهذه اآلية . عذاب اهللا فإنه مل يصدق باجلزاء على األعمال وال آمن بالرسل حقيقة اإلميان 

كرمية فيها من التخويف البليغ على أن العبد ال ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من ال
اإلميان بل ال يزال خائفا وجال أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من اإلميان وأن ال يزال داعيا 

وأن يعمل ويسعى يف كل سبب خيلصه  )2( )يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ( بقوله 
وقوع الفنت فإن العبد ـ ولو بلغت به احلال ما بلغت ـ فليس على يقني من  من الشر عند

  .  )3("  السالمة
  . الدعاء باألمن /  7

                                 
  . )  1340/  3( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  . وصححه األلباين  12128)  112/  3( وأخرجه أمحد  2140) 448/  4( جزء من حديث أخرجه الترمذي  )2(
  ) . 298 / 1(  تفسري السعدي : انظر  )3(



 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمن {قال اهللا تعاىل 
الْيو م بِاللّههنم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يالً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ اآلخو

ريصآمناً ( أي يأنس من حيلّ به ) " بلداً ( فقوله  )1(}الْم ( بعرأي من اخلوف ؛ أي ال ي
أَولَم يروا أَنا {وقوله )2(}آمنا ومن دخلَه كَانَ{وقد أجاب اهللا دعاءه كقوله تعاىل، أهله 

ونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح نم اسالن طَّفختيا ونا آممرا حلْنعونَجكْفُري اللَّه ةمإىل  )3(}بِنِع
ففي صحيح مسلم عن ، وصحت أحاديث متعددة بتحرمي القتال فيه . غري ذلك من اآليات 

فهو  )4( )ال حيل ألحد أن حيمل مبكة السالح ( يقول  مسعت رسول اهللا : قال   جابر
ولقد "  )5(" كما فعل بأصحاب الفيل ، آمن من اآلفات مل يصل إليه جبار إال قصمه اهللا 

فإن أمن البالد والسبل يستتبع مجيع ، كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة 
تضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوا وهو يستتبع التعمري خصال سعادة احلياة ويق

وإذا اختل ، واإلقبال على ما ينفع والثروة فال خيتل األمن إال إذا اختلت الثالثة األول 
وإمنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما ، اختلت الثالثة األخرية 

  .  )6(" بع اإلسالم أراده لذلك البلد من كونه من
ـ  وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا واجنبنِي وبنِي أَن نعبد اَألصنام{وقال تعاىل 

كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعن تاسِ فَمالن نا مريكَث لَلْنأَض نهإِن بر يمحر 7(}غَفُور( 
هذه اآلية وما تالها مقررة ملا حثّ عليه من الشكر باإلميان والعمل الصاحل " قال األلوسي 

ويف إرشاد العقل السليم أن املراد منها تأكيد ما سلف من تعجيبه صلى اهللا عليه وسلم ببيان 

                                 
  .  126/ سورة البقرة  )1(
  .   97/ سورة آل عمران  )2(
  .  67/ سورة العنكبوت  )3(
  . 1356رقم )  989/  2( يف صحيحه أخرجه مسلم  )4(
  . )  439/  1( تفسري القامسي : انظر  )5(
  . )  715/  1( تفسري ابن عاشور : انظر  )6(
  .  36ـ  35/ سورة إبراهيم  )7(



 

وا بالنعم العامة حيث كفروا بالنعم اخلاصة م بعد ما كفر، فن آخر من جنايات القوم 
حيث أسكنهم مكة زادها اهللا تعاىل شرفاً إلقامة الصالة ، وعصوا أباهم إبراهيم عليه السالم 

وسأله أن جيعله بلداً آمناً ويرزقهم ، واالجتناب عن عبادة األصنام والشكر لنعم اهللا تعاىل 
حرماً آمناً جتىب  فاستجاب اهللا تعاىل دعاءه وجعله، من الثمرات ويهوى قلوب الناس إليهم 

، واستبدلوا دار البوار بالبلد احلرام ، فكفروا بتلك النعم العظام ، إليه مثرات كل شيء 
وقال السعدي رمحه .      )1(" وفعلوا ما فعلوا من القبائح اجلسام ، وجعلوا هللا تعاىل أنداداً 

 (م يف هذه احلالة اجلميلة اذكر إبراهيم عليه الصالة والسالو:  أي" اهللا يف تفسريه هلذه اآلية 
فاستجاب اهللا دعاءه شرعا  )آمنا ( أي احلرم  )وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 

وقدرا فحرمه اهللا يف الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم حىت إنه مل يرده ظامل 
األمن دعا له ولبنيه وملا دعا له ب. بسوء إال قصمه اهللا كما فعل بأصحاب الفيل وغريهم 

أي اجعلين وإياهم جانبا بعيدا عن عبادا  )واجنبين وبين أن نعبد األصنام  (باإلميان فقال 
  .  )2("  واإلملام ا

( يف سورة إبراهيم مع جميئها صفة لكلمة  ) البلد ( وتعريف كلمة " قال القامسي رمحه اهللا 
د السؤال بأن تكون الدعوة األوىل املذكورة إما أن حيمل على تعد، يف سورة البقرة ) هذا 

اجعل هذا الوادي بلداً : كأنه قال ، يف سورة البقرة وقعت ومل يكن املكان قد جعل بلداً 
فقال } ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع { آمناً ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال 

: نية وقعت وقد جعل بلداً فكأنه قال والدعوة الثا. اجعل هذا الوادي بلداً آمناً : ههنا 
وإما أن حيمل على وحدة السؤال ، اجعل هذا املكان الذي صريته بلداً ذا أمن وسالمة 

، وقد حكى ذلك هنا ، فالظاهر أن املسئول كال األمرين ، وتكرر احلكاية كما هو املتبادر 
بلدية حبكاية سؤال اكتفاًء عن حكاية سؤال ال، واقتصر هناك على حكاية سؤال األمن 

وعندي أن السؤال واملسئول واحد ، هذا خالصة ما حققوه ، اجعل أفئدة الناس وي إليه 

                                 
  .)  234ـ  233/  13( تفسري األلوسي : انظر  )1(
  ) . 426  / 1(  تفسري السعدي : انظر  )2(



 

رب : واألصل ، فحذف من كل ما أثبته يف اآلخر احتباكاً ، إال أنه تفنن يف املوضعني ، 
ى ما عل، وبه تتطابق الدعوتان على أبدع وجه وأخلصه من التكلف ، اجعل هذا البلد آمناً 
اجعله بلداً معلوم االتصاف : كأنه قيل، أي بلداً كامالً يف األمن ، فيه من إفادة املبالغة 

البلد : ويف القاموس وشرحه التاج ، كان هذا اليوم يوماً حاراً : باألمن مشهوراً به كقولك 
  .  )1(" شرفها اهللا تعاىل تفخيماً هلا كالنجم للثريا ، والبلدة علَم على مكة 

   . وعدم الكفر به ، شكر اهللا املنعم باألمن /  8

لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ {ومما يدل على هذا املعىن قول اهللا تعاىل 
 غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُراشو كُمبقِ رزن رالٍ كُلُوا ممشـ وضرفَأَع هِملَيا علْنسوا فَأَر

ذَلك ـ  سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء من سدرٍ قَليلٍ
ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَرم بِماهنيزاـ  ج نيبو مهنيا بلْنعجا ويها فكْناري بى الَّتلْقُر

نِنيا آمامأَيو يالا لَييهوا فريس ريا السيها فنرقَدةً ورى ظَاها ـ  قُرفَارِنأَس نيب داعا بنبفَقَالُوا ر
إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ  وظَلَموا أَنفُسهم فَجعلْناهم أَحاديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ

  . )2(}شكُورٍ

يف اآلية دليل واضح على أن تأمني الطريق وتيسري املواصالت وتقريب البلدان لتيسري " 
تبادل املنافع واجتالب األرزاق من هنا ومن هناك نعمة إهلية ومقصد شرعي حيبه اهللا ملن 

جحاف يف إيفاء النعمة حقها من الشكر يعرض ا وعلى أن اإل. حيب أن يرمحه من عباده 
فلما أعرضوا عن شكر اهللا وعن العمل الصاحل والتصرف "  )3(" للزوال وانقالب األحوال 

احلميد فيما أنعم اهللا عليهم سلبهم سبب هذا الرخاء اجلميل الذي يعيشون فيه فأرسل السيل 
  .  )4(" رفاهية والنعماء خشونة وشدة اجلارف فحطم السد فضيق عليهم الرزق وبدهلم من ال

                                 
  . )  440ـ  439/  1( تفسري القامسي : انظر  )1(
  .  19ـ  15/  سورة سبا )2(
  .  )  181/  22( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )3(
  . )  2901/  5( القرآن ظالل يف : انظر  )4(



 

وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان {وقال اهللا تعاىل 
  .  )1(}يصنعونَ فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ

حيث جعل اهللا سبحانه ألهل مكة مثالً يعتربون به هو قصة قرية من القرى كان أهلها يف 
مأمن من العدو وطمأنينة من ضيق العيش يأتيهم رزقهم واسعاً من كل مكان ؛ فجحدوا 

طت م أنعم اهللا عليهم ومل يشكروه بطاعته وامتثال أمره ؛ فعاقبهم اهللا باملصائب اليت أحا
وذلك بسبب متاديهم يف ، وذاقوا مرارة اجلوع واخلوف بعد الغىن واألمن ، من كل جانب 
الدعة وهدوء : واالطمئنان . األمن السالمة من تسلّط العدو " واملراد بـ . الكفر واملعاصي 

كما أن اخلوف يسبب . وقدم األمن على الطمأنينة إذ ال حتصل الطمأنينة بدونه . البال 
. تيسري الرزق فيها من أسباب راحة العيش ) يأتيها رزقها رغداً ( وقوله . نزعاج والقلق اال

، الكفر باملُنعم : معىن الكفر بأنعم اهللا ) فكفرت بأنعم اهللا ( وقوله . الوافر اهلينء : والرغد 
اجلوع واخلوف فأذاقها اهللا لباس . ( فلم يشكروا املُنعم احلق ، ألم أشركوا غريه يف عبادته 

أي أن اجلوع واخلوف حميطان بأهل القرية يف سائر أحواهلم ومالزمان هلم وأم بالغان ) 
  .  )2(" منهم مبلغاً أليما 

إن القرية إذا أمنت املخاطرات كمهامجة األشرار وشن الغارات وقتل النفوس وسيب الذراري 
وغريها ؛ اطمأنت وسكنت فلم وكذا أمنت احلوادث الطبيعية كالزالزل ، وب األموال 

ومن كمال اطمئناا أن يأتيها رزقها رغداً من كل مكان . يضطر أهلها إىل اجلالء والتفرق 
وال يلجأ أهلها إىل االغتراب وقطع الفيايف وركوب البحار وحتمل املشاق البالغة يف طلب 

سبحانه فيذيقهم اهللا شيئاً  فإذا كفر أهلها ذه النعم اإلهلية ومل يشكروه. الرزق وجلبه إليها 
  . يسرياً من نقمته بسلب هذه النعم وبإذاقتهم اجلوع واخلوف جزاًء لكفرام نعم اهللا عليهم 

                                 
  .  112/ سورة النحل  )1(
  . )  307ـ  304/  14( تفسري ابن عاشور : انظر  )2(



 

وزروعٍ ونخلٍ طَلْعها ـ  في جنات وعيونـ  أَتتركُونَ في ما هاهنا آمنِني{وقال تعاىل 
يمضالْجِـ  ه نونَ متحنتونيا فَارِهوتيالِ بـ  بونيعأَطو قُوا اللَّههاهنا ( إن "  )1( }فَات (

حال مبينة لبعض ) آمنني . ( وهذا إجياز بديع ، إشارة إىل بالدهم أي يف مجيع ما تشاهدونه 
وذلك تنبيه على نعمة عظيمة ال يدل عليها اسم اإلشارة ؛ ) يف ما هاهنا ( ما أمجله قوله 

وال يتذَوق طعم النعم ، اليت هي من أعظم النعم ، يشار إليها وهي نعمة األمن  ألا ال
ليكون جمموع ذلك ) آمنني ( ينبغي أن يعلق بـ ) يف جنات ( وقوله . األخرى إال ا 

فهم يعيشون .  "  )2(" أي اجتمع هلم األمن ورفاهية العيش ، تفصيالً إلمجال اسم اإلشارة 
ولكنهم يعيشون يف غفلة عنه ال يفكرون ، ذي يصوره هلم أخوهم صاحل بني هذا املتاع ال

وال يشكرون املنعم الذي أعطاهم هذا ، وال يتدبرون منشأه ومأتاه ، فيمن وهبهم إياه 
. فيأخذ رسوهلم يف تصوير هذا املتاع هلم ليتدبروه ويعرفوا قيمته وخيافوا زواله ، النعيم 

أتتركون فيما ( وب الغافية وتنبه فيها احلرص واخلوف    وفيما قاله هلم ملسات توقظ القل
، أتظنون أنكم متروكون هلذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة ) هاهنا آمنني 

أتتركون يف هذا كله آمنني ال يروعكم . وسائر ما يتضمنه هذا اإلمجال من تفخيم وتضخيم 
أن يلمس قلوم هذه اللمسات املوقظة  فوت وال يزعجكم سلب وال يفزعكم تغيري ؟ وبعد

يناديهم إىل التقوى وإىل الطاعة وإىل خمالفة املأل اجلائرين البعيدين عن احلق والقصد امليالني 
  .    )3() " فاتقوا اهللا وأطيعون (إىل الفساد والشر 

  

  

  

  

                                 
  .  150ـ  146/ سورة الشعراء  )1(
  . ) 175/  19( تفسري ابن عاشور : انظر  )2(
  . )  2612ـ  2611/  5( القرآن ظالل يف : انظر  )3(



 

  . األمن واخلوف سنةتطبيقات قرآنية على : املبحث الثالث 

يتجلى ذلك بوضوح عند ،  على مدار التاريخ األمن واخلوفعاىل يف لقد حتققت سنة اهللا ت
  : ومن ذلك . املبثوث يف ثنايا كتاب اهللا الكرمي  االطالع على القصص القرآين

ـ   أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍـ   أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ{قوله تعاىل  
 )1(}فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍـ   ترميهِم بِحجارة من سجيلٍـ   علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ وأَرسلَ

ـ إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاء والصـيف   ـ إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاء والصيف  ـ   لإِيلَاف قُريشٍ{. 
  .  )2(}الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف بيتفَلْيعبدوا رب هذَا الْ

وأول ما توحي به هذه اآليات أن اهللا سبحانه مل يرد أن يكل محاية بيته إىل املشركني ولو " 
فلما أراد أن يصونه وحيرسـه ويعلـن   ، أم كانوا يعتزون ذا البيت وحيمونه وحيتمون به 

وتدخلت القدرة سـافرة  . ليه ترك املشركني يهزمون أمام القوة املعتدية محايته له وغريته ع
، لتدفع عن بيت اهللا احلرام حىت ال تكون للمشركني يد على بيته وال سـابقة يف محايتـه   

ولعلّ هذه املالبسة ترجح ترجيحاً قوياً أن األمر جرى يف إهالك املعتدين . حبميتهم اجلاهلية 
ولقد كان مـن  . ال السنة املألوفة املعهودة ـ فهذا أنسب وأقرب  جمرى السنة اخلارقة ـ  

مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة اإلهلية حلماية البيت احلرام أن تبادر قريش ويبـادر  
العرب إىل الدخول يف دين اهللا حينما جاءهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأال يكـون  

وهذا التـذكري  ! حوله من وثنية هو املانع من اإلسالم اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا 
  . والتعجيب من موقفهم العنيد ، باحلادث على هذا النحو هو طرف من احلملة عليهم 

كذلك توحي األدلة وداللة هذا احلادث بأن اهللا مل يقدر ألهل الكتاب ـ أبرهة وجنوده ـ   
حىت والشرك يدنسه واملشركون ، دسة أن حيطموا البيت احلرام أو يسيطروا على األرض املق

هم سدنته ليبقى هذا البيت عتيقاًَ من سلطان املتسلطني مصوناً من كيد الكائدين ولـيحفظ  

                                 
  .  5ـ  1/ سورة الفيل  )1(
  .  4ـ 1/ سورة قريش  )2(



 

ال يهيمن عليها سـلطان  ، هلذه األرض حريتها حىت تنبت فيها العقيدة اجلديدة حرة طليقة 
يمن على األديان وعلى العباد وال يطغى فيها طاغية وال يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليه

وكان هذا من تدبري اهللا لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نيب هذا . ويقود البشرية وال يقاد 
وحنن نستبشر بإحياء هذه الداللة اليوم ونطمئن إزاء ما نعلمـه  . الدين قد ولد يف هذا العام 

يبية العاملية والصهيونية العاملية من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول األماكن املقدسة من الصل
فاهللا الذي محـى  ، وال تين أو دأ يف التمهيد اخلفي اللئيم هلذه األطماع الفاجرة املاكرة ، 

سيحفظه إن شاء اهللا وحيفظ مدينة رسوله من كيد ، بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون 
  . الكائدين ومكر املاكرين 

 يكن هلم دور يف األرض بل مل يكن هلم كيان قبل اإلسالم واإلحياء الثالث هو أن العرب مل
وكانت دولتهم حني تقوم هنـاك أحيانـاً   ، كانوا يف اليمن حتت حكم الفرس أو احلبشة ، 

ويف الشمال كانت الشام حتت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام ، تقوم حتت محاية الفرس 
، لب اجلزيرة من حتكم األجانـب فيـه   ومل ينج إال ق. حكومة عربية حتت حكم الرومان 

ولكنه ظل يف حالة بداوة أو يف حالة تفكك ال جتعل منه قوة حقيقية يف ميدان القوى العاملية 
ولكن مل تكن هذه القبائل متفرقة ، وكان ميكن أن تقوم احلروب بني القبائل أربعني سنة ، 

يف عام الفيل كـان مقياسـاً    وما حدث، وال جمتمعة ذات وزن عند الدول القوية ااورة 
وحتت راية اإلسالم وألول مرة يف تاريخ العرب . حلقيقة هذه القوة حني تتعرض لغزو أجنيب 

وأصبحت هلم قوة دولية حيسب هلا حساب ؛ قـوة جارفـة   ، أصبح هلم دور عاملي يؤدونه 
اهلية املزيفة تكتسح املمالك وحتطم العروش وتتوىل قيادة البشرية بعد أن تزيح القيادات اجل

نسوا ، ولكن الذي هيأ للعرب هذا ألول مرة يف تارخيهم هو أم نسوا أم عرب . الضالة 
وذكروا أم مسلمون ـ ومسلمون فقط ـ ورفعوا رايـة    ، نعرة اجلنس وعصبية العنصر 

اإلسالم ـ وراية اإلسالم وحدها ـ ومحلوا عقيدة ضخمة قوية يهدوا إىل البشرية رمحـة    
محلوا فكرة مساوية يعلمون الناس . ومل حيملوا قومية وال عنصرية وال عصبية ، بالبشرية  وبراً

وخرجوا من أرضهم جهـاداً يف سـبيل اهللا   ، ا ال مذهباً أرضياً خيضعون الناس لسلطانه 



 

ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعـون يف ظلـها ويشـمخون    ، وحده 
وخيرجون الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم العـرب وإىل  ، ا ويتكربون حتت محايته

، إمنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد مجيعاً إىل عبادة اهللا وحـده  ! حكمهم أنفسهم 
اهللا ابتعثنـا  : كما قال ربعي بن عامر رضي اهللا عنه ـ رسولُ املسلمني يف جملس يزدجرد  

ومن ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة ، عبادة اهللا وحده لنخرج الناس من عبادة العباد إىل 
عندئذ فقط كان للعرب وجود وكانت هلم قوة وكانـت  . جور األديان إىل عدل اإلسالم 

وقد ظلت هلم قوم وظلت هلم قيادم ما ، هلم قيادة ولكنها كانت كلها هللا ويف سبيل اهللا 
ها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية اهللا حىت إذا احنرفوا عن، استقاموا على الطريقة 

ألن اهللا قد تـركهم حيثمـا تركـوه    ، لريفعوا راية العصبية نبذم األرض وداستهم األمم 
وما العرب بغري اإلسالم ؟ ما الفكرة اليت قدموها للبشرية أو ميلكون . ونسيهم مثلما نسوه 

أمة ال تقدم للبشرية فكر ؟ إن كـل أمـة    تقدميها إذا هم ختلّوا عن هذه الفكرة ؟ وما قيمة
واألمم اليت مل تكن متثل فكرة . قادت البشرية يف فترة من فترات التاريخ كانت متثل فكرة 

كالتتار الذين اجتاحوا الشرق والربابرة الذين اجتاحوا الدولـة الرومانيـة يف الغـرب مل    
والفكرة الوحيدة اليت تقـدم ـا   . ها يستطيعوا احلياة طويالً ؛ إمنا ذابوا يف األمم اليت فتحو

فإذا ختلّوا ، وهي اليت رفعتهم إىل مكان القيادة ، العرب للبشرية كانت يف العقيدة اإلسالمية 
وهذا ما جيب أن يذكره . ومل يعد هلم يف التاريخ دور ، عنها مل تعد هلم يف األرض وظيفة 

  . رادوا القيادة العرب جيداً إذا هم أرادوا احلياة وأرادوا القوة وأ

وقد كان حلادث الفيل أثر مضاعف يف زيادة حرمة البيت عند العرب يف مجيع أحناء اجلزيرة 
، مما ساعدهم على أن يسريوا يف األرض آمـنني  ، وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ، 

وشجعهم على إنشاء خطني عظيمني من خطـوط  ، حيثما حلّوا وجدوا الكرامة والرعاية 
وإىل تنظيم ، وإىل الشام يف الشمال ، ارة ـ عن طريق القوافل ـ إىل اليمن يف اجلنوب   التج

  .  والثانية إىل الشام يف الصيف ، إحدامها إىل اليمن يف الشتاء : رحلتني جتاريتني ضخمتني 



 

وعلى ما كان شـائعاً مـن   ، ومع ما كانت عليه حالة األمن يف شعاب اجلزيرة من سوء 
فإن حرمة البيت يف أحناء اجلزيرة قد كفلت جلريته األمن والسالمة ، لنهب غارات السلب وا

وفتحت أمامها أبواب ، وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة ، يف هذه التجارة املغرية 
وألفت نفوسهم هاتني الرحلتني اآلمنتني ، الرزق الواسع املكفول يف أمان وسالم وطمأنينة 

كما ذكرهم ، هذه هي املنة اليت يذكرهم اهللا ا بعد البعثة . وإلفا  الراحبتني فصارتا هلم عادة
منة إيالفهم رحليت الشتاء والصيف ومنة الرزق الذي ، منة حادث الفيل يف السورة السابقة 

أفاضه عليهم اتني الرحلتني ـ وبالدهم قفرة جفرة ـ وهم طاعمون هانئون من فضل اهللا   
أم يف أسـفارهم وترحـاهلم يف   ، عقر دارهم جبوار بيت اهللا  ومنة أمنهم اخلوف سواء يف، 

يذكرهم ذه املنن ليسـتحيوا  ، رعاية حرمة البيت اليت فرضها اهللا وحرسها من كل اعتداء 
مما هم فيه من عبادة غري اهللا معه وهو رب هذا البيت الذي يعيشـون يف جـواره آمـنني    

من أجل إيـالف قـريش   : يقول هلم .  ويسريون بامسه مرعيني ويعودون ساملني، طاعمني 
فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل هلم األمن فجعل نفوسهم تألف ، رحلة الشتاء والصيف 

) فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم مـن جـوع   ( وتنال من ورائها ما تنال ، الرحلة 
( اجلـوع   فأطعمهم اهللا وأشبعهم من هذا، وكان األصل حبسب حالة أرضهم أن جيوعوا 

وكان األصل حبسب ما هم فيه من ضعف وحبسب حالة البيئـة مـن   ) وآمنهم من خوف 
حوهلم أن يكونوا يف خوف فآمنهم من هذا اخلوف وهو تذكري يستجيش احلياء يف النفوس 

ومـا  ، وما كانت قريش جتهل قيمة البيت وأثر حرمته يف حياا ، ويثري اخلجل يف القلوب 
وها هو ذا عبد املطلـب ال  . والكربة تلجأ إال إىل رب البيت وحده كانت يف ساعة الشدة 

مل يواجهه . يواجه أبرهة جبيش وال قوة ؛ إمنا يواجهه برب هذا البيت الذي يتوىل محاية بيته 
أنا رب اإلبل وإن للبيـت  : بصنم وال وثن ومل يقل له إن اآلهلة ستحمي بيتها ؛ إمنا قال له 

اف اجلاهلية ال يقف عند منطق وال يثوب إىل حق وال يرجـع إىل  ولكن احنر. رباً سيمنعه 
وهذه السورة ـ أي سورة قريش ـ تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحيـة    . معقول 

والروايات تذكر أنـه  . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة ، موضوعها ووجودها 
لكن ترتيبها يف املصحف متـواليتني  يفصل بني نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور و



 

فليعبـدوا  ( ومعىن اآلية " وجاء يف تفسري هذه اآليات .  )1(" يتفق مع موضوعهما القريب 
تذكري قريش بنعمة اهللا عليهم إذ يسر هلم ما مل يتأنّ لغريهم من العرب من ) رب هذا البيت 

ا يسر هلم من بناء الكعبة وشرعة األمن من عدوان املعتدين وغارات املغريين يف السنة كلها مب
وجعل هلم مهابةً وحرمة يف نفوس العرب كلهم يف ، احلج وأن جعلهم عمار املسجد احلرام 

وعند القبائل اليت حترم األشهر احلرم والقبائل اليت ال حترمها مثل ، األشهر احلرم ويف غريها 
والذ م ، من جنوا إىل مشاهلا فتيسرت هلم األسفار يف بالد العرب ، طيء وقضاعة وخثعم 

وأصحاب التجارات حيملوم سلعهم وصارت مكـة  ، أصحاب احلاجات يسافرون معهم 
فاستغىن ، وسطاً تجلب إليها السلع من مجيع البالد العربية فتوزع إىل طالبيها يف بقية البالد 

وكانوا ، ري ذي زرع أهلُ مكة بالتجارة إذ مل يكونوا أهل زرع وال ضرع إذ كانوا بواد غ
جيلبون أقوام فيجلبون من بالد اليمن احلبوب من بر وشعري وذرة وزبيـب وأدمي وثيـاب   
والسيوف اليمانية ومن بالد الشام احلبوب والتمر والزيت والزبيب والثيـاب والسـيوف   

سم زيادة على ما جعل هلم مع معظم العرب من األشهر احلرم وما أقيم هلم من موا، الشرفية 
فذلك وجه تعليل األمر ) فليعبدوا رب هذا البيت ( احلج وأسواقه كما يشري إليه قوله تعاىل 

بتوحيدهم اهللا خبصوص نعمة هذا اإليالف مع أن هللا عليهم نعماً كثرية ألن هذا اإليـالف  
  .   )2(" كان سبباً جامعاً ألهم النعم اليت ا قوام بقائهم 

ألجـل  ، أمرهم اهللا تعاىل بعبادته وتوحيـده  ) هذا البيت  فليعبدوا رب" ( وقال القرطيب 
إمـا ال  : ودخلت الفاء ألجل ما يف الكالم من معىن الشرط ؛ ألن املعىن . إيالفهم رحلتني 

فإن مل يعبدوه لسـائر  ، فليعبدوه إليالفهم ؛ على معىن أن نعم اهللا تعاىل عليهم ال تحصى 
ويف تعريـف  . الكعبة : والبيت .  هي نعمة ظاهرة فليعبدوه لشأن هذه الواحدة اليت، نعمه 

. ألنه كانت هلم أوثان فميز نفسه عنـها  : نفسه هلم بأنه رب هذا البيت وجهان أحدمها 
وقيـل      . ألم بالبيت شرفوا على سائر العرب ؛ فذكر هلم ذلك تـذكرياً لنعمتـه   : الثاين 

                                 
  . )  3983ـ  3980/  6( الظالل : انظر  )1(
  . )  560ـ  559/  30( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )2(



 

قـال  . لكعبة كما كانوا يألفون الرحلتني أي ليألفوا عبادة رب ا) فليعبدوا رب هذا البيت(
فليعبدوا رب ( قريش قد ألفوا رحلة إىل بصرى ورحلة إىل اليمن فقيل هلم كانت : عكرمة 

 .  )1("  رحلة الشتاء إىل اليمن والصيف إىل الشام  أي يقيموا مبكة) هذا البيت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . )  209ـ  208/  20( انظر تفسري القرطيب  )1(

:− 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : متهيد 

زق وقوانينه وجدت لكي ينتفع ا عباده يف خمتلف مناشط احلياة فمـن أتقـن   سنن اهللا يف الر
وقد يكون الرزق بسبب ، التعامل مع هذه السنن وربط األسباب باملسببات ظفر بنتائج سليمة 

فقد حيصل اإلنسان على املال عن طريق ال يفكر فيها كالوصية ، أو بدون سبب وبطلب وبغريه 
 قال رسول اهللا : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، أي رزق ساقه اهللا أو اهلدية أو اهلبة أو 

ـ .  )1( )من أكل أو شرب ناسيا فال يفطر فإمنا هو رزق رزقه اهللا (  رث اوعن إحدى بنات احل
واهللا لقد وجدته يوما يأكل قطفا مـن  ، واهللا ما رأيت أسريا خريا من خبيب : بن عامر قالت 

                                 
  . صحيح : قال عنه األلباين .  721رقم )  100/  3( يف سننه  أخرجه الترمذي )1(



 

إنه رزق رزقه اهللا خبيبا : وكانت تقول ، وما مبكة من مثره ، ثق باحلديد وإنه ملو، عنب يف يده 
ولكن هللا عز وجل سننا يف خلقه مرتبطة مبشيئته ومن هذه السنن أسباب الرزق وهـي ال  . )1(

أو مـرتبط  ، أو مرتبط بالعبادة كالشكر هللا ، تقوى اهللا كفمنها ما هو مرتبط بالعقيدة ، حتصى 
  . اخل .... كاهلدية مرتبط بالعالقات الشخصية  أو،  كالصيدبالعمل 

وذلك حلمل الناس على العمـل  ، وتعلق اإلنسان بأسباب الرزق جائز وال ينايف ذلك التوكل 
واهللا فتح على ، فرب كسول يفوق رزقه رزق اتهد املتحرك ، والرزق ليس باالجتهاد ، عبادة 

ومل تقـم  ، صف فيه بعدم اجلدية يف العمل يف الوقت الذي تت ؛كثري من الشعوب كنوز األرض 
إن معىن هذا أن الرزق مرتبط بإرادة اهللا وحىت لو أخـذت بكـل    .باستغالل خرياا بنفسها 
لَه ما فـي  {قال تعاىل  .اهللا يف عاله  حىت يفهم املرء أن الفاعل هو، ون األسباب الفاعلة يف الك

ا بمضِ وي الْأَرا فمو اتاومىالسالثَّر تحا تما ومهنفال جيوز أن خياف املؤمن علـى  ،  )2(}ي
بعـد   ربواْ الْمسجِد الْحـرام يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَالَ يقْ{قال تعاىل. رزقه 
هِماملَةً عيع مفْتإِنْ خذَا وه  نِيكُمغي فوفَسيمكح يملع اء إِنَّ اللّهإِن ش هلن فَضم 3(}اللّه(    

على أن . )4(}وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{واستدل العلماء بقوله تعاىل 
النخلة لتـرى  ألنه أمر مرمي ز ، فإن اهللا تعاىل ربطه بالسعي والعمل  توبا ؛الرزق وإن كان مك

ولكـن هـي إرادة اهللا   ، ألن جذعها قوي يصعب حتريكه ، وكانت اآلية أال تز النخلة ، آية 
  . وفعله 

ذلك ال يتعارض مع التوكل الذي يكـون  و ،واألمر بالكسب يف الرزق سنة اهللا تعاىل يف عباده 
، )5(املقسوم لـه   إذ يطلب اإلسالم من املسلم بذل اجلهد لتحصيل رزقه ؛بعد األخذ باألسباب 

وبعد الـوالدة  ، وذلك تكرميا هلا ، وقد كانت مرمي قبل الوالدة يأتيها رزقها من غري تكسب 

                                 
  .  3767رقم )  1465/  4( يف صحيحه البخاري أخرجه  )1(
  .  6/ سورة طه  )2(
  .  28/ سورة التوبة  )3(
  .  25/ سورة مرمي  )4(
  .  31/ ألمحد بن حممد الطويل طلب الرزق : كتاب : انظر  )5(



 

حيث إن مثار اجلذع اليابس ، كسائر العباد ، وردت العادة بالتعلق باألسباب ، أُمرت بالكسب 
  . بقدرة اهللا ،  )1(رطبا بربكة حتريكها إياه 

أي أن ، سننه تعاىل يف الكون خاضع ملبدأ ارتباط األسـباب باملسـببات    إال أن الرزق مبقتضى
 –  وحتصيل املعاش البد له من األخذ باألسباب ، احلصول على الرزق مرتبط بالسعي والعمل 

ولكن جيب على املرء أن ال تشغله الدنيا ويتكالـب عليهـا    –وال توجد أسباب ثابتة للرزق 
ال تستبطئوا الرزق فإنه مل يكن عبد ميوت حىت يبلغـه  (   قال رسول اهللا، ويستعجل الرزق 

أمجلوا يف ( ويف رواية ، ) بآخر رزق هو له فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب يف احلالل وترك احلرام 
ي الفقر ختـافون ؟ والـذ  (  وقال رسول اهللا ،  )2() طلب الدنيا فإن كال ميسر ملا خلق له 

وأمي اهللا لقـد  ، حىت ال يزيغ قلب أحدكم إزاغة إال هيه ، ا م الدنيا صبنفسي بيده لتصبن عليك
قَالَ ربنا الَّذي أَعطَـى كُـلَّ   {قال تعاىل ،  )3() م على مثل البيضاء ليلها وارها سواء كتركت

   . )4(}شيٍء خلْقَه ثُم هدى

  : املباحث التالية هذا وسوف يتضمن هذا الفصل 

  .   سنةالالتعريف العام ب: األول املبحث 

   . السنة ذه  املتعلقةعرض اآليات : املبحث الثاين 

  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة : املبحث الثالث 

  

  

                                 
  ) .  88/  16( ابن عاشور وتفسري ، )  79 – 78/  2( الزحيلي  لوهبة التفسري املنري: انظر  )1(
/  2( يف مستدركه   احلاكم أخرجه و ،صحيح : قال عنه األلباين  2144رقم )  725/  2( يف سننه أخرجه ابن ماجه  )2(
  .  حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : وقال عنه  2134رقم )  4
  .  حسن : قال عنه األلباين .  5رقم )  4/  1(  أخرجه ابن ماجه )3(
  .  50/ سورة طه  )4(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الرزق سنةالعام بالتعريف : املبحث األول 

   :تعريف الرزق  

  : تعريف الرزق لغة 

من أقوات وغريها ، وقيل هو ما يسـوقه اهللا إىل   )1(نتفع به اسم ملا يعطيه اهللا ، وما ي:  الرزق
احليوان للتغذي ، أي ما به قوام اجلسم ومناؤه ، وهذا رزق األبدان ، وقد يسمى املطر رزقـاً ،  

ـ وما أَنزلَ اللَّه من السماء من رزقٍ فَأَحيا { كما جاء يف قوله تعاىل هتوم دعب ضالْأَر 2( }ابِه( ، 
. ما ينتفع بـه  : والرزق ـ بالكسر ـ   .  )3( }وفي السماء رِزقُكُم وما توعدونَ{وقوله تعاىل 

وملا يصـل إىل اجلـوف   ، وللنصيب تارة ، دنيوياً كان أو أخروياً ، ويقال للعطاء اجلاري تارة 

                                 
   . )  101/  1( خمتار الصحاح : انظر  )1(
  .  5/ سورة اجلاثية  )2(
  .  22/ سورة الذاريات  )3(



 

واملرة الواحدة رزقة ، قي والرزق ـ بالفتح ـ املصدر احلقي  . واجلمع أرزاق . ويتغذى به تارة 
قـال  ، ورزِقت علماً ، أعطى السلطان رِزق اجلند : يقال . وهي أطماع ، واجلمع رزقات ، 

أوصلَ إليـه  : ورزقه اهللا . )2(أي من املال واجلاه والعلم .  )1(}أَنفقُوا من ما رزقْناكُمو{تعاىل 
: وقوهلم  .الدولة للجنود أو غريهم من املواد الغذائية  وهو ما تعطيه: رزقاً ، وقيل الرزق العطاء 

ورزق فـالن  . مه وشرابه يوما بيـوم  أي يعطيه طعامه وشرابه ، أو نفقة طعا: رزقه يوم بيوم 
وتجعلُونَ { ومنه قوله تعاىل .أي شكرتين  ؛، ويقول فعلت ذلك ملَّا رزقتين ) لغة أزدية ( شكره 

وفـي  {وقولـه  . أجتعلون نصيبكم من النعمة حتري الكذب : أي . )3(}ذِّبونَرِزقَكُم أَنكُم تكَ
هو كقوله : وقيل . عىن به املطر الذي به حياة احليوان : قيل .  )4(}السماء رِزقُكُم وما توعدونَ

}اءواء ممالس نا ملْنتنبيه أن احلظوظ باملقادير : وقيل ،  )5(}أَنز .  

عىن بـه  : قيل  )7(}رِزقًا لِّلْعباد{وقوله . أي بطعام يتغذى به  )6(}فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه {وقوله 
وقال يف العطاء األخروي . وميكن أن حيمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل ، األغذية 

إِنَّ اللَّه {وقوله . عليهم النعم األخروية  أي يفيض )8(} رِحنيفَـ   بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ{
اقزالر وه 10(حممول على العموم  )9(} اللَّه(   .  

  : تعريف الرزق اصطالحاً    

                                 
  .  10/ سورة املنافقون  )1(
  . )  66/  3( بصائر ذوي التمييز : انظر  )2(
  .  82/ سورة الواقعة  )3(
  .  22/ ورة الذاريات س )4(
    .  18/ سورة املؤمنون  )5(
  .  19/ سورة الكهف  )6(
  .  11/ سورة ق  )7(
  .  170ـ  169/ سورة آل عمران  )8(
  .  58/ سورة الذاريات  )9(
  .  )  66/  3( بصائر ذوي التمييز : انظر  )10(



 

وقد خرج بعض النبالء من قوله  .ماً اما صح االنتفاع به حالالً أو حر :الرزق عند أهل السنة 
فذكْر املغفرة يشري إىل أن  )1(}لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور كُلُوا من رزقِ ربكُم واشكُروا { تعاىل

حيث يوجب ذلـك أن األطفـال   والرزق ليس مبعىن التمليك  .)2(الرزق قد يكون فيه حرام 
واألمة جممعة على أن البهائم والعبيد مرزوقـون ، وأن اهللا  ، بهائم والعبيد واإلماء ال يرزقون وال

   .غري مالكني  يرزقهم مع كوم
 .أعطاهم من فضله ، سواء أكـان يف الـدنيا أم يف اآلخـرة    : ورزق اهللا اخللق يرزقهم رزقاً 

ويقال لإلنسان الذي يصـري   .ق يقال خلالق الرزق ومعطيه واملسبب له ، وهو اهللا تعاىل زوالرا
والَ تؤتـواْ  { إىل غريه وليس يف ذلك نسبة الرزق إليهم ، قال تعاىل )3(سببا يف وصول الرزق 

السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً وارزقُوهم فيها واكْسـوهم وقُولُـواْ لَهـم قَـوالً     
أي بسـبب يف   )5(}ومن لَّستم لَه بِرازِقني{وقوله . والرزاق ال يقال إال هللا تعاىل .  )4(}معروفًا
أي ليسوا . اآلية  )6(}ما الَ يملك لَهم رِزقًاويعبدونَ من دون اللّه {.  مدخل لكم فيه رزقه وال

  .  )7(وبسبب من األسباب ، ليسوا بسبب يف رزقهم بوجه من الوجوه 
وقد يرث اإلنسان مـاالً  ، وبطلب وبغري طلب ، وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغري سبب 

وكل ما وصل منه إليه مـن  . وهو من مجلة األرزاق ، صد إىل متلكه فيدخل يف ملكه من غري ق
إال أن الشيء إذا كان مأذوناً له .. على معىن أنه قد جعله له قوتاً ومعاشاً ، مباح فهو رزق اهللا 

قال تعـاىل  . )8(وما كان منه غري مأذون له فيه فهو حرام حكماً ، يف تناوله فهو حالل حكماً 
}ي خالَّذ اللّه  قًا لَّكُـمرِز اترالثَّم نم بِه جراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنزو ضاَألرو اتاومالس لَق

                                 
  .  15/ سورة سبأ  )1(
  .  ) 178 / 1( القرطيب تفسري : انظر  )2(
  .  )  67/  3( بصائر ذوي التمييز : انظر  )3(
  .  5/ سورة النساء  )4(
  .  20/ سورة احلجر  )5(
  .  73/ سورة النحل  )6(
  . )  67/  3( بصائر ذوي التمييز : انظر  )7(
  .  9/ مسفر سعيد الغامدي : للدكتور. حالله وحرامه شروطه أسباب حصوله وزيادته ه الرزق مصدر: انظر  )8(



 

ارهاَألن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسـ   و رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو
و نيبآئدارهالنلَ واللَّي لَكُم رخالَ    ـ   س اللّـه ـتمواْ نِعـدعإِن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو

كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اِإلنسوهصحع أرزاقه وفضله .  )1(}توهذا من رمحة اهللا ولطفه بعباده أَنْ نو
ومنها ما هو أول ومنها ما هـو  ، اهر ومنها ما هو باطن فجعل منها ما هو ظ، ونعمه وعددها 

ومنها ما عجله لعباده يف احلياة الدنيا ومنها ما ، ومنها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ، آخر 
وأعطانا من ، واآلية فيها إشارة إىل ذلك حيث خلق لنا كل شيء وسخر لنا كل شيء . أخره 

فللـه  ، وال ميكن أن يعدها عاد ، ميكن أن حيصيها أحد  ومن كثرة نعمه ال، كل شيء سألناه 
  : نيأن للرزق مفهوملنا مما سبق يتبني و. احلمد وله الشكر وله الثناء احلسن 

أنـواع الـرزق    مـن ، ويشمل ذلك كل ما من به املوىل على خملوقاته : مفهوم عام / األول 
  :ومن األمثلة على ذلك  .لدنيا واآلخرة ويف اة واملعنوية ، يف احلال واملآل املختلفة املادي

هو الَّذي {ـ تفضل اهللا سبحانه خبلق املخلوقات علويها وسفليها لصاحل اإلنسان ؛ قال تعاىل   1
خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً ثُم استوى إِلَى السماء فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ شيٍء 

عيما {وقال تعاىل .  )2(} لوتيامِ بعاَألن لُودن جلَ لَكُم معجا وكَنس كُموتين بلَ لَكُم معج اللّهو
ـ حنيٍ  عا إِلَى تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتا

يكُمقابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نلَ لَكُم معجالَالً وظ لَقا خملَ لَكُم معج اللّهو  رالْح
اللَّه الَّذي {وقال تعاىل . )3(} وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ

ـ  م جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماء بِناء وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيبات ذَلكُ
نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر 4(}اللَّه(  .  

                                 
  .  34ـ  32/ سورة إبراهيم  )1(
  .  29/ سورة البقرة  )2(
  .  81ـ  80/ سورة النحل  )3(
  .  64/ سورة غافر  )4(



 

قُلِ اللَّهـم مالـك   {لعز واخلري ؛ قال تعاىل ـ تفضله سبحانه وتعاىل على من يشاء بامللك وا  2
   كـدـاء بِيشن تلُّ مذتاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكالْم رتِعتاء وشن تم لْكي الْمتؤت لْكالْم

يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريـ   الْخارِ وهي الْنلَ فاللَّي جولت  ـيالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولت
  .  )1( }من الْميت وتخرِج الَميت من الْحي وترزق من تشاء بِغيرِ حسابٍ

ـ وتفضل عز وجل فأنعم على عباده بإنزال املطر وبإنشاء اجلنات واألنعام ؛ قال سـبحانه    3
}ي أَنشالَّذ وهـونَ   وتيالزو فًا أُكُلُـهلتخم عرالزلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم اتنأَ ج

الَ تو هادصح موي قَّهواْ حآتو رإِذَا أَثْم رِهن ثَمكُلُواْ م ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرالَ و هرِفُواْ إِنس
نيرِفسالْم بحـ   ي    اتطُـوـواْ خبِعتالَ تو اللّـه قَكُمزا رما كُلُواْ مشفَرولَةً ومامِ حعاَألن نمو

بِنيم ودع لَكُم هإِن طَاني{وقال ،  )2(} الشضِ وي الْأَرف اهكَنرٍ فَأَساء بِقَداء ممالس نا ملْنأَنزا وإِن
فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ لَّكُم فيها فَواكـه كَـثريةٌ   ـ   علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ

م في وإِنَّ لَكُـ   وشجرةً تخرج من طُورِ سيناء تنبت بِالدهنِ وصبغٍ لِّلْآكلنيـ   ومنها تأْكُلُونَ
وعلَيها وعلَـى  ـ   الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ

  .  )3(} الْفُلْك تحملُونَ

لّه جعلَ وال{ـ ما أنعم اهللا على عباده من الذرية واألزواج والرزق من الطيبات ؛ قال تعاىل   4
الْباطلِ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِني وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِ

  .  )4(} يؤمنونَ وبِنِعمت اللّه هم يكْفُرونَ

إِلَّا من تاب {النعيم يف اجلنة ؛ قال تعاىل  ـ ما وعد به اهللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني من   5
جنات عدن الَّتي وعد الرحمن ـ   وآمن وعملَ صالحا فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا

يها لَغوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهم فيهـا بكْـرةً   لَا يسمعونَ فـ   عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتيا

                                 
  .  27ـ  26/ سورة آل عمران  )1(
  .  142ـ  141/ سورة األنعام  )2(
  .  22ـ  18/ سورة املؤمنون  )3(
  .  72/ سورة النحل  )4(



 

هذَا ذكْـر وإِنَّ  {وقال تعاىل ،  )1(} تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقياـ   وعشيا
متكئني فيها يدعونَ فيها بِفَاكهـة  ـ الْأَبواب  جنات عدن مفَتحةً لَّهم ـ   للْمتقني لَحسن مآبٍ

إِنَّ ـ   هذَا ما توعدونَ ليومِ الْحسـابِ ـ   وعندهم قَاصرات الطَّرف أَترابـ   كَثرية وشرابٍ
فَادن نم ا لَها مقُنذَا لَرِزالْ{وقال سبحانه .  )2(} ه اللّه دعـرِي  وجت اتنج اتنمؤالْمو نِنيمؤم

كذَل رأَكْب اللّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها اَألنهتحن تم وه 
يمظالْع زلُو{وقال تعاىل .  )3(} الْفَومعواْ ونين آمرِ الَّذشبـرِي  وجت اتنج مأَنَّ لَه اتحالاْ الص

أُتلُ ون قَبا مزِقْني رذَا الَّذقاً قَالُواْ هزر ةرن ثَما مهنزِقُواْ ما ركُلَّم ارها اَألنهتحن تابِهاً مشتم واْ بِه
الَّذين سعدواْ فَفي الْجنة  وأَما{وقال سبحانه .  )4(} ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

ذُوذجم رطَاء غَيع كباء را شإِالَّ م ضاَألرو اتاومالس تاما دا ميهف يندال5(} خ(  .  

