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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية 

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح ميدان  يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي  احلضاري  املشروع  مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن  اجمللة تسعى
 يتمثل  أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي.  الصعيد  على اإلنساين  الفكر  مستوايت  ترقية  يف
 ماّدة تقدي  بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
 منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين.  الفكر  منظومة  وترقية  إصالح جمال  يف  الفكرية  واجلهود  العلمية  للحركة
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                   ABSTRACT 

 

The issue of calling to God is not a private affair for a limited class of people and 

is not restricted to one without the other. So that, this research comes to show the 

legitimacy of the action of female lawsuit in the light of Qur'an and Sunnah. The 

research has included a number of themes, the most important of which is the work 

of female lawsuit linguistically and idiomatically, in addition to the legality of the 

women lawsuit action. The two researchers identify that the evidences to female 

advocacy comes in the light of Quran and Sunnah, in three sections: The first 

section includes general evidences including male and female. The second section 

includes explicit evidences about the involvement of women and men in carrying 

out the call to God. The third section includes Qur’anic verses that address women 

in particularly and directly as an order to practice calling to God. 

The researchers cited the most important justifications and reasons for assigning 

Muslim women to practice calling to God. Then, they ended their research with 

reference to several practical examples of women advocates, so to be a model their 

own kind who have chosen the path of calling to God. 
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 ملخص ال

ذلك وليست حكرا على أحد دون آخر؛ لىل اهلل تعاىل ليست شأنا خاصا لفئة حمدودة من الناس، إن قضية الدعوة إ
حث يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية، وقد اشتمل الب العمل الدعوي النسائيجاء هذا البحث ليبني مشروعية 

 حيث ،مشروعية العمل الدعوي النسائيصطالحا، و تعريف العمل الدعوي النسائي لغة وا :على عدة حماور، أمهها
أدلة الدعوة بالنسبة للمرأة جاءت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية على ثالثة أقسام، القسم األول: بني الباحثان أن 

، القسم هلليف إشراك املرأة مع الرجل يف القيام بالدعوة إىل ا ةصرحيأدلة أدلة عامة تشمل الذكر واألنثى، القسم الثاين: 
سوغاات ملا قد أورد الباحثان أهم و  الثالث : آيات جاءت ختاطب النساء بشكل صريح ومباشر بأمر الدعوة إىل اهلل،

 ،الداعيات النساء نمناذج عملية ملتكليف املرأة املسلمة بالدعوة إىل اهلل، مث ختما حبثهما باإلشارة إىل عدة سباب األو 
 اللوايت اخرتن السري على طريق الدعوة إىل اهلل.ليكن قدوة لبنات جنسهن 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 4 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .297-296: ص1ى( ، ج -مادة )دعو املعجم الوسيط،انظر: جممع اللغة العربية ، 1

 
 

 التمهيد:

ىل اهلل تعاىل ليست شأنا خاصا لفئة حمدودة من الناس، ولكنها من القضايا املركزية هلذه األمة، إن قضية الدعوة إ
اس لقيوم السماوات وتعبيد النفنحن أمة رسالتها األساسية يف هذه احلياة هداية اخللق ونشر أعالم احلق والعدل واخلري، 

ناء أمة ية، من اهلموم العامة ملعظم أبئصالح اجملتمعات اإلسالمية وختليصها من حالة الوهن والغثاإن أرض، كما واأل
والعمل الدعوي النسائي ينبغي أن ال ينفك أبدا عن الدعوة مبفهومها  . سالم على اختالف طبقاهتم وأوضاعهماإل

طلح مصطلحا جديدا من حيث الرتكيب واالستعمال، إال أنه قدمي من حيث املضمون والداللة، العام، وإن كان املص
حيث أن العمل الدعوي النسائي ثبتت مشروعيته بالكتاب الكرمي والسنة املطهرة، وسجل له تاريخ اإلسالم مناهج 

وأمهيته،وجماالته،  ي، ومشروعيتهوتطبيقات خمتلفة على مر العصور، ويناقش هذا الباب تعريف العمل الدعوي النسائ
 وأشكاله.

 تعريف العمل الدعوي النسائي لغة:

  .حضارهإدعوا، ودعوة، ودعاًء، ودعوى: طلب -الدعوة لفظ اين باملعاين اللغوية، )دعا( بالشيء
ودعاه ،لقتال ىل اإ: حثه على قصده، يقال: دعاه يءالشىل إودعا  ليهإىل كذا: احتاج إيء الشيقال: دعا بالكتاب و 

والدعاء( ) .و فكرةأىل دين إوالداعية(:الذي يدعو ).1ىل املذهب: حثه على اعتقادهإىل الدين و إودعاه  ،ىل الصالةإ
 ل.ليه بالسؤاإىل اهلل تعاىل فيما عنده من اخلري، واالبتهال إبالضم ممدودا: الرابة 
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 .25:10 سورة يونسالقرآن الكرمي، 2
الدار  -، بريوت: املكتبة العصرية5، حتقيق: يوسف الشيخ حممد،ط. خمتار الصحاحم، 1999ه، 1420الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  3