آدم وحملْناهم فـي   ولَقَد كَرمنا بنِي{ـ ومما تفضل به سبحانه تكرميه لإلنسان ؛ قال تعاىل   6
  .  )6(}الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً

يسأَلُونك {ـ ومما تفضل اهللا به سبحانه وتعاىل على عباده أن أحلّ هلم الطيبات ؛ قال تعاىل   7
 اللّه لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجوارِحِ مكَلِّبِني تعلِّمونهن مما علَّمكُم ماذَا أُحلَّ

الْح رِيعس إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتو هلَيع اللّه مواْ اساذْكُرو كُملَيع كْنسا أَممابِ  فَكُلُواْ مـ س  مـوالْي
ت مـن  أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم والْمحصنا

جورهن محصنِني غَير الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتواْ الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُ
     ـنم ةـرـي اآلخف ـوهو لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُرن يمو اندي أَخذختالَ مو نيحافسم

                                 
  .  63ـ  60/ سورة مرمي  )1(
  .  54ـ  49 /سورة ص  )2(
  .  72/ سورة التوبة  )3(
  . 25/ سورة البقرة  )4(
  .  108/ سورة هود  )5(
  .  70/ سورة اإلسراء  )6(



 

رِيناسالَّ{وقال تعاىل ،  )1(} الْخ قُواْ اللّهاتا وبالَالً طَيح اللّه قَكُمزا رمكُلُواْ مو   م بِـهأَنـت يذ
  .  )2(}مؤمنونَ

والَ تحسبن الَّذين قُتلُـواْ فـي   {ـ ومن فضل اهللا ونعمته ما من به على الشهيد ؛ قال تعاىل   8
ستبشـرونَ  فَرِحني بِما آتاهم اللّه من فَضله ويـ   سبِيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ

يستبشرونَ بِنِعمة مـن  ـ   بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خلْفهِم أَالَّ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ
نِنيمؤالْم رأَج يعضالَ ي أَنَّ اللّهلٍ وفَضو ـ   اللّهسالرو لّهواْ لابجتاس ينالَّذ مهابآ أَصم دعن بولِ م
يمظع رقَواْ أَجاتو مهنواْ منسأَح ينلَّذل حـ   الْقَر واْ لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما .  )3(}فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكيلُ
الشهداء على بارق ـ ر بباب اجلنة يف قبة خضراء ـ خيرج عليهم   (  قال رسول اهللا : قال 

  .  )4() رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا 
ـ {ـ ومن فضل اهللا ونعمته احلب بني املؤمنني ؛ قال تعاىل   9 انَ مالْإِميو اروا الدؤوبت ينالَّذن و

فُِسهِم قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَن
  .  )5(}ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا {باده الليل والنهار ؛ قال تعاىل ـ ومن فضل اهللا على ع  10
نِنيالس ددواْ علَمعتلو كُمبن رالً مواْ فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيكُلَّ آيو ابسالْحو 

اهلْنٍء فَصييالً شفْص6(} ت(  .  
والطَّيبـات للطَّيـبِني والطَّيبـونَ    {ـ ومن فضل اهللا على عباده الطهر والعفة ؛ قال تعاىل   11

كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كلَئأُو اتبلطَّي1(} ل(  .  

                                 
  .  5ـ  4/ سورة املائدة  )1(
  .  88/ سورة املائدة  )2(
  .  173ـ  169/ سورة آل عمران  )3(
  .  إسناده حسن : شعيب األرناؤوط  قال عنه.  2390: رقم احلديث )  266 / 1( املسند أخرجه أمحد يف  )4(
  .  9/ سورة احلشر  )5(
  .  12/ سورة اإلسراء  )6(



 

عض عباده وتفضيل بعضهم على بعض ؛ قـال تعـاىل   ـ ومن فضل اهللا ونعمه اصطفاؤه لب  12
وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَـك  ـ   ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَ{

،  )2(}علَيه وجعلْناه مثَلًا لِّبنِي إِسـرائيلَ  إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا ـ   إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمونَ
ولَقَد آتينا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَثريٍ من عباده {وقال تعاىل 
نِنيمؤا ـ   الْمقَالَ يو وداوانُ دملَيرِثَ سوٍء  وـين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النهأَي

بِنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهـا  {وقال تعاىل ،  )3(} إِنَّ هقِ فَمزي الْرضٍ فعلَى بع كُمضعلَ بفَض اللّهو
لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزآدلُواْ بِرفُض ينونَ الَّذدحجي اللّه ةماء أَفَبِنِعوس يهف مفَه مهانم4(}أَي(  .  

هو الَّذي جعلَ لَكُم الْـأَرض  {ـ ومن فضله سبحانه أن ذلل األرض لإلنسان ؛ قال تعاىل   13
 ورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهاكني موا فش5(}ذَلُولًا فَام( .   

وما يستوِي الْبحـران  {ـ ومن فضل اهللا البحر وما فيه من أرزاق وخريات ؛ قال عز وجل   14
يةً هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حلْ

 ى الْفُلْكرتا وهونسلْبونَتكُرشت لَّكُملَعو هلن فَضوا مغتبتل راخوم يهوعن جابر رضي اهللا .  )6(}ف
فألقى البحر حوتاً ميتـاً مل  ، فجعنا جوعاً شديداً، غزونا جيش اخلبط وأُمر أبو عبيدة : عنه قال 

امه فمر الراكب فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظ، فأكلنا منه نصف شهر، نر مثله يقال له العنرب 
كلوا رزقاً أخرجـه  ( فقال  فلما قدمنا املدينة ذكرنا ذلك للنيب . كلوا : قال أبو عبيدة. حتته

  .  )7(فأتاه بعضهم بعضوٍ فأكله ) اهللا وأطعمونا إن كان معكم 

                                                                                                    
  .  26/ سورة النور  )1(
  .  59ـ  57/ سورة الزخرف  )2(
  .  16ـ  15/ سورة النمل  )3(
  .  71/ سورة النحل  )4(
  .  15/ سورة امللك  )5(
  .  12/ سورة فاطر  )6(
       .  1935: رقم )  1535/  3( وصحيح مسلم ،  4103رقم احلديث  )  1585/  4( صحيح البخاري : انظر  )7(



 

فَقَـد   يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمـةَ {ـ ومن فضل اهللا احلكمة ؛ قال تعاىل   15
  .  )1(} أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ اَأللْبابِ

وجيب مثرات كل شيء إليه ؛ قـال تعـاىل   ، ـ ومن فضل اهللا ورزقه ونعمته احلرم اآلمن   16
هم حرما آمنا يجبى إِلَيه ثَمـرات  وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَّ{

  .  )2(} كُلِّ شيٍء رِزقًا من لَّدنا ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
قال رسول اهللا : ـ ومن فضل اهللا املال والعلم ؛ فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال   17
  )وآخر آتـاه اهللا  ، هللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلق ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل آتاه ا

  . )3() حكمة فهو يقضي ا ويعلمها 

ـ ومن فضل اهللا ورزقه األمن والعافية وقوت اليوم ؛ فعن عبيد اهللا بن حمصن اخلطمي رضي   18
عنده قوت ، من أصبح منكم آمناً يف سربه معاىفً يف جسده (  قال رسول اهللا : اهللا عنه قال 

  .  )4() يومه ؛ فكأمنا حيزت له الدنيا 

(  قال رسول اهللا : ـ ومن فضل اهللا ورزقه القناعة ؛ فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   19
  .  )5() ولكن الغىن غىن النفس ، ليس الغىن عن كثرة العرض 

ناساً من أن : ـ ومن فضل اهللا ورزقه الواسع الصرب ؛ فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه   20
ما ( فأعطاهم ، مث سألوه فأعطاهم ، حىت إذا نفد ما عنده قال    األنصار سألوا رسول اهللا 

ومن يستغن يغنه اهللا ومـن  ، ومن يستعفف يعفّه اهللا ، يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم 
  .  )6( )وما أعطي أحد من عطاء خري وأوسع من الصرب ، يتصرب يصربه اهللا 

                                 
  .  269/ سورة البقرة  )1(
  .  57/ سورة القصص  )2(
  .  816رقم )  559/  1( ومسلم ،  73رقم )  39/  1( أخرجه البخاري  )3(
  .   253/ سبق خترجيه يف صفحة  )4(
   .  1051رقم )  726/  2( ومسلم يف صحيحه ،  6081رقم )  2368/  5( أخرجه البخاري يف صحيحه  )5(
  . 1053رقم )  729 / 2( يف صحيحه مسلم و ، 1400رقم )  534/  2( أخرجه البخاري يف صحيحه  )6(



 

( قـال          ضل اهللا ورزقه الغنائم ؛ فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب ـ ومن ف  21
وجعل الذلة والصغار ، وجعل رزقي حتت ظل رحمي ، بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له 

  .  )1() ومن تشبه بقوم فهو منهم ، على من خالف أمري 

قال رسـول اهللا  : قال  يب بكر الصديق ـ ومن فضل اهللا ورزقه اليقني واملعافاة ؛ فعن أ  22
)2()ياأيها الناس إن الناس مل يعطوا يف الدنيا خرياً من اليقني واملعافاة فسلومها اهللا عز وجل( .  

ـ ومن أرزاق اهللا وفضله اجلليس الصاحل ؛ فقد أخرج البخاري يف صحيحه مـن حـديث     23
اللهم ارزقين : ملسجد فصلى ركعتني فقال فأتى ا، ذهب علقمة إىل الشام : إبراهيم النخعي قال 

  . رضي اهللا عنه  )3(فقعد إىل أيب الدرداء . جليساً 

 قال رسول اهللا : ـ حب احلبيب من فضل اهللا ورزقه ؛ فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت   24
  . رضي اهللا عنها  )4(يعين خدجية ) إين قد رزقت حبها ( 

ئه النظر إىل وجهه الكرمي يوم القيامة ؛ فعن صـهيب  ـ ومن أعظم فضل اهللا ورزقه وعطا  25
: يقول اهللا تبـارك وتعـاىل   : قال ، إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ( قال  رضي اهللا عنه عن النيب 

: أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار ؟ قـال : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون
  .    )5( )أحب إليهم من النظر إىل رم عز وجل فما أعطـوا شيئاً ، فيكشف احلجاب 

إن . يا عائشة ( قال  ـ ومن فضل اهللا الرفق ؛ فعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا   26
) وما ال يعطي على سـواه  ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، اهللا رفيق حيب الرفق 

)6(  .  

                                 
  .   5114رقم  ) 50/  2( املسند أخرجه أمحد يف  )1(
  .  صحيح لغريه : ط قال عنه شعيب األرناؤو.  38رقم  ) 8/  1( املسند أخرجه أمحد يف  )2(
  .  5922رقم )  2315/  5( صحيح البخاري انظر  )3(
  . 2435رقم )  1888 / 4( يف صحيحه مسلم أخرجه  )4(
  .  181رقم )  163 / 1( يف صحيحه مسلم أخرجه  )5(
  . 2593رقم )  2003 / 4( يف صحيحه مسلم أخرجه  )6(



 

لكن ما ورد فيه الكفاية يف الداللة على أن للـرزق  ، السنة واألمثلة كثرية بأدلتها من الكتاب و
وما تقدم وما تأخر ، وعطائه وفضله ؛ ما ظهر وما بطن ، مفهوماً عاماً يدخل حتته كل نعم اهللا 

     )2(.  )1(}ت اللّه الَ تحصوهاوإِن تعدواْ نِعم{وما كان يف الدنيا أو يف اآلخرة ، 

 والذي يهمنـا يف   .ويتعلق ذلك باجلانب املادي يف الدنيا : خاص مفهوم / زق الثاين للرفهوم امل
. احلياة الدنيا ، وهذا ال مينع النظر للجانب األخروي  يف البحث ما يتعلق باجلانب املادي هذا 

يف حبثنا كل مال ينتفع به سواًء كان مادياً كاألموال من ) الرزق ( فاملعىن الذي نريده من كلمة 
ومأكول وملبوس ومشروب ومسكون وحنو ذلك ، وفضة وحيوان وزروع ومثار وعقار ذهب 

أو كان معنوياً كاملعارف والعلوم واملرتلة واجلاه والسلطان والعقل والذكاء وحسن اخللق وحنو . 
وسواء كان ما ينتفع به يف الدنيا وهو ما ذكرناه أو ينتفع به يف اآلخرة وهو رضوان اهللا . ذلك 

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم {قال اهللا تعاىل . )3(وابه ونعيم اجلنة وحنو ذلك مما أخربنا اهللا تعاىل به تعاىل وث
رِز هنقَنِي مزري وبن رم ةنيب لَىع اإِن كُنتنسقيل أراد النبوة وقيل أراد الـرزق  "   )4(} قًا ح

حالال : وقيل رزقا حسنا  . ا رزقه من النبوة واحلكمةهو م" وقيل  )5("  احلالل وحيتمل األمرين
  .  )6("  حالال طيبا من غري خبس وال تطفيف

  : نوعنيق إىل ارزهذا وميكن تقسيم األ 

كاألقوات )  احلسي (وقد جعل اهللا اجلوارح سبيل الرزق املادي : لألبدان )  مادية (ظاهرة /  1
ماء ماء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه وأَنزلْنا من الس{ ، ومثال ذلك قوله تعاىل

ـ   فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ لَّكُم فيها فَواكه كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَـ   لَقَادرونَ
تنباء تنين طُورِ سم جرخةً ترجشو نيلغٍ لِّلْآكبصنِ وهةً    ـ   بِالدـربـامِ لَععـي الْأَنف إِنَّ لَكُمو

                                 
  .  34/ سورة إبراهيم  )1(
  .   19ـ  10/ مسفر سعيد الغامدي : للدكتور الرزق كتاب : انظر  )2(
  .  264/ الكرمي زيدان  السنن اإلهلية لعبد: انظر  )3(
  .  88/ سورة هود  )4(
  ) . 457 / 2( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
  ) . 396 / 2( لزخمشري لالكشاف : انظر  )6(



 

وعلَيهـا وعلَـى الْفُلْـك    ـ   نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَثريةٌ ومنها تـأْكُلُونَ 
  . )1(} تحملُونَ

وقد جعل اهللا عمل الـرزق الروحـي ،   . للقلوب والنفوس  ) معنوية : غري مادية (باطنة /  2
يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ { ومثال ذلك قوله تعاىل.  كاملعارف والعلوم واألمن

: اهللا عنه قال  ابن مسعود رضي عنو،  )2(} فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ اَأللْبابِ
ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلـق ،   ( قال رسول اهللا 

ومن أفضل الرزق اهلداية لإلسالم ، قـال   .)3() ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي ا ويعلمها 
املـوت ، قـال    وجاء أن هناك رزق حىت عند. )4() وإن اهللا رزقين اإلسالم  ( رسول اهللا 
.  )5() مل متسه النـار  ـ عند موته   ـقول ال إله إال اهللا  : أي ـ من رزقهن   ( رسول اهللا 

الْيـوم  { لقولـه تعـاىل   مصداقاًلتوحيد وفضل اإلسالم وأنه نعمة وهذا يدل على فضل كلمة ا
ري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتلَأَكْم يتضالَماِإلس ا كُمينهذا التقسـيم  و . )6(} د

إمنا الدنيا ألربع (  يؤيد ما رواه أبو كبشة األمناري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
م يتقي به ربه ويصل فيه رمحه ويعلعبد رزقه اهللا ماال وعلما فهو : ـ   منهمـ وذكر ... نفر 

  .)7() هللا فيه حقاً فهذا بأفضل املنازل 

   : ولقد عرض القرآن سنة اهللا يف الرزق على عدة طرق 

  . أن اهللا تعاىل هو الرزاق :  أوالً

                                 
  .  22ـ  18/ سورة املؤمنون  )1(
  .  269/ سورة البقرة  )2(
  .  297/  سبق خترجيه يف صفحة  )3(
  .  23785رقم  ) 441 / 5( يف مسنده  أمحد أخرجه )4(
  . صحيح : قال عنه األلباين .  3794رقم  ) 1246 / 2( يف سننه  ابن ماجهأخرجه  )5(
  .  3/ سورة املائدة  )6(
    .صحيح : قال عنه األلباين .  2325: رقم  ) 563 / 4( يف سننه  الترمذيأخرجه  )7(



 

فهو الـذي خلـق   ، ومن أمسائه تعاىل الرزاق ، فاهللا تعاىل هو خالق الرزق ومعطيه واملسبب له 
تبني أن اهللا ويف القرآن الكرمي آيات كثرية .  )1(األرزاق وأعطى اخلالئق أرزاقها وأوصلها إليهم 

  :فمن ذلك ، تعاىل هو الرزاق باملعىن الذي ذكرناه 

وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كـل يف  { قوله تعاىل * 
وأطلق على ، ألن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب ، والدابة اسم لكل حيوان .  )2(}كتاب مبني 

يف هذه اآليـة املوضـوع   ) دابة ( واملراد ذا اللفظ . أو أنثى كل حيوان ذي روح ذكراً كان 
ما من : ومعىن اآلية . هذا متفق عليه بني املفسرين ، األصلي اللغوي فيدخل فيه مجيع احليوانات 

وإن ذلك كالواجب عليه تعـاىل  ، حيوان يدب على األرض إال على اهللا تعاىل غذاؤه ومعاشه 
) واهللا يعلم مستقرها ( زق إىل كل ذي روح تفضالً منه وإحسانا حبسب وعده تعاىل بإيصال الر

حيث كانت مودعة قبل االستقرار مـن  ) ويعلم مستودعها ( أي مكاا يف األرض ومسكنها 
  .  )3(صلب أو رحم أو بيضة 

.  )4(}وهو السميع الْعلـيم  وكَأَين من دابة لَا تحملُ رِزقَها اللَّه يرزقُها وإِياكُم{قوله تعاىل *  
وإمنا تصبح وال شيء عندها ، وكم من دابة ال تطيق محل رزقها لضعفها أو ال تدخره : واملعىن 

فال يرزق تلك الدواب الضعاف إال اهللا تعاىل وال يرزقكم أيضـاً  ، فاهللا تعاىل يرزقها وإياكم ، 
حلمل أرزاقكم وكسبها ألنه لـو مل يقـدركم ومل   وإن كنتم مطيقني ، أيها الناس إال اهللا تعاىل 

فاهللا تعاىل رزق الكل . يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب اليت ال حتمل رزقها 
  .  )5(بأسباب هو تعاىل املسبب هلا وحده 

                                 
  ) . 219/  2( البن األثري يف غريب احلديث واألثر النهاية : انظر  )1(
  .  6/ سورة هود  )2(
  .)3ـ  2/  12(األلوسي تفسري ، ) 149ـ  148/  17(الرازي تفسري ، ) 360/  2(الزخمشري تفسري : انظر  )3(
  .  60/ سورة العنكبوت  )4(
  ) .11/  21( األلوسي فسري وت، )  466/  3( الزخمشري تفسري : انظر  )5(



 

فاألنبياء كـانوا يأخـذون   . أن السعي الكتساب الرزق ال ينايف التوكل بل مها قرينان : ثانياً 
فنوح عليه الصالة والسالم كان ، باب الرزق وهم يف قمة التوكل فكل واحد منهم له صنعة بأس

وما من ، وعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التجارة ، وداود عليه السالم كان حداداً ، جناراً 
: وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال .  )1(نيب إال ورعى الغنم كما جاء يف احلديث  

لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغـدو  (  مسعت رسول اهللا 
     .  )2() مخاصاً وتروح بطاناً 

علم أَن سـيكُونُ  {قال تعاىل . أن السعي لطلب الرزق احلالل مبرتلة اجلهاد يف سبيل اهللا :  ثالثاً
قَاتلُونَ فـي سـبِيلِ   رضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ يمنكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَ

حيث .  )3(} اللَّه "اهدين واملكتسبني املال احلـالل  سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة ا
للنفقة على نفسه وعياله واإلحسان واإلفضال فكان هذا دليال على أن كسب املال مبرتلة اجلهاد 

ى اهللا بني ااهدين واملسـافرين لكسـب   وقيل سو"  )4("  ه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهللاألن
ومن لطائف هذه اآلية أنه تعاىل سوى بني ااهدين واملسافرين للكسب احلـالل  "  )5(" احلالل

وعن ابن مسعود أميا رجل جلب شيئا إىل مدينة من مدائن املسلمني صابرا حمتسبا فباعه بسـعر  
  .  )6("  ه كان عند اهللا من الشهداءيوم

: وإن مما قضاه وقدره أربعة أمـور  ، إن ما قضاه اهللا سبحانه وتعاىل وقدره كائن والبد :  رابعاً
قال رسول اهللا : فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال . العمل والرزق والسعادة أو الشقاء 

  ) جمع خلقه يف بطن أمه أربعنيمث يكون ، يوماً نطفة مث يكون علقة مثل ذلك إن أحدكم ي

                                 
  .  2143: رقم احلديث )  789/  2( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
وأخرجه ، هذا حديث حسن صحيح وصححه األلباين : وقال عنه  2344رقم )  573/  4( أخرجه الترمذي  )2(

  .   الشيخني  إسناده قوي ورجاله ثقات رجال: قال عنه شعيب األرناؤوط .  205رقم )  30/  1( أمحد 
  .  20/ سورة املزمل  )3(
  ) . 55 / 19( تفسري القرطيب : انظر  )4(
  .  ) 644 / 4( لزخمشري لالكشاف تفسري : انظر  )5(
  ) . 165 / 30( لرازي ل الكبري التفسري: انظر  )6(



 

اكتب عمله ورزقه وشقي : مث يبعث اهللا ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له ، مضغة مثل ذلك 
وأنه كلما اجتهد ، لكن كثرياً من الناس يظن أن أمر الرزق أُنف .  )1(احلديث ... ) أو سعيد 

  . ألسباب كاملة كان حجمه أكربوكلما بذل له ا، يف طلبه كان حتصيله له أكثر 

فكم من جمتهد يف طلب الـرزق  ، ولو تأملنا أرزاق الناس لوجدناها متفقة مع قضاء اهللا وقدره 
وكم من كسول قد بسط له يف رزقه ؛ ألن قضاء اهللا وقدره متفق وحكمتـه  ، وقد قُدر عليه 

ويقدر أيضـاً حلكمـة    ومينع، فهو يعطي ويبسط يف الرزق ملن يشاء حلكمة عظيمة ، سبحانه 
  . لذلك فالرزاق والرازق هو اهللا ال غريه ، عظيمة 

واألرزاق اليت تأيت عن طريق املخلوقني ؛ إمنا هم يف ذلك أسباب اقتضت حكمة اهللا أن تكـون  
، حصول الولد ال يكون إال بعد الـزواج : ومثال ذلك . وهي سنة من سنن اهللا ، عن طريقهم 

وحصول الوظيفة ال يكون إال بعد ،  بعد حرث األرض وتعهدها وحصول احملصول ال يكون إال
فإذا مل ، لكن ذلك كله بتقدير اهللا وتدبريه وبرمحته ولطفه . إخل ... التقدم إىل من تكون عنده 

فإنه ال حيصل املراد ؛ فكم من باذل لألسباب مل ، يرد اهللا أو يقدر ترتيب النتائج على األسباب 
والرزاق دائم العطاء ؛ عطاؤه حلكمة ، اهللا مل يرده حلكمة يعلمها هو  حيصل له مقصوده ؛ ألن

  . ومنعه حلكمة 

ويبسط الرزق ويقدر وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره ، وعلى هذا فاهللا يعطي بسبب وبدون سبب 
الـرزق  لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ يبسطُ {قال تعاىل . وفق حكمته وعلمه ورمحته ولطفه ، 

يملٍء عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياء وشن يميوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء : أي "  )2(} ل ،
قُلْ إِنَّ ربـي يبسـطُ   {وقال عز وجل . )3() " إنه بكل شيء عليم ( وله احلكمة والعدل التام 

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تقَربكُم ـ   ر الناسِ لَا يعلَمونَالرزق لمن يشاء ويقْدر ولَكن أَكْثَ
ـ  ات عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحا فَأُولَئك لَهم جزاء الضعف بِما عملُوا وهم في الْغرفَ

                                 
  .  2643رقم )  2036/  4( ومسلم يف صحيحه ،  3036رقم )  1174/  3( يف صحيحه البخاري أخرجه  )1(
  .  12/ سورة الشورى  )2(
  .  ) 109/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )3(



 

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ ـ   في آياتنا معاجِزِين أُولَئك في الْعذَابِ محضرونَوالَّذين يسعونَ ـ   آمنونَ
ازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهين شم ما أَنفَقْتمو لَه رقْديو هادبع ناء مشن يمل قزالر1(} ني(  .

نا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِن تصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هـم  وإِذَا أَذَقْ{وقال سبحانه 
} أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقْدر إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يؤمنـونَ ـ   يقْنطُونَ

اللّه يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقَدر وفَرِحواْ بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في { وقال تعاىل.  )2(
اعتإِالَّ م ةرلُ {وقال عز وجل .  )3(}اآلخزنن يلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوو

وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ من بعد ما قَنطُوا وينشر رحمتـه  ـ   درٍ ما يشاء إِنه بِعباده خبِري بصريبِقَ
يدمالْح يلالْو وهقْ{وقال جل وعال .  )4(} وياء وشن يمل قزطُ الرسبي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَمأَو رد

والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَـى عنقـك والَ   {وقال تعاىل .  )5(} إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يؤمنونَ
ـ ـ   تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا انَ إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقْدر إِنه كَ

والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَـتلَهم كَـانَ   ـ   بِعباده خبِريا بصريا
ن من وكَأَي{وقال سبحانه .  )6(} والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيالًـ   خطًْءا كَبِريا

يملالْع يعمالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزمحلَا ت ةابـ   د اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئو
رزق لمن يشاء مـن  اللَّه يبسطُ الـ   والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْديو هادبـ   ع ضالْأَر ا بِهياء فَأَحاء ممالس نلَ مزن نم مهأَلْتن سلَئو
وأَصبح {وقال عز وجل .  )7(} يعقلُونَ من بعد موتها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا

يو هادبع ناء مشن يمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت ينلَا أَن الَّذلَو رقْد

                                 
  .  39ـ  36/ سورة سبأ  )1(
  .  37ـ  36/ سورة الروم  )2(
  .  26/ سورة الرعد  )3(
  .  28ـ  27/ سورة الشورى  )4(
  .  52/ سورة الزمر  )5(
  .  32ـ  29/ سورة اإلسراء  )6(
  .  63 ـ 60/ سورة العنكبوت  )7(



 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا  .  )1(} لْكَافرونَمن اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلح ا
وإن اهللا يؤيت املال من حيب ، إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم : عنه قال 

فمن ضـن  . فإذا أحب اهللا عبداً أعطاه اإلميان . وال يؤيت اإلميان إال من أحب ، ومن ال حيب 
، ال إله إال اهللا : فليكثر من قول ، والليل أن يكابده ، جياهده  وهاب العدو أن، باملال أن ينفقه 

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا {وقال تعاىل .  )2(وسبحان اهللا ، واحلمد هللا ، واهللا أكرب 
ا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَها ونسح ى لَكأَن ميرا مقاً قَالَ يا رِزهندع دجو ابرح

يا أَيها {وقال عز وجل .  )3(} هذَا قَالَت هو من عند اللّه إنَّ اللّه يرزق من يشاء بِغيرِ حسابٍ
سواْ الْمبقْرفَالَ ي سجرِكُونَ نشا الْممواْ إِننآم ينلَـةً  الَّذيع مفْتإِنْ خذَا وه هِمامع دعب امرالْح جِد

يمكح يملع اء إِنَّ اللّهإِن ش هلن فَضم اللّه نِيكُمغي فوـثَالً  {وقال تعاىل .  )4(} فَسم اللّه برض
نم اهقْنزن رمٍء ويلَى شع رقْدلُوكًا الَّ يما مدبـلْ   عا هـرهجا ورس هنم قنفي وا فَهنسقًا حا رِز

  .  )5(} يستوونَ الْحمد للّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ

فهو سبحانه وتعـاىل يبسـط   ، ويتضح من النصوص السابقة أن الرزق وسعته وضيقه من اهللا 
  : على علمه وحكمته وذلك على األوجه التالية الرزق ويوسعه ملن يشاء وفق قضائه وقدره املبين 

  . ـ إما فضالً منه ورمحة ابتداًء 1

  . ـ أو امتحاناً واختباراً 2

  . ـ أو استدراجاً وإمهاالً وعذاباً 3

                                 
  .  82/ سورة القصص  )1(
، صحيح موقوف يف حكم املرفوع : قال األلباين .  275رقم )  104/  1( أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )2(

   .  8990رقم )  203/  9( وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
  .  37/ سورة آل عمران  )3(
  .  28/ سورة التوبة  )4(
  .  75/ سورة النحل  )5(



 

ويضيق اهللا الرزق على من يشاء وفق قضائه وقدره املبين على علمه وحكمته على األوجه التالية 
 :  

  

  . ورمحةً به ـ إما محاية لعبده منةً 1

  . ـ أو امتحاناً له واختبارا 2

  . ـ أو حرماناً وعذاباً 3

ويضـيق  ، وهو سبحانه يبسط الرزق لبعض عباده ؛ ألنه يعلم أنه ال يصلحه إال بسط الـرزق  
وهللا يف قضائه وقدره . الرزق على بعض عباده ؛ ألنه يعلم أن التضييق عليه يف الرزق أصلح له 

  .  )1(دره ويقضيه لعباده فيه اخلري والصالح وكل ما يق، حكم عظيمة 

وكذلك املنع قـال تعـاىل   ، وبالتايل فالرزق ال خيتص باملؤمن دون غريه من العصاة أو الكفار 
أي كل واحـد  . " )2(}كُال نمد هؤالء وهؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا{

أي  )من عطاء ربك  (أرادوا الدنيا والذين أرادوا اآلخرة مندهم فيما هم فيه  من الفريقني الذين
ما يستحقه من السعادة والشقاوة فال راد حلكمه  هو املتصرف احلاكم الذي ال جيور فيعطي كالً
أي ال مينعه أحد  )وما كان عطاء ربك حمظورا  (وال مانع ملا أعطى وال مغري ملا أراد وهلذا قال 

أي مند هؤالء املعجل هلم وهـؤالء املشـكور   ) هؤالء وهؤالء  (وقوله تعاىل . )3( ه رادوال يرد
أي من معطاه الواسع الذي ال تناهي له فهو اسم مصدر  )من عطاء ربك  (سعيهم وقوله تعاىل 

 اإلمـداد ومنبه على أن  اإلمدادمغن عن ذكر ما به ) مند ( ـ واقع موقع اسم املفعول متعلق ب
وما كـان  (       والعمل بل مبحض التفضل كما قيليس بطريق االستيجاب بالسعي املذكور ل

أي دنيويا كان أو أخرويا واإلظهار يف موضع اإلضمار ملزيـد االعتنـاء بشـأنه     )عطاء ربك 

                                 
  .  31ـ  28/ مسفر سعيد الغامدي : للدكتور الرزق كتاب : انظر  )1(
  .  20/ سورة اإلسراء  )2(
  ) . 34 / 3( تفسري ابن كثري : انظر  )3(



 

ممنوعا عمن يريده بل هو فائض على من قدر له مبوجـب  ) حمظورا ( واإلشعار بعليته للحكم 
كمة وإن وجد فيه ما يقتضي احلظر كالكفر وهذا يف معىن التعليل لشمول املشيئة املبنية على احل

.  )1( وعدم احلظر اإلمدادللفريقني والتعرض لعنوان الربوبية لإلشعار مببدئيتها لكل من  اإلمداد
فكل واحد مـن  " ،     )2( "أخرب أنه يرزق املؤمنني والكافرين " وقال القرطيب عن هذه اآلية 

ومـا  ، فنرزق املطيع والعاصي مجيعاً على وجه التفضل ، نزيدهم من عطائنا :  الفريقني مندهم
تعـاىل ميـد   " فاهللا . )3("كان عطاء ربك وفضله حمظوراً أي ممنوعاً ال مينعه من عاصٍ لعصيانه 

الفريقني باألموال ويوسع عليهما يف الرزق مثل األموال واألوالد وغريمها من أسباب العز والزينة 
ألن عطاءنا ليس يضيق عن أحد مؤمناً كان أو كافراً ألن الكـل خملوقـون يف دار   ، يا يف الدن

  .  )4(" العمل ـ الدنيا ـ فوجب إيصال متاع الدنيا إىل الكل 

وهلذا نفى القرآن الكرمي املفهوم اخلاطئ الذي يتبادر إىل األذهان من كون أن اهللا إذا أغىن عبداً 
كما أنه إذا ابتلى عبده بالفقر كان ذلك دلـيالً علـى   ، رامه له كان ذلك دليالً على حمبته وإك

قال اهللا تعاىل . فالسعة أو الضيق يف الرزق ال يدالن على رضا اهللا أو سخطه ، كرهه وإهانته له 
أَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه و ـفَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ  {

والصحيح أن بسط الرزق وتضييقه . )5(}  كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيمـ   رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ
فإن حصول الغـىن يف الـدنيا ال يـدل علـى     ، ال يدل على صالح اإلنسان أو عدم صالحه 

فإنه تعاىل كثرياً ما يوسع على العصاة والكفرة " صاحبه مرضي عند اهللا االستحقاق وال على أن 
وإما حيكم بذلك ملصلحة أو حلكمة وإما على سـبيل  ، إما ألنه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ، 

وقد يضيق اهللا تعاىل على الصديقني حلكمة يعلمها أو بناء على سـنة مـن   . االستدراج واملكر 
للعبد أن ال يظن أن ذلك وقع وجرى للمجازاة أو بناء على مرتلة العبـد   فينبغي. سننه العامة 

                                 
  ) . 48 / 15( أللوسي ل روح املعاين: انظر  )1(
  .  ) 236/  10( القرطيب تفسري : انظر  )2(
  ) . 614/  2( الزخمشري تفسري : انظر  )3(
        .  ) 145/  20(  الرازيتفسري : انظر  )4(
  . 17ـ  15/  سورة الفجر )5(



 

إن اهللا تعاىل ينكـر  " قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآليات )1(" بالقرب أو بالبعد عن ربه تعاىل 
على اإلنسان يف اعتقاده إذا وسع اهللا تعاىل عليه يف الرزق ليختربه يف ذلك فيعتقد أن ذلك مـن  

أَيحسبونَ أَنما {وليس األمر كذلك بل هو ابتالء وامتحان كما قال تعاىل ، إكرام له اهللا تعاىل 
نِنيبالٍ ون مم م بِههدمونَ ـ   نرعشل لَّا يب اتريي الْخف ملَه ارِعسوكذلك إذا ابتاله . )2(} ن

أي لـيس  ) كال ( ة له فقال تعاىل   وامتحنه وضيق عليه يف الرزق يعتقد أن ذلك من اهللا إهان
فإن اهللا تعاىل يعطي املال من حيب ومن ال حيب وإمنـا  ، األمر كما زعم ال يف هذا وال يف هذا 

املدار يف ذلك على طاعة اهللا يف احلالتني إذا كان غنياً بأن يشكر اهللا على ذلك وإذا كان فقـرياً  
  :  )4(ن عظيمتان هذا وللتفاوت يف الرزق حكمتا.  )3(" بأن يصرب 

  . ليخدم بعضهم بعضاً :  امأوهل
أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنـا  {قال اهللا تعاىل 

ا ورِيخا سضعم بهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعونَبعمجا يمم ريخ كبر تمح5(}ر( 
أي أسباب معيشتهم يف احلياة الدنيا قسمة تقتضـيها  ) حنن قسمنا بينهم معيشتهم " ( واملعىن . 

يف الرزق وسائر مبادئ املعاش ) ورفعنا بعضهم فوق بعض ( مشيئتنا املبنية على احلكم واملصاحل 
فاوتنا بينهم فيما أعطيناهم من األموال واألرزاق والعقـول  فقد . متفاوتة ) درجات ( وأسبابه 

فكان منهم القوي والضعيف والعامل واجلاهل ، والفهوم وغري ذلك من القوى الظاهرة والباطنة 
ليتخذ بعضهم بعضـاً  ( وإمنا فعلنا ذلك . واحلاذق واألبله والرئيس واملرؤوس والغين والفقري ، 

وـذا ميكـن أن   ، يف األعمال الحتياج بعضهم إىل بعض  أي ليسخر بعضهم بعضاً) سخرياً 

                                 
  .  ) 154/  31(  الرازيتفسري : انظر  )1(
  .  56ـ  55/ سورة املؤمنون  )2(
   ) .  510/  4(  ابن كثريتفسري : انظر  )3(
  .  275ـ  273/  الكرمي زيدان السنن اإلهلية لعبد: انظر  )4(
  .  32/ زخرف سورة ال )5(



 

ولوال هذا التفاوت فيما ذكرنا ملا . يتعايشوا وحيصل كل منهم على ما حيتاجه مبساعدة اآلخرين 
  .  )1(" أمكن أن يقضي بعضهم حاجة بعض وال أن خيدم بعضهم بعضاً 

  .  ملنع البغي :  اموثانيه

ولَو بسطَ اللَّه الـرزق  {قال تعاىل . بغي الناس يف األرض فمن حكمة التفاوت يف الرزق منع 
ريصب بِريخ هادببِع هاء إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزنن يلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعلو وسع : واملعىن .  )2(} ل

لتكربوا يف األرض وفعلوا ما يتبع اهللا على عباده يف الرزق لبغوا يف األرض أي لطغوا وعصوا أو 
أي يرتل أرزاقهم بقدر مـا يشـاء   ) ولكن يرتل بقدر ما يشاء ( الكرب من الفساد والعلو فيها 

يعرف ما تؤول إليه أحواهلم فيقدر هلم ما هو أقرب إىل مجع ) إنه بعباده خبري بصري ( لكفايتهم 
، فيغين من يستحق الغىن ، أعلم بذلك  مشلهم فريزقهم من الرزق ما خيتاره مما فيه صالحهم وهو

وال شبهة يف أن ، ولو أغناهم مجيعاً هللكوا . ويفقر من يستحق الفقر كما توجبه حكمته تعاىل 
  .  )3(ومع الغىن أكثر وأغلب ، البغي مع الفقر أقل 

 قال اهللا. وأن الترف من أسباب الكرب والفجور ، وقد ذكر القرآن أن الغىن من أسباب الطغيان 
حتـى  ـ   أَلْهاكُم التكَاثُر{وقال تعاىل .  )4(} أَن رآه استغنىـ   كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى{تعاىل 

قَابِرالْم مترع عليه يف الرزق أن يعتقد بأن هذا إنعام مـن  .  )5(} زسفالواجب على العاقل إذا و
لذلك امنت اهللا سبحانه وتعاىل على ، اهللا تبارك وتعاىل اهللا عز وجل يقتضي الشكر والثناء على 

  .   )6(} ووجدك عائلًا فَأَغْنى{ذه النعمة فقال  نبيه حممد 

                                 
( القرطيب تفسري ، )  209 / 27( الرازي تفسري ، )  127 / 4( ابن كثري تفسري ، )  252 / 4( الزخمشري تفسري : انظر  )1(

  ) . 78 / 25( األلوسي تفسري ، )  83 / 16
  .  27/ سورة الشورى  )2(
  ) .          115 / 4( ابن كثري تفسري ، )  27 / 16( القرطيب تفسري ، )  223 / 4( الزخمشري تفسري : انظر  )3(
  .  7ـ  6/ سورة العلق  )4(
  .  2ـ  1/ سورة التكاثر  )5(
  .  8/ سورة الضحى  )6(



 

قـال  . ومن مظاهر شكر هذه النعمة ـ السعة يف الرزق ـ بذل املال وإنفاقه يف وجوه اخلري   
لَن {وقال تعاىل .  )1(} فَسنيسره للْيسرىـ   الْحسنىوصدق بِـ   فَأَما من أَعطَى واتقَى{تعاىل 

يملع بِه ٍء فَإِنَّ اللّهين شقُواْ منفا تمونَ وبحا تمقُواْ منفى تتح الُواْ الْبِرنـا  {وقال تعاىل .  )2(} تي
م اتبن طَيقُواْ مواْ أَنفنآم ينا الَّذهبِيثَ أَيواْ الْخمميالَ تضِ واَألر نا لَكُم منجرا أَخممو متبا كَس

 يدمح غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِالَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هن3(}م(           

ة املتني فعلى املسلم أن يطلب الرزق منه ال من وإذا كان اهللا تعاىل هو الرزاق ذو القو:  خامساً 
وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يتوكل على ربه عز .  )4(} تغوا عند اللَّه الرزقفَاب{غريه قال تعاىل 

  .  عز وجل يف حتصيل رزقه ويدعوه أن ييسر له أسباا ويباشرها فعالً ويعينه عليها

باشرة أسباب اكتساب رزقها بالتحرك واالنتقال من مكان وقد جبل اهللا تعاىل احليوانات على م
وسنته تعاىل يف رزق . إىل آخر وزودها بغرائز معينة وأعضاء يف بدا تعينها على حتصيل رزقها 

عباده أنه جعل هذا الرزق يصلهم بأسباب يباشروا باختيارهم وجعلها اهللا تعاىل موصـلة إىل  
.                     سباب ودعاهم بل وأمرهم بالسعي إىل كسب الرزق ويسر هلم هذه األ، اكتساب الرزق 

رزق العباد ف، أن اهللا تعاىل جعل السماء واألرض سببني لتيسري وصول رزقه إىل عباده  :سادساً 
ومصـدر  ، فمصدر الرزق السماء . بأرزاق العباد  واألرض فكالمها مملوءان ءلسماا مدخر يف

اللّه الَّذي خلَق السماوات واَألرض وأَنـزلَ مـن   {قال اهللا تعاىل . ألرض إخراجه إىل العباد ا
وسخر  هالسماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَّكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لتجرِي في الْبحرِ بِأَمرِ

ارهاَألن ر لَكُـ  لَكُمخسوارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو نيبآئد رالْقَمو سمالش ن كُلِّ ـ   ماكُم مآتو
كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اِإلنسوهصحالَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو وهمأَلْتا س5(} م( .  

                                 
  .  7ـ  5/ سورة الليل  )1(
  . 92/ سورة آل عمران  )2(
  .  267/ سورة البقرة  )3(
  .  17/ سورة العنكبوت  )4(
  .  34ـ  32/ سورة إبراهيم  )5(



 

ذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلـك رب  قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّ{وقال تعاىل 
نيالَماء   ـ   الْعـوـامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو
نيلائ1(} لِّلس(  .  

  .   )2(}رض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ شيٍء موزونواَأل{وقال تعاىل 
) ويف السماء رزقكـم  " ( قال ابن كثري .  )3(} وفي السماء رِزقُكُم وما توعدونَ{وقال تعاىل 

  . )4(" أي اجلنة ) وما توعدون . ( أي املطر 
  . )5(}هو الَّذي يرِيكُم آياته وينزلُ لَكُم من السماء رِزقًا وما يتذَكَّر إِلَّا من ينِيب{ وقال تعاىل

قُلْ من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فـي  {وقال تعاىل 
لَالٍ م6(} بِنيٍض(  .  

واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماء من رزقٍ فَأَحيا بِه الْـأَرض بعـد   {وقال تعاىل 
  .  )7(} موتها وتصرِيف الرياحِ آيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

فراشاً والسماء بِناء وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه مـن   الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض{وقال تعاىل 
ووردت آيات كثرية تدل علـى  .  )8(} الثَّمرات رِزقاً لَّكُم فَالَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ

  .   هذا املعىن 
يف القرآن تقتضي أن يتجنـب اإلنسـان مصـادر    سنة اهللا يف الرزق كما فصلها ربنا  :سابعاً 

ومصادر الكسب احلـرام  . وأن ميتنع متاماً عن استجالب الرزق من غري حله ، الكسب احلرام 

                                 
  .  10ـ  9/ فصلت  سورة )1(
  .  19/ سورة احلجر  )2(
  .  22/ سورة الذاريات  )3(
  .  ) 236 / 4( ابن كثري تفسري : انظر  )4(
  .  13/ سورة غافر  )5(
  .  24/ سورة سبأ  )6(
  .  5/ سورة اجلاثية  )7(
  .  22/ سورة البقرة  )8(



 

ومنها علـى  ، اليت حيرم على اإلنسان أن يتخذها مصادر للرزق قد فصل القرآن الكرمي أنواعها 
  : سبيل املثال 

  .  )1(} بيع وحرم الربااللّه الْ وأَحلَّ{قال اهللا تعاىل . ـ الربا  1

والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ {قال اهللا تعاىل . ـ الرشوة   2
  .   )2(} فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فـي  {قال تعاىل . ـ أكل أموال اليتامى   3
  .  )3(} بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعريا

ردنَ تحصـنا لِّتبتغـوا   ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَ{قال اهللا تعاىل . ـ بيع األعراض   4
 دعن بم فَإِنَّ اللَّه نكْرِههن يما وينالد اةيالْح ضرعيمحر غَفُور هِناه4(}إِكْر(  .  

االً من اللّه والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَ{قال اهللا تعاىل . ـ السرقة   5
 يمكح زِيزع اللّه5(} و( .  

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْخمر والْميِسر واَألنصـاب  {قال اهللا تعاىل . ـ التجارة باحملرمات   6
  .  )6( }واَألزالَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

إضافة إىل أن أكل احلرام من صـفات  ، فتحرمي هذه األمور يقتضي حترمي الكسب عن طريقها 
ولذلك نبه القرآن تنبيهاً واضحاً على . اليهود اليت حذرنا اهللا من التشبه م واالتصاف بصفام 

                                 
  .  275/ سورة البقرة  )1(
  .  188/ سورة البقرة  )2(
  .  10/ ة النساء سور )3(
  .  33/ سورة النور  )4(
  .  38/ سورة املائدة  )5(
  .  90/ سورة املائدة  )6(



 

قـال اهللا  . ام أن الفقر ال يكون دافعاً لإلنسان حبال من األحوال إىل أن يطلب املال بطريق حر
  . )1(} ا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقري{تعاىل 

  

  

  .الرزق  اآليات املتعلقة بسنة: املبحث الثاين 

  :ميكن تلخيص أهم أسباب حصول الرزق مبا يلي و

  : تقوى اهللا واالستقامة على هدى اهللا/  1

، حفظ النفس عما يؤمث وذلك بترك احملظـور  " والتقوى هي سبب للرزق وبسطه ، تقوى اهللا ف
الوقاية من سخطه : امتثال أمره ويه ومعناه : وقيل هي . )2(" ويتم ذلك بترك بعض املباحات 

وهو صيانة الـنفس  ، االحتراز بطاعة اهللا تعاىل عن عقوبته " وقيل هي . وعذابه سبحانه وتعاىل 
أن تعمل بطاعة اهللا على نور مـن اهللا  : وقيل هي  )3(" العقوبة من فعل أو ترك  عما تستحق به

وقال ابن مسـعود  .  وأن تترك معصية اهللا على نور من اهللا ختاف عقاب اهللا ، ترجو ثواب اهللا 
كر ويـذ ، أن يطاع فال يعصى : قال .  )4(} تقُواْ اللّه حق تقَاتها{رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل 

  . وأن يشكر فال يكفر ، فال ينسى 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَكن {تعاىل اهللا قال 
ليه رسلهم من عبادة اهللا دعاهم إ آمنوا مبا" أي لو  . )5(} كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ

واتقوا ما اهم عنه من الشـرك والفسـاد يف األرض   ، وحده مبا شرعه من األعمال الصاحلة 

                                 
  .  6/ سورة النساء  )1(
  . 531/ املفردات يف غريب القرآن مادة وقى : انظر  )2(
  .  ) 90/  1( التعريفات : انظر  )3(
  .  102/ سورة آل عمران  )4(
  .  96/ سورة األعراف  )5(



 

لفتحنا عليهم بركات مـن  ( بالظلم واملعاصي كارتكاب الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل 
جمتمعـة وال   لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء واألرض مل يعهـدوها ) السماء واألرض 

فإذا أريد بربكات السماء معارف الوحي العقلية وأنوار اإلميان واتباع الرسل علـيهم  . متفرقة 
. وغايته سعادة الدارين الدنيا واآلخـرة  ، السالم تكون تكميل الفطرة البشرية روحاً وجسداً 

أا أبـواب  : وإذا أريد بربكات السماء املطر وبربكات األرض النبات ـ كما قيل ـ فاملعىن   
، نعم تكون بركات هلم غري اليت عهدوا يف صفائها ومنائها وثباا وحالتهم فيها وأثرهم فيهـا  

وعلى الثبات ، فإن مادة الربكة تدل على السعة والزكاء من بركة املاء . وبذلك تكون بركات 
وح اهبِطْ بِسالَمٍ منـا  قيلَ يا ن{أمل تقرأ قوله تعاىل من سورة هود ، واالستقرار من برك البعري 

يمأَل ذَابا عنم مهسمي ثُم مهعتمنس مأُمو كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتب1(} و(  . فخص
ولذلك مل يعطفهـم  ، املؤمنني بالربكات وجعل نعمة الدنيا متاعاً مؤقتاً للكافرين يتلوه العذاب 

أن ما يعطيهم سبحانه وتعاىل بسبب : فالذي يستفاد من كلمة الربكة إذاً .  )2(" قبلهم على من 
املواظبـة  " إميام وتقواهم هو اخلري املستمر ال شر وال تبعة عليهم بعده كما قيل أن الربكة هي 

عـن  وعبر "  )4(" ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء " وقيل أيضاً أن الربكة هي . )3(" على الشيء 
.  )5(" فهو أحسن أحوال النعمة ، اخلري الصاحل الذي ال تبعة عليه يف اآلخرة " الربكة أيضاً بأا 

أن اإلميان الصحيح ودين احلق سبب لسعادة الدنيا ونعمتها باحلق : فالقاعدة املقررة يف القرآن . 
من سورة األنعام  وأن الكفار قد يشاركوم يف املادي منها كما قال تعاىل فيهم، واالستحقاق 

}ا عنحفَت واْ بِها ذُكِّرواْ مسا نٍءفَلَميكُلِّ ش ابوأَب هِمفذلك الفتح ابتالء واختبار حلاهلم  )6(}لَي ،
كان أثره فيهم فرح البطر واألشر بدالً من الشكر وترتب عليه العقاب اإلهلي فكان نقمـة ال  ، 

                                 
  .  48/ سورة هود  )1(
  .  ) 24 / 9( املنار تفسري : انظر  )2(
  .  ) 183 / 2( البغوي تفسري : انظر  )3(
  .  ) 266 / 2( تفسري اخلازن : انظر  )4(
  ) .  22/  9( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )5(
  .  44/ سورة األنعام  )6(



 

ون فإن ما يفتح عليهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فـيهم  وأما املؤمن، وفتنة ال بركة ، نعمة 
ويف ، واستعماله يف سـبيل اخلـري دون الشـر    ، الشكر هللا عليه والرضا منه واالغتباط بفضله 

ويكون جزاؤهم عليه من اهللا تعاىل زيادة النعم ومنوها يف الدنيا وحسن ، اإلصالح دون اإلفساد 
ومن ، بني الفتحني يؤخذ من جعل هذا من الربكات الربانية  فالفارق. الثواب عليها يف اآلخرة 

مـن  ) ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون ( تنكريه الدال على أنواع مل يعهدها الكفار 
فكان أخذهم بالعقاب أثراً ، أعمال الشرك اخلرافية واملعاصي املفسدة لنظام االجتماع البشري 

قال عبد اهللا بـن  .  )1(" وعربة ألمثاهلم إن كانوا يعقلون  ،الزماً لكسبهم حبسب سنن الكون 
" لوسعنا عليهم اخلري ويسرناه هلم من كل جانب " عباس رضي اهللا عنهما يف تفسريه هلذه اآلية 

ولقد ينظر بعض الناس فريى بعض الذين ال يؤمنون وال يتقون مفتوحاً عليهم يف الـرزق  "  )2(
وأين إذن هي السنة اليت ال تتخلف ؟ وإنْ هذا الفتح إال بعض هذه : فيتساءل ، والقوة والنفوذ 

فهـو  ) مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسـراء  ( السنة 
وفرق بينه وبني الربكات اليت ، وهو أقسى من االبتالء بالشدة ، االبتالء بالنعمة الذي مر ذكره 

وكان معه ، فالربكة قد تكون مع القليل إذا أحسن االنتفاع به ، نون ويتقون يعدها اهللا من يؤم
وكم من أمة غنية قوية ولكن أهلها يعيشون أشقياء قلقني ، الصالح واألمن والرضى واالرتياح 

أو بينهم وبني إخوام يف اإلنسانية فهو ، مهددين يف أمنهم مقطعة أواصرهم بعضهم مع بعض 
إنّ الربكـات  . هي قوة بال أمن وهو متاع بال رضى وهي وفرة بال صـالح  و، غين بال بركة 

احلاصلة مع اإلميان والتقوى بركات يف األشياء وبركات يف النفـوس وبركـات يف املشـاعر    
وليست جمرد وفرة مع ، بركات تنمي احلياة وترفعها يف آن واحد ، وبركات يف طيبات احلياة 
وبركات ، بركات السماء باملطر ) " بركات ( واملراد بقوله .  )3(" اهلبوط والتردي واالحنالل 

وذلك ألن السماء ، وحصول األمن والسالمة ، األرض بالنبات والثمار وكثرة املواشي واألنعام 

                                 
  .  ) 25ـ  24 / 9( املنار تفسري : انظر  )1(
  .  ) 253 / 3( تفسري أيب السعود : ر انظ )2(
  ) . 1340ـ  1339 / 3( القرآن ظالل يف : انظر  )3(



 

ومنهما حيصل مجيع املنافع واخلريات خبلـق اهللا  ، واألرض جتري جمرى األم ، جتري جمرى األب 
                  .    )1(" تعاىل وتدبريه 

واآليـة  "  )2(} قْه من حيثُ لَا يحتِسبويرزـ   ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا{: وقال تعاىل 
وإن كانت يف سياق الطالق والرجعة فإن العربة بعموم اللفظ فكل من اتقى اهللا والزم مرضاته 

ا واآلخرة ومن مجلة ثوابه أن جيعل له فرجا وخمرجا من كل يف مجيع أحواله فإن اهللا يثيبه يف الدني
شدة ومشقة وكما أن من اتقى اهللا جعل له فرجا وخمرجا فمن مل يتـق اهللا يقـع يف اآلصـار    

ويرزقه من حيـث ال  (  وقولهواألغالل اليت ال يقدرون على التخلص منها واخلروج من تبعتها 
وقيل يف تفسريها  )3("  ه ال حيتسبه وال يشعر بهأي يسوق اهللا الرزق للمتقي من وج )حيتسب 

ويرزقـه مـن   ، أي ومن يتق اهللا فيما أمره به وترك ما اه عنه جيعل له من أمره خمرجا " أيضاً 
 جعل رسول اهللا : قال  وعن أيب ذر  )4(" أي من جهة ال ختطر بباله ، حيث ال حيتسب 

. يا أبا ذر ( مث قال . حىت فرغ من اآلية } ه خمرجا ومن يتق اهللا جيعل ل{ يتلو علي هذه اآلية 
  .  )5(فجعل يتلو ا ويرددها حىت نعست : قال ) لو أن الناس كلهم أخذوا ا لكفتهم 

يف هذا إنذار بأنه يوشك أن "  )6(} وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماء غَدقًا{وقال تعاىل
إىل  وهو ما حدث عليهم بعد هجـرة الـنيب   ، املطر فيقعوا يف القحط واجلوع  ميسك عنهم

فإنه دعا بذلك يف املدينة يف القنوت كما يف حديث ، املدينة ودعائه عليهم بسنني كسين يوسف 

                                 
  .  ) 22 / 9( تفسري التحرير والتنوير و)  266 / 2( وتفسري اخلازن ) 151 / 14( التفسري الكبري للرازي : انظر  )1(
  .  3ـ  2/ سورة الطالق  )2(
  .  ) 870 / 1( تفسري السعدي : انظر  )3(
  .  ) 380 / 4( تفسري ابن كثري : انظر  )4(
  .  21591رقم )  178 / 5( املسند أخرجه أمحد يف  )5(
  .  16/ سورة اجلن  )6(



 

وقد كانوا يوم نزول هذه اآلية يف حببوحة من العيش ويف خنيـل  .  )1(الصحيحني عن أيب هريرة 
( ل ترتب اإلسقاء على االستقامة على الطريقة كما اقتضاه الشرط حبـرف  فكان جع، وجنات 

وإىل أم ليسوا بسالكني سـبيل  ، َألدمنا عليهم اإلسقاء باملاء الغدق : مشرياً إىل أن املراد ) لو 
ففي هذا إنذار بأم إن استمروا علـى اعوجـاج   ، االستقامة فيوشك أن يمسك عنهم الري 

  :وهذه اآلية حتتوي مجلة حقائق مهمة منها . "  )2(" نهم املاء الطريقة أمسك ع

، االرتباط بني استقامة األمم واجلماعات على الطريقة الواحدة الواصـلة إىل اهللا " حقيقة : أوالً 
وهذا االرتباط بـني االسـتقامة علـى    ، وأول أسبابه توافر املاء ، وبني إغداق الرخاء وأسبابه 

وقد كان العرب يف جوف الصـحراء  . والتمكني يف األرض حقيقة قائمة  الطريقة وبني الرخاء
يعيشون يف شظف حىت استقاموا على الطريقة ففتحت هلم األرض اليت يغـدورق فيهـا املـاء    

ومـا يزالـون يف   ، مث حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خرياا استالباً ، وتتدفق فيها األرزاق 
وإذا كانت هناك أمم ال تسـتقيم  . ريقة فيتحقق فيهم وعد اهللا نكد وشظف حىت يفيئوا إىل الط

على طريقة اهللا مث تنال الوفر والغىن فإا تعذب بآفات أخرى يف إنسانيتها أو أمنـها أو قيمـة   
وحتيل احلياة فيهـا لعنـة   ، تسلب عن ذلك الغىن والوفر معىن الرخاء ، اإلنسان وكرامته فيها 

  . وخلقه و كرامته وأمنه وطمأنينته  مشئومة على إنسانية اإلنسان

أن الرخاء ابـتالء مـن اهللا للعبـاد وفتنـة     : اليت تنبثق من نص هذه اآلية هي  واحلقيقة الثانية
والصرب على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه واإلحسان .  )3(} بِالشر والْخيرِ فتنةًونبلُوكُم {

فكثريون هـم  ... على عكس ما يلوح للنظرة العجلى ! شدة فيه أشق وأندر من الصرب على ال
الذين يصربون على الشدة ويتماسكون هلا حبكم ما تثريه يف النفس من جتمع ويقظة ومقاومـة  

فأما . حني تسقط األسناد يف الشدة فال يبقى إال ستره ، ومن ذكرٍ هللا والتجاء إليه واستعانة به 
                                 

وأخرجاه عن ابن مسعود مبيناً فيه ،  675رقم )  466/  1( ومسلم ،  771رقم )  277/  1( أخرجه البخاري  )1(
 4544رقم )  1823/  4( صحيح البخاري : انظر . ى اهللا عليه وسلم ما حصل لقريش جراء معصيتهم لرسول اهللا صل

  .   2798رقم )  2155/  4( ومسلم ، 
  ) .  238/  29( ابن عاشور تفسري : انظر  )2(
  .  35/ سورة األنبياء  )3(



 

ويهيئ الفرصة للغرور ، وينيم عناصر املقاومة يف النفس  الرخاء فينسي ويلهي ويرخي األعضاء
إن االبتالء بالنعمة يف حاجة ملحة إىل يقظة دائمة تعصم من الفتنة . بالنعمة واالستنامة للشيطان 

، نعمة املال والرزق كثرياً ما تقود إىل فتنة البطَر وقلة الشكر مع السـرف أو مـع البخـل    . 
ونعمة القوة كثرياً ما تقود إىل فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيـان  ، وكالمها آفة للنفس واحلياة 

ونعمة اجلمال كثرياً ، والتطاول بالقوة على احلق وعلى الناس والتهجم على حرمات ، واجلور 
ونعمة الذكاء كثرياً ما تقود إىل ، ما تقود إىل فتنة اخليالء والتيه وتتردى يف مدارك اإلمث والغواية

وما تكاد ختلو نعمة من الفتنة إال مـن  ، ور واالستخفاف باآلخرين وبالقيم واملوازين فتنة الغر
  .  )1(" ذكر اهللا فعصمه اهللا 

حيث قـال تعـاىل   ، يانات السابقة وكان للتقوى واالستقامة على أمر اهللا أثر يف الرزق يف الد
نزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ من فَـوقهِم ومـن تحـت    ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلجنيلَ وما أُ{

أي لو أم عملوا مبا يف الكتـب  "  )2(} أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساء ما يعملُونَ
 تغيري لقادهم ذلـك إىل  هي عليه من غري حتريف وال تبديل وال اليت بأيديهم عن األنبياء على ما
 بإتباعهفإن كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر   به حممدا  بعث اهللا اتباع احلق والعمل مبقتضى ما

يعين بذلك كثرة الـرزق   )ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم (  وقوله تعاىل. حمالة  حتما ال
   طلحة عن بن عباس وقال علي بن أيب. النازل عليهم من السماء والنابت هلم من األرض 

يعين خيرج مـن   ) ومن حتت أرجلهم(  مدرارايعين ألرسل السماء عليهم )  ألكلوا من فوقهم(
يعين من غري كد  ) ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ( وقال بعضهم معىن.  األرض بركاا

ـ  " و )3(وال تعب وال شقاء وال عناء  رزق هلـم  ذكر فوق وحتت للمبالغة يف تيسري أسـباب ال
 )5(" فجعل تعاىل التقى من أسباب الرزق ووعد باملزيد ملن شـكر "  )4("وكثرا وتعدد أنواعها 

                                 
  . )  56/  6( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .  66/ سورة املائدة  )2(
  ) . 77 / 2 (تفسري ابن كثري : انظر  )3(
  ) . 58 / 2( فتح القدير تفسري : انظر  )4(
  ) 6/241تفسري القرطيب (  . )5(



 

يا : قلنا : قال ) وذاك عند ذهاب العلم ( شيئا فقال  ذكر النيب : لبيد أنه قال زياد بن وعن 
نه أبناءهم إىل يوم ورسول اهللا وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤ

أو ليس هـذه  . بن لبيد إن كنت ألراك من أفقه رجل باملدينة  ثكلتك أمك يا( فقال ؟ القيامة 
وقولـه  .  )1() ن التوراة واإلجنيل وال ينتفعون مما فيهما بشيء هكـذا  واليهود والنصارى يقرؤ

ومِ موسى أُمةٌ يهـدونَ  ومن قَ{كقوله  )منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون (  تعاىل
 )3(اآلية } ين آمنوا منهم أَجرهمفَآتينا الَّذ{تباع عيسى أوكقوله عن  ، )2(} بِالْحق وبِه يعدلُونَ

وهو أوسط مقامات هذه األمة وفوق ذلك رتبة السابقني كما  االقتصادفجعل أعلى مقامام . 
ورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَـالم لِّنفِْسـه ومـنهم    ثُم أَ{يف قوله عز وجل 

لُ الْكَبِريالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتا ـ   مهلُونخـدي ندع اتنج{ 
  .  )5(قسام الثالثة من هذه األمة كلهم يدخلون اجلنة والصحيح أن األ.  )4(اآلية 

كما أن االستقامة على منهج اهللا عز وجل وااللتزام مبا شرعه تبارك وتعاىل ال ميكن أن يعطـل  
قال تعاىل وقد ضرب اهللا عز وجل مثال لذلك بالصالة ف، وصول رزق قدره اهللا تعاىل لإلنسان 

}و لَاةبِالص لَكأَه رأْمى وقْولتةُ لباقالْعو قُكزرن نحقًا نرِز أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِرفالذي  .)6(}اص
والصـالة  . أمرنا بالصالة هو الذي أمرنا بالسعي لطلب الرزق وأوامر اهللا عز وجل ال تتعارض 

يزداد باملداومـة  أن الرزق حيصل و: ومن هذه الفضائل ، هلا فضائل عظيمة يف الدنيا واآلخرة 
وأمـر   ( وقولـه   .  وكما أقامها رسول اهللا ، وإقامتها كما أرادها سبحانه وتعاىل ، عليها 

صرب أنت على فعلها اذهم من عذاب اهللا بإقام الصالة وستنقاأي  )صطرب عليها اأهلك بالصالة و

                                 
قال عنه األلباين .  17508رقم )  160/  4( أمحد بن حنبل و،  4048رقم )  1344/  2( أخرجه ابن ماجه  )1(

  . صحيح : وشعيب األرناؤوط 
  .  159/ سورة األعراف  )2(
  .  27/ سورة احلديد  )3(
  .  33ـ  32/ سورة فاطر  )4(
  ) . 77 / 2( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
  .  132/ سورة طه  )6(



 

ال نسألك رزقـا   (وقوله .  )1(} ليكُم نارانفُسكُم وأَهيا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَ{كما قال تعاىل 
ومن يتقِ {يعين إذا أقمت الصالة أتاك الرزق من حيث ال حتتسب كما قال تعاىل  )حنن نرزقك 

وما خلَقْت الْجِـن  {وقال تعاىل .  )2(}قْه من حيثُ لَا يحتِسبويرزـ   اللَّه يجعل لَّه مخرجا
إِنَّ اللَّه هو الـرزاق ذُو  ـ   ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعمونـ   نس إِلَّا ليعبدونوالْإِ

 نيتالْم ةال نسـألك  ( وقال الثوري ) .  ال نسألك رزقا حنن نرزقك( وهلذا قال .   )3(} الْقُو
: يقول اهللا تعاىل (  قال رسول اهللا : قال  هريرة عن أيب و. أي ال نكلفك الطلب ) رزقا 

يا بن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن وأسد فقرك وإن مل تفعل مألت صدرك شغال ومل أسد 
من جعل اهلموم مها واحـدا  ( يقول  مسعت نبيكم : قال  بن مسعود اعن و.  )4() فقرك 

اهلموم يف أحوال الدنيا مل يبـال اهللا يف أي   كفاه اهللا هم دنياه ومن تشعبت بهـ هم املعاد  ـ 
( يقول  مسعت رسول اهللا : أنه قال  عن زيد بن ثابت   أيضاً يورو،  )5() أوديته هلك 

من كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه أمره وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له 
(  وقولـه  )6() اه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت اآلخرة نيته مجع له أمره وجعل غن

واملـراد  .  )7( تقـى اهللا ا الدنيا واآلخرة وهي اجلنة ملن أي وحسن العاقبة يف )والعاقبة للتقوى 
وداللة النص تتمثل يف أن .  أن يكون العبد حاضر القلب واجلسد أثناء العبادة: بالتفرغ للعبادة 

وداوم ، وأمر أهله ـا  ، وعلى وجه اخلصوص ملن أقام الصالة  ،اهللا قد تكفل باألرزاق كافة 
  . على ذلك 

                                 
  . 6/ سورة التحرمي  )1(
  .  3ـ  2/ سورة الطالق  )2(
  .  58ـ  56/ سورة الذاريات  )3(
  .   صحيح : ين قال عنه األلبا 4107رقم )  1376/  2( ابن ماجه و،  2466رقم )  642/  4( أخرجه الترمذي  )4(
/  2( وأخرجه احلاكم يف مستدركه      ، حسن : قال عنه األلباين .  257رقم )  95/  1( يف سننه ابن ماجه أخرجه  )5(

  .صحيح : وقال عنه الذهيب . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  3658رقم )  481/ 
  . صحيح : قال عنه األلباين .  4105: رقم )  1375/  2( يف سننه أخرجه ابن ماجه  )6(
  .  ) 172 / 3( تفسري ابن كثري : انظر  )7(



 

  : االستغفار والتوبة  -2

وأن يقيله مـن  ، وسؤاله أن يعفو عنه ، االنكسار بني يدي اهللا والرجوع إليه : االستغفار هو 
، منـه  ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط " والتوبة يف الشرع هي . عثرته وأن يتوب عليه 

فمىت اجتمعـت  . وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال باإلعادة ، والعزم على ترك املعاودة 
  .   )1(" هذه األربع فقد كمل شرائط التوبة 

فإن كانت املعصية بني العبد وبني اهللا تعاىل ال تتعلق حبق آدمـي  ، والتوبة واجبة من كل ذنب 
  : فلها ثالثة شروط 

  .لع عن املعصية أن يق: أحدها 

  . أن يندم على فعلها : والثاين 

  . أن يعزم أن ال يعود إليها : والثالث 

  . فإن فقد أحد الثالثة مل تصح توبته 

فإن ، وأن يربأ من حق صاحبها ، هذه الثالثة : وإن كانت املعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة 
وإن ، وحنوه مكّنه منه أو طلـب عفـوه    وإن كانت حد قذف، كانت ماالً أو حنوه رده إليه 

  . كانت غيبة استحلّه منها 

لكن العليم احلليم احلكيم ـ سبحانه ـ شرع لعباده االسـتغفار    ، إن من طبيعة اإلنسان اخلطأ 
وزيادة على ذلـك يبـدل   . بل وأمرهم بذلك ؛ ليطهرهم وينقيهم ، لتسديدهم وجلرب عثرام 

بل وأبعد من ذلك كله ؛ يرزقهم ويعطيهم ويزيدهم من ،  وهذا من كرم اهللا، سيئام حسنات 
  .  فله احلمد والشكر والثناء احلسن . فضله 

                                 
  .  76/ات يف غريب القرآن مادة توب املفرد: انظر  )1(



 

يرسلِ ـ   فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا{نوح عليه السالم أنه قال لقومه قال تعاىل عن 
"  )1(} بِأَموالٍ وبنِني ويجعل لَّكُم جنات ويجعل لَّكُم أَنهاراويمددكُم ـ   السماء علَيكُم مدرارا

أي إذا تبتم إىل اهللا واستغفرمتوه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركـات السـماء   
وأنبت لكم من بركات األرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنني أي 

"  موال واألوالد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها باألار اجلارية بينـها أعطاكم األ
)2( .  

ويا قَومِ استغفرواْ ربكُم ثُم توبواْ {قال تعاىل ، ما ورد عن دعوة هود قومه لالستغفار كذلك و
قُو كُمزِديا وارردكُم ملَياء عملِ السسري هإِلَينيرِمجاْ ملَّووتالَ تو كُمتفقد أمرهم .  )3(} ةً إِلَى قُو

الذي فيه تكفري الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون ومن اتصف ـذه   باالستغفار" نبيهم 
يرسل السـماء علـيكم    (الصفة يسر اهللا عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه وهلذا قال 

جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا  االستغفارمن لزم (  ويف احلديث )مدرارا 
ففي هذا احلديث الشريف أخرب الصـادق املصـدوق    . )5("  )4()  ورزقه من حيث ال حيتسب

الرزق من اهللا الرزاق : إحداها ، عن ثالث مثرات جينيها من أكثر االستغفار  الناطق بالوحي 
فعلى الراغبني يف الرزق املسـارعة  . ن وال يرجو وال خيطر بباله ذي القوة املتني من حيث ال يظ

ولكن احلذار احلذار من االقتصار على االستغفار باللسان ، إىل إكثار االستغفار باملقال والفعال 
  .  )6(من دون ذلك بالفعال فإنه فعل الكذابني 

                                 
  .  12ـ  10/ سورة نوح  )1(
  .  ) 426 / 4( تفسري ابن كثري : انظر  )2(
  .  52/ سورة هود  )3(
  .   3819رقم )  1254/  2 (ماجه  ابنو،  1518رقم )  475/  1( أخرجه أبو داود  )4(
  ) . 450 / 2( تفسري ابن كثري : انظر  )5(
  . 362/القرآن لألصفهاين مادة غفر املفردات يف غريب : انظر  )6(



 

تغفار يسترتل به الـرزق  يف هذه اآلية ـ آية نوح ـ واليت يف ـ هود ـ دليل على أن االس    " و
مبا جاء يف هذه اآليات عند  هذا وقد متسك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب . )1(" واألمطار 

فلم يزد على ، خرج يستسقي بالناس  فقد روي أن عمر . طلبه املطر من الرب جل جالله 
جاديح السماء اليت طلبت الغيث مب: فقال . ما مسعناك استقيت : فقيل له . االستغفار حىت رجع 

  .  )2() استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ( مث قرأ . يسترتل به القطر 

وشكا إليه آخر . استغفر اهللا : وروي أن رجالً شكا إىل احلسن البصري رمحه اهللا اجلدب فقال 
وشكا إليه آخر . ستغفر اهللا ا: وشكا إليه ثالث جفاف بستانه فقال . استغفر اهللا : الفقر فقال 

إىل ) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفـارا  ( مث تال هذه اآلية . استغفر اهللا : عدم الولد فقال 
  .  )3() وجيعل لكم أارا ( قوله 

وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى ويؤت كل { وقال تعاىل 
ففي اآلية الكرمية وعد من  )4(} فإين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  ذي فضل فضله وإن تولوا

) ميتعكم متاعاً حسناً(واملراد بقوله تعاىل . من اهللا القادر املقتدر باملتاع احلسن ملن استغفر وتاب 
هذه " و .  )5(" يتفضل عليكم بالرزق والسعة : "كما قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

وال يستأصـلكم  ، أي ميتعكم باملنافع من سعة الرزق ورغد العـيش  ، والتوبة مثرة االستغفار 
وجاء هذا الوعد الرباين الكرمي يف شكل ترتيب اجلزاء . )6(" بالعذاب كما فعل مبن أهلك قبلكم 

هذه اآلية الكرمية تدلّ علـى أن االسـتغفار   " قال صاحب أضواء البيان . اجلزاء على شرطه 

                                 
  .  ) 417 / 5( فتح القدير وتفسري ، )  302 / 18( القرطيب تفسري : انظر  )1(
  ) . 154 / 7( تفسري اخلازن : انظر  )2(
  ) . 98 / 11( الباري البن حجر تح ف: انظر  )3(
  .  3/ سورة هود  )4(
  .  ) 75 / 4( البن اجلوزي  زاد املسري: انظر  )5(
  ) .   181 / 11( تفسري الطربي و، )  4 / 9( تفسري القرطيب : انظر  )6(



 

ألنه ، ب سبب ألن ميتع اهللا من فعل ذلك متاعاً حسناً إىل أجل مسمى والتوبة إىل اهللا من الذنو
  .    )1(" رتب ذلك على االستغفار والتوبة ترتيب اجلزاء على شرطه 

  :صلة الرحم  -3

واألرحـام هـم   . أن يفعل اإلنسان مع أقاربه ما يعد به مواصالً غري منافر وال مقاطع : الصلة 
وسواء كان ذا حمـرم أم  ، ينه وبني اآلخر نسب سواء كان يرثه أم ال القرابة عموماً ؛ وهم من ب

وصلة الرحم بأنواع الصالت ـ سواًء كانت مادية أو معنوية ـ سبب من أسباب حصول   . ال 
والَّـذين  {قال تعـاىل  .  سواًء كانت الزيادة حسية أو معنوية ، الرزق ؛ بل وبسطته وزيادته 

اللّه را أَملُونَ مصابِ يسوَء احلافُونَ سخيو مهبنَ روشخيلَ ووصأَن ي مع قوله تعـاىل  ،  )2(}بِه
 والَّذين ينقُضونَ عهد اللّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويفِْسـدونَ فـي  {

فإن منطوق اآليات الكرمية يشري إىل أن قطـع  .  )3(} ولَهم سوُء الدارِاَألرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ 
. ما أمر اهللا به أن يوصل ـ واألرحام يف الصدر منهم ـ يستجلب لعنة اهللا عز وجل علـيهم    

وال يفوتنا أن القرآن الكـرمي  ، هذه اللعنة اليت تقطع الرزق واخلري والرمحة والربكة عن اإلنسان 
وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ من بعد ما قَنطُوا وينشر {الرزق رمحة وذلك يف قوله تعاىل  قد أطلق على

يدمالْح يلالْو وهو هتمحفاللعنة احلاصلة بسبب قطع ما أمر اهللا به أن يوصل متنع هذا .  )4(} ر
ذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل مبعىن أن ال. والعكس صحيح ، الرزق من الوصول لإلنسان 

ـ ويف الصدر منه صلة األرحام ـ سترتل عليه رمحة اهللا سبحانه وفيوضات رزقه تبارك وتعاىل  
مـن سـره أن   (أنه قال  رسول اهللا عن  أيب هريرة عن ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء . 

أن رسـول اهللا   س بن مالك وعن أن )5()يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه

                                 
  .  ) 170ـ  169 / 2( للشنقيطي أضواء البيان تفسري : انظر  )1(
  .  21/ سورة الرعد  )2(
  .  25/ سورة الرعد  )3(
  .  28/ سورة الشورى  )4(
  .   5639: رقم احلديث )  2232/  5( يف صحيحه البخاري أخرجه  )5(



 

  فكلمـا أنفـق    . )1( )له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه  من أحب أن يبسط (قال
وذلك فضـل  ، والعكس بالعكس ، العبد وأعطى وتصدق على أقربائه أعطاه اهللا ورزقه وزاده 

فعن أيب . قطعها كما أن اهللا قد وعد بأن يصل من يصل رمحه ويقطع من ي. اهللا يؤتيه من يشاء 
إن اهللا خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت (  قال رسول اهللا : قال  هريرة 

نعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطـع مـن   : قال . هذا مقام العائذ بك من القطيعة : 
  . )2() فذاك لك : قال . بلى : قطعك ؟ قالت 

. واستمداده إيـاه املعونـة   ، لعبد ربه عز وجل العناية استدعاء ا: ومعىن الدعاء : الدعاء  -4
وهو مسة العبودية واستشـعار الذلـة   . إظهار االفتقار إليه والتربؤ من احلول والقوة : وحقيقته 
(      وفيه معىن الثناء على اهللا وإضافة اجلود والكرم إليه ؛ ولذلك قال رسول اهللا ، البشرية 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمنا وارزق أَهلَه {قال اهللا تعاىل .  )3() الدعاء هو العبادة 
هطَرأَض يالً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ اآلخوالْيو م بِاللّههنم نآم نم اترالثَّم نذَابِ  مإِلَى ع

ألن . ويستفاد من هذه اآلية أن الدعاء من األسباب اجلالبـة للـرزق    )4(} لْمصريالنارِ وبِئْس ا
وما عند اهللا تعاىل ال ينـال إال بطاعتـه   ، الرزق كما ذكرنا سلفاً يبتغى من عند اهللا عز وجل 

وهذا ما فعله خليل اهللا إبراهيم عليه السالم ، وإخالص الدعاء له تبارك وتعاىل بتضرع وخشية 
فاسـتجاب اهللا  ... ) رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ( شر الدعاء قائالً إذ با

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنا ويتخطَّف الناس من حـولهِم  {دعاءه فقال تعاىل ممتناً على قريش 
 اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطونَ أَفَبِالْبكْفُرواملالحظ يف دعاء إبراهيم عليه السالم أنه خص .  )5(} ي

قال بن عباس كـان  ... ) " قال ومن كفر ( بدعائه املؤمنني باهللا واليوم اآلخر فأنزل اهللا تعاىل 

                                 
  .  5640: رقم احلديث )  2232/  5( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
  .  2554رقم )  1980 / 4( مسلم و،  4552رقم )  1828/  4( أخرجه البخاري  )2(
)  1258/  2(وابن ماجه ،  2969رقم )  211/  5( والترمذي ،  1479رقم )  466/  1( د أبو داو أخرجه )3(

   .  صحيح : قال عنه األلباين وشعيب األرناؤوط .  18415رقم )  271/  4( وأمحد ،  3828رقم 
  .  126/سورة البقرة  )4(
  .  67/ سورة العنكبوت  )5(



 

أيضا أرزقهـم كمـا أرزق   ) ومن كفر ( إبراهيم حيجرها على املؤمنني دون الناس فأنزل اهللا 
مث ) أمتعهم قليال مث أضطرهم إىل عذاب النار وبئس املصـري  ( ا ال أرزقهم أأخلق خلق. املؤمنني 

.  )1(} كُال نمد هؤالء وهؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُـورا {قرأ بن عباس 
الَّـذين   إِنَّ{وهذا كقوله تعاىل . عن عكرمة وجماهد حنو ذلك أيضا  يورو، رواه بن مردويه 

متاع في الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نـذيقُهم الْعـذَاب   ـ   يفْترونَ علَى اللّه الْكَذب الَ يفْلحونَ
جِعهم ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره إِلَينـا مـر  {وقوله تعاىل .  )2(} الشديد بِما كَانواْ يكْفُرونَ

} نمتعهم قَليلًا ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَليظـ   فَننبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ
وتهِم سقُفًا مـن  ولَولَا أَن يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبي{وقوله .  )3(

وزخرفًا وإِن كُلُّ ذَلك ـ   ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكؤونَـ   فَضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ
نيقتلْمل كبر ندةُ عرالْآخا وينالد اةيالْح اعتا مضطره إىل عـذاب النـار   مث أ (وقوله . )4(} لَم

بعد متاعه يف الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إىل عذاب النـار وبـئس    هأي مث أجلئ )وبئس املصري 
وكَأَين {ومعناه أن اهللا تعاىل ينظرهم وميهلهم مث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعاىل ، املصري 

أحد أصـرب   ال( ويف الصحيحني  )5(}خذْتها وإِلَي الْمصريمن قَرية أَملَيت لَها وهي ظَالمةٌ ثُم أَ
(  ويف الصحيح أيضـاً  ) ()6م جيعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ؛ إعلى أذى مسعه من اهللا 

وكَذَلك أَخذُ ربـك إِذَا أَخـذَ   {مث قرأ قوله تعاىل  )إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته 
 )قال ومن كفر فأمتعه قلـيال   (وقرأ بعضهم  .)8( )7(}قُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديدالْ

جعله من متام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة خمالفة للقراء السبعة وتركيب السياق يـأىب  . اآلية 

                                 
  .  20/ سورة اإلسراء  )1(
  .  70ـ  69/ سورة يونس  )2(
  .  24ـ  23/ سورة لقمان  )3(
  .  35ـ  33/ سورة الزخرف  )4(
  .  48/ سورة احلج  )5(
  .  2804رقم )  2160/  4( ومسلم ،  5748رقم )  2262/  5( أخرجه البخاري  )6(
  .  102/ سورة هود  )7(
   . 2583رقم )  1997/  4( ومسلم ،  4409رقم )  1726/  4( أخرجه البخاري  )8(



 

قـراءة اجلمهـور والسـياق     راجع إىل اهللا تعاىل يف) قال ( ن الضمري يف إف. معناها واهللا أعلم 
على إبراهيم وهذا خـالف   عائداً) قال (  وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمري يف، يقتضيه 

 عن بسر املازين قال بعـثين أيب إىل رسـول اهللا   و. )1("  نظم الكالم واهللا سبحانه هو العالم
اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك ( بعد تناول الطعام  ومما دعا به رسول اهللا . أدعوه إىل الطعام

إين قد عجـزت  : أن مكاتباً جاءه فقال  وعن علي  . )2() عليهم ووسع عليهم يف أرزاقهم 
لو كان عليك مثل جبل ،  أال أعلمك كلمات علمنيهن رسول اهللا : قال . عن كتابيت فأعين 

وأغنين بفضلك عمـن  ، مكاللهم اكفين حباللك عن حرا( قل : ثبري ديناً أداه اهللا عنك ؟ قال 
من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس (  قال رسول اهللا : قال  وعن ابن مسعود .   )3() سواك 

 )4() فيوشك اهللا له برزق عاجل أو آجل ، ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا ، بالناس مل تسد فاقته 
ي كلكم ضـال  يا عباد: يقول اهللا عز وجل (  قال رسول اهللا : قال  وعن أيب ذر .  )4(

  )5(... ) فسلوين أرزقكـم  ، وكلكم فقري إال من أغنيت ، إال من هديته فسلوين اهلدى أهدكم 
    .  

  :الصرب  -5

، الشك أن الصرب مقدمة ضرورية لنيل كل مطلوب ومعلوم أن السماء ال متطر ذهبا وال فضـة  
ولكنه تعـاىل  ، السة ولو شاء ربنا عز وجل ألنزل الرطب يف حجر مرمي عليها السالم وهي ج

فتحصيل األرزاق يتطلب .   )6(} وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{قال هلا 
يبتغـونَ   وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ{قال تعاىل . صرباً حىت جيمع اإلنسان قوته وقوت عياله 

                                 
  .  ) 176 / 1( تفسري ابن كثري : انظر  )1(
  . إسناده صحيح على شرط مسلم : قال عنه شعيب األرناؤوط .  17714رقم  ) 188/  4( أخرجه أمحد  )2(
وأخرجه احلاكم . وحسنه األلباين هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى  3563رقم )  560 / 5( الترمذي أخرجه  )3(

  . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  1973رقم )  721/  1( احلاكم يف مستدركه 
  . هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى  2326رقم )  563 / 4( الترمذي أخرجه  )4(
  .  4257رقم  ) 1422/  2( وابن ماجه ،  2495رقم  ) 656 / 4( الترمذي  أخرجه )5(
  . 25/ سورة مرمي  )6(



 

لِ اللَّهن فَض{وقال تعاىل . )1(} م ورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهاكني موا فشوقال .  )2(} فَام
فإن املتأمل يف هذه .  )3(} وابتغوا من فَضلِ اللَّه فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ{تعاىل 

فالضرب واملشـي  . تشار ـ ؛ جيد أن الصرب عمودها  االن، املشي ، األفعال الثالثة ـ الضرب  
واالنتشار كما نصت اآليات الكرمية ال تكون يف مكان واحد فاالستعجال مبعزل تام عن هـذه  

إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت (  ومما يقطع ذا املعىن قول الرسول . األفعال 
وال حيملنكم استبطاء الرزق ، لوا يف الطلب نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها  فاتقوا اهللا وأمج

  .     )4() فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته ، على أن تطلبوه مبعصية اهللا 

  : واإلنفاق الصدقات  -6

واإلنفاق يف سـبيل اهللا  ، اإلنفاق املرغّب فيه يف الدين كاإلنفاق على الفقراء " واملراد باإلنفاق 
قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاء من عباده ويقْدر لَه ومـا  { تعاىل قال اهللا )5(" لنصر الدين 

نيازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهين شم مأي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به "  )6(} أَنفَقْت
اآلخرة باجلزاء والثواب كمـا ثبـت يف   به وأباحه لكم فهو خيلفه عليكم يف الدنيا بالبدل ويف 

نفقة واجبة أو  )وما أنفقتم من شيء " (  )8("  )7() يقول اهللا تعاىل أنفق أنفق عليك ( احلديث 
فـال   )خيلفـه   (تعاىل  )فهو  (أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكني أو يتيم أو غري ذلك 

ق الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر تتومهوا أن اإلنفاق مما ينقص الرزق بل وعد باخللف للمنف

                                 
  .  20/ سورة املزمل  )1(
   15/ سورة امللك  )2(
  .  10/ سورة اجلمعة  )3(
  ) .   27/  10( وأبو نعيم األصبهاين ،  20100رقم )  125/  11( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  )4(
  .  ) 221ـ  220 / 22( تفسري التحرير والتنوير : انظر  )5(
  .  39/ سورة سبأ  )6(
قال  653رقم )  422/  2( وابن حبان يف صحيحه ،  8070م رق)  26/  5( أخرجه النسائي يف سننه الكربى  )7(

  .   987رقم )  358/  17( والطرباين يف معجمه الكبري ، صحيح : شعيب األرناؤوط 
  .  ) 542 / 3( تفسري ابن كثري : انظر  )8(



 

وظاهر "       )1(" فاطلبوا الرزق منه واسعوا يف األسباب اليت أمركم ا ) وهو خري الرازقني  (
وما أنفقتم من شىء فهو ( قوله تعاىل " و )2(" اآلية أن إخالف الرزق يقع يف الدنيا ويف اآلخرة 

العباد فيه إال وملكان يرتالن يقول أحـدمها  ما من يوم يصبح (  حيقق معىن قوله ) فهو خيلفه 
 يعل كلوذلك ألن اهللا تعاىل م )3()  عط ممسكا تلفاأط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم اللهم أع

ألق : كما إذا قال قائل ، فبحكم الوعد يلزمه ، بدله  يأنفق وعل: فإذا قال  يءوهو غين مل يعل
، قد أتى مبا هو شرط حصول البدل فيحصل البدل فمن أنفق ف. ضمانه  يمتاعك يف البحر وعل

ومن مل ينفق فالزوال الزم للمال ومل يأت مبا يستحق عليه من البدل فيفوت من غري خلف وهو 
مث إن من العجب أن التاجر إذا علم أن ماال من أمواله يف معرض اهلالك يبيعه نسيئة وإن  التلف

نسب إىل مهال إىل اهلالك فإن مل يبع حىت يهلك يويقول بأن ذلك أوىل من اإل، كان من الفقراء 
ء وال يبيع ينسب إىل قلة العقل فإن حصل به رهن وكتب بـه  يحصل به كفيل مل اخلطأ مث إنْ

مث إن كل أحد يفعل هذا وال يعلم أن ذلك قريـب مـن   . وثيقة وال يبيعه ينسب إىل اجلنون 
الولد إقـراض وقـد   واإلنفاق على األهل و، اجلنون فإن أموالنا كلها يف معرض الزوال احملقق 

مث رهن عند ) ء فهو خيلفه يوما أنفقتم من ش( ء وهو اهللا العلي وقال تعاىل يحصل الضامن املل
كل واحد إما أرضا أو بستانا أو طاحونة أو محاما أو منفعة فإن اإلنسان ال بد من أن يكون له 

ويف يد اإلنسان حبكم العاريـة فكأنـه   صنعة أو جهة حيصل له منها مال وكل ذلك ملك اهللا 
مرهون مبا تكفل اهللا من رزقه ليحصل له الوثوق التام ومع هذا ال ينفق ويترك ماله ليتلـف ال  

هذا وقد أكّد اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية وعده للمنفق بإخالف  )4("  مأجورا وال مشكورا
مجلة اجلواب امسيـة وبتقـدمي   بصيغة شرط وجبعل " بإخالف الرزق بثالثة مؤكدات فقد أكده 

ففي هذا الوعد ثالثة مؤكدات دالة على مزيد ) فهو خيلفه ( املسند إليه على اخلرب الفعلي بقوله 

                                 
  .  ) 681 / 1(  تفسري السعدي : انظر  )1(
   ) . 220/  22( ير تفسري التحرير والتنو: انظر  )2(
  . 1010رقم )  700/  2( ومسلم يف صحيحه ،  1374رقم )  522/  2( أخرجه البخاري يف صحيحه )3(
  ) . 228 / 25( لرازي لالتفسري الكبري : انظر  )4(



 

وإن وعد ربنا سبحانه .  )1(" العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك إىل الكناية عن كونه مرغوبه تعاىل 
فكيف إذا أكـد  ، بغري أي مؤكد  وتعاىل مؤكد حتمي قطعي ال ريب يف حتققه حىت ولو كان

  ! . بثالثة مؤكدات 

الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً واللّه {وقال اهللا تعاىل 
يملع عاسواثنـان  ، اثنان من اهللا  "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسريه هلذه اآلية  )2(} و

( ال تنفق مالك وأمسكه لك فإنك حتتاج إليه : يقول ) الشيطان يعدكم الفقر : ( من الشيطان 
 )3(" يف الرزق ) وفضال ( على هذه املعاصي ) واهللا يعدكم مغفرة منه ) ( ويأمركم  بالفحشاء 

لدنيا وما حيصـل مـن الـرزق    والفضل إشارة إىل منافع ا، فاملغفرة إشارة إىل منافع اآلخرة " 
والفضل هو الرزق يف الدنيا ، واملغفرة هي الستر على عباده يف الدنيا واآلخرة "  )4(" واخللف 

والفضـل أن  .          "  )5(" وبكلٍّ قد وعد اهللا تعـاىل  ، والتنعيم يف اآلخرة ، والتوسعة فيه 
نعم عليهم يف اآلخرة مبا هـو أفضـل   وي، خيلف عليهم أفضل مما أنفقوا فيوسع هلم يف أرزاقهم 

  .  )6(" وأكثر وأجلّ وأمجل 

منـها  . وقد روت لنا كتب السنة شواهد تدل على إخالف اهللا تعاىل الرزق للمنفق يف سبيله 
أن رسـول اهللا   ومنها ما روي عن أيب هريرة  )7() مال من صدقة عبد ما نقص (   قوله
  فتنحى ذلك . اسق حديقة فالن : ع صوتاً يف سحابة بينا رجل بفالة من األرض فسم( قال

فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله فتتبـع  ، السحاب فأفرغ ماءه يف حرة 

                                 
  .  ) 221 / 22( التحرير والتنوير تفسري : انظر  )1(
  .  268/ سورة البقرة  )2(
  ) .  88/  3( تفسري الطربي : انظر  )3(
  . ) 290 / 1( تفسري اخلازن : ظر ان )4(
  ) . 364 / 1( البن عطية احملرر الوجيز : انظر  )5(
  ) . 289 / 1( فتح القدير للشوكاين : انظر  )6(
قال  18060رقم )  231/  4( وأخرجه أمحد ، صحيح : قال األلباين  2325رقم  ) 562/  4( الترمذي أخرجه  )7(

  .  حديث حسن : قال شعيب األرناؤوط 



 

فالن : ما امسك ؟ قال! يا عبد اهللا : املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته فقال له 
إين مسعـت  : مل تسألين عن امسي؟ فقال! يا عبد اهللا : لهفقال . لالسم الذي مسع يف السحابة ، 

: فما تصنع فيها ؟ قال . المسك ، اسق حديقة فالن : صوتاً يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول 
وأرد فيهـا  ، وآكل أنا وعيايل ثلثاً ، أما إذا قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه 

ويف احلـديث  "  )2( )جعل ثلثه يف املساكني والسائلني وابن السبيل وأ( ويف رواية ،  )1() ثلثه 
وفضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق ، فضل الصدقة واإلحسان إىل املساكني وأبناء السبيل 

قال اهللا ( قال  النيب  أنيف احلديث القدسي ة رضي اهللا عنه وعن أيب هرير.  )3(" على العيال 
أرأيتم ، ميني اهللا سحاء ال يغيضها شيء الليل والنهار ، عليك  نفقفق أُنأَيا ابن آدم : اهللا تعاىل 

وعرشه على املـاء وبيـده   : قال ، واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه  ما أنفق مذ خلق السماء
وصلة الرحم ، صدقة السر تطفئ غضب الرب (  وقال ،  )4() األخرى القبض يرفع وخيفض 

   .)5() ع السوء ف يقي مصاروفعل املعرو، الرحم تزيد يف العمر 

فعن أنس بـن  ، اإلنفاق على طالب العلم الشرعي ، ويشمل اإلنفاق الذي يكون سببا للرزق 
ـ أي لطلب   فكان أحدمها يأيت النيب ،  كان أخوان على عهد الرسول : ال ق مالك 

  .   )6() لعلك ترزق به (  فقال النيب ،  فشكا احملترف أخاه إىل النيب العلم ـ 

   :التوكل على اهللا واالعتماد عليه واالستعانة به يف حصول الرزق  -7

                                 
  . 2984رقم )  2288 / 4( يف صحيحه مسلم أخرجه  )1(
  . ونفس الصفحة املرجع السابق : انظر  )2(
  ) . 115 / 18( شرح النووي على مسلم : انظر  )3(
  .  993رقم  ) 690/  2( يف صحيحه مسلم و،  4407رقم )  1724/  4( البخاري يف صحيحه أخرجه  )4(
،  8014رقم )  261/  8( ويف املعجم الكبري ،  943رقم )  289/  1( ط أخرجه الطرباين يف املعجم األوس )5(

  .  3442رقم )  244/  3( وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 
وأخرجه . صحيح : هذا حديث صحيح وقال األلباين : قال أبو عيسى  2345رقم )  574/  4( الترمذي أخرجه  )6(

  .   هذا حديث صحيح على شرط مسلم : قال و 320رقم )  172/  1( احلاكم يف مستدركه 



 

وسكون إىل املسبب وركون إليه ، حركة ذات اإلنسان يف األسباب بالظاهر والباطن : والتوكل 
.       )1(وال تسكن حركته عن األسـباب املوصـلة إىل رضـاه    ، حبيث ال يضطرب قلبه معه ، 

من جلب املصاحل ودفـع  ، اهللا سيتواله وحيقق له كل ما توكل عليه  فيه  وهو االطمئنان إىل أن
ويرزقْه مـن  {: قال تعاىل . مث الرضا مبا اختاره اهللا له ؛ فإن من توكل على اهللا كفاه ، املضار 

أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شـيٍء  حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ 
يف أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على اهللا يف جلب ما ينفعـه   )ومن يتوكل على اهللا " (  )2(} قَدرا

أي كافيه األمر الذي توكل عليه فيه وإذا  )فهو حسبه  (ودفع ما يضره ويثق به يف تسهيل ذلك 
زيز الرحيم فهو أقرب إىل العبد من كل شيء ولكن رمبا أن كان األمر يف كفالة الغين القوي الع

أي  )إن اهللا بالغ أمره  (فلهذا قال تعاىل ، احلكمة اإلهلية اقتضت تأخريه إىل الوقت املناسب له 
أي وقتا ومقدارا ال يتعداه  )قد جعل اهللا لكل شيء قدرا  (ال بد من نفوذ قضائه وقدره ولكن 

لـو أنكـم   ( يقـول   أنه مسع رسول اهللا  عمر بن اخلطاب  عنو،  )3(" وال يقصر عنه 
والتوكل  )4() تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا 

فليس يف احلديث ما يدل على ترك الكسب بـل  . " والتوكل على اهللا ال يقتضي ترك الكسب 
لى اهللا يف ذهام وجميـئهم وتصـرفهم   وإمنا أراد لو توكلوا ع، فيه ما يدل على طلب الرزق 

  .  )5(" وعلموا أن اخلري بيده مل ينصرفوا إال غامنني ساملني كالطري 

ومما يدل على أن التوكل على اهللا تعاىل ال يقتضي ترك الكسب ما رواه عمرو بن أمية عن أبيه 
  قال رجل للنيب : قال  :  6() اعقلها وتوكل ( أُرسل ناقيت وأتوكل ؟ قال(  .  