                                  .                                                                                                                             552النموذجية، ، مادة )دعا(، ص
 .9، مصر: دار الوفاء، ص3، طأسس الدعوة و آداب الدعاةم، 1994ه،1412ل. حممد السيد،الوكي4
 .5، بريوت : مؤسسة الرسالة، ص9، طأصول الدعوةم، 2000ه،1421زيدان، عبد الكرمي،5
 .13هـ،  املرأة الداعية واألسرة املسلمة، بريوت: مؤسسة الرسالة، ص1423بريغش، حممد حسن،  6

 

على العمل له، كما يتضح من قوله عز  والدعوة مأخوذة من الدعاء وهو النداء جلمع الناس على أمر وحثهم

 2(.     )وجل:

 .ودعاه : صاح به، واملصدر دعوة
 3.ليدعو ما بعده عوداعية اللنب : ما يرتك يف الضر 

 . و االشرتاك فيهأهنا نداء وصيحة، وطلب على شيء أمفهوم الدعوة من مدلوهلا اللغوي يتضح لنا أن و 
 .و عملأجل حتقيق هدف أن كلمه دعوة تفيد لغويا احملاوالت القولية والفعلية من أومما سبق نرى 

 اصطالحا:  تعريف العمل الدعوي النسائي 
 : للدعوة منها ةما يف االصطالح فقد ذكر العلماء تعريفات كثري أو  

 4ر" .عن املنك مبأمرهم باملعروف وهنيه على اخلري، وداللتهم على الرشد، مجع الناس"-أ
 .عمال اخلري كافةأاملسلمني بصفة خاصة، حلثهم على  إىلوالدعوة هبذا املفهوم موجهة 

 5".اهلل عليه وسلم ىسالم الذي جاء به حممد صلىل دينه وهو اإلإىل اهلل: "الدعوة إالدعوة  -ب
حممد صلى  سالمي الذي جاء بهإلاوالدعوة هبذا املفهوم يقصد هبا الدعوة املوجهة لغري املسلمني هبدف نشر الدين 

 .اهلل عليه وسلم
ول اهلل، ن حممدًا رسأال اهلل و إله إن ال أالدعوة إعالم الناس بدين اهلل تعاىل، وحثهم على التمسك بشهادة " ت_

 6".واإلميان مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
 املفهوم جتمع بني دعوة اري املسلمني لدين اهلل تعاىل ودعوة املسلمني للتمسك هبذا الدين والقيام بواجبوالدعوة هبذا 

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 6 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .10، القاهرة:  دار الكتاب املصري، ص2، طالدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلهاه، 0714الوش، أمحد، 7
 .17، د.ط، بريوت: مؤسسة الرسالة، صاملدخل إىل علم الدعوةالبيانوين، حممد أبو الفتح، د.ت، 8
 م.https://uqu.edu.sa ،8-9-2013، العمل الدعوي النسائي يف مكة املكرمة أمنوذجا حقائق و آفاقأمحد، فايزة، د.ت،   9

 
سالم مبا حوى من ىل تبليغ الناس اإلإالدعوة هي : "العلم الذي به تُعرف كافة احملاوالت الفنية املتعددة الرامية -ث

 7."أخالقعقيدة وشريعة و 
فالدعوة يف هذا املفهوم هي علم الدعوة بأصوله وقواعده ومناهجه اليت أصل هلا العلماء وصنفوا فيها كتبهم هبدف 

 .تبليغ رسالة اإلسالم للناس كافة
  8الدعوة: " تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه يف واقع احلياة". -ج

والدعوة هبذا املفهوم تشمل مراحل الدعوة الثالث: مرحلة التبليغ ومرحلة التعليم ومرحلة التطبيق، وهي دعوة موجهة 
 ىل مجيع الناس مسلمني واري مسلمني.إ

، ىل عبادة اهلل وحده ال شريك لهإو فعل يقصد به دعوة الناس أ:"هو كل جهد مبذول من قول العمل الدعوي -ح
طاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم بفعل الطاعات، وترك املنهيات، والتحلي بالفضيلة، والبعد عن ىل طاعة اهلل و إو 

 9عدل، ومنع الظلم والفساد، باتباع احلق ونبذ الباطل".الالرذيلة، ونشر 
 ل وأهداف العمل الدعوي بشكل أساسي.ئتعريف يشتمل على وساالوهذا 

وال  ةكلها صحيح  تن هذه التعاريف اليت ذكر أال بد من التنبيه على الدراسة،قبل اختيار التعريف املختار هلذه و 
ختالف فيما ن االأو ، زم أو يتضمن ما يف التعريف اآلخرن كل واحد منها يستلتناقض فيما بينها وال اختالف أل

تالف ال يؤثر يف ن االخبينها هو اختالف يف األلفاظ ال يف املعاين اليت يربزها هذا التعريف دون ذاك، وهذا القدر م
 وحدة مضمون التعاريف وداللتها.