                     :     اجتناب الذنوب فعل الطاعات و -8

                                 
  ) .117ـ  2/114(مدارج السالكني ، )5/496(النهاية البن األثري ، )736ـ  11/734(لسان العرب : انظر  )1(
  .  3/ سورة الطالق  )2(
  .  ) 870 / 1(  السعدي فسريت: انظر  )3(
  . 302/ سبق خترجيه يف صفحة  )4(
  ) . 8 / 7 (باركفوري للم حتفة األحوذي: انظر  )5(
  . حسن: قال األلباين واألرناؤوط . 731رقم ) 510/  2( وابن حبان،  2517رقم ) 668/  4( أخرجه الترمذي )6(



 

فقد جرت حكمة اهللا تعاىل وسنته أن ال ينال ما عند اهللا من الرزق الكرمي والفضل العظـيم إال  
والعبادة هي اسم جامع لكل ما حيبـه اهللا  . وامتثال أمره واالنتهاء عن يه ، بطاعة اهللا وعبادته 
رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع {قال اهللا تعاىل . ال واألفعال الظاهرة والباطنة ويرضاه من األقو

ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةاء الزإِيتو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهن ذـ   ع  مهـزِيجيل
وقال تعـاىل  .  )1(} عملُوا ويزِيدهم من فَضله واللَّه يرزق من يشاء بِغيرِ حسابٍ اللَّه أَحسن ما

نَ حقا والَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَئك هم الْمؤمنو{
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمن  {وقال سبحانه .  )2(} ورِزق كَرِمي لَّهم مغفرةٌ

 وعن أنس بن مالك .  )3(} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ
يعطى ا يف الدنيا وجيـزى ـا يف   ،  ال يظلم مؤمناً حسنة إن اهللا(  قال رسول اهللا : قال 

حىت إذا أفضى إىل اآلخـرة مل  ، وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل ا هللا يف الدنيا ، اآلخرة 
إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم ا طعمـة مـن   ( ويف رواية أخرى ) يكن له حسنة جيزى ا 

 )4() ويعقبه رزقاً يف الدنيا على طاعته ، دخر له حسناته يف اآلخرة وأما املؤمن فإن اهللا ي، الدنيا 
، وال يرد القدر إال الـدعاء  ، ال يزيد العمر إال الرب (  قال النيب : قال  عن ثوبان و.  )4(
  .   )5() يصيبه إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب و
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ـ   ي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميـقٍ وأَذِّن ف{قال تعاىل 
الْأَن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيامِ فَكُلُوا لع

                                 
  .  38ـ  37/ سورة النور  )1(
  .  74/ نفال سورة األ )2(
  .  97/ سورة النحل  )3(
  .  2808 رقم )  2162 / 4( أخرجه مسلم يف صحيحه  )4(
. وحسنه األلباين واألرناؤوط  22440رقم ) 277/  5(  وأخرجه أمحد 4022رقم )  1334/  2( ابن ماجه  أخرجه )5(

   . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  1814رقم )  670/  1( وأخرجه احلاكم يف مستدركه 



 

أَطْعا وهنمريالْفَق سائوا الْب1(} م( .عن ابن عباس و  قال رسول اهللا : قال  )  تابعوا بـني
" أي  .  )2( )كما ينفي الكري خبـث احلديـد   ، ج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب ـاحل

(    القلـب  غىن حبصول الباطن والفقر اليد غىن حبصول الظاهر الفقر حيتمل وهو الفقر يزيالن
 ينفخ ما وهو)  الكري ينفي كما(  قوله يأباه ولكن الصغائر ا املراد قيل ميحواا أي)  نوبوالذ
: وقيل .   )3("  وسخها أي) والفضة والذهب احلديد خبث(  للتصفية النار الشتعال احلداد فيه

  املصطفى علمها خلصوصية ذلك كون حيتملو ، للمال الصدقة كزيادة "إن إزالتهما للفقر 
 باحلـاج  اهللا مباهاة من أعظم عطاء وال اهللا بطاعة الغىن هو األعظم الغىن أن إىل إشارة كونهو

 النـار  بإزالـة  الذنوب إزالة يف متابعتهما مثلحيث )  احلديد خبث الكري ينفي كما(  املالئكة
 امعج واحلج تزيلها لرياضة حمتاج والغضبية الشهوية القوة جبلته يف مركوز اإلنسان ألن اخلبث
 واإلخـوان  الـوطن  مفارقةو املهالك واقتحام والظمأ واجلوع املال إنفاق من الرياضات ألنواع
      .  )4("  ذلك وغري

  : تالوة القرآن الكرمي وإقراء القرآن وتعليمه والرقية به  -10
ا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً يرجونَ إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُو{قال تعاىل 

وربةً لَّن تارجـ   تكُورش غَفُور هإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويوعن أيب سـعيد   .)5(} ل
  قال رسول اهللا : قال  ) من شغله القرآن وذكري عن مسـأليت  : يقول الرب عز وجل
 ومراده مقصوده اهللا أعطى القرآن بقراءة اشتغل من أي"  )6() يته أفضل ما أعطي السائلني أعط
  .  )7("  حوائجهم يطلبون الذين يعطي مما وأحسن أكثر

                                 
  .  28ـ  27/ سورة احلج  )1(
وأخرجه النسائي ، حديث حسن صحيح غريب : بو عيسىقال أ 810رقم )  175/  3( أخرجه الترمذي يف سننه )2(

  . صحيح : قال األلباين  2887رقم )  964/  2( وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،  2630رقم )  115/  5( يف سننه 
  ) .  454/  3( حتفة األحوذي للمباركفوري : انظر  )3(
  ) .  225/  3 (فيض القدير شرح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي : انظر  )4(
  .  30ـ  29/ سورة فاطر  )5(
  .  هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى .  2926رقم )  184 / 5( أخرجه الترمذي  )6(
  ) .  196/  8( حتفة األحوذي : انظر  )7(



 

) إن أحق ما أخذمت عليه أجـرا كتـاب اهللا   : (  قال رسول اهللا : قال  وعن ابن عباس 
، فكرهوا ذلـك  ، وجاء بالشاة إىل أصحابه ،  وذلك عندما أخذ رجل أجرا على الرقية بالفاحتة

أخذ علـى  ، يا رسول اهللا : فقالوا ، حىت قدموا املدينة ، أخذت على كتاب اهللا أجرا : وقالوا 
وقد استدل اجلمهور ذا احلديث على "  )1(فقال رسول اهللا احلديث املذكور ، كتاب اهللا أجرا 

  .  )2(" جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن 
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وطلب العلم واالجتهاد بالطاعة يف أول التبكري يف طلب الرزق واملراد  )3(البكور هو أول النهار 
ويكون فيـه  ، وألن أول النهار وقت مبارك ، أول النهار ؛ ألن اهللا يقسم األرزاق أول النهار 

بـارك   اللـهم (  النيب قال : قال  عن صخر الغامدي ف. اإلنسان أقوى ما يكون وأنشط 
وكان :  قالـ   )4(ـ أي فيما تفعله يف أول النهار أي سألته فأعطاين ذلك  )ألميت يف بكورها 
وكان يبعـث  ،  تاجراً رجالً وكان صخر، بعثهم أول النهار ، ية أو جيشا وكان إذا بعث سر

قال رسـول  : قالت  وعن عائشة رضي اهللا عنها.  )5(وكثر ماله ، جتارته من أول النهار فأثرى 
  حممد بنت فاطمة عنو )6() باكروا طلب الرزق واحلوائج فإن الغدو بركة وجناح (  اهللا 

 يا ( قال مث برجله فحركين متصبحة مضطجعة أنا و  اهللا رسول يب مر:  قالترضي اهللا عنها 
 طلوع بني ما الناس أرزاق يقسم اهللا نإف الغافلني من تكوين ال و ربك رزق اشهدي قومي بنية

                                 
  .  5405رقم )  2166/  5( البخاري أخرجه  )1(
  ) . 453/  4( فتح الباري البن حجر : انظر  )2(
  ) .  337/  4( حتفة األحوذي  :انظر  )3(
  ) .  17/  2( فيض القدير للمناوي : انظر  )4(
وأخرجه ابن ماجه ،  1212رقم )  517/  3( وأخرجه الترمذي ،  2606رقم )  41/  2( أخرجه أبو داود يف سننه  )5(

  .  صحيح : قال األلباين .  2236رقم )  752/  2( ماجه 
  .   7250رقم )  193/  7( سط أخرجه الطرباين يف املعجم األو )6(



 

مث إن صالة الفجر مع اجلماعة سبب لدخول املصلي يف حفظ .  )1()  الشمس طلوع إىل الفجر
ومنها حصوله على الرزق ، ومن يكون يف ذمة اهللا ييسر اهللا له أموره ، اهللا وتوفيقه حىت املساء 

  .والفضل من اهللا الرزاق العليم 
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وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَراء يغنِهِم {عاىل اهللا ت قال
يملع عاسو اللَّهو هلن فَضم بـهم اهللا يف  رغّ: قال علي بن أيب طلحة عن بن عبـاس  "  )2(} اللَّه

إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله  (دهم عليه الغىن فقال التزويج وأمر به األحرار والعبيد ووع
عن سعيد يعين بن عبد العزيز قال بلغين أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنـه  وقال بن أيب حامت  )

إن  (وعدكم من الغىن قـال تعـاىل    أطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما: قال 
قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال .  )3() " ضله ونوا فقراء يغنهم اهللا من فيك
  ) ماهد يف سبيل اهللا . ثالثة حق على اهللا عوواملكاتب الذي يريد األداء و والنـاكح  ، ا

أي ثابت عند اهللا إعانتهم أو واجب عليه مبقتضى وعده معاونتـهم  "  )4() الذي يريد العفاف 
وإمنا آثر هذه الصيغة إيذاناً بأن هذه األمـور مـن   . أي العفة من الزىن ) يريد العفاف ( وقوله 

، األمور الشاقة اليت تكدح اإلنسان وتقصم ظهره لوال أن اهللا تعاىل يعينه عليها ال يقـوم ـا   
وأصعبها العفاف ؛ ألنه قمع الشهوة اجلبلية املركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل 

وعـن  .  )5(" إذا استعف وتداركه اهللا تعاىل ترقّى إىل مرتلة املالئكة وأعلى عليني ف، السافلني 
.  )6() تزوجوا النساء فإن يأتينكم باملـال  (  قال رسول اهللا : عائشة رضي اهللا عنها قالت 

                                 
  .   4735رقم )  181/  4( أورده البيهقي يف شعب اإلميان  )1(
  . 32/ سورة النور  )2(
  ) . 287 / 3( تفسري ابن كثري : انظر  )3(
   .   5014رقم )  194 / 3( وأخرجه النسائي ، حسن : قال األلباين  1655رقم )  184 / 4( الترمذي أخرجه  )4(
  ) .  242/  5( حتفة األحوذي : ر انظ )5(
وقال ، حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : وقال  2679رقم )  174 / 2 (ه مستدركأخرجه احلاكم يف  )6(

  .  15913رقم )  454/  3( وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه . على شرط البخاري ومسلم : الذهيب عنه 



 

وداللة هذه النصوص واضحة يف أن اهللا تعاىل قد تكفل بالرزق والفضل والعطاء ملن كان فقرياً 
  . د العفاف بالزواج وأرا
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والَ تقْتلُـواْ  ـ   إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا{قال تعاىل 
ملا أوصى تعاىل "  )1( }نَ خطًْءا كَبِرياأَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَتلَهم كَا

تقتلـوا   وال (بالوالدين واألجداد عطف على ذلك اإلحسان إىل األبناء واألحفاد فقال تعـاىل  
وذلك أم كانوا يقتلون أوالدهم كما سولت هلم الشياطني ذلك فكانوا  )أوالدكم من إمالق 

وهلذا ورد يف الصـحيحني  .  االفتقارخشية يئدون البنات خشية العار ورمبا قتلوا بعض الذكور 
( قال ؟ أي الذنب أعظم  : من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا 

) أن تقتل ولدك خشية أن يطعـم معـك   ( قال ؟ مث أي : قلت ) أن جتعل هللا ندا وهو خلقك 
والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه }  مث تال رسول اهللا) أن تزاين حليلة جارك ( قال ؟ مث أي : قلت 

من  (وقوله تعاىل .  )3(اآلية  )2(} لَّا بِالْحق ولَا يزنونَإِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِ
م تقتلـوهم مـن فقـرك    وال: أي . هو الفقر : قال بن عباس وقتادة والسدي وغريه  )إمالق 

أي ال تقتلوهم خوفا من  )تقتلوا أوالدكم خشية إمالق  وال (وقال يف سورة اإلسراء . احلاصل 
أي ال . ـم   لالهتمامفبدأ برزقهم  )حنن نرزقهم وإياكم ( وهلذا قال هناك ، الفقر يف اآلجل 

ـ  (وأما هنا فلما كان الفقر حاصال قال  ،  ختافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على اهللا ن حن
  .  )4(" ألنه األهم ها هنا  )نرزقكم وإياهم 
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  .  31ـ  30/ سورة اإلسراء  )1(
  .  68/ سورة الفرقان  )2(
  .  86رقم )  90/  1( وأخرجه مسلم يف صحيحه ،  5655رقم )  2236/  5( أخرجه البخاري يف صحيحه  )3(
  ) . 189 / 2(  تفسري ابن كثري : انظر  )4(



 

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُـم لَـئن   {وقال تعاىل .  )1(} ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ{قال تعاىل 
فَكُلُواْ مما رزقَكُم اللّـه  {وقال تعاىل  . )2(} ابِي لَشديدشكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَ

فَابتغوا عنـد اللَّـه   {وقال تعاىل .  )3(} حالالً طَيبا واشكُرواْ نِعمت اللّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَ
فابتغوا عند اهللا الرزق " ( قال السعدي رمحه اهللا  )4(} الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ

وحـده ال   )واعبـدوه   (فإنه هو امليسر له املقدر ايب لدعوة من دعاه ملصاحل دينه ودنياه  )
وحده لكون مجيع ما وصل  )واشكروا له  (شريك له لكونه الكامل النافع الضار املتفرد بالتدبري 

إليـه   (  مجيع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع هلا ويصل إىل اخللق من النعم فمنه و
فيجازيكم على ما عملتم وينبئكم مبا أسررمت وأعلنتم فاحذروا القدوم عليـه وأنـتم    )ترجعون 

  .  )5("  على شرككم وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم ـ عند القدوم ـ عليه
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ال ، تكفل اهللا ملن جاهـد يف سـبيله   (  قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال فعن أيب هريرة 
أو يرده إىل مسكنه مبا ، أن يدخله اجلنة ، خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله وتصديق بكلماته 

بعثت بني يـدي  (  قال رسول اهللا : قال  وعن ابن عمر .  )6() نال من أجر أو غنيمة 
وجعلـت  ، وجعل رزقي حتت ظل رحمـي  ، يعبد اهللا وحده ال شريك له  الساعة بالسيف حىت

إن من أفضل املكاسب .  )7() ومن تشبه بقوم فهو منهم ، الذلة والصغار على من خالف أمري 
فعن أيب . املكاسب ما يغنمه املسلم من مال الكافر ؛ ألنه حصله من أفضل األعمال وهو اجلهاد

                                 
  .  26/ سورة األنفال  )1(
  .  7/ سورة إبراهيم  )2(
  .  114/ سورة النحل  )3(
  .  17/ سورة العنكبوت  )4(
  ) . 628 / 1(  تفسري السعدي : انظر  )5(
  .  1876رقم )  1496 / 3( مسلم وأخرجه ،  7025رقم )  2715/  6( أخرجه البخاري يف صحيحه  )6(
  .  5115رقم )  50/ 2( املسند أخرجه أمحد يف  )7(



 

ذلك بـأن اهللا تبـارك   ، حتل الغنائم ألحد من قبلنا فلم (  قال رسول اهللا : قال  هريرة 
  .  )2(فهي طيبة مباركة حالل هلذه األمة .  )1() وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا 

  :ومن أمهها ، فهناك أسباب حملقه وإزالة بركته ، وكما أن هناك أسباباً جللب الرزق 

  : ـ الكفر واإلعراض عن ذكر اهللا 1

وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُـلِّ مكَـان   { تعاىلاهللا قال 
لَقَد {وقال تعاىل  )3(} فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ

}بسكَانَ ل لَقَد  وا لَـهكُراشو كُمبقِ رزن رالٍ كُلُوا ممشنيٍ ومن يع انتنةٌ جآي كَنِهِمسي مإٍ ف
  غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدـى  ـ باتنِ ذَويتنج هِميتنم بِجاهلْندبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيا علْنسوا فَأَرضرفَأَع

ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهـلْ نجـازِي إِلَّـا    ـ درٍ قَليلٍ  ـخمط وأَثْلٍ وشيٍء من س أُكُلٍ
اء  {وقال تعاىل . )4( }الْكَفُورـمالس نم كَاترهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو

  . )5(} بواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَواَألرضِ ولَكن كَذَّ

  : ـ فعل الذنوب 2

وال يرد ، ال يزيد العمر إال الرب ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال رضي اهللا عنه عن ثوبان ف
 اإلنسان يعين)  الرجل إن( . "  )6() يصيبه إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب و، القدر إال الدعاء 

 الدنيا نعم أو اآلخرة ثواب يعين بعضه أي)  الرزق(  مينع أي للمفعول بالبناء)  ليحرم(  اإلنسان
 كسـبه  بشؤم أي بذنبه رواية ويف)  يصيبه بالذنب(  منه الربكة حمق مبعىن ومال صحة حنو من

 بعضهم قال حىت العلم ينسى أو أعداؤه عليه ويستويل القلوب من مرتلته تسقط بأن ولو للذنب

                                 
  . 1747رقم )  1366 / 3( يف صحيحه مسلم أخرجه  )1(
     .  67ـ  66/ مسفر الغامدي : حالله وحرامه شروطه للدكتوروزيادته أسباب حصوله ه الرزق مصدر: انظر  )2(
  .  112/ سورة النحل  )3(
  .  17ـ  15/ سورة سبأ  )4(
  .  96/ سورة األعراف  )5(
   . 333/ سبق خترجيه يف صفحة  )6(



 

.  اإلخوان وجفاء الزمان تغري من أعرفه آخر وقال محاري خلق سوء يف ذنيب عقوبة عرفأل إين
 يف الكـالم  ألن العلمـاء  من وصحة ماال أعظم والفسقة الكفرة أن من يرى ما فيه يقدح وال

 واملعهود للعهد الرجل يف فالالم الدنيا يف ذنوبه من فيعقبه اآلخرة يف درجته رفع اهللا يريد مسلم
 ليصـرف  للمـؤمن  حيدثها لطائف هللا بأن اخلرب بعضهم وجهوقد  . املسلمني من اجلنس بعض
 فيكـون  رزقـه  حرم ربه عن بذلك اشتغل فإذا مته يف واالماك شهوته اتباع عن إليه وجهه
 إىل فيعـدو  عنها فأعرض أمه دعته كطفل ملثله يعود ال أن له وتأديبا عليه أقبل عما إليه له زجرا
 عنـف  ظـاهره  ما احلوادث من أن واعلم:  بعضهم قال.  راجعا إليها ويعدو فيقوم فيعثر هلو

 أسبغ مبا واشتغل ربه عن أعرض إذا العبد فإن الذنب من يصيبه مبا الرزق كحرمان لطف وباطنه
 فيلجأ الرزق جهات عليه ويضيق فريتدع ليخاف له بسط ما سعة حرمه عليه إقباله وأحب عليه
 فـإن .  وشغال إعراضا ليزداد نعما ذنبه على زاده ذلك غري أراد ومن،  إليه بالتضرع ويقبل إليه
:  وقيل.  بعضهم ذكره عليه الشكر أو سعته أو بركته حيرم قلنا ؟ املقسوم الرزق حيرم كيف قيل

 مـا  وهو الظاهر إىل الباطن من تتعدى خواص لبعضها كان وإن ةباطن جناسات كلها الذنوب
 الـرزق  إىل بالنسبة يكون قد احلرمان أن وهو آخر سر احلديث وهلذا.  ثاحلدي ذا إليه أشار

  .  )1("  احملسوس الظاهر الرزق من يكون وقد والروحاين املعنوي

  : ومنع حقوق الفقراء واملساكني ، ـ منع الزكاة 3

هائم مل ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال الب( قال صلى اهللا عليه وسلم 
 فانتفاعهم مستحقيها عن للزكاة منعهم بشؤم عقوبة املطر إليهم يرتل مل أي" .  )2() ميطروا 
 إخراج ترك على شديد وعيد وهذا منهم خري حينئذ فالبهائم للبهائم تبعا واقع هو إمنا باملطر
ا بلَوناهم إِن{: قال تعاىل ، ولنا يف قصة أصحاب اجلنة عربة  )3("  وعيد من به أعظم الزكاة

                                 
  .   1975رقم )  332/  2( فيض القدير للمناوي : انظر  )1(
رقم )  582/  4( وحسنه األلباين وأخرجه احلاكم يف مستدركه 4019رقم )  1332/  2( يف سننه ابن ماجه أخرجه  )2(

  .  وصححه الذهيب . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال  8623
  .  7369رقم )  297/  5( فيض القدير : انظر  )3(



 

نيبِحصا مهنرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس ةنالْج ابحا أَصنلَوا بونَـ  كَمثْنتسلَا يـ  و فا طَائهلَيع فَطَاف
حرثكُم إِن  أَن اغْدوا علَىـ  فَتنادوا مصبِحنيـ  فَأَصبحت كَالصرِميِـ  من ربك وهم نائمونَ

نيارِمص مونَـ  كُنتافَتختي مهـ  فَانطَلَقُوا ونيكسكُم ملَيع موا الْيهلَنخدلَى ـ  أَن لَّا يا عوغَدو
رِينقَاد درالُّونَـ  حا لَضا قَالُوا إِنهأَوا رونَـ  فَلَمومرحم نحلْ ن1(} ب(  .  

  : ملكيال وامليزان ـ نقص ا4

وقـد  .  )2() وال نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع عنهم الرزق : ( لى اهللا عليه وسلم قال ص
وإِذَا ـ   الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَـ   ويلٌ لِّلْمطَفِّفني{توعد اهللا تعاىل املطففني فقال 

وهنزأَو و مونَكَالُوهِسرخي واملراد بالتطفيف ها هنا البخس يف " قال ابن كثري رمحه اهللا  )3(}م
املكيال وامليزان إما باالزدياد إن اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن قضاهم وهلذا فسر تعاىل 

الذين إذا اكتـالوا علـى   ( املطففني الذين وعدهم باخلسار واهلالك وهو الويل بقوله تعاىل 
وإذا كـالوهم أو  ( أي يأخذون حقهم بالوايف والزائد ) يستوفون ( أي من الناس ) الناس 

والتقدمي يف افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففـني  "   )4("  أي ينقصون) وزنوهم خيسرون 
ألنه مقياس اقتصاد العامل وميزان التعامل فـإذا   يشعر بشدة خطر هذا العمل وهو فعل خطري

    .  )5("  قتصاده وبالتايل اختالل يف التعامل وهو فساد كبرياختل أحدث خلال يف ا

  : ـ الكذب وكتمان العيوب يف البيوع 5

أو  –البيعان باخليار ما مل يتفرقـا  ( سلم قوله صلى اهللا عليه وفقد جاء يف الصحيحني وغريمها 
بركت بيعهما  فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت –ىت يتفرقا ح: قال 

                                 
  .  27ـ  17/ سورة القلم  )1(
  .  981رقم )  460/  2( أخرجه مالك يف موطأه برواية حيىي الليثي  )2(
  .  3ـ  1/ سورة املطففني  )3(
  ) .  484/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )4(
  ) .  454/  8( أضواء البيان للشنقيطي : انظر  )5(



 

 يف كـان  نإ العيـب  وبني مثال املشترى خبارإ يف البائع صدق أي وبينا صدقا إن" أي  )1() 
 هلما بورك(  قوله.  الثمن يف كان نإ العيب وبني مثال الثمن قدر يف املشترى وصدق،  السلعة
 وذكـر  احدو مبعىن والبيان الصدق يكون أن وحيتمل ، والثمن املبيع نفع كثر أي)  بيعهما يف

،  ومنـاؤه  زيادتـه  وهي بركته ذهبت أى)  بيعهما بركة حمقت(  قوله.  لألخر تأكيد أحدمها
 نإو بركته فمحق العقد ذلك يف وقع والكذب التدليس شؤم وأن ظاهره على يكون أن حيتملو

 التـدليس  منه وقع مبن خمتصا ذلك يكون أن وحيتمل،  مأزورا والكاذب مأجورا الصادق كان
 منعـه  على واحلث الكذب وذم عليه واحلث الصدق فضل احلديث ويف . اآلخر دون والعيب
  . )2("  واآلخرة الدنيا يخري حيصل اآلخرة عمل وأن الربكة لذهاب سبب وأنه

  : ـ الظلم بشىت أنواعه 6

أو وضع الشيء يف غري موضعه واملختص به ، ويشمل الذنب الكبري والصغري وهو جماوزة احلق 
وأكـل  ، ظلم الـنفس  : من ذلك و،  )3(أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه  إما بنقصان

وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنـا علَـيكُم الْمـن    {قال تعاىل ، وأكل أموال الناس بالباطل ، الربا
وقال .   )4(} ولَكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَوالسلْوى كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا 

ـ   افَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللّه كَثري{تعاىل 
 )5(}الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما وأَخذهم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلهِم أَموالَ

أخرب تعاىل أنه حرم على أهل الكتاب كـثريا  " قال السعدي يف تفسريه هلذه اآليات  )5(}أَليما
من الطيبات اليت كانت حالال عليهم وهذا حترمي عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصـدهم  

منعهم إياهم من اهلدى وبأخذهم الربا وقد وا عنه فمنعوا احملتـاجني  الناس عن سبيل اهللا و

                                 
  .   1532رقم )  1164/  3( وأخرجه مسلم ،  1973رقم )  732/  2( البخاري أخرجه  )1(
  ) .  176/  10( وشرح النووي على مسلم ) .  329/  4( فتح الباري البن حجر : انظر  )2(
  ) .  315/  1( املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين : انظر  )3(
  .  57/ سورة البقرة  )4(
  .  161ـ  160/ سورة النساء  )5(



 

ممن يبايعونه عن العدل فعاقبهم اهللا من جنس فعلهم فمنعهم من كثري من الطيبات اليت كانوا 
   .  )1("  بصدد حلها لكوا طيبة

  : ـ العلو والتكرب املفضي إىل الشرك 7

مـا  ،  ألحدمها جنتان مثمرتانـ رة الكهف  يف سووضرب اهللا مثال لذلك قصة رجلني ـ  
فأدركه العلو فقال لصـاحبه  ، أنواع الفاكهة والزرع فلم ينظر فيهما أما خلق اهللا أرادمها له 

وأرشده إىل ، فأخربه صاحبه أن ذلك املال منة من اهللا ، وهو حياوره أنا أكثر من ك ماالً وولدا 
قال تعاىل . ولكنه الغرور والتعايل ،  استدامة هلا وتزكية احلال اليت ينبغي أن يستقبل ا نعم اهللا

وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَـئن  ـ   ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفِْسه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبدا{
نقَلَبا مهنا مرينَّ خي لَأَجِدبإِلَى ر دتد{إىل قوله تعاىل } ار  ـهكَفَّي قَلِّبي حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُحو

   .  )2(}علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا
  : ـ الطغيان 8

يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَجنَيناكُم مـن  {عاىل قال ت،  )3(كل شيء جتاوز احلد والقدر وعال فقد طغى 
كُلُوا من طَيبات مـا  ـ   عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن ونزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى

قـال   )4(} يحللْ علَيه غَضبِي فَقَـد هـوى   رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن
أي من لذائذه أو حالالته على أن املراد بالطيب ) كلوا من طيبات ما رزقناكم ( " األلوسي 

عت وصفى اللذة واحلل واجلملة ما يستطيبه الطبع أو الشرع وجوز أن يراد بالطيبات ما مج
وقدم سبحانه نعمة اإلجناء من . ما للنعمة عليهم باحة ما ذكر هلم وإمتامستأنفة مسوقة لبيان إ

رة كيـد األعـداء   ا من باب درء املضار وهو أهم من جلب املنافع ومن ذاق مراالعدو أل
وثىن جال ، جناه اهللا تعاىل وجعل كيدهم يف حنورهم علم قدر هذه النعمة خذهلم اهللا تعاىل مث أ

                                 
  ) .  214/  1( تفسري السعدي : انظر  )1(
  .  42ـ  35/ سورة الكهف  )2(
  .  ) 304/  1( آن املفردات يف غريب القر: انظر  )3(
  .  81ـ  80/ سورة طه  )4(



 

وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكوا دون ، نافع ه املالنعمة الدينية ألا األنف يف وجوعال ب
خالل بشـكره  أي فيما رزقناكم بـاإل ) وال تطغوا فيه ( . ملن يبيع الدين بالدنيا  ذلك فتباً

وتعدى حدود اهللا تعاىل فيه بالسرف والبطر واالستعانة به على معاصـي اهللا تعـاىل ومنـع    
عنهما أي ال يظلم بعضـكم بعضـا    اىلاهللا تع وقال ابن عباس رضي. احلقوق الواجبة فيه 

جواب للنـهى   )فيحل عليكم غضيب ( وقيل أي ال تدخروا ، خذه من صاحبه بغري حق فيأ
  .  )1("  أي هلك) ومن حيلل عليه غضىب فقد هوى ( أي فيلزمكم غضيب وجيب لكم 

  

   

  . الرزقسنة ة على تطبيقات قرآني: املبحث الثالث 

  . قصة قوم سبأ  

وما طلب إليهم من شكر املنعم بقـدر  ، بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم  تبدأ القصة
لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا مـن رزقِ ربكُـم   {ما يطيقون 

 غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُراش2(} و(  .  

اسم لقوم كانوا يسكنون جنويب اليمن وكانوا يف أرض خمصبة ما تزال منها بقية إىل اليوم وسبأ 
وقد ارتقوا يف سلم احلضارة حىت حتكموا يف مياه األمطار الغزيرة اليت تأتيهم مـن البحـر يف   . 

وجعلوا على فـم الـوادي   ، فأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلني ، اجلنوب والشرق 
حتكموا فيها وفق ، وخزنوا املاء بكميات عظيمة وراء السد ، هما سداً به عيون تفتح وتغلق بين

وهذه اجلنـان  . سد مأرب : فكان هلم من هذا مورد مائي عظيم وقد عرف باسم . حاجتهم 
ومن مث كانت آيـة  ، عن اليمني والشمال رمز لذلك اخلصب والوفرة والرخاء واملتاع اجلميل 

كلوا مـن رزق ربكـم   ( وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اهللا شاكرين ، الوهاب تذكر باملنعم 

                                 
  ) .  239/  16( روح املعاين : انظر  )1(
  .  15/ سورة سبأ  )2(



 

وذكروا بالنعمة ـ نعمة البلد الطيب ـ وفوقها نعمة الغفران على القصور مـن    ) واشكروا له 
، مساحة يف األرض بالنعمة والرخـاء  ) بلدة طيبة ورب غفور ( الشكر والتجاوز عن السيئات 

فماذا يقعدهم عن احلمد والشكران ؟ ولكنهم مل يشكروا ، والغفران ومساحة يف السماء بالعفو 
فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمـط  {ومل يذكروا 

وعن العمل الصاحل والتصرف احلميـد   أعرضوا عن شكر اهللا )1(}وأَثْلٍ وشيٍء من سدرٍ قَليلٍ 
وأرسـل السـيل   ، فسلبهم سبب هذا الرخاء اجلميل الذي يعيشون فيه ، فيما أنعم اهللا عليهم 

فحطم السد وانساحت امليـاه  ، اجلارف الذي حيمل العرم يف طريقه وهي احلجارة لشدة تدفقه 
دلت تلـك اجلنـان إىل   مث مل يعد املاء خيزن بعد ذلك فجفت واحترقت وتب، فطغت وأغرقت 

من اخلمط وهو شجر األراك أو كـل شـجر ذي   ، صحراء تتناثر فيها األشجار الربية اخلشنة 
وهو أجود ما صار هلم ومل يعد هلم منه إال . والسدر النبق ، واألثل شجر يشبه الطرفاء ، شوك 
  .  )2() الكفور  وهل جنازي إال( واألرجح أنه كفران النعمة ) ذلك جزيناهم مبا كفروا ( قليل 

  .  قصة أصحاب القرية  

وضرب اللّه مثَالً قَريةً كَانـت آمنـةً   {ولقد حكى اهللا تعاىل هذه القصة يف سورة النحل فقال 
س الْجوعِ والْخوف مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لبا

  .   )3(} بِما كَانواْ يصنعونَ

جعل اهللا فيها البيت وجعلها بلداً حراماً من دخله ، أشبه شيء حبال مكة " فإن حال هذه القرية 
وال جيرؤ أحد على إيذائه وهو يف جوار بيت ، ال متتد إليه يد ولو كان قاتالً ، فهو آمن مطمئن 

وأهل مكة يف حراسته ومحايتـه آمنـون   ، ن الناس يتخطفون من حول البيت وكا، اهللا الكرمي 
، كذلك كان رزقهم يأتيهم هيناً هنيئاً من كل مكان مع احلجيج ومع القوافل اآلمنة ، مطمئنون 

فكانت جتىب إليهم مثرات كل شيء فيتذوقون طعـم  ، مع أم يف واد قفر جدب غري ذي زرع 

                                 
  .  16/ سورة سبأ  )1(
  ) .  2901ـ  2900/  5( يف ظالل القرآن : انظر  )2(
  .  112/ سورة النحل  )3(



 

مث إذا رسول منهم يعرفونه صـادقاً  . إبراهيم اخلليل عليه السالم األمن وطعم الرغد منذ دعوة 
دينه دين إبراهيم باين البيـت  ، أميناً وال يعرفون عنه ما يشني يبعثه اهللا فيهم رمحة هلم وللعاملني 

فإذا هم يكذبونه ويفتـرون عليـه   ، الذي ينعمون يف جواره باألمن والطمأنينة والعيش الرغيد 
ون به ومبن اتبعوه األذى وهم ظاملون واملثل الذي يضربه اهللا هلم منطبق علـى  االفتراءات ويرتل

مثل القرية اليت كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كـل  ، وعاقبة املثل أمامهم ، حاهلم 
) فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون ( مكان فكفرت بأنعم اهللا وكذبت رسوله 

وجيعلـهم  ، وجيسم التعبري باجلوع واخلوف فيجعله لباسـاً  . العذاب وهم ظاملون  وأخذ قومها
وتتداخل ، ألن الذوق أعمق أثراً يف احلس من مساس اللباس للجلد ، يذوقون هذا اللباس ذوقاً 

يف التعبري استجابات احلواس فتضاعف مس اجلوع واخلوف هلم ولذعـه وتـأثريه وتغلغلـه يف    
  .  )1(قون من تلك العاقبة اليت تنتظرهم لتأخذهم وهم ظاملون لعلهم يشف، النفوس 

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) .  2199/  4( يف ظالل القرآن : انظر  )1(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .د ـمتهي

لقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل أسباباً لألفراد واتمعات إن ساروا عليها عاشوا يف رخاء 
عسوا يف وإن هم تركوا هذه األسباب واتبعوا أسباب الفشل والشقاء شقوا وت، ونعيم وسعادة 

، وال نقصد بالسعادة جمرد السعادة املادية وسعة العيش والرفاهية فيه . هذه الدنيا قبل اآلخرة 
وإمنا نقصد السعادة مبفهومها الواسع الشامل حبيث يشمل ـ إىل جانب ما تقدم ـ السعادة 

حلرية النفسية والنعيم املعنوي من راحة القلب وهدوء النفس وسعادة الضمري وعدم القلق وا
  . واالضطراب 

  : املباحث التالية هذا وسوف يتضمن هذا الفصل 



 

  .   سنةالالتعريف العام ب: املبحث األول 

   . السنة ذه  املتعلقةعرض اآليات : املبحث الثاين 

  . تطبيقات قرآنية على هذه السنة : املبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شقاوة السعادة والالعام بسنة تعريف ال: املبحث األول 

  :تعريف السعادة  

  : السعادة لغة 

تقول سعد يومنا من باب . اليمن : والسعد ، من سعد : عرف اللغويون السعادة فقالوا 
. والسعادة خالف الشقاوة . خالف النحوسة : والسعودة . وهو نقيض النحس ، خضع 
نقيض شقي مثل ،  وقد سعد يسعد سعداً وسعادةً فهو سعيد، يوم سعد ويوم حنس : يقال 



 

وأصل .  )1(واجلمع سعداء واألنثى باهلاء . أو سعد بالضم فهو مسعود ، سلم فهو سليم 
  . )2(متابعة العبد أمور ربه ورضاه : اإلسعاد واملساعدة 

  : السعادة اصطالحاً 

ت سعد. وتضادها الشقاوة . معاونة األمور اإلهلية لإلنسان على نيل اخلري : السعادة هي  
. وأسعد جده ، وأسعده اهللا . وهم سعداُء ومساعيد ، وهو سعيد ومسعود ، به وسعدت 

واملساعدة . )3(}ين سعدواْ فَفي الْجنةوأَما الَّذ{ولذلك قال تعاىل ، وأعظم السعادات اجلنة 
، اداً بعد إسعاد لبيك وسعديك أي أسعدك اهللا إسع: وقوهلم . املعاونة مبا يظن به سعادة : 

وقد . واإلسعاد يف البكاء خاصة . واُألوىل أَوىل . أو أُساعدك مساعدة بعد مساعدة 
وسعدانة البعري . أعانتها على البكاء والنوح: وأَسعدت النائحةُ الثّكلَى . استسعدته فأسعدين

، عقَد يف أسفله : وسعدانات امليزان . عقدة الشسع حتتها : ومن النعل ، كركرته : 
أَسعد أم سعيد : ويقال يف السؤال عن اخلري والشر . سواد حول احلَلَمة : وسعدانة  الثَّدي 

  .  )4(ذو وجوه وخمارج : وأمر ذو سواعد . 

  : تعريف الشقاوة  

كالردة  فالشقوة. وقد شقي يشقَى شقْوة ـ بالكسر ـ وشقَاوة وشقَاء ، الشقاوة معروف 
سعادة : وكما أن السعادة يف األصل ضربان ، والشقاوة كالسعادة من حيث اإلضافة . 

، نفسية وبدنية وخارجية : مث السعادة الدنيوية ثالثة أضرب ، وسعادة دنيوية ، أخروية 
ا فَمنِ اتبع هداي فَلَ{ويف الشقاوة األخروية قال تعاىل . كذلك الشقاوة على هذه األضرب 

قد : وقيل  )1(}فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى{ويف الدنيوية قال  )5(}يضلُّ ولَا يشقَى

                                 
  ) .   54/  4( لعرب لسان ا: انظر  )1(
  . )  98/  1( تاج العروس : انظر  )2(
  .  108/ سورة هود  )3(
  . )  76/  3( بصائر ذوي التمييز : انظر  )4(
  . 123/ سورة طه  )5(



 

وليس كل تعب ، وكل شقاوة تعب ، شقيت يف كذا : وضع الشقاء موضع التعب حنو 
  .  )2(شقاوة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اآليات املتعلقة بسنة السعادة والشقاوة: املبحث الثاين 

  .الشقاوة أسباب أسباب السعادة و

  :أسباب السعادة : أوالً 

  . اإلميان /  1

                                                                                                    
  . 117/ سورة طه  )1(
  . )  76/  4( بصائر ذوي التمييز : انظر  )2(



 

ويف ، يستقر يف القلوب فيملؤها ، اإلميان باهللا إمياناً حقيقياً ، من أهم هذه األسباب اإلميان 
واإلميان احلق باهللا وما يستلزم . وجيعلها مستسلمة هللا راضية بأمره وقضائه ، النفوس فيغريها 

  . من اإلميان مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقضاء والقدر خريه وشره من اهللا  ذلك

والعبادة ليست مقصورة ،  وإفراده سبحانه وتعاىل بالعبودية ، واإلميان باهللا يستلزم عبادته 
فإذا أطاع اإلنسان ربه ، على الشعائر التعبدية ؛ بل تشمل كل أمر يف اإلسالم وكل ي فيه 

وإذا عمل أي عمل وهو ال ، وإذا اجتنب ما اه عنه فقد عبده كذلك ،  أمر فقد عبده يف
  . خيالف شرع اهللا فيه ونيته خالصة هللا فهو عبادة له سبحانه وتعاىل 

القلب ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال يسر وال " يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
ولو حصل له كل ما ، بعبادة ربه وحده وحبه واإلنابة إليه  يطيب وال يسكن وال يطمئن إال

يلتذّ به من املخلوقات مل يطمئن ومل يسكن ؛ إذ فيه فقر ذايت إىل ربه بالفطرة من حيث هو 
وبذلك حيصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون ، معبوده وحمبوبه ومطلوبه 

ولن خيلص من آالم الدنيا ونكد عيشها إال ، له  وهذا ال حيصل إال بإعانة اهللا، والطمأنينة 
ومىت مل حيصل له هذا . واية مقصوده ، بإخالص احلب هللا حبيث يكون اهللا هو غاية مراده 

وكافيه ، مل يكن قد حقق حقيقة ـ ال إله إال اهللا ـ وال حقق التوحيد والعبودية واحملبة هللا 
ولذا فإن .  )1(سرة والعذاب حبسب ذلك من نقص التوحيد واإلميان ؛ بل من األمل واحل

اآليات اليت جاءت تبني جزاء اإلميان كانت تربط بينه وبني أعمال سلوكية ؛ ألن اإلميان 
  . البارد الذي ال يؤثر يف احلياة وال يوجهها ؛ ليس هو اإلميان املقصود 

الَّذين ـ  اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه تطْمئن الْقُلُوب الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ{قال اهللا تعاىل 
هي احلب له : وطمأنينة القلب . )2(}آمنواْ وعملُواْ الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ

والطوىب يف بعض أقوال املفسرين . واألنس به عز وجل وكذلك هي السكون من غري شك 

                                 
  . 100/ العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر  )1(
  .  29ـ  28/ سورة الرعد  )2(



 

هو الَّذي {وقال اهللا تعاىل .  )1(وعند بعضهم إا العيش الطيب ، ني هي الفرح وقرة الع: 
اددزيل نِنيمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السأَنزانِهِمإِمي عا مانهي السكون : والسكينة .  )2(}وا إِمي

هذه . مؤمنني وال سعادة بدون طمأنينة وسكينة وهي خاصة لل.  )3(واالستسالم لقضاء اهللا 
وقال مصرحاً بذلك حني قال له أبو  السكينة والطمأنينة اليت عمرت قلب رسول اهللا 

ال حتزن ( لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا فقال له : بكر رضي اهللا عنه ومها يف الغار 
  .  )4() ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما . إن اهللا معنا 

ى اإلميان ووعد ا املؤمنني الذين يتبعون إميام باألعمال وقد رتب اهللا احلياة الطيبة عل
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى {يقول اهللا تعاىل . ألن اإلميان يستلزم ذلك ، الصاحلة 

  . )5(}نواْ يعملُونَوهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَا

فإن طيب النفس وسرور " وضمن ألهل اإلميان والعمل الصاحل اجلزاء يف الدنيا واحلياة الطيبة 
القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات 

فقد قال بعض ، لبدن إليه وال نسبة لنعيم ا، احملرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على احلقيقة 
  .  )6(" لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف : من ذاق هذه اللذة 

واحلياة الطيبة اليت وعدها اهللا للمؤمنني تشمل باإلضافة إىل سعادة القلوب وهناءة النفوس 
، ق للطاعة وحالوا فالرزق احلالل والقناعة والتوفي،  )7(الراحة من أي جهة كانت 

اليت وعد اهللا عباده  )8(واالستغناء عن اخللق واالفتقار إىل احلق كلها من وجوه احلياة الطيبة 

                                 
  ) . 328/  4( البن اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري : انظر  )1(
  . 4/  سورة الفتح )2(
  . )  440/  3( زاد املسري : انظر  )3(
  . 2381رقم)  1854/  4( وأخرجه مسلم يف صحيحه  3453رقم)  1337/  3( يف صحيحه أخرجه البخاري  )4(
  . 97 / سورة النحل )5(
  .  ) 84/  اجلواب الكايف: انظر  )6(
  ) .  586/  2( ابن كثري تفسري : انظر  )7(
  ) .   174/  10( تفسري القرطيب : انظر  )8(



 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً ( يدل على ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم . املؤمنني ا 
  .  )1( )وقنعه اهللا مبا آتاه 

} إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ{لقائمون بشرائعه بالنعيم يف قوله وقد وعد اهللا األبرار وهم املؤمنون ا
فإنه ال مانع من أن ،  )3(والنعيم الذي وعدهم اهللا به وإن كان متوجهاً إىل نعيم اجلنة . )2(

  . يكون عاماً للمؤمنني يف دورهم الثالثة ؛ الدنيا والربزخ واآلخرة 

إن األبرار لفي نعيم ـ وإن الفجار ( ال تظن أن قوله و" ويف ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا 
وأي لذة .. خيتص بيوم املعاد فقط ؛ بل هؤالء يف نعيم يف دورهم الثالثة ) لفي جحيم 

ومعرفة الرب تعاىل وحمبته والعمل ، ونعيم يف الدنيا أطيب من برد القلب وسالمة الصدر 
السليم ؟ والقلب السليم هو الذي  وهل عيش يف احلقيقة إال عيش القلب، على موافقته 

وال يتم . يسلم من الشرك والغل واحلقد واحلسد والشح والكرب وحب الدنيا وحب الرياسة 
، وبدعة ختالف السنة ، شرك يناقض التوحيد : له سالمته مطلقاً حىت يسلم من مخسة أشياء 

اإلخالص يعم هذه و. وهوى يناقض التجريد ، وغفلة تناقض الذكر ، وشهوة ختالف األمر 
  .  )4(" اخلمسة 

وإذا كان وعد اهللا للمؤمنني باحلياة الطيبة يشمل احلياة املادية من السعة ورغد العيش وكثرة 
فإن احلياة الطيبة تكون مع كثرة املال وقد تكون بدونه ـ ويكون ذلك ابتالء ، املال 

فكم من . ليت يرتاح ا الفرد فهي ا. للمؤمنني ـ ألن حياة القلب وطمأنينته أهم احلياتني 
وإن . " وكم من غين يعيش يف قلق وحرية واضطراب ، فقري يعيش يف راحة وطمأنينة 

ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ، العمل الصاحل مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض 
املال الكثري ويف احلياة أشياء كثرية غري . فقد تكون به وقد ال يكون معها ، ثرية باملال 

                                 
  . 1054رقم )  730/  2( أخرجه مسلم يف صحيحه  )1(
  .  13/ سورة االنفطار  )2(
  . )  77/  31( تفسري الرازي : انظر  )3(
  .  84/ كايف اجلواب ال: انظر  )4(



 

فيها االتصال باهللا والثقة به واالطمئنان إىل رعايته ، تطيب ا احلياة يف حدود الكفاية 
، وفيها الصحة واهلدوء والرضى والربكة وسكن البيوت ومودات القلوب ، وستره ورضاه 

اً وليس املال إال عنصر، وفيها الفرح بالعمل الصاحل وآثاره يف الضمري وآثاره يف احلياة 
  )1("واحداً يكفي منه القليل حني يتصل القلب مبا هو أعظم وأزكى وأبقى عند اهللا 

كما أن إميان العبد جيب أال يقتصر على اإلميان باهللا فقط ؛ بل جيب عليه أيضاً أن يؤمن 
، إخل ... األول واآلخر والظاهر والباطن  واخلالق والقوي : بأمسائه اليت يسمى ا بأنه 

وقد . إخل ... العدل الرب الرحيم التواب الغفور الودود : ته اليت يتصف ا بأنه ويؤمن بصفا
يقول .  )2( )إن هللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة ( جاء يف احلديث الشريف 

واألمساء احلسىن والصفات العلى مقتضية آلثارها من العبودية واألمر اقتضاها " ابن القيم 
فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباا ومقتضياا ـ ، لق والتكوين آلثارها من اخل

أعين من موجبات العلم ا والتحقق مبعرفتها ـ وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت 
فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل بالضر والنفع والعطاء واملنع واخللق ، على القلب واجلوارح 

وعلمه بسمعه تعاىل . يثمر له عبودية التوكل ومثراته ظاهراً والرزق واإلحياء واإلماتة ؛ 
وبصره وعلمه أنه ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض فإنه يعلم السر 
وأخفى ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 

هذه األعضاء مبا حيبه اهللا ويرضاه فيثمر له وأنه جيعل تعلق ، قلبه عن كل ما ال يرضي اهللا 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه ،  ذلك احلياء باطناً ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات والقبائح 

ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة ، وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء 
ومجاله وصفاته العلى يوجب له حمبة  وكذلك علمه بكماله، والباطنة حبسب معرفته وعلمه 

. )3(" فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى األمساء والصفات ، خاصة مبرتلة أنواع العبودية 

                                 
  .)  2193/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .  2677رقم)  2062/  4( وأخرجه مسلم يف صحيحه  2585رقم)  981/  2( أخرجه البخاري يف صحيحه  )2(
  . )  90/  2( مفتاح دار السعادة : انظر  )3(



 

فإن هناك ، وملا كانت هذه هي حقيقة اإلميان باهللا تعاىل الذي يعد أول أركان اإلميان الستة 
يف اإلميان باملالئكة والكتب املرتلة على واملتمثلة ، أركاناً أخرى ال يتم إميان العبد إال ا 

فإذا آمن العبد ذه . وبالقضاء والقدر خريه وشره كله من اهللا تعاىل ، أنبيائه ورسله 
أما إذا كذب بركن من هذه . األركان كمل إميانه وحسن عمله وعرف معىن السعادة 

ثالث من كن فيه (   يقول الرسول. األركان فقد كفر والعياذ باهللا وأصبح من األشقياء 
وأن حيب املرء ال ، أن يكون اهللا ورسوله أحب من إليه مما سوامها : وجد حالوة اإلميان 

( وقال أيضاً ،  )1() وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار ، حيبه إال هللا 
  .  )2( )ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد رسوالً 

هذا هو اإلميان حني يتعمق يف النفوس لكنه لن يكتمل إال باتباع سنة النيب صلى اهللا عليه 
ألن اإلسالم هو دين اهللا املرتل على خامت أنبيائه . وسلم ولن ينال املؤمن السعادة إال بإتباعها 

ن واحدة عند ألن أصول الدي، حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه املرتل على أنبيائه السابقني 
وإمنا الذي خيتلف هو أحكام الشرائع اليت أتى ا كل نيب ، كل األنبياء ال ختتلف يف شيء 

مث ، إذا نظر إىل كل شريعة نظرة جامعة دون النظر إىل جزيئاا . للقوم الذين عاش بينهم 
نما الرسول بي، كان يبعث إىل أمة معينة  إن كل نيب من األنبياء الذين سبقوا نبينا حممداً 

  م . ملا كان خامت النبيني بعثه اهللا إىل الناس كافةجاءهم بدين اإلسالم الذي فيه سعاد
نِ الظُّلُمات إِلَى ويخرِجهم م{وقال أيضاً . )3(}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمني {قال تعاىل 

ومبا أن هذا النيب . )5(}لَ الَّتي كَانت علَيهِمصرهم واَألغْالَويضع عنهم إِ{وقال . )4(}النورِ
بعثه اهللا رمحة وخمرجاً ملن تبعه من الظلمات إىل النور ويضع عنهم اإلصر واألغالل فهذه هي 

وهلذا ، لذا فإن الواجب اتباعه والعمل بالقرآن الذي أنزل عليه وتطبيق سنته ، السعادة احلقة 

                                 
  .  43رقم )  66/  1(  يف صحيحهمسلم وأخرجه ،  16رقم )  14/  1( يف صحيحه  أخرجه البخاري )1(
  .  34رقم )  62/  1( يف صحيحه  أخرجه مسلم )2(
  . 107/  سورة األنبياء )3(
  . 16/  سورة املائدة )4(
  . 157/  سورة األعراف )5(



 

أي جيب على كل مسلم أن يستسلم ، االستسالم واإلذعان واالنقياد : اإلسالم  كان معىن
  . ويذعن وينقاد هلذا الدين 

فيجب  وإذا كانت سعادة العبد يف الدارين معلقة دي النيب " يقول ابن القيم رمحه اهللا 
رج على كل من نصح نفسه وأحب جناا وسعادا أن يعرف من هديه وسريته وشأنه ما خي

والناس يف هذا بني مستقل ، به عن اجلاهلني به ويدخل به يف عداد أتباعه وشيعته وحزبه 
وقد دلت .  )1(" والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ، ومستكثر وحمروم

والعمل  األدلة املتواترة من الكتاب والسنة الصحيحة على وجوب اتباع سنة النيب 
فمن ،  ألن كل طريق إىل اجلنة مقطوعة على صاحبها ما مل يتبع سنة نبيه ، والتمسك ا 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه {اآليات الدالة على ذلك قوله تعاىل 
يف هذه . )3(}سولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَطيعواْ اللّه والر{وقال تعاىل  )2(} وأَنتم تسمعونَ

اآليات جند أن اهللا سبحانه وتعاىل قرن طاعة الرسول بطاعته ؛ يعين إذا أطاعوا النيب فقد 
ومن السنة قوله . أطاعوه فإن يف ذلك الفوز العظيم الذي هو الظفر بسعادة الدنيا واآلخرة 

  )يا قوم إين رأيت اجليش : تى قوماً فقال إمنا مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أ
فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا على . فالنجاء ، بعينني وإين أنا النذير العريان 

فصبحهم اجليش فأهلكهم ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكام ، مهلهم فنجوا 
ذب مبا جئت ومثل من عصاين وك، فذلك مثل ما أطاعين فاتبع ما جئت به . واجتاحهم 
، فهذا هو مثل من أطاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومثل من عصاه  )4()به من احلق 
ويفوز باجلنة وينجو من ، إذاً فالذي يريد أن يكون من أهل السعادة يف الدنيا . ضربه ألمته 

. لى عباده النار فعليه أن يفرح بنعمة اإلسالم اليت تعد من أكرب النعم اليت تفضل اهللا ا ع
قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما {يقول ابن القيم بشأن قوله تعاىل 

                                 
  .  )  68/  1(  زاد املعاد: انظر  )1(
  .  20/ سورة األنفال  )2(
  .  132/ سورة آل عمران  )3(
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وعلى ، وقد دارت أقوال السلف على أن فضل اهللا ورمحته اإلسالم والسنة "  )1(} يجمعونَ
خ فيهما كان قلبه أشد فرحاً حىت وكلما كان أرس، حسب حياة القلب يكون فرحه ما 

فإن السنة حصن اهللا ، أن القلب إذا باشر روح السنة لريقص فرحاً أحزن ما يكون الناس 
" وبابه األعظم الذي من دخله كان من الواصلني ، احلصني الذي من دخله كان من اآلمنني 

)2(   .  

  

  

  

  

  . اتباع هدى اهللا /  2

جه الذي رمسه ومن أسباب حتقق السعادة يف ا تمع اإلنساين اتباع هدى اهللا واالستقامة على
قَالَ اهبِطَا {قال تعاىل . وقد وعد اهللا سبحانه من هذه صفتهم عدم الضالل والشقاء ، لعباده 

 )3(}لَا يضلُّ ولَا يشقَىمنها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَ
، فهو يف أمان من الضالل والشقاء  فمن اتبع هدى اهللا وهو شرعه الذي أنزل على حممد " 

ويعيش يف . )5(فهو يعيش يف هذه الدنيا هنيئاً غري مهموم . )4(ألن الشقاء هو نتيجة الضالل 
فيستسلم ويرضى ويقنع مبا  وكذلك ألنه يؤمن باهللا ويتوكل عليه، سعادة ألن هذا وعد اهللا 
فَمن تبِع هداي فَالَ {ووعدهم بعدم احلزن واخلوف فقال تعاىل .  )6(يقدره اهللا له أو يعطيه إياه 

                                 
  .  58/ سورة يونس  )1(

  ) .  6/  1( ة على غزو املعطلة واجلهمية البن القيم اجتماع اجليوش اإلسالمي: انظر  )2(
  . 123/  سورة طـه )3(
  . 134 /  الفوائد البن القيم، )  2355/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )4(
  ) . 391/  3( فتح القدير : انظر  )5(
  .)  259ـ  258/  11(  تفسري القرطيب: انظر  )6(



 

فمن اتبع هدى اهللا من البشر فال خوف عليهم يف الدارين "  )1(}خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ
ألم يعلمون ذه اهلداية أن الصرب .  )2(ت مطلوب من حلوق مكروه وال هم حيزنون من فوا

ويقويه على ، ويفتح لإلنسان باب االعتبار باحلوادث ، والتسليم مما يرضي اهللا ويوجب مثوبته 
. وأفضل تعزية على ما فقده ، فيكون له يف ذلك خري عوض عما فاته ، مصارعة الكوارث 

ألن اتباع اهلدى ، هو آت وال حيزنون على ما فات فاملهتدون داية اهللا تعاىل ال خيافون مما 
ومن كانت هذه ، ويعدهم بسعادة الدنيا واآلخرة ، تسهل عليهم طريق اكتساب اخلريات 

، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده موقن بأن اهللا خيلفه ، وجهته تسهل عليه كل ما يستقبله 
وهذا " .  )3(ح الذي يقع ويتوقع فيكون كالتعب يف الكسب ال يلبث أن يزول بلذة الرب

وقد كان . االرتباط بني االستقامة على الطريقة وبني الرخاء والتمكني يف األرض حقيقة قائمة 
حىت استقاموا على الطريقة ففتحت هلم األرض ، العرب يف جوف الصحراء يعيشون يف شظف 

لطريقة فاستلبت منهم خريام مث حادوا عن ا. ويتدفق فيها األرزاق ، اليت يغدقون فيها املاء 
  .  )4(" وما يزالون يف نكد وشطف حىت يفيئوا إىل الطريقة فيتحقق فيهم وعد اهللا ، استالباً 

  . التقوى /  3

واليت تعين فعل ما أمر اهللا به ، ومن أسباب السعادة الدنيوية واألخروية تقوى اهللا سبحانه وتعاىل 
  . وترك ما ى عنه 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ {ومن ذلك قوله تعاىل ، ثرية تؤكد هذه احلقيقة وقد جاءت آيات ك
} بونَواتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْس

مم اليت أصاا البالء والشقاء لو أا آمنت باهللا واتقت فهو يف هذه اآلية خيرب سبحانه أن األ"  )5(
ملا نزل ا العذاب ولكان جزاؤها هو فتح بركات السماء ، واتقت اهللا فيما أمرها به واها عنه 

                                 
  .  38/  سورة البقرة )1(
  ) . 285/  1( املنار وتفسري ، )  93/  1( السعود  وتفسري أيب، )  146/  11( روح املعاين : انظر  )2(
  ) .   285/  1( املنار تفسري : انظر  )3(
  .  ) 3734/  6( القرآن ظالل يف : ظر ان )4(
  . 96/  سورة األعراف )5(



 

واألوىل " واملقصود عموم الربكة كما رجح ذلك الشوكاين رمحه اهللا حيث قال  )1(واألرض
أي يسرنا هلم خري السماء واألرض كما حيصل .. محل ما يف اآلية على ما هو أعم من ذلك 

  .  )2(" التيسري لألبواب املغلقة بفتح أبواا 
ومن يتقِ {ومن اآليات اليت جاءت تقرر حقيقة أن التقوى سبب يف السعادة والرخاء قوله تعاىل 

من يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب وـ  اللَّه يجعل لَّه مخرجا
وهذه اآلية من أكرب اآليات فرجاً فهو خيرب سبحانه . )3(}بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا

وتعاىل أن من اتقاه جعل اهللا له خمرجا من كل ضيق ومن كل شدة ؛ فيجعل له من كل شيء 
على الناس خمرجا وينجيه من كروب الدنيا ويكفيه مهها وغمها ويرزقه رزقاً من حيث ال  ضاق

مث إن رزقه ما يكفيه فإنه يقنعه مبا أعطاه فيعيش يف هناء ، يدري وال يعلم ويبارك له فيما يعطيه 
  .  )4(ومن توكل على اهللا وفوض أمره إليه كفاه ما أمهه ، عيش وهدوء بال 
يسهل له أمره " أي  )5(} ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسرا{قوله تعاىل  ومن اآليات أيضاً

ومن يتق اهللا يف اجتناب : وقال مقاتل .  )6(" وييسره عليه وجيعل له فرجاً قريباً وخمرجاً عاجالً 
، غاية ما يرجوه إنسان واليسر يف األمر  )7(" معاصيه جيعل له من أمره يسراً يف توفيقه للطاعة 

وإا لنعمة كربى أن جيعل اهللا األمور ميسرة لعبد من عباده فال عنت وال مشقة وال عسر وال 

                                 
  ) .  228/  2( وفتح القدير ، )  232/  2( ابن كثري تفسري : انظر  )1(
  .  ) 228/  2( فتح القدير : انظر  )2(
  .  3ـ  2/  سورة الطالق )3(

، )  380/  4( تفسري ابن كثري ، )  162ـ  159/  18( القرطيب تفسري : انظر  )4(
  ) .  283/  8( البحر احمليط 

  .  4/  سورة الطالق )5(
  ) .  382/  4( تفسري ابن كثري : انظر  )6(
  ) .  165/  18( تفسري القرطيب : انظر  )7(



 

ويناهلا بيسر يف حركته وعمله و ويرضاها بيسر ، يأخذ األمور بيسر يف شعوره وتقديره ، ضيق 
  . )1( ويعيش من هذا يف يسر رخي ندي حىت يلقى اهللا، يف حصيلتها ونتيجتها 

  . التوبة واالستغفار /  4

فهذا نيب اهللا هود عليه السالم . ومن أسباب السعادة اللجوء إىل اهللا تعاىل بالتوبة واالستغفار 
ويا قَومِ استغفرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيه يرسلِ {يقرر هذه احلقيقة لقومه حينما قال هلم خماطباً 

لَياء عمالسنيرِمجاْ ملَّووتالَ تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا وارردأي استغفروا ربكم . "  )2(} كُم م
يرسل ، طريقاً جديداً حيقق النية ويترمجها إىل عمل يصدق النية  امما أنتم فيه وتوبوا إليه فابدؤو

، قون به زروعهم ودوام يف الصحراء وكانوا يف حاجة إىل املطر يس، السماء عليكم مدراراً 
، ويزدكم قوة إىل قوتكم . وحيتفظون به باخلصب الناشيء من هطول األمطار يف تلك البقاع 

  . وال تتولوا جمرمني مرتكبني جلرمية التويل والتكذيب ، هذه القوة اليت عرفتم ا 

ي أمور جتري فيها سنة اهللا وه، وننظر يف هذا الوعد وهو يتعلق بإدرار املطر ومضاعفة القوة 
فما عالقة االستغفار . وفق قوانني ثابتة يف نظام هذا الوجود من صنع اهللا ومشيئته بطبيعة احلال 

فإن نظافة . ا وما عالقة التوبة ؟ فأما زيادة القوة فاألمر فيها قريب ميسور ؛ بل واقع مشهود
يزيدام صحة يف اجلسم . ملني قوة القلب والعمل الصاحل يف األرض يزيدان التائبني العا

واالطمئنان ، واالقتصار على الطيبات يف الرزق وراحة الضمري وهدوء األعصاب ، باالعتدال 
ويزيدام صحة يف اتمع بسيادة شريعة اهللا الصاحلة اليت ، إىل اهللا والثقة برمحته يف كل آن 

ى قدم املساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له ال يدينون لغري اهللا عل، تطلق الناس أحراراً كراماً 
غري ، كما تطلقان طاقة الناس ليعملوا وينجوا ويؤدوا تكاليف اخلالفة يف األرض . اجلباه 

، مشغولني وال مسخرين مبراسم التأليه لألرباب األرضية وإطالق البخور حوهلا ودق الطبول 
  .  )3(" فطرة البشر  والنفخ فيها ليل ار لتمأل فراغ اإلله احلق يف

                                 
  ) . 3602/  6( القرآن  ظالليف : انظر  )1(
  .  52/  سورة هود )2(
  ) . 1897/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )3(



 

فدعا ، ولقد جاء نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم بتقرير هذه احلقيقة وفقاً لسنة اهللا يف خلقه 
واإلنابة إليه سبحانه واستغفاره ، أمته يف حمكم القرآن إىل اإلميان باهللا ونبذ عبادة ما سواه 

أن ميتعوا متاعاً حسناً وأن يسعدوا  وبني هلم أن جزاءهم إن فعلوا ذلك، والتوبة الدائمة إليه 
وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً {قال اهللا تعاىل . سعادة دائمة يف الدارين 

 )1(}إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري
بالطاعة ميتعكم متاعاً حسناً بأن تعيشوا  مث توبوا إىل اهللا، أي اطلبوا غفرانه عما سلف منكم . 

من أخلص هللا يف القول والعمل عاش يف أمن من " يف أمن ودعة وسعادة وهي الراحة فـ 
وأما ما يلقاه من بالء الدنيا فال يتناىف يف ذلك مبا فيه من رفع ، العذاب والراحة مما خيشاه 
وال كون ، سجن املؤمن وجنة الكافر فال ينايف هذا كون الدنيا ، الدرجات وزيادة احلسنات 

ومن يتوكل على اهللا ، ألن املراد أمنه من غري اهللا ، أشد الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل 
.      "  )2("وراحته وطيب عيشه برجاء اهللا والتقرب إليه حىت يعد احملنة منحة ، فهو حسبه 

كون بالنوع كما يكون بالكم يف هذه احلياة الدنيا واملتاع احلسن الذي وعد اهللا به املؤمنني قد ي
فلننظر يف املتاع احلسن يف . ومبا مل خيطر على قلب بشر ، أما يف اآلخرة فهو بالنوع والكم ، 

  . هذه احلياة 

أننا نشاهد كثرياً من الطيبني الصاحلني املستغفرين التائبني العاملني يف احلياة : وهنا تساؤل 
لرزق ؛ فأين إذن هو متاع احلسن ؟ وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة مضيقاً عليهم يف ا

والبد إلدراك املعىن الكبري الذي يتضمنه النص القرآين أن ننظر إىل احلياة من زاوية !! الكثريين 
  . وال نقتصر منها على مظهر عابر ، وننظر إليها يف حميطها الشامل العام ، أوسع 

فيها نظام صاحل قائم على اإلميان باهللا والدينونة له وحده وإفراده إنه ما من مجاعة يسود 
إال كان هلا التقدم والرخاء ... وقائم على العمل الطيب املنتج يف احلياة ، بالعبودية والقوامة 

وإال ساد فيها العدل بني اجلهد واجلزاء والرضا ، والسعادة واحلياة الطيبة بصفة عامة كجماعة 

                                 
  .  3/  ودسورة ه )1(
  ) .  69/  5( حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي : انظر  )2(



 

فإذا شاهدنا يف مجاعة ما أن الطيبني العاملني ، لقياس إىل األفراد بصفة خاصة والطمأنينة با
فذلك شاهد على أن هذه اجلماعة ال يسودها ، املنتجني مضيق عليهم يف الرزق واملتاع الطيب 

  . القائم على العدل بني اجلهد واجلزاء ، النظام املستمد من اإلميان باهللا 

احلني املنتجني يف هذه اجلماعة ميتعون متاعاً حسناً حىت لو ضيق على أن األفراد الطيبني الص
كما كان املشركون يؤذون ، وحىت لو كانت اجلماعة تطاردهم وتؤذيهم ، عليهم يف الرزق 

، وليس هذا خياالً وليس ادعاًء ، وكما تؤذي اجلاهليات القلة الداعية إىل اهللا ، القلة املؤمنة 
عوض عن .. والرجاء يف نصره وإحسانه و فضله ، ة واالتصال باهللا فطمأنينة القلب إىل العاقب

  . ومتاع حسن لإلنسان الذي يرتفع درجة عن احلس املادي الغليظ ، كثري 

وال نقول هذا لندعو املظلومني الذين ال جيدون جزاًء عادالً على جهدهم إىل الرضى باألوضاع 
واجلماعة املؤمنة مطالبة بإزالتها ، تلك األوضاع فاإلسالم ال يسكت على مثل . املنافية للعدالة 

إمنا نقوله ألنه حق حيس به . ليتحقق املتاع احلسن للطيبني العاملني املنتجني ، وكذلك األفراد 
وهم مع هذا يعملون وجياهدون لتحقيق ، املضيق عليهم يف الرزق ، املؤمنون املتصلون باهللا 

  .       )1(" د اهللا املستغفرين التائبني العاملني دى اهللا األوضاع اليت تكفل املتاع احلسن لعبا

وهذه القاعدة اليت يقررها القرآن يف مواضع متفرقة كما رأينا قاعدة صحيحة تقوم على "  
كما أن الواقع العملي يشهد لتحققها على مدار القرون . أسباا من وعد اهللا ومن سنة احلياة 

وما من أمة قام فيها شرع اهللا واجتهت . ألمم ال عن األفراد واحلديث يف هذه القاعدة عن ا
ما من أمة اتقت اهللا وعبدته .. اجتاهاً حقيقياً إىل العمل الصاحل واالستغفار املنبئ عن خشية اهللا 

ومكن اهللا هلا ، إال فاضت فيها اخلريات ، فحققت العدل واألمن للناس مجيعاً ، وأقامت شريعته 
  .  )2(" ا فيها بالعمران والصالح سواء يف األرض واستخلفه
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  ) .  1854/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  ) .      3713 / 6( القرآن ظالل يف : انظر  )2(



 

وهذا االهتمام يرجع إىل أن . وعين ا عناية فائقة ، اهتم القرآن ذه القضية اهتماماً كبرياً 
فإن كانت احلاكمية هللا رب العاملني يف . مصري البشرية متعلق ذه القضية إن سعادةً أو شقاًء 

ألن ما شرعه اهللا ، واطمأنت نفوسهم ، يع نواحي احلياة وجزئياا سعد الناس ورغد عيشهم مج
من قوانني قد طبقت عليهم توافق الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها وتنسجم هذه القوانني مع 

  . هذه الفطرة 

ا أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ من فَوقهِم ومن ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلجنيلَ وم{قال تعاىل 
  .  )1(}تحت أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساء ما يعملُونَ

ذين آمنواْ يا أَيها الَّ{ويف حتكيم شرع اهللا والتزامه ظاهراً وباطناً حياة للفرد واتمع يقول تعاىل 
بِه وأَنه إِلَيه استجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْ

فمن مل حيصل له هذه ، إن احلياة النافعة إمنا حتصل باالستجابة هللا ورسوله "  )2(}تحشرونَ
فاحلياة . وإن كانت له حياة يجة مشتركة بينه وبني أرذل احليوانات ، ستجابة فال حياة له اال

فهؤالء هم األحياء وإن ماتوا ، احلقيقية الطيبة هي حياة من استجاب هللا والرسول ظاهراً وباطناً 
ابة وهلذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استج، وغريهم أموات وإن كانوا أحياء األبدان ، 

وفيه ، فمن فاته جزء منه فاته جزء من احلياة ، فإن كل ما دعا إليه ففيه احلياة ، لدعوة الرسول 
  .  )3(" من احلياة حبسب ما استجاب للرسول 

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن {ومن املقتضى حتكيم شرع اهللا العدل بني الناس وعدم ظلمهم قال تعاىل 
  . )4(}اسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين النتؤدواْ اَألمانات إِ

وأمور الناس تستقيم يف الدنيا مع العدل " ومن مثرات حتقيق العدل ما قاله ابن تيمية رمحه اهللا 
، إمث الذي فيه االشتراك يف أنواع اإلمث أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق؛ وإن مل تشترك يف

                                 
  . 66/  سورة املائدة )1(
  .  24/  سورة األنفال )2(
  . 88/ الفوائد البن القيم : انظر  )3(
  .  58/  سورة النساء )4(



 

، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة ، إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة: وهلذا قيل 
فالباغي يصرع يف الدنيا . وال تدوم مع الظلم واإلسالم ، الدنيا تدوم مع العدل والكفر: وقيل

أقيم أمر الدنيا فإذا ، وذلك ألن العدل نظام كل شيء ، وإن كان مغفوراً له مرحوماً يف اآلخرة 
  .  )1(" وإن مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، بعدل قامت 

تلك ، والتاريخ البشري يشهد أن أسعد الفترات اليت كانت تعيشها البشرية على اإلطالق 
فقد كان العرب قبل جميء . الفترات اليت كانت حتكم فيها شريعة اهللا وحيكم بني الناس بالعدل 

فلما ، وهذه احلقيقة كان يعريهم ا األعداء وهم يعترفون ، األمم وأقلهم شأناً اإلسالم من أفقر 
أن أرسلوا إلينا معشر العرب رجالً منكم : اجتمع اجليش اإلسالمي بنهاوند أرسل إليهم بيداد 

يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعاً : فقال . فاختار الناس املغرية بن شعبة ، نكلمه 
وما كان منعين أن ، لناس شقاًء وأقذر الناس قذراً وأبعد الناس داراً وأبعده من كل خري وأعظم ا

فإن ، آمر هذه األساورة حويل أن ينتظموكم بالنشاب إال تنجساً جليفتكم ألنكم أرجاس 
فحمدت اهللا وأثنيت عليه : فقال املغرية . وإن تأبوا نبوئكم مصارعكم ، تذهبوا خيلى عنكم 

إِنْ كنا ألبعد الناس داراً وأشد الناس جوعاً ،  ما أخطأت صفتنا ونعتنا شيئاً واهللا: وقلت 
حىت بعث إلينا رسوالً فوعدنا بالنصر يف الدنيا ، وأعظم الناس شقاًء وأبعد الناس من كل خري 

فلما نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله صلى اهللا عليه وسلم الفالح . واجلنة يف اآلخرة 
وإنا واهللا نرى لكم ملكاً وعيشاً ال نرجع إىل ذلك الشقاء أبداً حىت ،  أتيناكم والنصر حىت

  .  )2(نغلبكم على ما يف أيديكم أو نقتل يف أرضكم 

ولكنهم عندما اهتدوا دى اهللا وحتاكموا إىل شريعته وعدلوا بني الناس ؛ . هكذا كان العرب 
وعاشوا يف سعادة ، كات من السماء واألرض فتح اهللا عليهم اخلريات والنعم وأنزل عليهم الرب

وتتابعت اخلريات والنعم حىت جاء عهد اخلليفة الراشد العادل عمر بن . ورخاء وأمن واستعالء 
، عبد العزيز رمحه اهللا فكثرت اخلريات وعم الرخاء وساد األمن بفضل حتكيمه شريعة اهللا 

                                 
  .  ) 247ـ  246/  2( بن تيمية االستقامة لشيخ اإلسالم ا: انظر  )1(
  ) . 422 ـ 421( موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان : انظر  )2(



 

ي عهده كثر اخلري حىت أن عمال الزكاة كانوا فف. وبفضل عدله بني رعيته ورد املظامل إىل أهلها 
فعندما ، فلقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس. يبحثون عن الفقراء فال جيدون أحداً يقبل الصدقة 

ما فعل املساكني الذين كانوا جيلسون يف : جعل يسأله عنهم فقال ، قدم بعض أهل املدينة عليه 
وكان من أولئك املساكني من يبيع اخلبط . غناهم اهللا قد قاموا منه وأ: مكان كذا وكذا ؟ قال 

  .  )1(قد أغنانا اهللا عن بيعه فيما يعطينا عمر: للمسافرين فالتمس ذلك منهم فقالوا 

وويل عمر بن عبد العزيز سنتني ونصفاً ـ ثالثني شهراً ـ ال واهللا ما مات عمر بن عبد العزيز 
فما يربح حىت . اجعلوا هذا حيث ترون يف الفقراء : ل حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم فيقو

  .  )2(يرجع مباله فقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس 

حىت  )3(وعم األمن يف الناس ، ويف عهد عمر بن عبد العزيز كف اخلوارج عن حرب املسلمني 
مر بن عبد العزيز ملا ويل ع: فعن مالك بن دينار رمحه اهللا قال ، إن الدواب عم األمن بينها 

من هذا اخلليفة الصاحل الذي قد قام على الناس ؟ : رمحه اهللا قالت رعاة الشاة يف ذروة اجلبال 
إنا إذا قام على الناس خليفة صاحل كفّت الذئاب واألسد : وما علمكم بذلك ؟ قالوا : فقيل هلم 
  .  )4(عن شائنا 

واحلكم بني  الناس بالعدل ؛ سبب يف ، وهكذا يظهر جلياً معنا أن تطبيق شريعة اهللا حبق 
ومما يدل على ذلك أيضاً أنه يف آخر الزمان سواًء عند خروج املهدي ، السعادة والرخاء 

خترج ، أو عند نزول عيسى عليه السالم وحكمه بشريعة اإلسالم ، وحكمه بشريعة اإلسالم 
  . األرض بركتها وتعم اخلريات وتتوفر النعم 

وخيرج ، فإذا أراد اهللا أن يطهر األرض من الظلمة واخلونة والفجرة " ه اهللا يقول ابن القيم رمح
، عبداً من عباده من أهل بيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم فيمأل األرض قسطاً كما ملئت جوراً 

                                 
  .  62/ سرية عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي : انظر  )1(
  . املصدر السابق بنفس الصفحة : انظر  )2(
  .  ) 200 / 3( اجلوهر أليب احلسن املسعودي مروج الذهب ومعادن : انظر  )3(
  . 56/ سرية عمر بن عبد العزيز : انظر  )4(



 

، وخترج األرض بركاا ، ويقتل املسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث به رسوله 
ويكون ، حىت أن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ، وتعود كما كانت 

  .  )1(" ولنب اللقحة الواحدة يكفي الفئام من الناس ، العنقود من العنب وقر بعري 

  

  

  . الشكر /  6

واملستوجب لشكر اهللا نعمه . ومن أسباب حتقق السعادة والرخاء يف اتمع اإلنساين الشكر 
فهو سبحانه قد أنعم على اإلنسان بنعمة الوجود بعد العدم ، امنت اهللا ا على عباده الكثرية اليت 

وزوده بالسمع والبصر . )2(}أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئًا{يقول تعاىل . 
}عالَ ت كُماتهأُم طُونن بكُم مجرأَخ اللّهةَ وداَألفْئو ارصاَألبو عمالْس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَم

  .  )3(}لَعلَّكُم تشكُرونَ 

ومن النعم  اليت أنعمها على البشر سبحانه نعمة تسخري السماوات واألرض وما فيهن خلدمته 
منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا {

  . )4(}يتفَكَّرونَ

يقول تعاىل . فهو سبحانه قد سخر لنا الفلك واألار والبحار والشمس والقمر والليل والنهار 
مرات رِزقًا لَّكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات واَألرض وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّ{

ارهاَألن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسـ  و رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو

                                 
  ) .     435/  3( ابن كثري وتفسري ،  43/ اجلواب الكايف : انظر  )1(
  . 67/  سورة مرمي )2(
  .  78/  سورة النحل )3(
  . 13/  سورة اجلاثية )4(



 

ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو نيبآئـ  دإِن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتالَ و اللّه تمواْ نِعدع
كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اِإلنسوهصح1( }ت( .  

ومن نعمه سبحانه املستوجبة لشكره نعمة الغذاء واملاء اللذين ال قوام حلياة اإلنسان بدوما 
وجعلْنا فيها جنات من ـ  منه يأْكُلُونَوآيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حبا فَ{

ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعيلٍ وخونَـ  نكُرشأَفَلَا ي يهِمدأَي هلَتما عمو رِهن ثَمأْكُلُوا مي2(}ل( 
وذَلَّلْناها لَهم ـ  لَت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها مالكُونَأَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عم{ويقول تعاىل 

  .  )3(}ولَهم فيها منافع ومشارِب أَفَلَا يشكُرونَـ  فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ

وم إىل ما فيه ومن نعم اهللا العظيمة على الناس أن أرسل عليهم رسالً منهم يهدوم ويرشد
ولوال هذه النعمة لفسد اإلنسان وفسدت ، وهذه النعمة من أجلّ النعم ، خري الدنيا واآلخرة 

قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى {احلياة على ظهر األرض 
قُلْنا اهبِطُواْ منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم {ويقول تعاىل . )4(}ولَا يشقَى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ

  .  )5(}مني هدى فَمن تبِع هداي فَالَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ

ن من أُمة إِلَّا خلَا وإِ{ومن حكمته ورمحته أنه ما من أمة إال وقد خال فيها نذير كما قال تعاىل 
يرذا نيه{ويقول تعاىل .  )6(}ف ادمٍ هكُلِّ قَول7(} و( .  

كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا {فقال  وقد امنت اهللا على العرب بالرسول 
الْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيونَولَمعواْ تكُونت ا لَمكُم ملِّمعيةَ وـ  كْم كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر

ونكْفُرالَ تي وواْ لكُراش1(} و(  .  
                                 

  .  34ـ  32/  سورة إبراهيم )1(
  .  35ـ  33/  يــسسورة  )2(
  .  73ـ  71/ سورة يس  )3(
  .  123/  سورة طـه )4(
  .  38/  سورة البقرة )5(
  .  24/  سورة فاطر )6(
  .  7/  سورة الرعد )7(



 

وإن العقل ليعجز عن ، ولو أراد اإلنسان أن يستقصي نعم اهللا الظاهرة والباطنة لطال به احلديث 
وصدق اهللا ، عن اإلحاطة بأنعم اهللا وآالئه كلها  فضالً، وصف نعمة من نعم اهللا واإلحاطة ا 

  . )2(}وإِن تعدواْ نِعمت اللّه الَ تحصوها إِنَّ اِإلنسانَ لَظَلُوم كَفَّار{العظيم إذ يقول 

وقد جاءت آيات كثرية . هذه هي بعض النعم اليت توجب على العبد شكر املنعم عز وجل 
ومن هذه . ر اهللا على هذه النعم وتبني هلم حقيقة الشكر وطرائقه وأحاديث تدعو الناس إىل شك

واشكُرواْ لي والَ {وقوله . )3(} واشكُرواْ نِعمت اللّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَ{اآليات قوله تعاىل 
ونكْفُر{وقوله . )4(}تاتبن طَيواْ كُلُواْ منآم ينا الَّذها أَيي  مإِن كُنت لّهواْ لكُراشو اكُمقْنزا رم

  . )5(} إِياه تعبدونَ

فمن هؤالء إبراهيم اخلليل عليه الصالة ، وقد استحق بعض عباد اهللا املدح من اهللا بالشكر 
يك من الْمشرِكني  إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للّه حنِيفًا ولَم{والسالم حيث قال تعاىل يف حقه 

  . )6(} شاكرا لِّأَنعمه اجتباه وهداه إِلَى صراط مستقيمٍ ـ 

كما قال تعاىل ،  )7(والشكر غاية الرب من عبده وأهله هم القليلون من عباده وهم خواصه 
}كُورالش يادبع نيلٌ مقَلذين ) شكوراً (  و) شاكراً ( ومسى نفسه . )8(} و ومسى الشاكرين

  .  )9(وحسبك ذا حمبة للشاكرين ، االمسني فأعطاهم من وصفه ومساهم بامسه 

                                                                                                    
  .  152ـ  151/  سورة البقرة )1(
  .  34/  سورة إبراهيم )2(
  .  114/  سورة النحل )3(
  . 152/  سورة البقرة )4(
  .  172/  سورة البقرة )5(
  .  121ـ  120/  سورة النحل )6(
  . ) 242 / 2( مدارج السالكني : انظر  )7(
  .  13/  سورة سبأ )8(
  ) . 243 / 2( مدارج السالكني : انظر  )9(



 

وإذا كان اهللا عز وجل قد أمر بالشكر ومدح القائمني به وجعلهم من خواصه فالبد أن نعرف 
ولكل نوع ، رح فالشكر يكون بالقلب واللسان واجلوا. حقيقة الشكر وكيفية حتقيقه يف الواقع 

  . من هذه األنواع أقسام 

أما الشكر بالقلب فيكون بالعلم واالعتراف بأن كل ما يف الوجود من هذه النعم هي منه 
ويكون خبضوع القلب ، وأن األسباب ما هي إال جمرد وسائط حلدوث النعم ، سبحانه وتعاىل 

، م بإظهار الفقر والفاقة إليه سبحانهوتلقيها من املنع، واستكانته هللا عز وجل وحبه واإلنابة إليه
وإن وصول النعم بغري استحقاق منه وال بذل مثن ؛ بل هي جمرد فضل ومن منه سبحانه وتعاىل 

)1( .  

 )2() ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً ( حيث قال  وهذا ما أرشدنا إليه رسول اهللا 
أي اعترف ) أبوء ( وقوله  )3() بنعمتك علي أبوء لك ( يقول يف دعائه  وكان رسول اهللا 

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فإا : من قال حني يصبح (  وقوله  ))4ا 
  .  )5() لك احلمد ولك الشكر؛ فقد أدى شكر يومه ، منك وحدك ال شريك لك

وقد أرشدنا ، عاىل وأما شكر اللسان ؛ فيكون بالثناء واحلمد والذكر والتحدث بنعم اهللا ت
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده ( إىل شكر اهللا باللسان فقال  رسول اهللا 

( يشكر ربه وحيمده بلسانه فيقـول  وقوله .  )6( )أو يشرب الشربة فيحمده عليها ، عليها 

                                 
  . 17/ الوابل الصيب ، )  247،  245 ـ 244/  2( مدارج السالكني ، )  82 / 4( إحياء علوم الدين : انظر  )1(

17 .  
  . وحسنه األرناؤوط 22490) 282/  5( وصححه األلباين وأخرجه أمحد 1856) 596/  1( ه أخرجه ابن ماج )2(

 .  
  .  5947رقم )  2323/  5( يف صحيحه  أخرجه البخاري )3(
  . )  100/  11( البن حجر فتح الباري : انظر  )4(
  .  وحسنه األرناؤوط  861رقم )  142/  3( وأخرجه ابن حبان ،  5073رقم )  738/  2( أخرجه أبو داود  )5(
  .  2734رقم )  2095/  4( يف صحيحه أخرجه مسلم  )6(



 

مد هللا الذي أطعمنا احل( وكان يقول  )1() احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ( 
ومن شكر اللسان أيضاً التحدث  )2( )فكم ممن ال كايف له وال مؤوي ، وسقانا وكفانا وآوانا 

  . )3(}وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ{بنعمة اهللا كما أمر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه يقول تعاىل 

التوقي من االستعانة ا على معصيته و، أما شكر اجلوارح فيكون باستعمال نعم اهللا يف طاعته 
وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل .  )4(والتقرب إليه بأنواع حمابه اليت حيبها من الطاعات والقربات 

  . )5(}اعملُوا آلَ داوود شكْرا{خماطباً آل داود بقوله 

، ود ومن شكر اجلوارح التقرب إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة من صالة وصوم وسج
وعدم استخدام املال ونعمه ، واستعمال نعم اهللا من املال وغريه فيما حيبه اهللا من وجوه اإلنفاق 

  . يف معصيته من الربا والرشوة وإنفاق املال فيما ال حيل 

، فكل تسبيحة صدقة ، يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة (  وقد قال رسول اهللا 
وي عن ، وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة ، قة وكل ليلة صد، وكل حتميدة صدقة 

 وقد كان رسول اهللا .  )6() وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ، املنكر صدقة 
ليقوم  إن كان النيب : فعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه  قال ، يقوم الليل حىت تتفطر قدماه 

  .  )7( )أفال أكون عبداً شكوراً ( له فيقول أو يصلي حىت ترم قدماه أو ساقاه فيقال 

                                 
  .2711رقم)  2083/  4( وأخرجه مسلم يف صحيحه  5953رقم)  2326/  5( أخرجه البخاري يف صحيحه  )1(
  .  2715رقم )  2085/  4( يف صحيحه  أخرجه مسلم )2(
  .  11/  سورة الضحى )3(
  ) .  82 / 4( إحياء علوم الدين ، 17/ الوابل الصيب : انظر  )4(
  .  13/  سورة سبأ )5(
  .  720رقم )  498/  1(  أخرجه مسلم )6(
  .  1078رقم )  380/  1( يف صحيحه  أخرجه البخاري )7(



 

قال . ولقد اقتضت سنة اهللا تعاىل دوام النعمة وزيادا بالربكة والنماء ملن لزم شكره على نعمه 
كُم إِن ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِ{ويقول عز وجل.  )1(}وسنجزِي الشاكرِين{تعاىل مقرراً هذه السنة

آمو متكَرشم2(}نت(  .  

. وجاء ذلك بصيغة اإلنكار ، فهو سبحانه وتعاىل يبني أنه ال يعذب عباده إذا شكروا نعمته 
أم يستجلب به نفعاً ، أيشفى به ـ أي العذاب ـ من الغيظ أم يدرك به الثأر " ومعىن اآلية أي 

ليه شيء من ذلك ؟ وهو الغين الذي ال جيوز ع، كما يفعل امللوك بعذام ، أم يستدفع به ضرراً 
فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدمت ، وإمنا هو أمر استوجبته احلكمة أن يعاقب املسيء 

  .  )3(" عن أنفسكم العذاب 

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم {ومما يدل على هذه احلقيقة أيضاً قوله تعاىل 
فهو سبحانه وتعاىل قد أذن إيذاناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك وترتاح عنه .  )4(}عذَابِي لَشديد إِنَّ

  .  )5(لئن شكرمت إنعامي ألزيدنكم نعمة تفضالً مين : واملعىن ، الشبه 

وبني يف اآلية الثانية أن ، ففي اآلية األوىل بني سبحانه أن الشكر سبيل لدوام النعم وبقائها 
حقيقة زيادة النعمة : ونقف حنن أمام هذه احلقيقة الكبرية . " ر سبب يف زيادة النعم ومنائهاالشك

حنن نقف أمام هذه احلقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة ، بالشكر والعذاب الشديد على الكفر 
يف فإذا أردنا أن نرى مصداقها ، فالبد أن يتحقق على أية حال ، ؛ ألا وعد من اهللا صادق 

  . ونبحث عن أسباا املدركة لنا فإننا ال نبعد كثرياً يف تلمس األسباب ، احلياة 

فاخلري يشكر ألن الشكر هو ، إن شكر النعمة دليل على استقامة املقاييس يف النفس البشرية 
واألخرى أن النفس اليت تشكر اهللا على .. هذه واحدة . جزاؤه الطبيعي يف الفطرة املستقيمة 

                                 
  .  145/  سورة آل عمران )1(
  .  147/  سورة النساء )2(
  ) . 615/  1( الكشاف : انظر  )3(
  .  7/  سورة إبراهيم )4(
  ) .   96/  3( فتح القدير : انظر  )5(



 

وبال استخدام للنعمة ، بال بطر وبال استعالء على اخللق ، وتراقبه يف التصرف ذه النعمة نعمته 
، وهذه وتلك مما يزكي النفس ويدفعها إىل العمل الصاحل يف النعمة . يف األذى والشر والفساد 

فيكونون له عوناً ويصلح روابط ، ويرضي الناس عنها وعن صاحبها ، مبا ينميها ويبارك فيها 
وإن كان ، إىل آخر األسباب الطبيعية الظاهرة لنا يف احلياة . اتمع فتنمو فيه الثروات يف أمان 

فهو حق واقع ألنه وعد ، وعد اهللا بذاته يكفي الطمئنان املؤمن أدرك األسباب أو مل يدركها 
  . )1(" اهللا 

فإن كفر النعمة ، ل وكما كان شكر النعمة على ثالثة طرائق بالقلب واللسان واجلوارح بالعم
فأما كفر النعمة يف القلب فبجحودها وعدم اإلذعان القليب بأا من فضل اهللا . يكون كذلك ا 

 .  

وأما كفر النعمة باللسان فبأن يكتم اإلنسان االعتراف الواجب بشكر اهللا على نعمه وال ينطق 
ه بذكائه وعلمه وليس بفضل ويزيد على ذلك بأن يدعي أن النعم اليت أوتيها إمنا حصلت ل، به 

ما أنزل اهللا من السماء من بركة إال ( اهللا ويسندها إىل غري اهللا من قوى الطبيعة كما قال 
وأما كفر  )2()الكواكب كذا وكذا: أصبح فريق من الناس ا كافرين يرتل اهللا الغيث فيقولون 

سواء يف ذلك ، عمة من حقوق فيكون بعدم أداء اإلنسان ملا وجب يف هذه الن: النعمة بالعمل 
  . ويكون كذلك باستعماهلا يف معصية اهللا ، نعمة البدن أو نعمة املال 

كما كان شكرها ، وقد جعل اهللا من سنته أن يرتل بالذين يكفرون نعمه العذاب والشدة 
كُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدن{موجباً حسب سنته للسعادة والرخاء 

يددذَابِي لَشوقد ضرب اهللا يف القرآن الكرمي أمثلة كثرية هلؤالء الذين كفروا نعمة اهللا . )3(} ع
  . عليهم فأجرى اهللا سنته فيهم فأزال نعمته عنهم ونزل م عذابه الشديد ونقمته 

                                 
  .  ) 2089 ـ 2088/   4( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .  72رقم )  84/  1( يف صحيحه أخرجه مسلم  )2(
  .  7/  سورة إبراهيم )3(



 

كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ  وضرب اللّه مثَالً قَريةً{ومن ذلك قوله تعاىل 
وقوله تعاىل . )1(}مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ

}أَحا للْنعنِ جلَيجثَلًا رم ملَه رِباضا ومهنيا بلْنعجلٍ وخا بِنماهفَفْنحابٍ ونأَع ننِ ميتنا جمهد
إىل قوله تعاىل }كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خلَالَهما نهراـ  زرعا

}قَلِّبي حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُحنِي  وتا لَيقُولُ ييا وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يها ويهف ا أَنفَقلَى مع هكَفَّي
بأن يزيل تلك النعم ، وهكذا متضي سنة اهللا يف الكافرين لنعمه .  )2(}لَم أُشرِك بِربي أَحدا

وعدم ، م وبذا يعيشون يف ضنك وشدة جزاء كفرهم وجحودهم لنعم ر، فيحرمهم إياها 
  .واغترارهم بنعمه اليت أنعمها عليهم وتكربهم على عباد اهللا ، إذعام وخضوعهم له سبحانه 

  . الدعاء /  7

ومن أسباب السعادة والنعيم والرخاء ودفع الشقاوة والشدة والبالء ؛ التوجه إىل اهللا عز وجل 
ادعونِي {يقول تعاىل . ق ألنه سبحانه أمر عباده بدعائه ووعدهم باإلجابة ووعده ح، بذلك 

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتفهو سبحانه .  )3(}أَس
فهو الكرمي ، وكفل لنا اإلجابة بإعطائنا ما نريد ، وتعاىل أمر بتوجيه رغباتنا إليه والتعويل عليه 

ويغضب على من مل يطلب من فضله العظيم وملكه ، عوة الداع إذا دعاه املطلق الذي جييب د
وإِذَا {وهو سبحانه القريب من عباده إذا دعوه . الواسع ما حيتاجه من أمور الدنيا والدين  

ي وواْ لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكس ملَّهواْ بِي لَعنمؤلْي
. وهو أقرب إىل أحدنا من حبل الوريد ، فهو سبحانه يسمع الدعاء وجييب . )4(} يرشدونَ

، ومن دعا اهللا فهو حري بأن تستجاب دعوته ومن دعا غريه فهو كمن يدعو أصماً ال يسمع 
من : " أي  )5(} ا دعاه ويكْشف السوَءذَأَمن يجِيب الْمضطَر إِ{ألن غريه ال ميلك الضر والنفع 
                                 

  .  112/  سورة النحل )1(
  .  42ـ  32/ سورة الكهف  )2(
  .  60/  سورة غافر )3(
  .  186/  سورة البقرة )4(
  .  62/  سورة النمل )5(



 

فإنه ال يقدر .  )1(" والذي يكشف ضر املضرورين سواه ، هو الذي ال يلجأ املضطر إال إليه 
أحد على كشف الضر الذي وقع له ما دفع إليه من فقر إىل غىن ومرض إىل صحة وضيق إىل 

والدعاء الذي . )2(ي ال ينازع يف شيءوالقاهر الذ، سعة ؛ إال القادر الذي ال يعجزه شيء 
يستجاب هو الدعاء الذي تتوفر فيه شروطه وتنتفي موانعه فهو سبحانه قد  أمر به مقروناً 

عوه مخلصني لَه واد{ألن دعاء من ال خيلص الدين هللا ال جياب كما قال تعاىل ، باإلخالص 
يناالعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه فكل من دعا اهللا ويف قلبه ذرة من "  )3(}الد

وأما القلب فإنه معول يف حتصيل ذلك ، وجده واجتهاده فهو يف احلقيقة ما دعا إال باللسان 
أما إذا دعا يف وقت ال يبقى يف ، فهذا اإلنسان ما دعا ربه يف وقت ، املطلوب على غري اهللا 

  . )4(" ل اإلجابة فالظاهر أنه حتص، القلب التفات إىل غري اهللا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                 

  .  ) 371/  3( ابن كثري تفسري : انظر  )1(
  ) .  179/  24( تفسري الرازي : انظر  )2(
  .  29/  سورة األعراف )3(
  ) . 98/  4( الرازي تفسري : انظر  )4(



 

  

  

  

  

  :أسباب الشقاوة : ثانياً 

  . الكفر /  1

فإذا فقد الشرط فقد اجلزاء ، ألن الكافر قد افتقد الشرط يف السعادة وكل الصفات احلميدة  
  . واآليات اليت تتحدث عن ارتباط كل سوء بالكفر كثرية ، وهو السعادة 

 )1(}كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَولَا تكُونوا {ومن ذلك قوله تعاىل 
، فالذين نسوا اهللا هم الكفار حيث تركوا عبادة اهللا وامتثال ما أمر به واجتناب ما ى عنه " 

فأنساهم أنفسهم حيث مل يسعوا إليها يف ، وهذا تنبيه على فرط غفلتهم واتباع شهوام 
فإذا مل يعرف اإلنسان ربه ـ وهو أقرب إليه من حبل الوريد ـ .  )2(" خلالص من العذاب ا

إنه لن جيد السعادة ولن جيد السكينة ولن ، فما أشقى حياته وما أتعس حظه وما أخيب سعيه 
، فالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم هم املنافقني أصالة " بل لن جيد نفسه ذاا ، جيد احلقيقة 

امالً كل تلك الطوائف الشتراكهم مجيعاً يف أصل النسيان وهم اليهود والنصارى وش
  . )3("واملشركون 

وإن اإلميان بآهلة متعددة سبب يف تشتت اإلنسان بني هذه اآلهلة املختلفة اليت تتعدد إرادا 
{ تعاىل ومن هنا جاء قوله. فيقع اإلنسان معها يف احلرية واالضطراب وعدم السكينة ، وختتلف 

                                 
  .  19/ سورة احلشر  )1(
  . )  93/  8( البحر احمليط : انظر  )2(
  .  ) 55/  8( أضواء البيان : انظر  )3(



 

 ارالْقَه داحالْو أَمِ اللّه ريقُونَ خفَرتم اببفال شك وال ريب أن اإلله الواحد األحد . )1(}أَأَر
ولذلك ضرب اهللا مثالً لإلنسان املؤمن باهللا . الفرد الصمد خري وأفضل من اآلهلة املتفرقني 

ثَلًا رجلًا فيه شركَاء متشاكسونَ ورجلًا سلَما ضرب اللَّه م{وحده واإلنسان املشرك فقال تعاىل 
  .  )2(}لِّرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

مثل الرجل اململوك اشترك ، ضرب اهللا هنا مثالً لعابد آهلة كثرية ومن يعبد اهللا وحده " حيث 
إذ ال يتغاضى ، فهو ال يقدر أن يويف كل واحد منهم مقصوده ، سيئو األخالق فيه مالك 

فال يزال يف عناء ، بعضهم لبعض ملشاحتهم وطلب كل منهم أن يقضي حاجته على التمام 
ورجل آخر مملوك مجيعه لرجل واحد فهو معين بشغله ال يشغله عنه . وتعب ولوم من كل منهم 

فال يلقى من سيده ، ص خلدمته وبذل جهده يف قضاء حوائجه ومالكه راضٍ عنه أن خل، شيء 
كذلك ال يستوي املشرك الذي يعبد آهلة " فكما ال يستوي هذان الرجالن فإنه  )3(" إال إحساناً 

.  )4(" فأين هذا من هذا ، واملؤمن املخلص الذي ال يعبد إال اهللا وحده ال شريك له ، مع اهللا 
وهذه سنة مستمرة ، ب مستمرة يف الرتول على الكفار بسبب كفرهم ويبني اهللا تعاىل أن املصائ

والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ تصيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ { قال تعاىل  . يف كل الكفار حىت يوم القيامة 
عام يف مجيع " وهذا . )5(}يخلف الْميعاد أَو تحلُّ قَرِيبا من دارِهم حتى يأْتي وعد اللّه إِنَّ اللّه الَ

وقال . أو هو ظاهر اللفظ : قال احلسن . وهذا األمر مستمر فيهم إىل يوم القيامة ، الكفار 
مبا حيل اهللا م ، تصيبهم مبا صنعوا من كفرهم وسوء أعماهلم قارعة داهية تقرعهم : الزخمشري 

أو حتل القارعة قريباً .  أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم يف كل وقت من صنوف الباليا واملصائب يف

                                 
  . 39/  سورة يوسف )1(
  . 29/  سورة الزمر )2(
  ) .  461ـ  460/  4( وفتح القدير ، )  424/  7( البحر احمليط : انظر  )3(
  ) . 53/  4(  تفسري ابن كثري: انظر  )4(
  .  31/  سورة الرعد )5(



 

حىت يأيت وعد اهللا ، منهم فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شررها وتتعدى إليهم شرورها 
  .  )1(" وهو موم أو القيامة 

فالسخط والشك صفتان عميقتان يف نفس ، وقد جعل اهللا الغم واحلزن يف الشك والسخط 
. يؤمن باهللا ويشك يف توحيده ويف وجوده ويف ألوهيته وقد يكون يف ربوبيته ألنه ال ، الكافر 

والسخط باب اهلم والغم واحلزن وشتات القلب ، وحيصل له من املصائب ما يسخط وال يرضي 
والرضى خبالف ذلك ؛ خيلصه من . وكسف البال وسوء احلال والظن باهللا خالف ما هو أهله 

وهو يوجب له أيضاً الطمأنينة وبرد ، لدنيا قبل جنة اآلخرة ذلك كله ويفتح له باب جنة ا
  .القلب وسكونه وقراره والسخط يوجب اضطراب القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره 

. اإلعراض عن هدى اهللا وعدم االستقامة على منهجه وعدم املباالة بأوامره ونواهيه/  2
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه {قوله تعاىل : ا واآليات اليت تدل على هذا املعىن كثرية نذكر منه

ومن أعرض عن ذكري الذي أذكره به : أي . )2( }معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
  . وتوىل عنه ومل يتعظ به فيرتجر عما هو مقيم عليه من خمالفة أمر ربه 

فإن له معيشة ضنكا ؛ أي عيشاً ،  لذي أنزله على حممد وذكر اهللا هو دينه وكتابه وهديه ا
والضنك من املنازل واألماكن واملعايش . )3( ضيقاً شديداً فهو يعيش يف ضيق وتعب ونصب

  . )4(هذا مرتل ضنك إذا كان ضيقاً وعيش ضنك : يقال ، الشديد 
يطمح به إىل واملعرض عن الدين يعيش يف ضنك ألنه مستول عليه احلرص الذي ال يزال " 

مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن اإلنفاق ؛ فعيشه ضنك وحاله مظلمة ، ازدياد من الدنيا 
ال يعرض أحد عن ذكر ربه إال أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه : كما قال بعض املتصوفة . 
  . )5(" ومن الكفرة من ضربت عليه الذلة واملسكنة لكفره . 

                                 
   . )  98/  6(  البحر احمليط: انظر  )1(
  .  124/  سورة طـه )2(
  ) .  43 / 1( مفتاح دار السعادة البن القيم ، )  391/  3( فتح القدير ، )  225/  16( فسري الطربي ت: انظر  )3(
  ) . 112/  22( الرازي تفسري : انظر  )4(
  ) .  259ـ  258/  11( وتفسري القرطيب ، )  95/  3( الكشاف للزخمشري : انظر  )5(



 

واحلرام وإن اتسع ، عيشون يف ضنك ألن حيام ومعيشتهم حرام واملعرضون عن هدى اهللا ي
ألم ينفقون ما ينفقون من ، فهم يعيشون يف ضنك وإن اتسعت عليهم الدنيا ،  )1(فهو ضنك 

وسوء ظن منهم برم فتشتد ، وإياس من فضل اهللا ، أمواهلم على تكذيب منهم باخللف من اهللا 
  .  )2(لذلك عليهم معيشتهم وتضيق 

واملعرضون عن هدى .  )3(واملعرض عن ذكر اهللا تضيق عليه أبواب اخلري فال يهتدي بشيء منها 
يردهم اهللا تعاىل إىل أنفسهم وإىل معيشة أضيق وأشد من أن يرد اإلنسان إىل نفسه " اهللا ووحيه 

  .  )4(" املعيشة الضنك هي معيشة الكافر ؛ ألنه غري مؤمن بالثواب والعقاب : وعن عطاء قال ، 

واإلعراض عن ذكر اهللا . )5(}ومن يعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا{ويقول اهللا تعاىل 
يكون بالرفض وعدم  وهو كتاب اهللا عز وجل وهديه الذي أنزله على حممد بن عبد اهللا 

عن ذكر اهللا أن يسلكهم وجزاء هؤالء املعرضني ، وإما أن يكون بعدم العمل والتطبيق ، القبول 
وهو مصدر ، تصعد يب األمر إذا شق عليك : تقول ، والصعد يف اللغة املشقة . اهللا عذاباً صعداً 

،  )6(يعلوه ويغلبه فال يطيقه : ألنه يتصعد املعذب ؛ أي ، فوصف به العذاب مبالغة ، صعد 
  .  )7(وبذا فهو يعيش يف تعب ال راحة معه وشقاء ال اية له 

إذا كانت هناك أمم ال تستقيم على طريقة اهللا مث تنال الوفر والغىن ؛ فإا تعذب بآفات أخرى و
يف إنسانيتها أو أمنها أو قيمة اإلنسان وكرامته فيها ؛ تسلُب عن ذلك الغىن والوفر معىن الرخاء 

  .  )8(مأنينته وحتيل احلياة فيها لعنة مشئومة على إنسانية اإلنسان وخلقه وكرامته وأمنه وط. 

                                 
  .  ) 226/  16( الطربي تفسري : انظر  )1(
  .  ) 227/  16( املرجع السابق : نظر ا )2(
  ) .  331/  5( زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )3(
  ) .  113/  22( تفسري الرازي : انظر  )4(
  . 17/  سورة اجلن )5(
  ) .  309/  5( فتح القدير ، )  143/  30( تفسري الرازي : انظر  )6(
  ) .  432/  4( ري تفسري ابن كث، )  116/  29( الطربي : انظر  )7(
  ) . 3734 / 6( القرآن ظالل يف : انظر  )8(



 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ {ومن اآليات الدالة على هذا املعىن قوله تعاىل 
يمأَل ذَابع مهيبصي وخمالفة أمر الرسول . "  )1(}أَو  تكون بإحدى صورتني :  

  . هبون مستاً خالف مسته ويذ، خمالفة أمره بترك مقتضاه : األوىل 

  .    )2(" الذين يصدون الناس عن دين اهللا : والثانية 

، الفتنة أو العذاب األليم : وقد توعد هؤالء الذين خيالفون عن أمره بأحد اجلزاءين ومها " 
.  )3(ملنع اخللو من العقاب للذين خيالفون أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) أو ( وعرب بـ 
سلطان جائر : وقيل ، الزالزل واألهوال : وقيل ، القتل : ف املفسرون باملراد بالفتنة فقيل واختل

" وقال صاحب التسهيل . )5(وذهب ابن جرير إىل أن الفتنة هي الكفر .  )4(بالء : وقيل ، 
 قال أبو )7(هي العقوبة يف الدنيا : وعمم الرازي فقال  )6(" الفتنة هي بالرزايا أو بالفضيحة 

  .  )8(وهذه األقوال خرجت خمرج التمثيل ال احلصر : حيان 

وهي ، بالفتنة  فدلت هذه األقوال مجيعاً على أنه عز وجل توعد الذين خيالفون أمر الرسول 
تشمل الوجوه السالفة الذكر وغريها من الوجوه اليت يكون فيها عقاب للذين خيالفون أمر 

  .  الرسول 

فهو العذاب األليم  حذرهم من وقوعه م إذا خالفوا أمر رسول اهللا  وأما العقاب الثاين الذي
ولكن ذهب ابن جرير إىل أن العذاب . )9(وذهب أكثر املفسرين إىل أنه العذاب يف اآلخرة ، 

                                 
  .  63/  سورة النــور )1(
  ) .   477/  6( والبحر احمليط ، )  198/  6( السعود  تفسري أيب: انظر  )2(
  ) . 58/  4( فتح القدير : انظر  )3(
  .  ) 477/  6( والبحر احمليط ، )  323/  12( تفسري القرطيب : انظر  )4(
  ) .  178/  18( تفسري ابن جرير : انظر  )5(
  ) .  74/  3( التسهيل لعلوم الترتيل : انظر  )6(
  ) .  38/  24( تفسري الرازي : انظر  )7(
  ) .  477/  6( البحر احمليط : انظر  )8(
  ) .  198/  6( وتفسري أيب السعود ، )  58/  4( فتح القدير : انظر  )9(



 

أو يصيبهم يف : يقول . أو يصيبهم عذاب أليم : وقوله " األليم هو العذاب يف الدنيا فقال 
وهذا التهديد . ) ")1ى صنيعهم ذلك وخالفهم أمر رسول اهللا عاجل الدنيا عذاب موجع عل

وإن كان سببها خاصاً يف الذين كانوا يتركون ،  والوعيد عام لكل من خيالف رسول اهللا 
فليحذر الذين ، وإنه لتحذير مرهوب وديد رهيب "  مواقع اجلهاد دون إذن الرسول 

. سللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة خيالفون عن أمره ويتبعون جاً غري جه ويت
، وينتكث فيها النظام ، ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها املقاييس وختتل فيها املوازين 

فال يأمن على نفسه ، وتفسد أمور اجلماعة وحياا ، فيختلط احلق بالباطل والطيب باخلبيث 
أو ، وهي فترة شقاء للجميع ،  من شر وال يتميز فيها خري، أحد وال يقف عند حده أحد 

  .  )2(" يصيبهم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة 

. مث يبني سبحانه وتعاىل أن املصائب اليت ترتل بالعباد ما هي إال نتيجة معصية اهللا وخمالفة أمره 
وما أَنتم بِمعجِزِين ـ  عن كَثريٍوما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو {قال تعاىل 

فهو خيرب سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية " )3(}في الْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصريٍ
أن ما أصاب الناس من مصائب من اآلالم والسقام والقحط واخلوف حىت خدش العود وعثرة : 

غري ذلك يف البدن أو يف املال أو يف األهل والعيال إمنا هو بسبب و، القدم واختالج العرق 
يقول ابن القيم رمحه اهللا . )4("املعاصي اليت اقترفوها ومبا اجترحوا من اآلثام فيما بينهم وبني رم

فما ، ومن عقوبات الذنوب أا تزيل النعم وحتل النقم " اهللا مبيناً ما تسببه الذنوب من النقم 
كما قال علي بن أيب ، نعمة إال بسبب ذنب وال حلت به نقمة إال بذنب  زالت عن البعد

  : وقد أحسن القائل . ما نزل بالء إال بذنب وال رفع بالء إال بتوبة: طالب رضي اهللا عنه 

  فإن الذنوب تزيل النعم    إذا كنت يف نعمة فارعها 

                                 
  .  ) 178/  18(  الطربيتفسري : انظر  )1(
  ) . 2536ـ  2535/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )2(
  .  31ـ  30/ سورة الشورى  )3(
  ) .  33ـ  32/  25( الطربي تفسري : انظر  )4(



 

  . )1(" سريع النقم فرب العباد           وحطْها بطاعة رب العباد                 

وقد جعل .. ومن عقوباا أا تزيل النعم احلاضرة وتقطع النعم الواصلة " وقال يف موضع آخر 
فجعل أسباب نعمه اجلالبة هلا طاعته ، سبباً جيلبه جيلبه وآفة تبطله ، اهللا لكل شيء سبباً وآفة 

وإذا ، هلمه رعايتها بطاعته فيهافإذا أراد حفظ نعمته على عبده أ، وآفتها املانعة منها معصيته 
ومساعاً ، ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة يف غريه ، أراد زواهلا عنه خذله حىت عصاه ا 

وهو مقيم على معصية اهللا كأنه ، ملا غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم اهللا عنهم مبعاصيهم 
، أمر جار على الناس ال عليه وكأن هذا ! مستثىن من هذه اجلملة أو خمصوص من هذا العموم 

فأي جهل أبلغ من هذا ؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا ؟ فاحلكم هللا ! وواصل إىل اخللق ال إليه 
  .  )2(" العلي الكبري 

وما ، وبني سبحانه أن ظهور الفساد وشيوعه يف الرب والبحر بسبب ما يرتكبه الناس من معاص 
ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت {له تعاىلبقو، خيالفون به شرع اهللا الذي شرعه هلم 

أي بسبب شرك الناس ومعاصيهم  )3(}أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ
فساد واالبتعاد عن هدى اهللا ؛ ظهر ال )4(وذنوم والغفالت وتتبع الشهوات وتضييع األوقات 

  . يف الرب والبحر 

فاهللا تعاىل قد أفسد أسباب دنياهم وحمقها وبال بعض أعماهلم يف الدنيا قبل أن يعاقبهم 
  .  )5( جبميعها يف اآلخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه

. ولكن اهللا رؤوف رحيم ، ولو أن اهللا سبحانه يأخذ الناس بذنوم ملا ترك عليه من دابة 
وإال فما الذي بعث على بين إسرائيل قوماً أويل بأس شديد فجاسوا " ئد والذنوب تتبع الشدا

                                 
  . 49/ اجلواب الكايف : انظر  )1(
  . ) 74 ـ 73/ املرجع السابق : انظر  )2(
  . 41/  سورة الروم )3(
  ) .  210/  5( ازن تفسري اخل: انظر  )4(
  .  ) 48/  21( روح املعاين : انظر  )5(



 

مث بعث ، خالل الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار وبوا األموال 
وما الذي سلط عليهم بأنواع ، عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتربوا ما علوا تتبريا 

ومرة مبسخهم قردة ، ومرة جبور امللوك، ت مرة بالقتل والسيب وخراب البالد العذاب والعقوبا
لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء {وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعاىل، وخنازير 
  . )2("  )1(}الْعذَابِ 

  . عدم حتكيم شرع اهللا /  3

وأن اإلعراض عن حكم اهللا ، ن احلكم بغري ما أنزل اهللا حكم اجلاهلني فقد بني اهللا عز وجل أ
وأَن احكُم {يقول سبحانه .  )3(تعاىل سبب حللول عقابه وبأسه الذي ال يرد عن القوم الظاملني 

ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ  بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك عن بعضِ
أَفَحكْم ـ  فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ

فاعلم أمنا يريد اهللا أن ( فقوله . )4(} الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ
وقد حصر اهللا صفة السفاهة حصراً فيمن تنكب عن ملة . )5(بالعقوبة يف الدنيا : أي ) يصيبهم 

يم إِالَّ من سفه ومن يرغَب عن ملَّة إِبراه{؛ إذ قال  ) )6إبراهيم ورغب عن شريعة حممد 
هفْسفقال تعاىل  )8(ومن انسلخ من آياته بالكلب ، تفع بالقرآن باحلمار وشبه من مل ين. )7(} ن

فشبه من مل .  )9(} الْحمارِ يحملُ أَسفَارا مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ{

                                 
  .  167/  سورة األعراف )1(
  . 27/ اجلواب الكايف : انظر  )2(
  .  9/ وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه البن باز : انظر  )3(
  .  50ـ  49/  سورة املائدة )4(
  ) . 363 / 1( السراج املنري : انظر  )5(
  .  32/ الدوسري يدة ملهمات العقيدة لعبد الرمحن األجوبة املف :انظر  )6(
  .  130/  سورة البقرة )7(
  . 32/ األجوبة املفيدة : انظر  )8(
  .  5/  سورة اجلمعة )9(



 

وضرب اهللا ، يد منها ينتفع مبا أنزل اهللا عليه حبمله الصحيح باحلمار الذي حيمل الكتب وال يستف
واتلُ علَيهِم {بقوله تعاىل  )1(مثالً آخر ملن اخنلـع من آيات اهللا ووحيه وعن حتكيم شرع اهللا 

يالش هعبا فَأَتهنم لَخا فَانسناتآي اهنيآت يأَ الَّذبناوِينالْغ نـ  طَانُ فَكَانَ مبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوا و
تت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى اَألر لَدأَخ هنلَكث ولْهي كْهر

  . )2(}ذَّلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

جتدهم يتهارطون ارط الكالب عالنية ، ذه طبيعة حتمية للمنحرفني عن هدى اهللا ورسوله وه
  .  )3(على رؤوس األشهاد وال خيجلون من تفكه أعدائهم عليهم 

لقد مرت أربعة " وإن البشرية كلما احنرفت عن منهج اهللا سبب هلا هذا االحنراف شقوة فـ 
فإذا هذه ، ت البشرية يف أقطار األرض بتجارب شىت عشر قرناً منذ نزل هذا التشريع ومر

ال تكاد ، التجارب تثبت أن كلما ما احنرف به الناس عن شريعة اهللا سبب هلم شقوة مريرة 
فضالً عن الشقاء ، وأذاق بعضهم بأس بعض ، وهدد أمنهم وراحتهم ومزقهم شيعاً ، تطاق 

والثالثة على األبواب ، بني متتاليني يف ربع قرن العاملي الشامل الذي أنتج يف التاريخ املعاصر حر
ومتزق أعصاب الفرد ، فضالً عن تفتت األسرة وحتلل األخالق ، دد بأفظع دمار عرفه التاريخ 

مما تشهد به أمراض اجلنون واالضطرابات النفسية والعصبية وضغط الدم ، بني شىت االجتاهات
  .  )4("  هذا اجليل ما مل تشهده جمتمعاً يف أجيال وحوادث االنتحار اليت شهدت فيها البشرية يف

وإن ما يعانيه املسلمون اليوم يف كثري من ديارهم من شقاء وتعاسة وذل ناتج عن عدم اتباع 
اليت هي مصدر عزهم وكرامتهم ومصدر راحتهم ، وعدم السري على شريعة اهللا ، هدى اهللا 
  .وسعادم 

  

                                 
  .  72ـ  71/ األجوبة املفيدة : انظر  )1(
  .  176ـ  175/  سورة األعراف )2(
  . 72/ األجوبة املفيدة : انظر  )3(
  .  76/  هل حنن مسلمون حملمد قطبكتاب :  انظر )4(



 

  

   .ومن أسباب الشقاوة الظلم / 4

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللّه {قال اهللا تعاىل 
فرِين منهم عذَابا وأَخذهم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَاـ  كَثريا
وأن تلك احملرمات ، واآلية اقتضت أن حترمي ما حرم عليهم إمنا كان عقاباً هلم "  )1(} أَليما 

وقد . وإال حلرمت عليهم من أول جميء الشريعة ، ليس فيها من املفاسد ما يقتضي حترمي تناوهلا 
وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ {ىل إن املراد ذه الطيبات هو ما ذكر يف قوله تعا: قيل 

ا اخم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتما حا إِالَّ ممهومحش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب نمظْمٍ ولَطَ بِعت
فبسبب من هذه "  )3(فهذا هو اجلزاء على ظلمهم  )2( }ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم وِإِنا لَصادقُونَ

  .  )4(" املنكرات ـ وأحدها الظلم ـ حرمت عليهم طيبات كانت حالالً هلم 

  .  ومن أسباب الشقاوة اإلميان ببعض الكتاب والكفر بالبعض اآلخر اتباعاً للهوى/  5

وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ  ثُم أَنتم هؤالء تقْتلُونَ أَنفُسكُم{قال اهللا تعاىل 
ؤأَفَت مهاجرإِخ كُملَيع مرحم وهو موهفَادى تارأُس وكُمأتإِن يو انودالْعهِم بِاِإلثْمِ ولَيونَ عنم

يفْعلُ ذَلك منكُم إِالَّ خزي في الْحياة الدنيا ويوم بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من 
كان األوس واخلزرج " فقد  )5(} الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ

ليهود يف املدينة ثالثة وكان ا. وكان احليان أشد ما يكون حيان من العرب عداًء ، مشركني 
فكان بنو قينقاع وبنو النضري حلفاء . أحياء ترتبط بعهود مع هذا احلي وذاك من املشركني 

فكانت احلرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع ، وكان بنو قريظة حلفاء األوس ، اخلزرج 

                                 
  .161ـ  160/  سورة النساء )1(
  .  146/  سورة األنعام )2(
  ) . 143/  8( ابن عاشور تفسري : انظر  )3(
  ) . 803/  2( القرآن ظالل يف : انظر  )4(
  .  85/  سورة البقرة )5(



 

ر ـ وهذا حرام وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق اآلخ، حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه 
عليهم بنص ميثاق اهللا معهم ـ وكانوا خيرجوم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أمواهلم 
ويأخذون سباياهم ـ وهذا حرام عليهم بنص ميثاق اهللا معهم ـ مث إذا وضعت احلرب أوزارها 

ئهم أو أعداء عندهم أو عند حلفا، فادوا األسارى وفكوا أسر املأسورين من اليهود هنا أو هناك 
إنك ال جتد مملوكاً من بين : وذلك عمالً حبكم التوراة وقد جاء فيها ، حلفائهم على السواء 

هذا هو التناقض الذي يواجههم به القرآن وهو يسأهلم يف استنكار . إسرائيل إال أخذته فأعتقته 
دهم عليه ؟ وهذا هو نقض امليثاق الذي يتهد) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ( 

باخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب األشد يف اآلخرة مع التهديد اخلفي بأن اهللا ليس غافالً عنه وال 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد .( متجاوزا 

  .   )1() " العذاب وما اهللا بغافل عما تعملون 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                 
      .  ) 88ـ  87/  1( القرآن  ظالليف : انظر  )1(



 

  .السعادة والشقاوة سنة  تطبيقات قرآنية على: لثالث املبحث ا

من األمثلة القرآنية الدالة على هذه السنة ما جاء يف سورة الكهف فيما خيص قصة صاحب 
  . اجلنتني 

ما بِنخلٍ واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناه{قال اهللا تعاىل
  . )1(}كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خلَالَهما نهراـ  وجعلْنا بينهما زرعا

فهما جنتان مثمرتان من الكروم حمفوفتان بسياج من النخيل تتوسطهما الزروع ويتفجر بينهما 
وكلتا اجلنتني آتت مثارها ومل تنقص ومتنع ، ظر البهيج واحليوية الدافعة واملتاع واملال إنه املن، ر 

  .  )2(منه شيئاً 

ومل يكن صاحب اجلنتني مقدراً لنعمة اهللا عليه بل كان مغتراً ا وبطراً على خلق اهللا مبا أويت 
أي . )3(}اوِره أَنا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَراوكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يح{من هذه النعم 

. كثرة املال وعزة النفر : تلك واهللا أمنية الفاجر : قال قتادة . أنا أكثر خدماً وحشماً وولداً 
ظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن وما أَـ  ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفِْسه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبدا{

، لقد خطا بصاحبه ودخل وإياه إحدى اجلنتني  )4(}رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا
وذلك اغتراراً منه ملا رأى ، دخلها وهو ظامل لنفسه بكفره ومترده وتكربه وجتربه وإنكاره املعاد 

ظن أا ال تفىن وال ، ر واألشجار واألار املطردة يف جوانبها وأرجائها فيها من الزروع والثما
وزاد غروره وكربياؤه فأنكر . وذلك لقلة عقله وضعف يقينه باهللا ، تفرغ وال لك وال تتلف 

  . قيام الساعة مث إذا كان هناك معاد فسيجد عند اهللا خرياً منها منقلباً 

                                 
  .  33ـ  32/ ة الكهف سور )1(
  .  ) 2270/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )2(
  .  34/ سورة الكهف  )3(
  .  36ـ  35/ سورة الكهف  )4(



 

لطان واملتاع والثراء أم ما داموا يف هذه الدنيا يف نعيم ورخاء إنه الغرور خييل لذوي اجلاه والس
ونسوا أن هذا النعيم إمنا هو ابتالء هلم  )1(فسيكونون غداً يف يوم القيامة يف مثل ذلك من النعيم

ولكن  )2(}ي أَكْرمنِ فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ رب{وليس كرامة 
قَالَ لَه صاحبه {وعدم االغترار ا ، صاحبه املؤمن أرشده إىل ما جيب عليه من شكر النعمة 

لَّكنا هو اللَّه ربي ـ وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا 
  .  )3(}أُشرِك بِربي أَحدا ولَا

وهذا إنكار وتعظيم ملا وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق اإلنسان من طني وهو 
مث رغبه وحضه على اإلميان بأن يؤمن باهللا وال ، مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني ، آدم 

وال يشرك ، اىل بالوحدانية والربوبية بل يعترف هللا سبحانه وتع، وأن ال يقول مبقالته ، يكفر به 
ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك {مث قال له ، بعبادة ربه أحداً ألن اهللا هو املعبود وحده ال شريك له 

ن يؤتينِ خيرا فَعسى ربي أَـ  رن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَداتا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِن قُلْت ما شاء اللَّه لَ
أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن ـ  من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماء فَتصبِح صعيدا زلَقًا

  .  )4(}تستطيع لَه طَلَبا

هللا هالّ إذ أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها محدت ا: هذا حتضيض وحث على ذلك ؛ أي 
ما شاء اهللا ال قوة إال : ( على ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما مل يعط غريك وقلت 

ما شاء اهللا : من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل : وهلذا قال بعض السلف ) . باهللا 
ء وهو املطر مث حذره من بطش اهللا بأن يرسل على جنته حسباناً من السما. ال قوة إال باهللا 

وهو ضد ، غائراً يف األرض : أو يصبح ماؤها غوراً أي ، املزعج الذي يقلع الزرع واألشجار 
وفجأة ينقلنا السياق .  )5(بلقعاً تراباً أملس ال يلبث فيه قدم : فتصبح صعيداً زلقاً ؛ أي ، النبع 

                                 
  .  ) 2270/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )1(
  .   15/ سورة الفجر  )2(
  .  38ـ  37/ سورة الكهف  )3(
  .  41ـ  39/ سورة الكهف  )4(
  . بتصرف )  23/  3( كثري  ابنتفسري : انظر  )5(



 

واالستكبار إىل هيئة  ومن هيئة البطر، من مشهد النماء واالزدهار إىل مشهد الدمار والبوار 
وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق {فلقد كان ما توقعه املؤمن ، الندم واالستغفار 

  .  )1(}فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا

واجلنة ، لثمر كله مدمر كأا أخذت من كل جانب فلم يسلم منه شيء ا: وهو مشهد كامل 
خاوية على عروشها مهشمة حمطمة وصاحبها يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده 

يعترف اآلن بربوبيته ووحدانيته ومع أنه مل يصرح بكلمة ، الذاهب وهو نادم على إشراكه باهللا 
ة أخرى أرضية غري قيمة اإلميان كان شركاً ينكره اآلن ويستعيذ منه الشرك إال أن اعتزازه بقيم

هنا يتفرد اهللا بالوالية والقدرة فال قوة إال قوته وال نصر إال نصره وثوابه هو . بعد فوات األوان 
ون ولَم تكُن لَّه فئَةٌ ينصرونه من د{)2(الثواب وما يبقى عنده للمرء من خري فهو خري ما يتبقى

  .  )3( }هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْباـ  اللَّه وما كَانَ منتصرا

ومن األمثلة اليت ضرا اهللا عز وجل على كفر النعم وأنه سبب يف عقاب اهللا بزوال النعم 
، يق بعد السعادة والرخاء والسعة ووقوع أصحاب هذا الذنب العظيم يف الشقاء والشدة والض

فلقد كانوا أبناء رجل صاحل ، ما كان من قصة أصحاب اجلنة الوارد ذكرها يف سورة القلم 
فيتصدق على الفقراء واحملتاجني وال حيرمهم ، يعرف قدر نعمة اهللا عليه فيشكر نعم ربه بالعمل 

، إن العيال لكثري وإن املال لقليل : ولكن أبناءه بعده استقلوا نعمة اهللا عليهم وقالوا . حقهم 
وال يستثنون من هذا الثمر ، فحلفوا باهللا ليغدون قبل خروج الناس وليقطعن خنلهم أول الصباح 

فبيتوا نية سوء فعاجلهم رم فبعث عليها ناراً بالليل فاحترقت ، شيئاً للفقراء واملساكني 
  . فصارت سوداء ال مثر فيها وال نفع منها 

فلما رأوها حمترقة ، وما علموا ما حدث جلنتهم ، باح الباكر ضوا لتنفيذ ما خططوا له ويف الص
فاعترفوا بذنوم ، مث علموا أا عقوبة هلم ، قد ضللنا طريق جنتنا فليست هذه هي : قالوا 

                                 
  .  42/ سورة الكهف  )1(
  ) . 2271/  4( القرآن ظالل يف : انظر  )2(
  .  44ـ  43/ سورة الكهف  )3(



 

مث بني سبحانه بعد ذلك أن هذه سنته يف ، وأخذ يلوم بعضهم بعضاً ، ولكن بعد فوات األوان 
  .  )1(ن ال يشكرون نعمة رم وحيرمون منها احملتاجني الذي

إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا {يقول تعاىل مبيناً قصتهم وما حدث هلم 
نيبِحصا مهنرِمصونَـ  لَيثْنتسلَا يـ  و كبن رم فا طَائهلَيع ونَفَطَافمائن مهـ  و تحبفَأَص

فَانطَلَقُوا وهم ـ  أَن اغْدوا علَى حرثكُم إِن كُنتم صارِمنيـ  فَتنادوا مصبِحنيـ  كَالصرِميِ
فَلَما رأَوها ـ  وغَدوا علَى حرد قَادرِينـ  أَن لَّا يدخلَنها الْيوم علَيكُم مسكنيـ  يتخافَتونَ

قَالُوا ـ  قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تسبحونَـ  بلْ نحن محرومونَـ  قَالُوا إِنا لَضالُّونَ
نيما ظَالا كُنا إِننبانَ رحبونَـ  سملَاوتضٍ يعلَى بع مهضعلَ بـ  فَأَقْبا قَالُوا يا كُنا إِنلَنيا و

نيونَـ  طَاغباغا رنبا إِلَى را إِنهنا مريا خلَندبا أَن ينبى رسـ  ع ةرالْآخ ذَابلَعو ذَابالْع ككَذَل
  .   )2(} أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ

بأن رأينـا  ، ما سبق بيانه يف هذه السنة وإذا ختلف وقوع هذه السنة أو رأينا يف الواقع خالف 
فقد يكون ذلك ابـتالًء  ، توفر السعادة املادية عند من مل تتوفر فيهم أسباب هذه السعادة مثالً 

وهي يف الواقع ليست سعادة حقيقية يف الظاهر والباطن ملصاحبتها الكثري من اهلمـوم  ، هلؤالء 
فراد تلك اتمعات إىل اللجـوء إىل األدويـة   والقلق واالضطراب واحلرية مما حدا بكثري من أ

ورمبا أدى م ذلك إىل االنتهاء من حيام بالكليـة بـاللجوء إىل   ، املهدئة واألطباء النفسيني 
مع ، مثالً  ةولعل ذلك يتضح بالنظر إىل عدد حاالت االنتحار يف البالد االسكندينافي. االنتحار 

 .     عدالت يف العامل أن دخل الفرد فيها يعترب من أكثر امل

  
  
  
  

                                 
  . ) 56/  2(  زاد املسري يف علم التفسري: انظر  )1(
  .   33ـ  17/ سورة القلم  )2(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :أهم النتائج والتوصيات 

  : خلصت من هذا البحث إىل النتائج التالية 

أن تغيري اهللا حلالة الناس ال تكون نتيجة لتغيري مجيع الناس حلالتهم فحسب ؛ بل قد  .1
عضهم دون بعض ؛ حىت لو كان هذا حيصل التغيري اإلهلي بسبب التغيري احلاصل من ب

وهؤالء يف كل وقت وحني ؛ هم الذين تنتقل م احلضـارات مـن   . البعض قليالً 
وإذا نظرنا إىل كل ، أطوار الضعف والذلة واهلوان إىل أطوار العزة واملنعة والسيادة 

احلركات ـ إسالمية أو غري إسالمية ـ اليت قدر هلا أن تغري حركـة التـاريخ وأن     
بدل واقع الناس فإننا جند أا قامت على أكتاف نفر قليلني هم أهل الصرب والتحمل ت

كما كان النفر الذين مع طالوت عليه السالم حيث بني اهللا عز وجل لنا صـربهم  
فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمـن  {وحتملهم يف قوله تعاىل 



 

نواْ مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِالَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممي ونم سفَلَي هنم رِبش ه
  ـالُوتبِج مـوا الْيقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن هعواْ منآم ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم مهنيالً مإِالَّ قَل 

الو ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن فكَم م الَقُو اللّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هنودج لّه
ابِرِينالص عم اللّهوكما كان النفر الذين مع موسى عليه السالم فقد كانوا ،  )1(} و

مته ونار عشريم اليت هـددت يف  قلة كذلك وقعت بني نارين ـ نار فرعون وطغ 
مصاحلها وأرزاقها إن هي مل تقنع أبناءها عن االبتعاد عن موسى عليه السالم ـ قال  

فَما آمن لموسى إِالَّ ذُريةٌ من قَومه علَى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَن يفْتنهم {تعاىل 
 . )2(} اَألرضِ وإِنه لَمن الْمسرِفني وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ في

كما جيب أن تتوافر يف هذه القلة اليت يتحقق ا التغيري صفات معينة على رأسـها   .2
 .اإلميان العميق باهللا إضافة إىل اإلعداد اجليد للتغيري والتنظيم احملكم والتخطيط الدقيق

نني الكونية اليت جعلها اهللا تعـاىل يف  القوا: أن السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات هي  .3
تبدل أحوال الناس وأمورهم إىل األحسن أو األسوأ حبسب ما يصدر منـهم وفـق   

 .علمه سبحانه وإرادته وحكمته 

، بيان عناية القرآن الكرمي بالسنن اإلهلية عناية فائقة تتضح من تعدد أساليبه يف بياا  .4
ة جييء ا بأسلوب غري مباشر ؛ يفهم من وتار، فتارة يصرح بالسنة بأسلوب مباشر 

، وذلك بترتيب نتيجة ما بناًء على شرط معني أو خرب معـني  ، اآلية داللة وفحوى 
قصة معينة أو يف احلديث عن شأن من شؤون الكفار أو األمم  يف سياقأو بذكرها 

 .السابقة 

  :  كما تبني يل أن السنن اإلهلية تتميز خبصائص عديدة ؛ من أمهها  .5

                                 
  .  249/ سورة القرة  )1(
  .  83/ سورة يونس  )2(



 

، أن السنن اإلهلية ثابتة ال تتغري وال تتبدل وال تتأثر بعوامل الزمان واملكـان   •
وذلك كي تنضبط املوازين وتستقر معايري احلكم على األشـياء واملواقـف   

 . واألحداث والرجال 

كما أا متتاز بالشمول والعموم فهي تشمل كل البشر بال استثناء وال تفريق  •
 .وال حماباة 

 لما وجدت الظروف املناسبة مكاناً وزماناً وأشخاصاً وأفكاراًوهي تتكرر ك •

أن كيفية االستفادة من السنن اإلهلية يف التغيري تعتمد اعتماداً كلياً على قانون السببية . 6
كما أا تعتمد على قانون التهيئة ، املتمثل يف ربط األسباب مبسبباا ووجوب األخذ ا 

بشرط أن تتوفر هلذه األسـباب  ، يقع ا ما أراده من أمور  وهو ما هيأه اهللا من أسباب
ولكنه يف الوقت ذاته ال يتوجه . شروط عملها وأن تنتفي عنها املوانع املعيقة هلذا العمل 

وبذلك يتبني لنا أن اهللا . إىل هذه األسباب بالعبادة حبيث يعتقد فيها أا مستقلة بالفعل 
قانون ( سلمني على وجه اخلصوص ـ أن يتخذوا من  أراد من خلقه عموماً ـ ومن امل 

أصالً يتعاملون على أساسه وهم ميارسون حيام مع الكـون  ) السببية وقانون التهيئة 
وهو أن يكون راسخاً يف قلب األمة أن األسباب من خلق ، ومع األحياء بشرط واحد 

هلـا ؛ إذ لـيس مـن     وأن اصطناعها ال يكون عبادة، وأننا مأمورون باألخذ ا ، اهللا 
  .الضرورة أن تفضي م هذه األسباب إىل نتائجها 

وإن من أهم ما أوصي به أن يعمل العلماء والدعاة واملفكرون وأهل الرأي يف األمة . 7
على نشر وإذاعة هذه السنن بني الناس وجعلها ثقافة عامة يف اتمع وتربية الناس عليها 

ولن يتم ذلك إال إذا تضافرت كل . حركة الناس ا  حىت تنضبط، وتذكريهم الدائم ا 
كما جيب عليهم بث روح التفاؤل واألمل بأن . اجلهود يف كافة ااالت لتحقيق ذلك 

وكذلك تقدمي النماذج املشرقة اليت تصلح أن ، تغيري واقع األمة أمر ممكن غري مستحيل 
  .يقتدي ا الناس ويلتفوا حوهلا 



 

، هو إال جهد بسيط يف بيان أسباب حتقيق بعض السنن اإلهلية  وإن هذا البحث ما. 8
لـذا  ، حيث أين مل أستوف كل السنن اإلهلية وإمنا حبثت يف العام منها ، ونقطة يف حبر 

فإين أهيب بالدارسني والباحثني أن يكملوا املسرية ويبحثوا يف هـذه السـنن وغريهـا    
معرفتها ومعرفة أسباب حتققها حاجـة  ويستكشفوا أغوارها وذلك ألن حاجة األمة إىل 

كُنتم خيـر أُمـة   {ماسة ؛ كي تستعيد مكانتها املرموقة اليت أرادها اهللا هلا حينما قال 
أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمـن أَهـلُ   

واهللا املوفق واهلادي .  )1(} انَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَالْكتابِ لَكَ
  .     إىل سواء السبيل 

  

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . 110/ مران سورة آل ع )1(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  ســـورة الفــــــاحتــــة

92ـ  76  6  }هدنا الصراطَ املُستقيما{
}الِّنيالَ الضو لَيهِموبِ عغَريِ املَغض لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذر127  7  }ص  

 ســــورة البـقــــرة
       106  5-1  }أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون { إىل قوله تعاىل } أمل  {
  260  12  } ال إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن الَّ يشعرونَأَ{
  121  18  }صم بكْم عمي فَهم الَ يرجِعونَ{
  188  21  }يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ{



 

}عي جاءالَّذاء بِنمالساشاً ورف ضاَألر 311ـ50  22 }.....لَ لَكُم
} ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونين آمرِ الَّذشب294  25  }......و  
}اس يعاً ثُممضِ جي اَألرا فلَكُم م لَقي خالَّذ واء همى إِلَى السو292  29  }.....ت  
  82  30  } .....وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً {
250ـ 88  39-38  }.....والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا ـفَالَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ{
  247  41  } ...بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه والَ تشترواْ بِآياتي  وآمنواْ{
  342  57  }.....وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى {
}الْح اكصعرِب با اضناًفَقُلْنيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَانفَج ر53  60  }ج  
  245  62  } ...إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والنصارى والصابِئني من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ {
  385  85  }.....يقاً منكُم من ديارِهم ثُم أَنتم هؤالء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِ{
  145  86  }فَالَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينصرونَ{
  146  107 }وما لَكُم من دون اللّه من ولي والَ نصريٍ{
  211  109  }....نِكُم كُفَّاراً ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميا{
  44  118 }....وقَالَ الَّذين الَ يعلَمونَ لَوالَ يكَلِّمنا اللّه أَو تأْتينا آيةٌ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  219  119  }إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشريا ونذيرا {
}ضرت لَنومهلَّتم بِعتى تتى حارصال النو ودهالْي كن99-92  120  }.....ى ع  
} اترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونا آملَدذَا بَلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبـ273  126  }....و

325  
  383  130  }سفه نفْسه ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِالَّ من{
  265  143  } ...وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ {
}ابِعٍ قبِت ا أَنتمو كلَتبواْ قبِعا تم ةبِكُلِّ آي ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ تيأَت نلَئو مهلَت99  145  }....ب   
} نكُموالً مسر يكُما فلْنسا أَري { إىل قوله } كَمواْ لكُراشو كُمونِي أَذْكُرـ151  }....فَاذْكُر

152  
368  



 

}اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نقْصٍ منوعِ والْجو وفالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَن246ـ30  155  }.... و
  63  164  }وما أَنزلَ اللّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها{
-168  }... إِنما يأْمركُم بِالسوِء{إىل قوله } يا أَيها الناس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً {

169  
127  

  146  107 }من دون اهللا من ويل وال نصريوما لكم{
  121  171  }ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما الَ يسمع إِالَّ دعاء ونِداء{

إِي مإِن كُنت لّهواْ لكُراشو اكُمقْنزا رم اتبن طَيواْ كُلُواْ منآم ينا الَّذها أَيونَيدبعت 369  172  }اه  
-178 }..ولَكُم في الْقصاصِ {إىل قوله }يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى{

179  
271  

ـ247  182  }فَمن خاف من موصٍ جنفًا{
249  

}آنُ هالْقُر يهأُنزِلَ ف يانَ الَّذضمر رهش قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ وى لِّلن91 -10  185  }د 
} انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س374  186  }....و  
  312  188  }....الْحكَّامِوالَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى{
}حالْم بحي اْ إِنَّ اللّهوِسنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيالَ تو بِيلِ اللّهي سقُواْ فأَنفو166  195 }ِسنِني  
}بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهد77  213 }....فَه  
} لَّكُم رش وهئًا ويواْ شبحى أَن تسعو لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسع64  216  }...و  
  211  217  }والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  ـة اآليــــــــــــــــ
ـ246  }..تلْك آيات اللّه نتلُوها{إىل قوله}...أَلَم تر إِلَى الْمِإل من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى{

252  
159  

   10  253  } ولكن اهللا يفعل ما يريد { 
}اتاومي السا فم لَّه موالَ نةٌ ونس ذُهأْخضِ الَ تي اَألرا فم2  255   }و  
} مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ يلو 312  257  } ...اللّه  



 

}هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع 4  259 }فَانظُر  
}نآم ينا الَّذها أَيي متبا كَسم اتبن طَيقُواْ م310  267  } ....واْ أَنف  
  127  268  }...الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً {
}يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤن يماء وشن يةَ مكْمي الْحؤتا  يريا كَثريـ296  269  }...خ

300  
  78  272  }لَّيس علَيك هداهم ولَكن اللّه يهدي من يشاء{
  311  275 }وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا{
}اْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينكَاةَ لَإِنَّ الَّذمهرأَج م245  277  } ....ه  
}اللّه وددا حيمقافَا أَالَّ يخ249  299  }إِالَّ أَن ي  

  ســـورة آل عـمــــــــــــران 
} اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ و245  7  } ....ه  
}ت لْكالْم كالم ماء قُلِ اللَّهشن تم لْكي الْمتارِ  {إىل قوله } ؤهي الْنلَ فاللَّي جول292 27ـ  26 } ... ت  
} نِنيمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذخت138  28  }....الَّ ي  
}ا حاتبا نهتأَنبنٍ وسولٍ حا بِقَبهبا رلَهقَبا فَتكَرِيا زكَفَّلَها ون305  37  }....س  
}كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ مت طَّآئد216  69 }و  
} قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِمي دعواْ با كَفَرمقَو ي اللّهدهي ف78  86  }....كَي  
  309  92  }تنفقُواْ مما تحبونَ وما تنفقُواْ من شيٍء فَإِنَّ اللّه بِه عليم لَن تنالُواْ الْبِر حتى{
  273  97} ....فيه آيات بينات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آمنا وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ {
}آم ينا الَّذها أَيواْ فَرِيقًا ييعطاْ إِن تولَى {إىل قوله }نتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَي100  }... و-

101  
108  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
}إِذْ كُنت كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرقُواْ وفَرالَ تا ويعمج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعاءودأَع ـ109  103  } ...م

174  
  189  120  }....إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها{



 

}يملع يعمس اللّهالِ وتلْقل دقَاعم نِنيمؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَد171  121  }و  
ـ124  } ...للْمؤمنِني أَلَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَالَثَة آالَف  إِذْ تقُولُ{

125  
188  

} كُم بِهقُلُوب نئطْمتلو ى لَكُمرشإِالَّ ب اللّه لَهعا جم146  126  }...و  
  356  132 }وأَطيعواْ اللّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ{
} كَذَّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني اَألرواْ ففَِسري ننس كُملن قَبم لَتخ 67ـ22  137  }قَد  
}نيقتظَةٌ لِّلْمعومى ودهاسِ وانٌ لِّلنيذَا ب39  138 }ه  
-140  }... وليمحص اللّه الَّذين آمنواْ{إىل قوله}لُهإِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْ{

141  
154ـ44

  371  145  }وسنجزِي الشاكرِين..........وما كان لنفس أن متوت {
}بِيلِ اللّهي سف مهابا أَصمواْ لنها وفَم ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نن مكَأَي179  146  }.... و  
  182  147  }....وما كَانَ قَولَهم إِالَّ أَن قَالُواْ ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا {
175ـ40  152  } ....ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى إِذَا فَشلْتم وتنازعتم في {
  172  159  }وشاوِرهم في اَألمرِ{
} لَكُم بفَالَ غَال اللّه كُمرنص146  160  }إِن ي  
}فُِسكُمأَن ندع نم وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصكُم متابا أَصلَم40  165  }أَو  
ـ169  } .... الَّذين قَالَ لَهم الناس{إىل قوله}ذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتاوالَ تحسبن الَّ{

173  
ـ194
290  

}نِنيمؤم مإِن كُنت افُونخو مافُوهخفَالَ ت اءهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَلمـ246  175  }إِن
247  

} ا كَانَ اللّهمبِويلَى الْغع كُمعطْلي51  179  }ل  
}اتنيي بِالْبلن قَبلٌ مسر اءكُمج 203  183  }قُلْ قَد  
} كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو أَنفُِسكُمو كُمالوي أَمنَّ فلَوب189  186  }...لَت  
} لْقِ السي خلِ إِنَّ فاللَّي الَفتاخضِ واَألرو اتاوونَ اللّه{إىل قوله}مذْكُري ين102ـ190  }...َ الَّذ  



 

191  
رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 

}ي الْبِالَدواْ فكَفَر ينالَّذ قَلُّبت كنرغـ  الَ ي منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتمادهالْم بِئْسـ196  }و
197  

230  

  180  200  }يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ{

  ســـورة النـســـــــاء
  249  3 }وإِنْ خفْتم أَالَّ تقِْسطُواْ في الْيتامى{
  291  5  }...السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً  والَ تؤتواْ{
}وفرعأْكُلْ بِالْما فَلْيرين كَانَ فَقمو ففعتسا فَلْين كَانَ غَنِيم312  6  }و  
}أْكُلُونَ فا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي يناإِنَّ الَّذريعنَ سلَوصيسا وارن طُونِهِم312  10  }ي ب  
  355  16  } ...يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ {
  64  19  }فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه فيه خيرا كَثريا{
}يمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو كُملن قَبم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللّه رِيد22 -10  28-26  }ي 
  247  35  } ...وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها {
  212  51  }ويقُولُونَ للَّذين كَفَرواْ هؤالء أَهدى من الَّذين آمنواْ سبِيالً{
  364  58  }...إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ {
}يعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو 174  59  }...واْ اللّه  
  365  66  } ...ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ من ديارِكُم ما فَعلُوه إِالَّ قَليلٌ{
  207  72  }...إِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللّه علَي وإِنَّ منكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَ{
}اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي ن8  80  }م  
ـ173  83  }...وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ {

246  
  207  95  }....يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللّه  الَّ{
  182  104  }...والَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ {



 

  203  105  }زلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّهإِنا أَن{
} نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعن بولَ مسقِ الراقشن يم112ـ98  115  }....و

رقم الصفحة  ةرقم اآلي  اآليـــــــــــــــــة 
} مهنرآلمامِ وعآذَانَ اَألن كُنتبفَلَي مهنرآلمو مهنينُألمو مهلَّنُألض124  119  }...و  
  127  120  }يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرورا{
}بِه زجوًءا يلْ سمعن يأُنثَى {ولهإىل ق}م ن ذَكَرٍ أَوم اتحالالص نلْ ممعن يمـ123  }...و

124   
38  ،147

  247  128  } ...وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَالَ جناْح علَيهِما{
}و منتآمو متكَرإِن ش ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا ياميملا عراكش 371  147  } كَانَ اللّه  
}ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ نا {إىل قوله}فَبِظُلْمٍ مبالر مهذأَخـ160  }...و

161  
342 ،
385  

  245  162} ..بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك لَّكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ{
 89،  83  165  }...رسالً مبشرِين ومنذرِين لئَالَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ {

  ســـورة الـمــــائـــدة
}و مالْدةُ وتيالْم كُملَيع تمرنِقَةُ حخنالْمو بِه رِ اللّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ م217ـ61  3  }...لَح
} ملُّ لَّهح كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موـ294  5 -4  }...الْي

393  
  10   6  } ... من حرج  ما يريد اهللا ليجعل عليكم{ 
356ـ63  16  }يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السالَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ{ 
} ابالْب هِملَيلُواْ عخا ادهِملَيع اللّه معافُونَ أَنخي ينالَّذ نم الَنج182  23  }....قَالَ ر  
  269  33  } ....إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسادا {
} يمكح زِيزع اللّهو اللّه نكَاالً ما نبا كَساء بِمزا جمهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسـ270  38 } و

312  
  90  44  }...إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا{



 

} اهنيآتو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لدصم ميرنِ مى ابيسبِع ملَى آثَارِها عنقَفَّي90  46  }...و  
  90  48  } لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا{ 
}ماءهوأَه بِعتالَ تو لَ اللّهآ أَنزم بِمهنيكُم باح أَن{إىل قوله}و ةيلاهالْج كْم383 50ـ  49  } ...أَفَح  
}ذُواْ الْيختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيىيارصالنو ودي قُلُوبِهِم {إىل قوله}هف ينى الَّذرـ109  52-51 }....فَت

208  
  250  54  }والَ يخافُونَ لَومةَ آلئمٍ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  227  56 }فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ{
}واْ التأَقَام مهأَن لَوو هِمبن را أُنزِلَ إِلَيهِم مميلَ واِإلجناةَ ور318  66  }....و  
  244  69  } ...إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والصابِؤونَ والنصارى من آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ{
}ينةً لِّلَّذاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدكُواْ لَترأَش ينالَّذو ودهواْ الْين211  82  }آم  
  294  88  }وكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حالَالً طَيبا واتقُواْ اللّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ{
}اَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رما الْخمواْ إِننآم ينا الَّذها أَيي 312  90  }...الَم  

  ســـورة األنـعــام
  230  6  }....أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في اَألرضِ {
  201  34  }...ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا {
 78،  75  35  }...وإِن كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَن تبتغي نفَقًا في اَألرضِ {
} لْهلضي إِ اللّهشن يم اتي الظُّلُمف كْمبو ما صناتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذ75  39  }...و  
  314  44  }ذُكِّرواْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍءفَلَما نسواْ ما {
  136  68  }...وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ {
  136  70  }...الدنيا وذَرِ الَّذين اتخذُواْ دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ {
  254  82 -81  }...الَّذين آمنواْ {إىل قوله}وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم{
  118  105  }وكَذَلك نصرف اآليات وليقُولُواْ درست ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ{



 

  112  110 )يؤمنوا به أول مرةملدم وأبصارهم كماونقلب أفئ(
  162  114  }أَفَغير اللّه أَبتغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم الْكتاب مفَصالً{
}هاتمكَللِ لدبالً الَّ مدعقًا ودص كبر تمكَل تمت36  115  }و  
  98ـ95  125  }....ه أَن يهديه يشرح صدره لِإلسالَمِ ومن يرِد أَن يضلَّه فَمن يرِد اللّ{
  161  129 }وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَانواْ يكِْسبونَ{
}ا غَافلُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهم كبكُن ري أَن لَّم ك89  131  }لُونَذَل  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
}اتوشرعم رغَيو اتوشرعم اتنأَ جي أَنشالَّذ وهولَةً {إىل قوله}ومامِ حعاَألن نم141 }...و-

142  
293  

  385  146  }...رِ والْغنمِوعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَ{
  128  148  } ...سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا {
} هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ ه91  153  }....و  
}واكُما آتي مف كُملُوبلِّي اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَع48  165  }ر  

  ســورة األعــراف
  124  17 -14  }....ثُم آلتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم {إىل قوله }قَالَ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ{
  130  28  }....فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها وإِذَا فَعلُواْ {
}ينالد لَه نيصلخم وهعاد375  29  }و  
  86  30  }...إِنهم اتخذُوا الشياطني أَولياء من دون اللّه  فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضالَلَةُ{
} ارهاَألن هِمتحن ترِي مجلٍّ تغ نم مورِهدي صا فا منعزن77  43  }...و  
  56  64  }فَكَذَّبوه فَأَجنَيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا{
  82  65  }م من إِلَه غَيره أَفَالَ تتقُونَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُ{
313ـ 30  96  }...ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ {
}مآئن مهاتاً ويا بنأْسب مهيأْتى أَن يلُ الْقُرأَه ن{إىل قوله}ونَأَفَأَم اللّه كْرواْ من272  99 -97  }...أَفَأَم  



 

-101  }...وما وجدنا َألكْثَرِهم من {إىل قوله }تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبآئها{
102  

45  

}الَفخ نلَكُم مجأَرو كُميدأَي ن{إىل قوله  }..ُألقَطِّعم منقا تمواتا بِآينا إِالَّ أَنْ آم124 } ..ن-
126  

194  

} هادبع ناء مشن يا مورِثُهي لّهل ضواْ إِنَّ اَألربِراصو وا بِاللّهينعتاس همقَوى لوس186ـ72  128 }...قَالَ م
  233  129  }رضِ فَينظُر كَيف تعملُونَعسى ربكُم أَن يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في اَأل{
}قرِ الْحيضِ بِغي اَألرونَ فركَبتي ينالَّذ ياتآي نع رِفأَص123  146  }....س  
}هِملَيع تي كَاناَألغْالَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضي356  157  }و  
}هةٌ يى أُموسمِ من قَوملُونَودعي بِهو قونَ بِالْح319  159  }د  
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  383  167  }لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء الْعذَابِ {
}مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبذَ رإِذْ أَخلَى  وع مهدهأَش120ـ82  172  }...و
-175  }...لَو شئْنا لَرفَعناه بِها و{إىل قوله}واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها{

176  
384ـ47

  120  179  }...لُوب الَّ يفْقَهونَ بِها ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن واِإلنسِ لَهم قُ{
  261  201  } إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ{
}دلِ بِالْغالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخعاً ورضت فِْسكي نف كباذْكُر رالِواآلصو 246  205  } ...و  

  ســورة األنـفــال
}رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل احلَق قحأَن ي اللّه رِيدي{إىل قوله}و قالْح قحي149  8 -7  }....ل  
} لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتس{إىل قوله}إِذْ تبي روحإِذْ يكُمعي مأَن كَةآلئإِلَى الْم 54,55,5  12 -9 }ك

6   
  176  16 -15  }...َمن يولِّهِم يومئذ دبره {إىل قوله}يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً{
}ا رمو ملَهقَت اللّه نلَكو ملُوهقْتت ىفَلَممر اللّه نلَكو تيمإِذْ ر تي147  17  }م  
  356  20  }يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ{



 

  121  23  }وهم معرِضونَولَو علم اللّه فيهِم خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ{
} يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لجِيبتواْ اسنآم ينا الَّذها أَي364  24  }...ي  
  32  25  }عقَابِواتقُواْ فتنةً الَّ تصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد الْ{
  337  26  }ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ{
  244  27  }يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ {
  48ـ31  29  }...واْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم يِا أَيها الَّذين آمنواْ إَن تتقُ{
}رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرمي217  30  }و  
}يهِمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهم37  33  }و  
  167  36  }...أَموالَهم ليصدواْ عن سبِيلِ اللّه  إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ{
  22  38  }قُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألولنيِ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
}والْم منِعريصالن منِع144  40  }لَى و  
  168  41  }...واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى {
} متعازنلَتو ملْتا لَّفَشريكَث ماكَهأَر لَويالً وقَل كامني مف اللّه مرِيكَهرِ إِذْ يي اَألم176  43  }...ف  
174ـ69  46ـ45 }وأَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تنازعواْ{إىل قوله}...يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ{
  14  53 }ذلك بأن اهللا مل يكن مغريا نعمة  {
}يغم كي لَم بِأَنَّ اللّه كذَلا بِأَنفُِسهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعا ن15، 14  53  }ر  
} كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَع163  60  }...و  
}كبسح بِيا النها أَيي {إىل قوله}اللّه نكُمع اللّه فَّف178ـ69  66 -64  }....اآلنَ خ
} بِيلِ اللّهي سف أَنفُِسهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجواْ وراجهواْ ونآم ين390  72  }....إِنَّ الَّذ  
  214  73  }ن فتنةٌ في اَألرضِ وفَساد كَبِريوالَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعضٍ إِالَّ تفْعلُوه تكُ{
ـ333  74  }...والَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونصرواْ{

391  



 

  ســورة الـتــوبــة
}هولسر ندعو اللّه ندع دهع نيرِكشلْمكُونُ لي فكَي ينإِالَّ الَّذ جِدسالْم ندع مدتاه264  7 }  ..ع  
}هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوه147  14  }قَات  
} أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجهواْ ونآم ين391  20  }....الَّذ  
  110  24 }..قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها {
ـ236  27 -25 }...ثُم يتوب اللّه من بعد ذَلك{إىل قوله}لَقَد نصركُم اللّه في مواطن كَثرية ويوم حنينٍ{

261  
ـ286  28 }..ياأَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَالَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا{

305  
}متإِالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه ورواْ نؤطْفونَ أَن يرِيدونَيرالْكَاف كَرِه لَوو هور217  32  }ن  
}رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللّه79  37  }و  
  205  38  }...يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَى اَألرضِ {
}ل نكع فَا اللّهعبِنيالْكَاذ لَمعتقُواْ ودص ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه نتأَذ 207  43  }م  
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  166  52 }قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِالَّ إِحدى الْحسنيينِ{
}الْماء ولْفُقَرل قَاتدا الصمقَابِ إِني الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واك167  60  }...س  
  293  72  }....وعد اللّه الْمؤمنِني والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها {
  227  109  }....وى من اللّه ورِضوان خير أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْ{
  122  115  }...وما كَانَ اللّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ {

  ســورة يــونــس
}ا وينالد ياةواْ بِالْحضرا وقَاءنونَ لجرالَ ي يناإَنَّ الَّذواْ بِهأَن133  8 -7  }....اطْم  
} انِهِمبِإِمي مهبر يهِمدهي اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ين106 -77  9  }....إِنَّ الَّذ
  99  32  }فَماذَا بعد الْحق إِالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ{
  40  44  }ا ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَإِنَّ اللّه الَ يظْلم الناس شيئً{



 

105 -91  57  }....يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ {
جا يمم ريخ وواْ هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرو لِ اللّهونَقُلْ بِفَضع357  58  }م  

  260  61  }...وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن والَ تعملُونَ من عملٍ {
259ـ71  63 -62  }أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ ـ الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ{
ـ219  64 -63 }....لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة ـذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَالَّ{

260  
} مهجِعرا منإِلَي ا ثُميني الدف اعتونَ ـ محفْلالَ ي بالْكَذ لَى اللّهونَ عرفْتي ين325  70 -69 }...إِنَّ الَّذ  
}اتواْ بِآيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرو فالَئخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف هعن ممو اهنيجفَن وهافَكَذَّب56  73  }ن  
} مهنفْتأَن ي هِملَئمنَ ووعرن فم فولَى خع همن قَوةٌ ميى إِالَّ ذُروسمل نا آم389  83  }...فَم  
  255  98  }...فَلَوالَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِالَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ{
}نِنيمؤواْ مكُونى يتح اسالن كْرِهت 78  99  }أَفَأَنت  
  133  101 }وما تغنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ الَّ يؤمنونَ{
}هِملن قَباْ ملَوخ ينامِ الَّذثْلَ أَيونَ إِالَّ مرظنتلْ يا {إىل قوله}فَهلَنسي رجنن ـ102  }....ثُم

103  
41  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  80  108  }يضلُّ علَيها فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما{

  ســورة هـــود
  323  3  }.....وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى { 
301ـ51  6  }...وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها { 
  10  34 }...وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم{
} لَكأَهنِ وينِ اثْنيجون كُلٍّ زا ميهلْ فما احقُلْن ورنالت فَارا ونراء أَمى إِذَا جت56  40  }...ح  
} كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتبا ونالَمٍ مبِطْ بِساه وحا نيلَ ي314  48  }....ق  
  45ـ31  49  }...الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك من قَبلِ هذَا تلْك من أَنباء {
  322  52  }....ويا قَومِ استغفرواْ ربكُم ثُم توبواْ إِلَيه يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا {



 

}اتواْ بِآيدحج ادع لْكتونِيدارٍ عبكُلِّ ج رواْ أَمعباتو لَهساْ روصعو هِمب140  59  }ر  
}هعواْ منآم ينالَّذا وودا هنيجا ننراء أَما جلَمةً {إىل قوله}ونا لَعينالد هذي هواْ فبِعأُت131  60 -58 }...و  
}سا را لُوطُ إِنلِ قَالُواْ ياللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس كلُواْ إِلَيصلَن ي كب55  81  }...لُ ر  
  299  88  }قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينة من ربي ورزقَنِي منه رِزقًا حسنا{
}ي أَن يقَاقش كُمنرِمجمِ الَ يا قَويوحٍ ون مقَو ابا أَصثْلُ مكُم ميب45  89  }...ص  
}كلَيع هقُصى ناء الْقُرأَنب نم ك{إىل قوله}ذَل افخ نةً لِّمآلي كي ذَل100  }...إِنَّ ف-

103  
326ـ 41

}مالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجواْ فَفدعس ينا الَّذأَمو ضاَألرو اتـ294  108  }....او
349  

  44  109  }....فَالَ تك في مرية مما يعبد هؤالء ما يعبدونَ إِالَّ كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ {
}ريصلُونَ بمعا تبِم هاْ إِنوطْغالَ تو كعم ابن تمو ترا أُمكَم مقت264  112  } فَاس  
-118  }إِالَّ من رحم ربك ولذَلك خلَقَهم {إىل قوله}ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً{

119  
156  

}هلَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه راَألم عجري هإِلَيضِ واَألرو اتاومالس بغَي لّهل63  123  }و  

  ســورة يــوســف
  81  8  }إن أبانا لفي ضالل مبني  {

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
} ا فَأَكَلَهناعتم ندع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَب243  17  } ...قَالُواْ ي  
}لَكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهونَولَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر 210  21  }ن  
  113  24  )كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني  (
  81  30  }قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل مبني  {
}ارالْقَه داحالْو أَمِ اللّه ريقُونَ خفَرتم ابب376  39 }أَأَر  
}رزأْكُلُونَقَالَ تا تميالً مإِالَّ قَل هلنبي سف وهفَذَر مدتصا حا فَمأَبد نِنيس عبونَ س392  47  }ع  
  219  87  }والَ تيأَسواْ من روحِ اللّه إِنه الَ ييأَس من روحِ اللّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ{



 

  81  95 }إنك لفي ضاللك القدمي{
  244  106  } وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِالَّ وهم مشرِكُونَ{
  228  109  }....وما أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى {
  185  110  }...اْ جاءهم نصرنا فَنجي من نشاء حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذبو{
  4  111 }لقد كان يف قصصهم عربة{
  46 -4  111  }...لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْترى {

  ســورة الــرعــد
112ـ78  7  }زِلَ علَيه آيةٌ من ربه إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَوآل أُن{
}فُِسهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغالَ ي 14  11  }إِنَّ اللّه  
}هيفَتخ نكَةُ مالَئالْم249  13  }و  
  150  17 -16  }...أَنزلَ من السماء ماء {إىل قوله}وهو الْواحد الْقَهار قُلِ اللّه خالق كُلِّ شيٍء {
  323  21  }والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء احلسابِ{
  324  25  }...ثَاقه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ والَّذين ينقُضونَ عهد اللّه من بعد مي{
  304  26  }...اللّه يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقَدر وفَرِحواْ بِالْحياة الدنيا {
}كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئطْمتواْ ونآم ين{إىل قوله}الَّذنآم ينالَّذ اتحاللُواْ الصمع352  29 -28  }...واْ و  
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 } مارِهن دا ملُّ قَرِيبحت ةٌ أَوواْ قَارِععنا صم بِمهيبصواْ تكَفَر ينالُ الَّذزالَ ي377  31  }....و  
}هِملن قَبم ينالَّذ كَرم قَدفْسٍ وكُلُّ ن كِْسبا تم لَمعا ييعمج كْرالْم لّه217  42 }....فَل  

  ســورة إبــراهيــم
}ك هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنأَنز اب91  1  }....ت  
}متكَرن شلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تويددذَابِي لَشإِنَّ ع متن كَفَرلَئو كُمنـ337  7  }َألزِيد

372  
  95  12 }....وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى اللّه وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا {



 

} إِنَّ اللّه راَألم يا قُضطَانُ لَميقَالَ الشو كُملَفْتفَأَخ كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعـ124  22  }....و
137  

  87  27 }ويضلُّ اللّه الظَّالمني ويفْعلُ اللّه ما يشاء{
}ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ {إىل قوله}اللّه وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتـ291  34 -32  }....و

298  
  274  36 -35  }....رب إِنهن أَضلَلْن كَثريا{إىل قوله}وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا{

  ســورة احلجــر
}نيلعِ اَألويي شف كلن قَبا ملْنسأَر لَقَد{إىل قوله}وونَ بِهنمؤ23 -13  13 -11  } ....الَ ي 
}ونزوٍء مين كُلِّ شا ميها فنتأَنبو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضاَألر311  19  }و  
}نيازِقبِر لَه متن لَّسم291  20  }و  
  124  40 -39  }منهم الْمخلَصني إِالَّ عبادك {إىل قوله}قَالَ رب بِمآ أَغْويتنِي ُألزينن لَهم في اَألرضِ{
  219  56  }قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِالَّ الضآلُّونَ{
}مهاربأَد بِعاتلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَه{إىل قوله}فَأَس راَألم كذَل ها إِلَينيقَض55  66 -65  }....و  
} دباعونيقالْي كيأْتى يتح كب188  99  }ر  

  ســورة النـحــل
 }نيعمأَج اكُمداَء لَهش لَوو رائا جهنمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهع89 -87  9  } و 
 87 -84  36  }...اغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّ{
}رِيناصن نم ما لَهملُّ وضن يي مدهالَ ي فَإِنَّ اللّه ماهدلَى هع رِصح85  37  } إِن ت  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
يمحر وفلَرؤ كُمبفَإِنَّ ر فوخلَى تع مذَهأْخي 249  47  }أَو  

  247  67  } ...ومن ثَمرات النخيلِ واَألعنابِ تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَلك آليةً{
} هِمقي رِزآدلُواْ بِرفُض ينا الَّذقِ فَمزي الْرضٍ فعلَى بع كُمضعلَ بفَض اللّه296  71  }....و  
}ج اللّهةً وفَدحو نِنياجِكُم بوأَز نلَ لَكُم معجا واجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم م293  72  }...ع  
  291  73  }ويعبدونَ من دون اللّه ما الَ يملك لَهم رِزقًا{



 

  305  75  }....رزقْناه منا رِزقًا حسنا ضرب اللّه مثَالً عبدا مملُوكًا الَّ يقْدر علَى شيٍء ومن{
} عمالْس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعالَ ت كُماتهأُم طُونن بكُم مجرأَخ اللّه367  78  } ....و  
  292  81 -80  }....لَق ظالَالً واللّه جعلَ لَكُم مما خ{إىل قوله }واللّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا{
}نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شانيبت ابتالْك كلَيا علْنزن218ـ 67  89  }و
  75  93  }....ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولكن يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء {
333ـ94  97  }....من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً {
}رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي أَنَّ اللّهو ةرلَى اآلخا عيناةَ الْديواْ الْحبحتاس مهبِأَن ك78  107  }ذَل  
}ةًونئطْمةً منآم تةً كَانيثَالً قَرم اللّه برا{إىل قوله}ضبالالً طَيح اللّه قَكُمزا رمـ112 }فَكُلُواْ م

114  
30 ،49  

-120  }....شاكرا لِّأَنعمه اجتباه  {إىل قوله }إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للّه حنِيفًا{
121  

369  

  ســورة اإلســراء
} مأَقْو يي هلَّتي لدآنَ يِهذَا الْقُر91  9  }إِنَّ ه  
  295  12  }....وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً {
}ني لدتها يمى فَإِندتنِ اهامهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنض نمو 89 -84  15  }...فِْسه 
  101  19  }ومن أَراد اآلخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا{
}طَاء را كَانَ عمو كبطَاء رع نالء مؤهالء وؤه دمن اكُالظُورحم كـ306  20  }ب

325  
}كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجالَ تى{إىل قوله}ونواْ الزبقْرالَ ت304  32 -29  }....و  
}رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي كب{إىل قوله }إِنَّ ر كُمالدلُواْ أَوقْتالَ ت336  31 -30  }....و  

رقم الصفحة  رقم اآلية  يـــــــــــــــــة اآل
} اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَد294ـ88  70 }....و
}فَأُو ينِهمبِي هابتك يأُوت نفَم هِماماسٍ بِإِمو كُلَّ أُنعدن موي مهابتونَ كؤقْري ك135  71  }....لَئ  
  24ـ12  77 -76 }....سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا{إىل قوله}وإِن كَادواْ لَيستفزونك من اَألرضِ{



 

}دتهالْم وفَه اللّه دهن يم79  97 }و  

  ســورة الكهــف
}ا عطْنبرضِ والْأَرو اتاومالس با رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام 389  14  }...لَى قُلُوبِهِم  
  75  17  }....وترى الشمس إِذَا طَلَعت تزاور عن كَهفهِم ذَات الْيمنيِ {
} هنقٍ مكُم بِرِزأْت290  19  }فَلْي  
  47، 10  44 -32  }...هنالك الوالية هللا احلق{إىل قوله}ينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِواضرِب لَهم مثَلًا رجلَ{
} مهبوا ررفغتسيى ودالْه ماءهوا إِذْ جنمؤأَن ي اسالن عنا مم24  55  }....و  
  48  59 }وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا{
}نِويني الْقَرن ذع كأَلُونسي {إىل قوله }يبن رةٌ ممحذَا ر68ـ  65  98 -83  }...قَالَ ه
-103  }....الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا{إىل قوله}قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا{

104  
  98ـ68

  ســورة مــرمي
  248  5 }ني خفْت الْموالي من ورائيوإِ{
ـ287  25  }وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{

327  
  293  63 -60  ....تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من {إىل قوله }إِلَّا من تاب وآمن وعملَ صالحا{
}لَا يئًاأَويش كي لَملُ ون قَبم اهلَقْنا خانُ أَنالْإِنس 367  67  }ذْكُر  
  77  76  }ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى{
  218  97  }لتبشر بِه الْمتقني وتنذر بِه قَوما لُّدا{

  ســورة طــه
  286  6  }لْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرىلَه ما في السماوات وما في ا{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  250  46  }لَا تخافَا إِننِي معكُما{
288ـ76  50 }قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى{



 

  249  67 }موسىفَأَوجس في نفِْسه خيفَةً {
  250  68  }لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى{
  250  77  }لَّا تخاف دركًا ولَا تخشى{
}كُمودع ناكُم منأَجنَي يلَ قَدائرنِي إِسا ب{إىل قوله }ي اكُمقْنزا رم اتبن طَي343  81 -80  }...كُلُوا م  
}ه عبنِ اتقَىفَمشلَا يلُّ وضفَلَا ي ايكْرِي ـدن ذع ضرأَع نم123  }... و-

124  
89- 93 

ـ124 }...قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها {إىل قوله}...ومن أَعرض عن ذكْرِي {
126  

97  

 } ودضٍ ععبل كُمضعيعاً بما جهنبِطَا مقَالَ اه دىي هنم كُمنيأْتا ي103ـ95  123  }...فَإِم
}يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا ت208  131  }... و  
}ا لَا نهلَيع طَبِراصو لَاةبِالص لَكأَه رأْمى وقْولتةُ لباقالْعو قُكزرن نحقًا نرِز أَلُك319  132  }س  
  83  134  }....ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال { 

  ســورة األنبيــاء
  149  18  }كُم الْويلُ مما تصفُونَ بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَ{
  75  23 }لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{
317ـ30  35  }كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ{
  146  77  }ذَّبوا بِآياتناونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَ{
  202  80  }وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لتحصنكُم من بأْسكُم فَهلْ أَنتم شاكرونَ{
ـ101  }...لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر {إىل قوله}...إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى{

103  
262  

-105  }إِنَّ في هذَا لَبلَاغًا لِّقَومٍ عابِدين{إىل قوله}ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْر{
106  

31- 53 

} نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم356  107  }و  
  72ـ31  105  }الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ {
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  ســورة احلج

  126  4 -3  }....كُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّه {إىل قوله }ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه{
  91  16 }نزلْناه آيات بينات وأَنَّ اللَّه يهدي من يرِيدوكَذَلك أَ{
  333  28 -27  }....ليشهدوا منافع لَهم {إىل قوله }وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا{
ـ159  41 -38  }....مكَّناهم في الْأَرضِ الَّذين إِن {إىل قوله}إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا{

145  
  229  46 -45  }....أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ {إىل قوله}فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ{

إِلَيا وهذْتأَخ ةٌ ثُممظَال يها ولَه تلَيأَم ةين قَرن مكَأَيوريص326  48  }الْم  
ـ106  54 -53  } .. ..وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق {إىل قوله }ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً{

118  
 }الْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيمفَأَقريصالن منِعلَى و109  78  }و  

  ســورة املؤمنــون
ـ290  22 -18  }وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ {إىل قوله }وأَنزلْنا من السماء ماء بِقَدرٍ{

293  
}هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد{إىل قوله}وكَفَر ينلَأُ الَّذفَقَالَ الْم همن قَو129  24 -23  }....وا م  
}نِنيبالٍ ون مم م بِههدما نمونَ أَنبسحونَ ـ  أَيرعشل لَّا يب اتريي الْخف ملَه ارِعس308  56ـ55  } ن  
  247  61 -57  }...في الْخيرات  أُولَئك يسارِعونَ{إىل قوله}إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ{

  ســورة النــور
} ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِي270  2  }...الز  
  271  4  }... والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً{
  295  26  }....والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيبات أُولَئك مبرؤونَ مما يقُولُونَ {
} كُمائإِمو كُمادبع نم نيحالالصو نكُمى ماموا الْأَيحأَنك335  32  }...و  
}كُماتيوا فَتكْرِهلَا تا  وينالد اةيالْح ضروا عغتبا لِّتنصحنَ تداء إِنْ أَرلَى الْبِغ312  33  }....ع  



 

}عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَّا تلُوا {إىل قوله}رِجما عم نسأَح اللَّه مهزِيجي332  38 -37 }...ل  
ـ111  54  }...الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا {

259  
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 72 -52  55  }...وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ {
  379  63  }ذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّ{

  ســورة الفـرقــإن
  64  2  }وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا{
}هيدلَى يع مالظَّال ضعي موينِ الذِّكْ{إىل قوله}ولَّنِي عأَض اءنِي لَقَدإِذْ ج دع136  29 -27  }....رِ ب  
  87  31  }وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً من الْمجرِمني وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً{ 
  219  56 }وما أَرسلْناك إِلَّا مبشرا ونذيرا{
  337  68  }...لَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِ{

  ســورة الشعــراء
  81  20  }وأنا من الضالني {
  145  93  }هلْ ينصرونكُم أَو ينتصرونَ{
}نِنيا آمناها هي مكُونَ فرتقُوا اللَّ{إىل قوله}أَتفَاتونيعأَطو 146 }ه-

150  
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  84  208 }وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا لَها منذرونَ{

  ســورة النمــل
  218  2 -1  }هدى وبشرى للْمؤمنِنيـ  طس تلْك آيات الْقُرآن وكتابٍ مبِنيٍ{

  250  10 }ونَلَا تخف إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُ
  132  14 -12  }...وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم {إىل قوله}وأَدخلْ يدك في جيبِك تخرج بيضاء{
ـ202  16 -15  }...وورِثَ سلَيمانُ داوود {إىل قوله}ولَقَد آتينا داوود وسلَيمانَ علْما{
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}نأَم قائدح ا بِهنتاء فَأَنباء ممالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَرو اتاومالس لَق57  60  }...خ  
374ـ61  62  }...أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ {
  228  69  } روا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمجرِمنيقُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُ{
}هِملَالَتن ضيِ عمي الْعادبِه ا أَنتم78  81  }و  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
  ســورة القصـص

}يهعضى أَنْ أَروسم ا إِلَى أُمنيحأَوإِلَى أُ{إىل قوله}و اهنددا فَرهنيع قَرت كَي ه250ـ56  13 -7  }...م
}هرِخصتسسِ يبِالْأَم هرنصتي اس146  18  }فَإِذَا الَّذ  
}نِنيالْآم نم كإِن فخلَا ت250  31  }أَقْبِلْ و  
}مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْن{إىل قوله }فَأَخف ماهنعبأَتةً ونا لَعينالد هذ71  42 -40  }...ي ه  
  135  41 }وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ{
  83  47  } ....ولَولَا أَن تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا {
}فَإِن لَّم  ماءهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتس134  50  }...ي  
  78  56  }إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء{
ـ253  57  }....وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا {

296  
 89 -84  59  }...انَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسوالً يتلُو علَيهِم آياتنا وما كَ{
  381  62  }...أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ {
134ـ69  83 -76  }....تلْك الدار الْآخرةُ {إىل قوله }موسى إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ{
  69  78 }قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي{
  69  79  }...فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا {
}لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذا  وحاللَ صمعو نآم نلِّم ريخ اللَّه ابثَو لَكُمي69  80 }....و  
  70  82  }....وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاء {



 

  70  83 }ذين لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمتقني تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّ{

  ســورة العنكبــوت
  30  3 -1  }... ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم {إىل قوله }أَحِسب الناس أَن يتركُواـ  امل{
}الر اللَّه ندوا عغتفَابقـ310  17  }ز
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  228  20  }....قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ {

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 
}لَكأَهو وكجنا منْ إِنزحلَا تو فخ250  33  }لَا ت  
}ثَما وادعو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو نِهِماكسن ملَكُم م نيبقَد تو 127  38 }....ود  
  31  40  }....فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصبا ومنهم من أَخذَته الصيحةُ {
}لُو متت ا كُنتمابٍوتن كم هلورِ {إىل قوله}ن قَبدي صف اتنيب اتآي ولْ ه118  49 -48  }...ب  
304ـ51  63 -60 }....ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماء ماء {إىل قوله }وكَأَين من دابة لَا تحملُ رِزقَها{
}لْنعا جا أَنوري لَمأَوهِملوح نم اسالن طَّفختيا ونا آممرـ274  67  }....ا ح

325  
}ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذ113ـ77  69 }و

  ســورة الــروم
  228  9  }نَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِمأَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَا{
  304  37 -36  }أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق {إىل قوله}وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها{

  382  41  }...هم بعض الَّذي عملُوا ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَ
}اترشبم احيلَ الرسرأَن ي هاتآي نم218  46  }و  
}نِنيمؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ ح187  47 }و  
  245  56  } ...يومِ الْبعث فَهذَاوقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم والْإِميانَ لَقَد لَبِثْتم في كتابِ اللَّه إِلَى {
  128  59 -58  }...كَذَلك يطْبع اللَّه {إىل قوله}ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ{

  ســورة لقمــان



 

}مهجِعرا منإِلَي هكُفْر نكزحفَلَا ي ن كَفَرم{إىل قوله }وهعتميلًا نقَل ـ230  24 -23  }...م
325  

  ســورة السجــدة
  250  16  }تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ{
ـ111  24  }آياتنا يوقنونَوجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِ{

115  
  ســورة األحــزاب

}نكُمم نيقوعالْم اللَّه لَمعي وا {إىل قوله } قَدبذْهي لَم ابزونَ الْأَحبسحـ207  20 -18  }...ي
249  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة
  11  33 }..البيتإمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل{
}اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملس244  35  }...إِنَّ الْم  
}هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تجٍ {إىل قوله }ورح نم بِيلَى النا كَانَ ع25  38 -37  }...م  
}اييرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرإِن بِيا النه219  45  }ا أَي  
35ـ  25  62 -60  }...سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ {إىل قوله }لَئن لَّم ينته الْمنافقُونَ{

  ســورة سبــأ
  91  6  }....ذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحقويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّ{
}لُّكُمدلْ نوا هكَفَر ينقَالَ الَّذةٌ { إىل قوله }وجِن ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عر132  8 -7  }....أَفْت  
ـ369  13  }وقَليلٌ من عبادي الشكُور اعملُوا آلَ داوود شكْرا{
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276ـ29  19 -15 }...فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَارِنا {إىل قوله}لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ{
  311  24  }....قُلْ من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى {
}ا أَرمونَوركَاف بِه ملْتسا أُرا بِما إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرا فلْن87  34  }س  
}قزطُ الرسبي يب{إىل قوله }قُلْ إِنَّ ر قزطُ الرسبي يبـ303  39 -36  }...قُلْ إِنَّ ر



 

328  
  ســورة فـاطــر

ـ115  6  }ز...م عدو فَاتخذُوه عدوا إِنَّ الشيطَانَ لَكُ{
124  

} اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائس اتفُر ذْبذَا عه انرحوِي الْبتسا يم296  12  }...و  
}يرذا نيهال فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ميراً وذنرياً وشب قبِالْح اكلْنسا أَر368ـ84  24  }إِن
  117  28 -27 } ...ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ {إىل قوله }أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماء ماء{
}اللَّه ابتلُونَ كتي ين{إىل قوله}إِنَّ الَّذ هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيوي334  30 -29  }...ل  
  319  33 -32  }...جنات عدن يدخلُونها{إىل قوله }ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا{
}انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس{إىل قوله }و ئيالس كْرمضِ وي الْأَرا فاركْبت26، 3  43-42  } ...اس ،

35  
  3  43  }د لسنت اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلًا فَلَن تجِ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة
  ســورة يــس

}ةيالْقَر ابحثَالً أَصم ملَه رِباضةً {إىل قوله }وداحةً وحيإِالَّ ص ت47  29-13  }...إِن كَان  

}ةُوتيالْم ضالْأَر مةٌ لَّه{إىل قوله }آي يهِمدأَي هلَتما عمو رِهن ثَمأْكُلُوا مي367  35 -33  }...ل  

}ما لَهلَقْنا خا أَنوري لَمونَ {إىل قوله }أَوكُرشأَفَلَا ي ارِبشمو عافنا ميهف ملَه368  73ـ 71  }و  

  ـاتســورة الصـافـ
  145  25  }ما لَكُم لَا تناصرونَ{
}نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدونَ{ إىل قوله } وبالالْغ ما لَهنندإِنَّ ج183  173-171  }و  

  ســورة ص
  148  11  } جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ{
  293  54 -49  }إِنَّ هذَا لَرِزقُنا ما لَه من نفَاد{إىل قوله}للْمتقني لَحسن مآبٍ هذَا ذكْر وإِنَّ{



 

  ســورة الـزمــر

}كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي 79  3 }إِنَّ اللَّه  
  203  6  }وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ{
}خي كذَلقُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه ف248  16  }و  
  376  29  }...ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فيه شركَاء متشاكسونَ ورجلًا سلَما لِّرجلٍ {
  78  37  }ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ{
}نيح فَّى الْأَنفُسوتي ا  اللَّههامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتو102  42  }...م  
} رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَم304  52  }...أَو  
  128  64-62 }هلُونَقُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد أَيها الْجا{إىل قوله}اللَّه خالق كُلِّ شيٍء {
} لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَد38  66-65  }...و  

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة 

  ســورة غافــر
}الس نلُ لَكُم مزنيو هاتآي رِيكُمي يالَّذ وهنِيبن يإِلَّا م ذَكَّرتا يمقًا واء رِز311  13  }م  
  145  29 }فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءنا{
 70 -45  31 -30  }...مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود  {إىل قوله }وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ{
  78  33 }ما لَه من هادومن يضللِ اللَّه فَ{
} اءكُم بِها جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيلُ بِالْبن قَبم فوسي اءكُمج لَقَد70  34  }....و  
  70  40-38  }...من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها {إىل قوله}وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ{
  70  46-44  }...النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا {إىل قوله }ستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُمفَ{
}ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رنصا لَن185  51  }إِن  
  199  54 -53  }هدى وذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ {إىل قوله }ولَقَد آتينا موسى الْهدى{
}رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسع374  60 }اد  



 

}صاء واء بِنمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه كُمروص نسفَأَح كُمر292  64  }...و  
} هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فِسريي 228ـ26  82  }....أَفَلَم
  26  85-82  }....سنا فَلَم يك ينفَعهم إِميانهم لَما رأَوا بأْ{إىل قوله }أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ{

  ســورة فصلــت
} هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنم264  6  }....قُلْ إِن  
ـ141  16-9  }...امٍ نحساتفَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا في أَي{إىل قوله }قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ{

310  
}ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنياء فَزنقُر ما لَهنضقَي127  25 }....و  
ـ250  32- 30  }نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ {إىل قوله }إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا{

262  
} تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْنةً فَإِذَا أَنزعاشخ ضى الْأَررت كأَن هاتآي نم103  39 }...و  
} بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتال فُصاً لَقَالُوا لَويمجآناً أَعقُر اهلْنعج لَو105-90  44  }....و 

رقم الصفحة  رقم اآلية  ـــــــــة اآليــــــــ

  ســورة الشــورى
}يملٍء عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبضِ يالْأَرو اتاومالس يدقَالم 303  12 }لَه  
}نِيبن يم هي إِلَيدهي87  13 }و  
}بعل قزالر طَ اللَّهسب لَوضِوي الْأَرا فوغلَب هثَ{إىل قوله}اديلُ الْغزني يالَّذ وهـ304  28 -27 }.. و

324  
}ةيبصن مكُم مابا أَصمضِ {إىل قوله }وي الْأَرف جِزِينعم بِما أَنتم381  31 -30  }...و  
  145  41  }م من سبِيلٍولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِ{
104ـ78  52  }...وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِميانُ {

  ســورة الـزخــرف
}فُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرف كلن قَبا ملْنسا أَرم ككَذَل129  23  }...ا و  



 

  308  32 }...أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا {
  326  35 -33  }...وزخرفًا وإِن كُلُّ ذَلك {إىل قوله }ولَولَا أَن يكُونَ الناس أُمةً واحدةً{
} شعن يمنِومحكْرِ الرن ذبِيلِ {إىل قوله }عنِ السع مهوندصلَي مهإِن121ـ97  37 -36  }....و
  295  59 -57  } ...إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه {إىل قوله }ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا{

  ســورة الـدخــان
}مقَو أَم ريخ مأَه  نيرِمجوا مكَان مهإِن ماهلَكْنأَه هِملن قَبم ينالَّذعٍ وب31  37  }ت  

  ســورة اجلاثيــة
ـ289  5  }....واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماء من رزقٍ {

311  
}مو اتاومي السا فلَكُم م رخسو هنا ميعمضِ جي الْأَر367  13  }....ا ف  
  104  20 -18  } ...هذَا بصائر للناسِ وهدى {إىل قوله}ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ{
}ملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر قَلْبِهو ه134  23  }...ع  

  ســورة األحقــاف
ـ121  26  }...ولَقَد مكَّناهم فيما إِنْ مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفْئدةً {

131  
رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة

}تا كنعما سا إِننما قَوي هيدي نيا بقًا لِّمدصى موسم دعن با أُنزِلَ م91  30  }....اب  

  ســورة حممــد

}مهنم رصلَانت اء اللَّهشي لَو145  4  }و  

  116  5 -4 }والذين قاتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم ـ سيهديهم ويصلح باهلم { 

117ـ48  7  }إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُميا أَيها الَّذين آمنوا {
} هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فِسريي 229ـ31  10  }....أَفَلَم



 

ماهقْوت ماهآتو دىه مهادا زودتاه ينالَّذو  17  77- 93 

} اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو ذَنبِكل رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَم202ـ66  19  }...فَاع

  127  25  }....إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدى {

  ســورة الفتــح
  352  4  }نزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِمهو الَّذي أَ{
}اربا الْأَدلَّووا لَوكَفَر ينالَّذ لَكُمقَات لَو{إىل قوله}و ي قَدالَّت ةَ اللَّهن27، 3  23 -22  }....س ،

36  
  112  28  }....الْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِ{
}هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخر390ـ46  29 }كَز

  ســورة احلجـرات                                                 
}آم ابرالْأَع انُ قَالَتلِ الْإِميخدا يلَما ونلَمن قُولُوا أَسلَكوا ونمؤت ا قُل لَّم244  14  } ...ن  

  ســورة ق

}يدصالْح بحو اتنج ا بِهنتكًا فَأَنبارباء ماء ممالس نا ملْنزن100  9  }و  
}ادبقًا لِّلْع290  11  }رِز  

رقم الصفحة  رقم اآلية  ـــــةاآليــــــــــــ
  ســورة الذاريــات

289ـ51  22  }وفي السماء رِزقُكُم وما توعدونَ{
}نِنيمؤالْم نا ميهن كَانَ فا منجرـ  فَأَخنيملسالْم نم تيب را غَييها فندجا و244   36ـ  35 } فَم  
  44  53 -52  }أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ {إىل قوله}ذين من قَبلهِمكَذَلك ما أَتى الَّ{
}وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم{إىل قوله}و اقزالر وه 290ـ82  58 -56  }...إِنَّ اللَّه

  ســورة النجــم
  7  3 -1  }وما ينطق عنِ الْهوىـصاحبكُم وما غَوىما ضلَّـ  والنجمِ إِذَا هوى{



 

  7  4 -3 }إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىـ  وما ينطق عنِ الْهوى{

  ســورة القمــر
}رصفَانت لُوبغي مأَن هبا رع145  10  }فَد  
  39  43  }كُم براءةٌ في الزبرِأَكُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَم لَ{
}ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهي220  45  }س  
  64  49 }إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{
  40  51  }ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ من مدكرٍ{

  ســورة الواقعــة

  57  64 -63  }أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ـأَفَرأَيتم ما تحرثُونَ {

  289  82  }وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ{

  ســورة احلديــد
} هِمبر نداء عدهالشيقُونَ ودالص مه كلَئأُو هلسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ244  19  } ...و  
ـ165  25  }....لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ {

202  
}مهرأَج مهنوا منآم ينا الَّذني319  27 }فَآت  
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  ســورة احملـادلــة

  245  11 } ...ن آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِيا أَيها الَّذي{
}زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبلَأَغْل اللَّه ب184  21  }كَت  

  ســورة احلشــر
}فْتجا أَوفَم مهنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهملَا رِكَابٍ ولٍ ويخ نم هلَيع 168  6  }....م  
  168ـ7  7 }...ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى {

ونَ مبحي هِملن قَبانَ مالْإِميو اروا الدؤوبت ينالَّذو هِمإِلَي راجه 295  9  }....ن  



 

}كُمنرنصلَن ملْتإِن قُوت145  11 }و  
  376  19  }ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ{

  ســورة املمتحنــة
}ري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يم111  4  }....اه  

  ســورة الصــف
  112  5  }فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم  {
}نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّه79  7 }و  
}اللَّه وروا نؤطْفيونَ لرِيدبِ{إىل قوله }ي ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وى هد225  9 -8  }...الْه  

  ســورة اجلمعــة
 383  5  }مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا{

لِ اللَّهن فَضوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشلَاةُ فَانتالص تي10  }فَإِذَا قُض   
  نافقــونســورة امل

  289  10  }وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم

  ســورة التغابــن
} هقَلْب دهي ن بِاللَّهمؤن يم106ـ77  11  } و
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  108  11 }لْبه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَ{

  ســورة الطــالق
  64  1 }لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا{
315ـ30  3 -2  }...ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب ـ  ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا{
360ـ48  4  }اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسراومن يتقِ {

  ســورة التحــرمي
  319  6  }يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا{



 

  138  11 }...وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذين آمنوا امرأَةَ فرعونَ{

  ســورة امللــك
ـ102  11 -10 }فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِّأَصحابِ السعريِ{إىل قوله}وا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُوقَالُ{

138  
296ـ51  15  } ...هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها {
}لَّكُم ندج وي هذَا الَّذه ننِ  أَممحالر ونن دكُم مرنص147  20  } ...ي  

  ســورة القلــم
}ةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا ب{إىل قوله }إِن ذَابالْع كـ340  33 -17  }...كَذَل

390  
}نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعج3  35  }أَفَن  

  ســورة نــوح

}تاس افَقُلْتكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا ررف{إىل قوله }غ نِنيبالٍ ووبِأَم كُمددمي321ـ31  12 -10  }...و

  ســورة اجلــن
  379  17 }ومن يعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا{
}اهنقَيلَأَس لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتأَلَّوِ اسقًاواء غَد316  16  }م م  

  250  13 }فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا
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  ســورة املزمــل

ـ302  20  }... علم أَن سيكُونُ منكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ{
327  

  ســورة املدثــر
}لَمعا يمو وإِلَّا ه كبر ودن24  31  }ج  

  ســورة القيامــة



 

  82  36 }أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى{

  ســورة اإلنســان
  87  3  } إِناهديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً{

   ســورة النازعــات
  96  20ـ19  }ى هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك فتخش{ 

  ســورة التكويــر
}اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤشا تم64  29 }و  

  ســورة االنفطــار
  353  13  }إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ{

  ســورة املطففــني
}نيطَفِّفلٌ لِّلْميونَ{إىل قوله} وِسرخي موهنزأَو و مإِذَا كَالُوه341   3ـ  1  }و  
  122  14 -12  }...كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم {إىل قوله }وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ معتد أَثيمٍ{

  ســورة الطــارق
  230  17 }فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا{

  ســورة الفجــر
}ادصرلَبِالْم كب231  14  }إِنَّ ر  
  307  17 -15 }كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم {إىل قوله}أَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمهفَ{

رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليـــــــــــــــــة
}يمتونَ الْيكْرِمل لَّا ت{ إىل قوله }كَلَّا بما جبالَ حونَ الْمبحت133  20 -17  }او  

  ســورة البلــد
  86  10  }وهديناه النجدين {

  ســورة الشمــس
  86  8 -7  }فأهلمها فجورها وتقواها . ونفس وما سواها { 



 

  87  10 -9 }وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها {

  ســورة الليــل
  61  13 -12  }لَىوإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُوـ  إِنَّ علَينا لَلْهدى{
  309  7 -5  }فَأَما من أَعطَى واتقَى ـ وصدق بِالْحسنى ـ فَسنيسره للْيسرى{
  100  10 -5  }فسنيسره للعسرى { إىل قوله }فأما من أعطى واتقى{ 

  ســورة الضحــى
  81  7 } ووجدك ضاال فهدى{
  309  8  }ووجدك عائلًا فَأَغْنى{
  370  11  }وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ{

  ســورة الشــرح
  220  6-5  }إِنَّ مع الْعسرِ يسراـ  فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا{

  ســورة العلــق
}لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس{إىل قوله }اقْرلَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم202  5 -1  }ع  

  309  7 -6  }ا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى ـ أَن رآه استغنىكَلَّ{

  ســورة البينــة                                                   
}ةرِيالْب ريخ مه كلَئأُو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين245  7  } إِنَّ الَّذ  

رقم الصفحة  اآلية رقم  اآليـــــــــــــــــة
  ســورة التكاثــر

}قَابِرالْم مترى زتـ ح كَاثُرالت اكُم309  2 -1 }أَلْه  

  ســورة الفيــل
  279  5 -1  }فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ {إىل قوله }أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ{

  ســورة قريــش



 

ـ242  4 -1  }الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف {إىل قوله } ف قُريشٍلإِيلَا{
243  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رقم الصفحة احلــديث

  حرف األلــــف

  370  )أبوء لك بنعمتك علي ( 



 

  108  .... ) م اهللا باإلسالمأترجعون إىل أحوال اجلاهلية وأنا بني أظهركم وقد أكرمك( 

  269  ..... )أتشفع يف حد من حدود اهللا يا أسامة ؟ إمنا أهلك من كان قبلكم أم( 

  177  ) اجتنبوا السبع املوبقات ( 

  287  ) أمجلوا يف طلب الدنيا ( 

  206  ......) اجلهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر وأخذمت أذناب بالعينة تبايعتم إذا (

  298  .....)تريدون شيئاً أزيدكم ؟ : يقول اهللا تبارك وتعاىل : ا دخل أهل اجلنة اجلنة قالإذ( 

  220  )إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ( 

  62  ) إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني ( 

  62  ) إذا نشأت حبرية مث تشاءمت ( 

  391  )  ارجعوا إىل أهاليكم ( 

  245  ) إلميان يف القلب اإلسالم عالنية وا( 

  5  مرتان) لك األجر ( وقال للذي أعاد صالته ) أصبت السنة وأجزأتك صالتك ( 

  332  )اعقلها وتوكل ( 

  371  )أفال أكون عبداً شكوراً ( 

  164  )أال إن القوة الرمي ( 

 رقم الصفحة  احلــديث



 

  202  ) أال سألوا إذا مل يعلموا ( 

  237  ) رسول اهللا  إيل عباد اهللا إيل أنا( 

  59  )  أما حتزن ( 

  232  )أميت مثل املطر ال يدرى آخره خري أم أوله ( 

  302  ...............) إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة ( 

  334  )إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا ( 

  337  .......)ن تقتل ولدك أ( قال ؟ مث أي : قلت ) أن جتعل هللا ندا وهو خلقك ( 

  328 .......)إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها( 

  88  ) ....... ليصدق الرجل وإن اجلنة إىل يهدي الرب وإن الرب إىل يهدي الصدق إن (

  219  ...... )ويسرا وال تعسرا ، انطلقا فبشرا وال تنفرا ( 

  333  ) إذا عمل حسنة إن الكافر ( 

  324  .......)هذا مقام : قامت الرحم فقالت ، إن اهللا خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم ( 

  51  )إن اهللا تعاىل حيب العبد املؤمن احملترف ( 

  223  ....... )إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وسيبلغ ملك أميت ( 

  120  ) ح ظهره إن اهللا عز وجل خلق آدم مث مس( 

  333  ...... )يعطى ا يف الدنيا وجيزى ا يف اآلخرة، إن اهللا ال يظلم مؤمناً حسنة ( 



 

 رقم الصفحة  احلــديث

  370  .....)أو يشرب الشربة، إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ( 

  326  )إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ( 

  232  )ن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها إ( 

  354  )إن هللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة ( 

  300  .........)عبد رزقه اهللا ماال وعلما: ـ وذكر منهم ـ ... إمنا الدنيا ألربع نفر ( 

  357  ............)يا قوم إين: اً فقال إمنا مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قوم( 

  329  ........)عط ممسكا تلفاأأن ملكني يصبحان كل يوم يقول أحدمها اللهم ( 

  262  .........)إن من عباد اهللا عباداً ما هم بأنبياء وال شهداء تغبطهم األنبياء والشهداء( 

  90  ........)خري ما يعلمه هلمإنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على(

  255  ) إنه ليس الذي تعنون ( 

  298  )إين قد رزقت حبها ( 

  188  ) إين قد أخرجت عباداً يل ال يدان ألحد ( 

  120  ............)إن اهللا خلق اجلنة وخلق هلا أهال . أو غري ذلك يا عائشة  (

  243  )وال دين ملن ال أمانة له ، اإلميان أمانة ( 



 

  246  ) اإلميان بضع وسبعون شعبة  (

 رقم الصفحة  احلــديث

  حرف البــاء
  335  )  باكروا طلب الرزق ( 

  297  ) بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له ( 

  338 ......)وجعل رزقي، بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ( 

  341 .......)فإن صدقا وبينا بورك هلما–حىت يتفرقا:أو قال–البيعان باخليار ما مل يتفرقا(
  330  ........)اسق حديقة فالن: فسمع صوتاً يف سحابة ، بينا رجل بفالة من األرض ( 

  حرف التـــاء
  333  ........)كما ينفي الكري،تابعوا بني احلـج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب(
  111  )إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنيت تركت فيكم ما ( 
  336 )تزوجوا النساء فإن يأتينكم باملال(
  123  ......... )فأي قلب أشرا . تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري عوداً عودا ( 
  338  ........)ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله، تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ( 

  حرف الثــاء
  318 ....)أو ليس هذه اليهود. ثكلتك أمك يابن لبيد إن كنت ألراك من أفقه رجل باملدينة ( 
  336  ........)واملكاتب الذي يريد األداء، ااهد يف سبيل اهللا . ثالثة حق على اهللا عوم ( 
  355  ..........) أن يكون اهللا ورسوله أحب: ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان ( 
  120 ........)مث يبعث اهللا إليه امللك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي( 

 حرف احلــاء
  370  )احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ( 
 370  )فكم ممن ال كايف له وال مؤوي ، احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ( 



 

  حرف الــدال
  325  )الدعاء هو العبادة ( 

 رقم الصفحة  احلــديث

  حرف الــذال
  355  )ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد رسوالً(
  262  )الذين يذكر اهللا برؤيتهم ( 

  حرف الشــني
  295  .....)زقهمالشهداء على بارق ـ ر بباب اجلنة يف قبة خضراء ـ خيرج عليهم ر(

  حرف الصــاد
  331  ......)وفعل املعروف، وصلة الرحم تزيد يف العمر ، صدقة السر تطفئ غضب الرب ( 

 حرف الفــاء
  85  ... ) فأما من كان منكم من أهل السعادة ( 
  287  ......)حىت ال يزيغ، الفقر ختافون ؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا ( 
  338  .......)ذلك بأن اهللا تبارك وتعاىل رأى ضعفنا ،فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا(
  206  ).......... الدنيا عليكم تبسط أن أخشى ولكين عليكم أخشى الفقر ما فواهللا (

  حرف القــاف

  331  ......)ميني اهللا سحاء، يا ابن آدم أَنفق أُنفق عليك : قال اهللا تعاىل ( 

 353ـ95  )أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه اهللا مبا آتاه قد ( 

  264  )آمنت باهللا مث استقم : قل ( 

  178  .........)قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض ( 

  حرف الكــاف



 

  221  ........)كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار( 

  120 .. )ر اخلالئقكتب اهللا مقادي(

  6  )كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ( 

 رقم الصفحة  احلــديث

  296  )كلوا رزقاً أخرجه اهللا وأطعمونا إن كان معكم ( 

 حرف الــالم

  326  )ال أحد أصرب على أذى مسعه من اهللا أم جيعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ( 

  83  ...........)ك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ال أحد أغري من اهللا من أجل ذل(
  193 ........)واذكروا اهللا، فإذا لقيتموهم فاثبتوا ، واسألوا اهللا العافية ، ال تتمنوا لقاء العدو ( 

  352  )ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما . ال حتزن إن اهللا معنا ( 

 231ـ160  ............)م من خذهلم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضره( 

  236  )..........خالفهم أوخذهلممنيضرهمالاهللابأمرقائمة أميت من طائفة تزالال(
  104  .......)ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم وقد ضلوا ( 

  287  .......)....ال تستبطئوا الرزق فإنه مل يكن عبد ميوت حىت يبلغه بآخر رزق هو له( 

  297  ...........)ال حسد إال يف اثنتني ؛ رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته يف احلق( 

  107  )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( 
  248  )ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال يقبل منه ، ال يا ابنة الصديق (  

  274  )ح ال حيل ألحد أن حيمل مبكة السال( 



 

  333  .......)وإن الرجل ليحرم، وال يرد القدر إال الدعاء ، ال يزيد العمر إال الرب ( 

  107  لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت(

  331  )لعلك ترزق به ( 

  71  ) لقد خشيت على نفسي ( 

  218  )مل يبق من النبوة إال املبشرات ( 
 رقم الصفحة يثاحلــد

  222  )لن تصربوا إال يسرياً حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم ليست فيه حديدة ( 

  51  ) لن متوت نفس حىت تستويف رزقها وأجلها ( 

  390 ... )اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني(

  326  )اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك عليهم ووسع عليهم يف أرزاقهم ( 

  327  ) للهم اكفين حباللك عن حرامك ا( 

 261ـ186  )اللهم إن لك هذه العصابة مل تعبد يف األرض ( 

  237  ) اللهم أجنز يل ما وعدتين ( 

  195  )اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك ( 

  335  )اللهم بارك ألميت يف بكورها ( 

  195  )وانصرنا عليهم  اهزمهم، وهازم األحزاب ، وجمري السحاب ، اللهم مرتل الكتاب ( 

 302ـ52  ......)لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري ( 

  104  )لو كان موسى وعيسى حيني ملا وسعهما إال إتباعي ( 



 

  370  )ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً ( 

  107 )ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء(

  297  )ولكن الغىن غىن النفس ، ثرة العرض ليس الغىن عن ك( 

  حرف امليــم
  242  )املؤذن مؤمتن ( 
  373  .......... )ما أنزل اهللا من السماء من بركة إال أصبح فريق من الناس ا كافرين (
  301  ) ما من نيب إال ورعى الغنم ( 

 رقم الصفحة احلــديث
  328  ......)فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا ما من يوم يصبح العباد إال ملكان يرتالن( 
  330  )ما نقص مال من صدقة ( 
  297  ............)ومن يستعفف يعفّه اهللا ، ما يكن عندي من خري فلن أدخره عنكم ( 
  152  .........)مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً ( 
  152  .......)فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش،ستوقد ناراًمثلي ومثلكم كمثل رجل ا(
  242  ) االس باألمانة ( 
  85 )من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه(
  324  )من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه ( 
 297ـ253  .....)........عنده قوت يومه ،من أصبح منكم آمناً يف سربه معاىفً يف جسده(
  286  )من أكل أو شرب ناسيا فال يفطر فإمنا هو رزق رزقه اهللا ( 
  320  .........)كفاه اهللا هم دنياه ـ هم املعاد ـ من جعل اهلموم مها واحدا ( 
  300  )قول ال إله إال اهللا ـ عند موته مل متسه النار : من رزقهن ـ أي ( 
  324  )سأ له يف أثره فليصل رمحه من سره أن يبسط له يف رزقه وأن ين( 
  6ـ  2  ..............)من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا ( 



 

  185 )من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب(
  190  )من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا ( 
  370 ...............)أو بأحد من خلقك  اللهم ما أصبح يب من نعمة: من قال حني يصبح ( 
  320  ...........)من كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه أمره وجعل فقره بني عينيه ( 
  102  ...........)من كان من أهل السعادة فسيصري إل عمل أهل السعادة ومن كان(
  136  ... )من كان يعبد شيئاً فليتبعه ( 
  322  .. ) من لزم االستغفار ( 
  327  ........)ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا، من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته ( 

  حرف النــون
  15  ) نعم إذا كثر اخلبث (

 رقم الصفحة  احلــديث
  246  ) خيف اهللا مل يعصه مل نعم العبد صهيب لو( 
  96  .......لك من آيةهل لذ:فقيل)نور يقذف يف الصدر فينشرح له وينفسح(

  حرف اهلــاء
  254  ) هؤالء للجنة وال أبايل وهؤالء للنار وال أبايل(

  حرف الــواو
  261  )وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون ( 
  300  )وإن اهللا رزقين اإلسالم ( 
  318 )وذاك عند ذهاب العلم(
  108  ) وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا( 
  340 )وال نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع عنهم الرزق(
  340  )ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا ( 

  حرف الــياء



 

  186  .........)نعم: فيقال . فيكم من صحب النيب:يأيت زمان يغزو فئام من الناس فيقال(
  316  )لو أن الناس كلهم أخذوا ا لكفتهم . ا ذر يا أب( 
  297  ............ )إن الناس مل يعطوا يف الدنيا خرياً من اليقني واملعافاة. يا أيها الناس ( 
  177  ...........)فإذا لقيتموهم فاصربوا ، يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو (
  335 )يا بنية قومي اشهدي رزق ربك(
  298  ............)ويعطي على الرفق ما ال يعطي ، إن اهللا رفيق حيب الرفق . يا عائشة ( 
  106  )يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم ( 

  221  .......... ) تقول . أما إين أعلم الذي مينعك من اإلسالم . يا عدي بن حامت ( 

  273 )يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك(
  371  .............)فكل تسبيحة صدقة ، يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ( 
  334  .......... )من شغله القرآن وذكري عن مسأليت أعطيته :يقول الرب عز وجل (

 رقم الصفحة  احلــديث
  193  )إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مناجز قرنه : يقول اهللا تعاىل (
  328  )تعاىل أنفق أنفق عليك يقول اهللا ( 
  320  ............)يا بن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن وأسد فقرك: يقول اهللا تعاىل ( 
  327 .......)يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فسلوين اهلدى أهدكم: يقول اهللا عز وجل ( 
  206  احلديث............. ) قصعتها إىل األكلة تداعى كما عليكم تداعى أن األمم يوشك (

 
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 رقم الصفحة  طرف األثر   م
  329 ...يقول) الشيطان يعدكم الفقر (واثنان من الشيطان،اثنان من اهللا 1
  313  ...وهو صيانة النفس ، االحتراز بطاعة اهللا تعاىل عن عقوبته  2
  161 فيه متعجبا إذا رأيت ظاملاً ينتقم من ظامل فقف وانظر 3



 

  248 إذا سكن اخلوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه 4
  322 ...وشكا إليه . استغفر اهللا : استغفر اهللا وشكا إليه آخر الفقر فقال  5
  264  استقاموا على الطريقة لطاعته مث مل يروغوا روغان الثعالب 6
  336 وعدكم من الغىن ح ينجز لكم ماأطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكا 7
  266  أعرضوا عما سوى اهللا تعاىل 8
  339  اإلخوان وجفاء الزمان تغري من أعرفه 9

  326  ...لو كان عليك  أال أعلمك كلمات علمنيهن رسول اهللا  10
  313  امتثال أمره ويه ومعناه 11
  313  ...وأن  ،أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجو ثواب اهللا  12
  304 ...وإن اهللا ، إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم  13
  209  إن هذا حلفيظ 14
  189  ....إين آمرك ومن معك من أجناد بتقوى اهللا على كل حال   15
  313  وأن يشكر فال يكفر، ويذكر فال ينسى ، أن يطاع فال يعصى  16
  339  ... محاريخلقسوءيفذنيبعقوبةألعرفإين 17
  14  ...أوحى اهللا إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك  18
  262  ...عمش العيون من العرب ، أولياء اهللا قوم صفر الوجوه من السهر  19
  302 ...أميا رجل جلب شيئا إىل مدينة من مدائن املسلمني صابرا حمتسبا  20
  264  مث أخلصوا العمل هللا 21
  264 مث أدوا الفرائض 22
 رقم الصفحة  طرف األثر   م

  272  ...جعل اهللا القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه 23
  206  حب الدنيا رأس كل خطيئة 24
  313  ...ويتم ذلك بترك ، حفظ النفس عما يؤمث وذلك بترك احملظور  25



 

  178  خفف عنهم ما خفف اهللا عنهم من العدة ونقص من الصرب بقدر 26
  248  اخلوف اضطراب القلب وحركته من تذكّر املخوف 27
  248  اخلوف توقع العقوبة على جماري األنفاس 28
  248  اخلوف سراج يف القلب يبصر به ما فيه من اخلري والشر 29
  248  اخلوف سوط اهللا يقوم به الشاردين عن بابه 30
  248  وعند استشعاره اخلوف هرب القلب من حلول املكروه 31
  248  ...اخلوف هو االخنالع عن طمأنينة األمن مبطالعة اخلرب  32
  335  بهم اهللا يف التزويج وأمر به األحرار والعبيد ووعدهم عليه الغىنرغّ 33
  266  زهدوا يف الفانية ورغبوا يف الباقية 34
  248  صدق اخلوف هو الورع عن اآلثام ظاهراً وباطناً 35
  322  ت الغيث مبجاديح السماء اليت يسترتل به القطرطلب 36
  266  عملوا على وفاق ما قالوا 37
  248  وخافوا أن ترد عليهم، عملوا واهللا الصاحلات واجتهدوا فيها  38
  296  فجعنا جوعاً شديداً،غزونا جيش اخلبط وأُمر أبو عبيدة 39
  154  ...على املشركني  فأظهر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 40
  207  ... وساءت النفل يف اختلفنا حني نزلت بدر أصحاب معشر فينا 41
  351  القلب ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال يسر وال يطيب 42
  325 )ومن كفر ( كان إبراهيم حيجرها على املؤمنني دون الناس فأنزل اهللا  43
  284  رحلة إىل اليمنكانت قريش قد ألفوا رحلة إىل بصرى و 44
 رقم الصفحة  طرف األثر   م

  178  كتب عليهم أن ال يفر عشرون من مائتني مث خفف اهللا عنهم 45
  71  ...إنك لتصل الرحم وحتمل الكلّ ، كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا  46
  320  ال نكلفك الطلب 47



 

  368  قهال يعرض أحد عن ذكر ربه إال أظلم عليه وقته وتشوش عليه رز 48
  281  اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 49
  298  اللهم ارزقين جليساً 50
  178 شق ذلك على املسلمني)  إن يكن منكم عشرون صابرون (ملا نزلت 51
  178 ...ملا نزلت هذه اآلية ثقلت على املسلمني وأعظموا  52
  264  مل يشركوا باهللا شيئا 53
  315  لوسعنا عليهم اخلري ويسرناه هلم من كل جانب 54
  352  لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف 55
  209  ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو ال يشعر 56
  235 ..ما أقل الروم وأكثر املسلمني إمنا تكثر اجلند بالنصر وتقل باخلذالن  57
  371  ما نزل بالء إال بذنب وال رفع بالء إال بتوبة 58
  368 املعيشة الضنك هي معيشة الكافر ؛ ألنه غري مؤمن بالثواب والعقاب 59
  385  ...ما شاء اهللا : من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل  60
  113  من عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يعلم 61
  248 ...ما مل يزلْ عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف  الناس على الطريق 62
      179نزلت فينا أصحاب حممد  63
  339 الرزق كحرمان لطف وباطنه عنف ظاهره ما احلوادث من أن واعلم 64
  235  ...وإال فوالذي ال إله غريه ألبعثن إليكم قوماً حيبون املوت  65
  366  إِنْ كنا ألبعد الناس،واهللا ما أخطأت صفتنا ونعتنا شيئاً 66
 رقم الصفحة  طرف األثر   م

  235  فإنا مل نقاتل فيما مضى بالكثرة،وأما ما ذكرت من عددهم 67
  59  ...وإن قوماً غرم األماين وقالوا حنن حنسن الظن باهللا وقد كذبوا  68
  54 وقع ذلك إلرادة أن يكون الفعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 69



 

  361 ...ومن يتق اهللا يف اجتناب معاصيه جيعل له من أمره يسراً يف توفيقه 70
  237  يا أصحاب الشجرة 71
  195  انصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم، يا عباد اهللا  72

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رقم الصفحة  اسم العلم  م
  298 إبراهيم النخعي  1
  14   ابن أيب حامت  2
  3 ابن تيمية  3



 

  38 ابن جرير الطربي  4
  68  ابن خلدون   5
  32  ابن عباس  6
  13  ابن عطية   7
  338 ابن عمر  8
  87  ابن القيم   9

  37  ابن كثري 10
  6  ابن ماجه  11
  120  ابن مسعود 12
  148  أبو إسحاق 13
  207  أبو أمامة الباهلي 14
  204 أبو بكر الصديق 15
  58  لغزايلأبو حامد ا 16
  13 أبو حيان 17
  6  أبو داود  18
  298  أبو الدرداء 19
  316  أبو ذر  20
  113  أبو السعود  21
  297 أبو سعيد اخلدري 22
  رقم الصفحة  اسم العلم  م

  237 أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب 23
  195  أبو عبيدة بن اجلراح 24
  222  أبو العالية  25



 

  300 اريأبو كبشة األنص 26
  208  أبو موسى األشعري 27
  286  أبو هريرة 28
  245  أمحد بن حنبل 29
  237 أسامة بن زيد 30
  13  األلوسي 31
  245  أنس بن  مالك 32
  237  أمين بن أم أمين  33
  255  البخاري 34
  326  بسر املازين 35
  14  ثعلب 36
  206 ثوبان 37
  266  الثوري 38
  104 جابر بن عبد اهللا 39
  114  اجلنيد 40
  173  احلباب بن املنذر 41
  59  احلسن البصري 42
  235  خالد بن الوليد 43
  221 خباب بن األرت 44
  رقم الصفحة  اسم العلم  م

  286 خبيب بن عدي 45
  108  الرازي 46
  281  ربعي بن عامر  47



 

  154 الربيع بن أنس 48
  243  الزجاج 49
  180  زفر بن احلارث  50
  358  زخمشريال 51
  318 زياد بن لبيد 52
  320  زيد بن ثابت 53
  337  السدي 54
  173  سعد بن عبادة 55
  173  سعد بن معاذ 56
  14  السعدي 57
  262  سعيد بن جبري 58
  336 سعيد بن عبد العزيز 59
  127  سفيان بن عيينة 60
  264 سفيان الثقفي 61
  36  الشوكاين 62
  335  صخر الغامدي 63
  298  ب الروميصهي 64
  120  عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني 65
  120 عائشة بنت طلحة 66
  رقم الصفحة  اسم العلم  م

  207 عبادة بن الصامت 67
  237  العباس بن عبد املطلب  68
  175  عبد اهللا بن جبري  69



 

  209 عبد اهللا بن عتبة 70
  94  عبد اهللا بن عمرو بن العاص 71
  297   بن حمصن اخلطميعبيد اهللا 72
  223  عثمان بن عفان 73
  221 عدي بن حامت 74
  368  عطاء 75
  284  عكرمة 76
  298  علقمة  77
  193  علي بن أيب طالب  78
  318  علي بن أيب طلحة 79
  120  عمر بن اخلطاب  80
  189 عمر بن عبد العزيز 81
  178  عمري بن احلمام 82
  208 عياض 83
     335مد فاطمة بنت حم 84
  122  الفراء 85
  237  الفضل بن العباس 86
  266  الفضيل بن عياض 87
  139 القاسم بن أيب بزة 88
  رقم الصفحة  اسم العلم  م

  37 القامسي 89
  138  قتادة 90
  15  القرطيب 91



 

  391 مالك بن احلويرث 92
  367  مالك بن دينار 93
  238  مالك بن عوف النضري 94
  169  املتنيب 95
  122 جماهد 96
  255  مسلم 97
  366  املغرية بن شعبة  98
  26  مقاتل 99

  6  النسائي 100
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رقم الصفحة  اسم املكان  م
  15 أحد  1
  214  أفريقيا  2
  214 تركيا  3



 

  238 اجلعرانة  4
  283  الشام  5
  236  الطائف  6
  15  مكة  7
  283 اليمن  8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رقم الصفحة  عجز البيت  م
  371 إذا كنت يف نعمة فارعها  1
  53  أمل تر أن اهللا أوحى ملرمي  2
  119 إين بليت بأربع ما سلطوا  3



 

  177 تأخرت أستبقي احلياة فلم أجد  4
  169  الرأي قبل شجاعة الشجعان   5
  181  سقيناهم كأساً سقونا مبثلها  6
  153  وم لنا ويوم علينافي  7
  136 ال تصحب الكسالن يف حاالته  8
  119  والنفس كالطفل إن مله   9

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رقم الصفحة  الكلمة  م
  61 األزالم  1
  34  االستسقام  2
  24 االستفزاز  3



 

  264 االستقامة  4
  20  األسلوب  5
  242  األمن لغة  6
  244  ااألمن اصطالح  7
  14 التغيري  8
  130  اجلحود  9

  34  اخلصائص 10
  246  اخلوف لغة  11
  247  اخلوف اصطالحا 12
  289  الرزق لغة 13
  290  الرزق اصطالحا 14
  349 السعادة لغة 15
  349  السعادة اصطالحا 16
  2 السنة لغة 17
  5  السنة اصطالحا 18
  350  الشقاوة  19
  369  الصعد 20
  80  ةالضالل لغ 21
  80 الضالل اصطالحا 22
  رقم الصفحة  الكلمة  م

  368 الضنك 23
  168  الفيء 24
  16  قوم 25



 

  218 املبشرات 26
  144  النصر لغة 27
  144  النصر اصطالحا 28
  205  النفر  29
  76 اهلدى لغة 30
  76  اهلدى اصطالحا 31
  148  اهلزمية لغة 32
  148  اهلزمية اصطالحا 33

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .القرآن الكرمي ) 1(
دار الكتب البن القيم اجلوزية ـ  اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية) 2(

  .  م  1984 هـ  1404 ـالطبعة األوىل ـ  بريوت –العلمية 



 

الرشد ـ  األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة لفضيلة الشيخ عبد الرمحن الدوسري ـ مكتبة) 3(
  .هـ  1403الطبعة الثانية ـ 

أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب ـ حتقيق حممد عبد القادر عطا ـ دار ) 4(
  .الفكر للطباعة ـ لبنان 

  . بريوت –املعرفة دار ـ  مد بن حممد الغزايل أبو حامدحمل إحياء علوم الدين) 5(
حممد فؤاد : حتقيق ـ  أبو عبداهللا البخاري اجلعفي مد بن إمساعيلحمل األدب املفرد) 6(

  .م  1989 هـ1409 ـالطبعة الثالثة ـ  بريوت –دار البشائر اإلسالمية ـ  عبدالباقي
أسباب الرتول للواحدي أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري ـ دار الكتب ) 7(

  . م  1982هـ  1402العلمية ـ بريوت لبنان ـ الطبعة األوىل ـ 
جامعة اإلمام حممد ـ  حممد رشاد سامل. د: حتقيق االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ) 8(

  .هـ  1403 ـالطبعة األوىل ـ  املدينة املنورة - بن سعود 
األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي ملقاتل بن سليمان البلخي ـ حتقيق عبد اهللا حممود ) 9(

  .م  1975هـ  1395لقاهرة ـ ا –شحاتة ـ املكتبة العربية 
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ـ دار ) 10(

  .هـ  1415الفكر للطباعة ـ بريوت ـ 
األعالم خلري الدين الزركلي ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة اخلامسة ) 11(

  .     م  2002عشرة 
أعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية مشس الدين أيب عبد اهللا بن حممد بن ) 12(

  م1973لبنان  –أيب بكر ـ حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ـ دار اجليل ـ بريوت 
 حتقيق حممد حامد الفقيالبن تيمية ـ  اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم) 13(

  .هـ  1369 ـالطبعة الثانية ـ  القاهرة – مطبعة السنة احملمديةـ 
األمثال يف القرآن حملمد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية ـ حتقيق إبراهيم حممد ـ مكتبة ) 14(

  .هـ  1406الصحابة ـ طنطا مصر ـ الطبعة األوىل ـ 



 

قيق أنوار الترتيل وأسرار التأويل لناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا بن عمر البيضاوي ـ حت) 15(
حممد صبحي حسن حالق وحممد أمحد الطرش ـ دار الرشيد ـ دمشق بريوت ـ الطبعة 

  .م  2000هت  1421األوىل 
البحث املقدم من األستاذ مصطفى كمال ـ من تونس ـ إىل ملتقى السنة باجلزائر عام ) 16(

  .  م  1982هـ  1402
شي أبو الفداء ـ بريوت ـ مكتبة البداية والنهاية لإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري القر) 17(

  .املعارف ـ الطبعة الثانية 
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ) 18(

  .ـ حتقيق األستاذ عبد العليم الطحاوي وحممد علي النجار ـ املكتبة العلمية ـ بريوت لبنان 
  دار اجليل بريوت، القاموس حملمد املرتضى الزبيدي  تاج العروس من شرح جواهر) 19(
 بريوت –دار الكتب العلمية ـ  مد بن جرير الطربي أبو جعفرحمل تاريخ األمم وامللوك) 20(

  .هـ  1407 ـالطبعة األوىل ـ 
عبد الرحيم املباركفوري أبو مد عبد الرمحن حمل حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي) 21(

  . بريوت –ب العلمية دار الكتـ  العال
تذكرة احلفاظ لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ـ دار الكتب العلمية ) 22(

  .م  1998هـ  1419ـ بريوت لبنان ـ الطبعة األوىل ـ 
التسهيل لعلوم الترتيل حملمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب ـ دار الكتاب العريب ـ ) 23(

  .م  1983هـ  1403لرابعة ـ لبنان ـ الطبعة ا
حممد رضوان الداية ـ دار الفكر . التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي ـ حتقيق د) 24(

  .هـ  1410املعاصر ـ بريوت دمشق ـ الطبعة األوىل ـ 
تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي لقاضي القضاة ) 25(

  .د حممد بن حممد العمادي ـ دار إحياء التراث ـ بريوت اإلمام أيب السعو
، بريوت  –دار العلم للماليني ، الدكتور عماد الدين خليل ، التفسري اإلسالمي للتاريخ ) 26(

  .م1975الطبعة األوىل 



 

دار الفكر ، حملمد بن يوسف الشهري بن حيان األندلسي الغرناطي ، تفسري البحر احمليط ) 27(
  .م 1978 -هـ 1398الطبعة الثانية ، نشر والتوزيع للطباعة وال

تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر ابن عاشور ـ الدار التونسية للنشر ـ ) 28(
  م 1984تونس

تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل لعالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم ) 29(
  الثانية ـ شركة ومكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر  البغدادي الشهري باخلازن ـ الطبعة

تفسري الشعراوي حملمد متويل الشعراوي ـ مكتبة املسجد النبوي ـ إدارة الكتب ) 30(
  .واملكتبات بأخبار اليوم 

التفسري الكبري ومفاتيح الغيب لإلمام حممد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر ـ ) 31(
  .هـ  1421لمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ دار الكتب الع

تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار حملمد رشيد رضا ـ دار الفكر ـ الطبعة الثانية ) 32(
  .  م  1973هـ  1393ـ 

تفسري القرآن العظيم لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي ) 33(
  .هـ  1401الفكر ـ بريوت ـ  الدمشقي ـ دار

تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ـ ) 34(
  .دار الشعب ـ القاهرة 

تفسري النسفي مدارك الترتيل وحقائق التأويل لإلمام أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد ) 35(
  .النسفي ـ دار الكتاب العريب 

  . سري املنري لوهبة الزحيلي التف) 36(
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب ) 37(

النمري ـ حتقيق مصطفى أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري ـ مطبعة وزارة عموم 
  .هـ  1387األوقاف والشئون اإلسالمية ـ املغرب ـ 

بشرح موطأ مالك لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ مطبعة تنوير احلوالك ) 38(
  .عيسى البايب احلليب ـ القاهرة 



 

  .تنوير املقباس من تفسري ابن عباس ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ) 39(
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي ـ مؤسسة ) 40(

  .م  2000هـ  1421بنان  ـ الرسالة ـ بريوت ل
: حتقيق ـ  مد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميحمل جلامع الصحيح سنن الترمذيا) 41(

  . بريوت –دار إحياء التراث العريب ـ  أمحد حممد شاكر وآخرون
  .اجلواب الكايف البن القيم اجلوزية ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ) 42(
عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي ـ دار حاشية الشهاب املسماة ) 43(

  .صادر ـ بريوت 
  .احلرب والسالم يف اإلسالم لعبد الكرمي اخلطيب ) 44(
دار الكتاب ـ  نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين يبألحلية األولياء وطبقات األصفياء ) 45(

  .هـ  1405ـالطبعة الرابعة  ـ بريوت –العريب 
  اموعة اإلسالمية ـ الطبعة الثالثة. لتفسري اإلسالمي للتاريخ حملمد قطب حول ا) 46(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن املشهور بتفسري الطربي أليب حعفر حممد بن جرير ) 47(

  .هـ  1405الطربي ـ دار الفكر ـ بريوت ـ 
اموعة األوىل ، حلليم البن تيمية أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبدا، جامع الرسائل ) 48(
  .م 1969 -هـ 1389الطبعة األوىل ، حتقيق حممد رشيد سامل ،
اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ـ حتقيق مصطفى ديب ) 49(

  .م1987هـ  1407اليمامة ـ بريوت ـ الطبعة الثالثة ـ ، البغا ـ دار ابن كثري 
  . المية دائرة املعارف اإلس) 50(
الدر املنثور يف التفسري باملأثور لإلمام عبد الرمحن جالل الدين السيوطي ـ دار الفكر ـ ) 51(

  .م  1993بريوت ـ 
مسفر بن : الرزق ؛ مصدره أسباب حصوله وزيادته حالله وحرامه شروطه للدكتور ) 52(

  .هـ  1422سعيد دماس الغامدي ـ دار الطرفني ـ مكتبة الفرقان ـ مكة املكرمة 



 

الناشر املكتب ،حتقيق وتعليق حممد عفيفي ، تأليف اإلمام ابن القيم ، رسالة التقليد ) 53(
  .م 1985 -هـ 1405الطبعة الثانية ، الرياض  –مكتبة أسامة ، اإلسالمي بريوت 

رسالة يف لفظ القرآن البن تيمية ضمن كتاب جامع الرسائل ـ حتقيق حممد رشاد رفيق ) 54(
  .     سامل ـ مصر

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للعالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد ) 55(
  .حممود األلوسي البغدادي ـ دار إحياء التراث ـ بريوت 

  .الروض األنف للسهيلي ) 56(
القرشي  زاد املسري يف علم التفسري لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي) 57(

  .هـ  1404البغدادي ـ املكتب اإلسالمي ـ بريوت الطبعة الثالثة 
زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية ـ حتقيق شعيب األرناؤوط وعبدالقادر ) 58(

الطبعة الرابعة ـ   الكويت -بريوت  -األرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية 
  . م  1986هـ  1407 ـعشر 

السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري للشيخ اإلمام ) 59(
  .  اخلطيب الشربيين 

السنة اإلسالمية بني إثبات الفامهني ورفض اجلاهلني لعبد الرؤوف شليب ـ دار القلم ـ ) 60(
  .م  1982هـ  1402الكويت ـ الطبعة الثالثة ـ 

مصطفى السباعي ـ املكتب اإلسالمي : كانتها يف التشريع اإلسالمي للدكتور السنة وم) 61(
  .م  1978هـ  1398ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ 

سنن ابن ماجه للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه ـ حتقيق حممد فؤاد ) 62(
  .عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بريوت 

ام احلافظ أيب داود سليمان ابن األشعث السجستاين األزدي ـ لإلم، سنن أيب داود ) 63(
  .حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ـ مذيلة بأحكام األلباين عليها ـ دار الفكر 

السنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف القرآن الكرمي أصول وضوابط دي حممد عاشور ـ ) 64(
   . م  2006هـ ـ  1427دار السالم ـ مصر ـ الطبعة األوىل ـ 



 

السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ـ ) 65(
  .  م  1998هـ  1419مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 

حتقيق السيد عبد اهللا ـ  علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغداديل سنن الدارقطين) 66(
  .م  1966هـ  1386 ـبريوت  - دار املعرفة ـ  شم مياين املدينها
، فواز أمحد زمريل : حتقيق ـ  الرمحن أبو حممد الدارمي اهللا بن عبد عبدل سنن الدارمي) 67(

  هـ  1407الطبعة األوىل ـ  بريوت –دار الكتاب العريب ـ  خالد السبع العلمي
مد هيشور ـ املعهد العاملي للفكر اإلسالمي سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها حمل) 68(

  . م  1996هـ  1417ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ـ 
سنن اهللا يف اتمع من خالل القرآن حملمد الصادق عرجون ـ منشورات العصر احلديث ) 69(

  .م  1971هـ  1391ـ 
حتقيق مصطفى ، ـ ه744 -701لإلمام أيب الفداء إمساعيل ابن كثري ، السرية النبوية ) 70(

  .م1976-هـ 1396لبنان  –دار املعرفة بريوت ، عبدالواحد 
السرية النبوية البن هشام ـ تقدمي عبد الرؤوف سعد ـ دار التراث العريب ـ  ) 71(

  .هـ 1399
سرية عمر بن عبد العزيز للحافظ مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي البغدادي ) 72(

  .ـ دار الفكر 
شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ـ املكتب اإلسالمي ـ بريوت ـ الطبعة ) 73(

  .هـ 1391الرابعة ـ 
 حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلولـ  بكر أمحد بن احلسني البيهقي يبألشعب اإلميان ) 74(

  .هـ  1410 ـالطبعة األوىل ـ  بريوت –دار الكتب العلمية ـ 
حتقيق البن القيم اجلوزية ـ  مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل شفاء العليل يف) 75(

  .م  1978هـ 1398 ـ دار الفكر بريوتـ  حممد بدر الدين أبو فراس احلليب
الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف ليوسف القرضاوي ـ دار الوفاء ـ املنصورة ) 76(

  .م  1992هـ  1412مصر ـ الطبعة األوىل ـ 



 

صحيح ابن حبان حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ـ حتقيق شعيب ) 77(
  .م  1993هـ  1414األرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة الثانية ـ 

صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ـ حتقيق حممد فؤاد ) 78(
  . يب ـ بريوت عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العر

طبقات املفسرين ألمحد بن حممد الداوودي ـ حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي ـ مكتبة ) 79(
  .هـ  1410العلوم واحلكم ـ السعودية ـ الطبعة األوىل ـ 

طبقات املفسرين لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ حتقيق علي حممد عمر ـ مكتبة ) 80(
  . هـ  1396 وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل

هـ  1396العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ أكادميي الهور ـ باكستان ـ ) 81(
1976     

العقيدة الواسطية البن تيمية ـ حتقيق حممد بن عبد العزيز بن مانع ـ الرئاسة العامة ) 82(
  . هـ  1412إلدارات البحوث واإلفتاء ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ـ 

محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين أل ي شرح صحيح البخاريفتح البار) 83(
  . هـ  1379 ـبريوت  - دار املعرفة ـ  الشافعي

  .فتح القدير حملمد بن علي الشوكاين ـ دار الفكر ـ بريوت ) 84(
  . بريوت –دار الكتب العلمية البن القيم اجلوزية ـ  الفوائد) 85(
 1980هـ 1400ار الشروق ـ الطبعة التاسعة ـ يف ظالل القرآن لسيد قطب ـ د) 86(

  م  
فتح ايد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ـ مكتبة الرياض ) 87(

  .احلديثة
 –املكتبة التجارية الكربى ـ  عبد الرؤوف املناويلفيض القدير شرح اجلامع الصغري ) 87(

  .هـ  1356 ـالطبعة األوىل ـ  مصر
  . احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت  القاموس) 89(



 

القتال يف اإلسالم ألمحد نار ـ نشر وتوزيع املكتبة اإلسالمية ـ محص الفاخورة ـ ) 90(
  . م  1986هـ  1388الطبعة الثانية ـ 

 القرآن العظيم هدايته وإعجازه يف أقوال املفسرين حملمد صادق عرجون ـ مكتبة) 91(
  .م  1966هـ  1386الكليات األزهرية ـ 

حتقيق ـ  عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيسالبن أيب الدنيا  قرى الضيف) 92(
  .م1997 ـ الطبعة األوىلـ  الرياض –أضواء السلف ـ  عبداهللا بن محد املنصور

بريوت لبنان  كتاب التعريفات للشريف علي بن حممد اجلرجاين ـ دار الكتب العلمية ـ) 93(
  .  م  1995هـ  1416ـ 

كتاب النبوات البن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين أبو العباس ـ املطبعة السلفية ـ ) 94(
  .هـ  1386القاهرة ـ 

الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري ـ حتقيق عبد ) 95(
  .بريوت  الرزاق املهدي ـ دار إحياء التراث ـ

  .طلب الرزق ألمحد بن حممد الطويل : كتاب ) 96(
لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور املصري ـ دار صادر ـ بريوت ـ الطبعة ) 97(

  األوىل 
لقاءات وحماورات حول قضايا اإلسالم والعصر للدكتور يوسف القرضاوي ـ مكتبة ) 98(

  .م  1992 هـ 1412وهبة ـ القاهرة مصر ـ الطبعة األوىل ـ 
  .املثلث البن السيد البطليموسي ) 99(
اتىب من السنن ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ـ حتقيق عبد الفتاح أبو ) 100(

  .  م 1986هـ 1406غدة ـ مكتب املطبوعات اإلسالمية ـ حلب ـ الطبعة الثانية 
  . 115جملة البيان ـ العدد ) 101(
  .هـ  1414ي الكويتية عدد ربيع اآلخر جملة الوعي اإلسالم) 102(
  .جمموع فتاوى ابن تيمية ) 103(



 

حماسن التأويل حملمد مجال الدين القامسي ـ حتقيق أمحد بن علي ومحدي صبح ـ دار ) 104(
  .هـ  1424احلديث ـ القاهرة ـ 

م احملرر الوجيز ليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ـ حتقيق عبد السال) 105(
  .م 1993هـ  1413عبد الشايف حممد ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ الطبعة األوىل 

خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ـ حتقيق حممود خاطر ـ ) 106(
  .    م  1995هـ  1415مكتبة لبنان ناشرون ـ بريوت ـ 

حتقيق حممد  البن القيم اجلوزية ـ عنيمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نست) 107(
  . م 1973هـ 1393ـالطبعة الثانية ـ  دار الكتاب العريب بريوتـ  حامد الفقي

مدخل إىل دراسة السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي دي عاشور ـ املعهد العاملي للفكر ) 108(
  . م  2004هـ  1425اإلسالمي ـ القاهرة ـ 

اجلوهر للمؤرخ أيب احلسن علي بن احلسني املسعودي ـ حتقيق  مروج الذهب ومعادن) 109(
  .   م  1964هـ  1384حميي الدين عبد احلميد ـ مطبعة السعادة مبصر ـ الطبعة الرابعة ـ 

حملمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري ـ حتقيق ، املستدرك على الصحيحني  )110(
هـ 1411ب العلمية ـ بريوت ـ الطبعة األوىل ـ مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكت

  .م  1990
  .املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ـ مؤسسة قرطبة ـ القاهرة  )111(
  .دار الكتب العلمية بريوتـ  مد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعيحمل مسند الشافعي) 112(
بن أمحد حكمي ـ حتقيق  معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ) 113(

 1990هـ   1410عمر بن حممود أبو عمر ـ دار ابن القيم ـ الدمام ـ الطبعة األوىل ـ 
  م 
حبيب الرمحن : حتقيق ـ بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  يبألمصنف عبد الرزاق ) 114(

  .هـ  1403 ـالطبعة الثانية ـ  بريوت –املكتب اإلسالمي ـ  األعظمي
حتقيق ـ  بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف يبألصنف يف األحاديث واآلثار امل) 115(

  .هـ 1409 ـالطبعة األوىل ـ  الرياض –مكتبة الرشد ـ  كمال يوسف احلوت



 

  .معامل الترتيل يف التفسري والتأويل للبغوي ) 116(
طارق بن عوض اهللا يق حتقـ  القاسم سليمان بن أمحد الطرباين يبألاملعجم األوسط ) 117(

  .هـ  1415 ـالقاهرة دار احلرمني ـ  عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينوبن حممد 
 1406املعجم املفهرس أللفاظ القرىن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ ) 118(

  .م  1986هـ 
 محدي بن عبد حتقيقـ  سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباينل املعجم الكبري) 119(

  1983هـ1404 ـالطبعة الثانية ـ  مكتبة العلوم واحلكم املوصلـ  ايد السلفي
  . املعجم الوسيط ) 120(
معركتنا مع اليهود لسيد قطب ـ دار الشروق ـ القاهرة مصر ـ الطبعة احلادية ) 121(

  .  م  1992هـ  1412عشرة 
  هـ1392دامة ـ دار الكتاب العريب ـ املغين مع الشرح الكبري ملوفق الدين ابن ق) 122(
فضل إهلي ـ مؤسسة اجلريسي ـ : مفاتيح الرزق يف ضوء الكتاب والسنة للدكتور ) 123(

  .م  1998هـ  1419الطبعة السابعة 
مفاهيم ينبغي أن تصحح حملمد قطب ـ دار الشروق ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل ) 124(

   .م  1987
دار الكتب البن القيم اجلوزية ـ  شور والية العلم واإلرادةمفتاح دار السعادة ومن) 125(

  .    بريوت –العلمية 
املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم احلسني بن حممد ـ حتقيق حممد سيد كيالين ـ ) 126(

   .دار املعرفة ـ لبنان 
ـ لبنان ـ مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزرقاين ـ دار الفكر ) 127(

  .م  1996هـ  1416الطبعة األوىل ـ 
منهاج السنة النبوية البن تيمية ـ حتقيق حممد رشاد سامل ـ مؤسسة قرطبة ـ الطبعة ) 128(

  .هـ  1406األوىل ـ 



 

 زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي يبأل املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) 129( 
  . هـ 1392 ـالطبعة الثانية  ـ بريوت –دار إحياء التراث العريب ـ 

موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ـ ) 130(
  .حتقيق حممد عبد الرزاق محزة ـ دار الكتب العلمية 

عبد حتقيق ـ  براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكيإل ملوافقات يف أصول الفقها) 131(
  . بريوت –املعرفة دار ـ  اهللا دراز

موطأ اإلمام مالك برواية حيىي الليثي ـ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء ) 132(
  .  التراث العريب مصر 

النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ـ ) 133(
هـ  1399كتبة العلمية ـ بريوت ـ حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي ـ امل

  .م  1979
  . م  1983هـ  1403هل حنن مسلمون حملمد قطب ـ دار الشروق ـ ) 134(
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن القيم اجلوزية ـ حتقيق فضيلة الشيخ إمساعيل ) 135(

ة واإلرشاد بن حممد األنصاري ـ توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعو
  . بالسعودية 

الوايف يف الوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ـ حتقيق أمحد األرناؤوط ) 136(
  .م  2000هـ  1420وتركي مصطفى ـ إحياء التراث ـ بريوت ـ 

 1410واقعنا املعاصر حملمد قطب ـ مؤسسة املدينة ـ السعودية ـ الطبعة الثالثة ـ ) 137(
  .م  1989هـ 

وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ توزيع  )138(
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالسعودية ـ الطبعة الرابعة ـ 
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  رقم الصفحة  املوضوع

  ـ ب أ مفتاح خمتصرات ورموز الرسالة
  ص -ج    املقدمة

  17ـ  1  التمهيد 
  2  التعريف بالسنن اإلهلية: أوال
  14  املراد بتغيري اتمعات: ثانيا

  18  أساليب السنن اإلهلية وخصائصها ومظاهر ورودها-:البـاب األول
  32ـ  19  أساليب القرآن يف بيان السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات:الفصل األول

  42ـ  33  خصائص السنن اإلهلية:الفصل الثاين
  48ـ  43  مظاهر ورود السنن يف القرآن الكرمي: الفصل الثالث

  72ـ  49  كيفية االستفادة من السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات:الفصل الرابع
   73  عرض السنن اإلهلية يف تغيري اتمعات -:البـاب الثاين

 141ـ  74  ضاللسنة اهللا يف اهلدى وال: الفصل األول
 238ـ  142  سنة اهللا يف النصر واهلزمية: الفصل الثاين
 284ـ  239  سنة اهللا يف األمن واخلوف: الفصل الثالث

 346ـ  285 سنة اهللا يف الرزق:الفصل الرابع
 390ـ  347  سنة اهللا يف السعادة والشقاوة: الفصل اخلامس

 394ـ  391 اخلــامتة



 

  395 فهارس الرسالة
 428ـ  396  رس اآلياتفه

 439ـ  429  فهرس األحاديث
 444ـ  440  فهرس اآلثار
  رقم الصفحة املوضوع

 450ـ  445  فهرس األعالم
 452ـ  451  فهرس األماكن
 454ـ 453  فهرس أبيات الشعر
 457ـ 455  فهرس التعريفات

 469ـ  458  فهرس املصادر واملراجع
 472ـ 470  الفهرس العام للبحث

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 