وة ن الكتب اليت حتدثت عن موضوع الدعوة مل تفرق بني أقسام الدعإأما الدعوة النسائية أو العمل الدعوي النسائي ف
ديثة حن هناك دراسات أن الدعوة النسائية هي جزء من الدعوة بشكل عام إال أاعتبار على  -النسائيةالرجالية و  -

 قد خصت الدعوة النسائية بتعريف منفصل ومنها :
 
 
 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4020142/aldawah.ppsx
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ى ل، حبث مقدم للحصول عدراسة مقارنه للجهود الدعوية النسائية يف كل من املدينة املنورة و كواالملبورم، 2009بولوط، شيماء خري الدين حسني،10 
 .25درجة الدكتوراة يف الدراسات اإلسالمية،كلية الدراسات اإلسالمية، اجلامعة الوطنية املاليزية، بانغي، ص

، حتقيق حممود خاطر، بريوت: مكتبة لبنان، ، خمتار الصحاح ه1415انظر مادة )نسا( يف املعاجم التالية: الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  11
 .321، ص15، وابن منظور:  د.ت، ج604: ص2،جاملصباح املنريومي، د.ت، ، والفي247: ص1ج

 
كل نشاط فردي أو مجاعي تقوم به النساء املسلمات هبدف نشر الدين اإلسالمي واألمر باملعروف ":ةئيالدعوة النسا

 10.والنهي عن املنكر ورفعة اجملتمع املسلم"
 اهلل على اجملتمع املسلم فقط . إىل ن هذا التعريف قد اقتصر عملية الدعوةأال إ

و التايل :" ي أو الدعوة النسائية على النحئتعريف العمل الدعوي النسا وبناء على ما تقدم ميكن :التعريف المختار
كل جهد مبذول من قول أو فعل فردي أو جماعي تقوم به النساء المسلمات بهدف نشر الدين اإلسالمي 

لى نهضة إصول للو تطبيقه في واقع حياتهم و كر وتعليم الناس أمور دينهم واألمر بالمعروف والنهي عن المن
 األمة ورفعتها".

 والنساء مجع امرأة، حيث جيمع لفظ امرأة على ثالثة أوجه:
النسوة : بالكسر والضم، والنساء، والنسوان، واجلمع هبذه الصورة مجع للمفرد من اري لفظه كما هو احلال يف مجع 

ح من ضمها، فصأ)ذلك( بلفظ ) أولئك (، فتكون النسوة والنساء امسا جلماعة اإلناث، وقيل : النسوة بكسر النون 
 11ي، وقيل النساء مجع نسوة إذا كثرن.ىل نسوة فيقال: نسو إىل نساء فيقال : نسائي، و إوينسب 
يغة) ن الصيغة اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة هي صأال إي ونسوي، ئىل مجاعة اإلناث يصح فيها نساإفالنسبة 

 ي(، وذلك لألسباب التالية:ئنسا
لى العمل ع ات ئمن القاأانتشار استخدام هذه الصيغة يف مسميات اجلمعيات واملؤسسات الدعوية باعتبار  -أ

ن الدعوة تنسب أحيث ، ي، واللجنة النسائيةئية، والفرع النسائالدعوي فيها هن من النساء، فيقال: املؤسسة النسا
دعوي : فيقال الدعوة النسائية أو العمل الىل الداعيإتنسب  أو ،ىل موضوعها وهو اإلسالم فيقال: الدعوة اإلسالميةإ

 يئالنسا
مجة ، وقد ذاع استخدم هذا املصطلح كرت تخدم يف مصطلح " احلركة النسوية"ن صيغة )نسوي( أصبحت تسإ -ب

يب كاألنثوية" هو اقرب لرت " ىلإهذا املصطلح  ترمجةن أيف اللغة االجنليزية، على الرام من  feminismملصطلح 
 ن الدراسات احلديثة قد اختارت استخدام صيغة النسوية.أال إاملصطلح األصلي، 
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 .25-24م، ص2009انظر:بولوط،. 12
 .157:7، سورة األعرافالقرآن الكرمي،  13
 .110:3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي،  14
 .308،309م، ص2000ه، 1421نظر:زيدان، ا 15

 
لرجل حركة اجتماعية تطالب حبصول املرأة على املساواة مع ا" هنا:أهذه النسوية تعرف يف املاضي بويف حني كانت 

ة مدافعة عن : " منظومة فكرية، أو مسلكي، فقد تطور تعريفها اليوم لتصبح يف احلقوق السياسية واالقتصادية "
 قوى اجلنسية ، متبوع بثورة ضد موازين الىل توسيع حقوقهن، وهي انتزاع وعي فردي مث مجعيإمصاحل النساء وداعية 

 ولذا جاء اختيار صيغة " النسائي" يف هذه الدراسة بدال من " للنساء يف حلظات تارخيية حمددة والتهميش الكامل
 12.النسوي" للبعد عن مصطلح النسوية وإطارها االصطالحي اجلديد

م بالعمل ئهذه الدراسة، إمنا هي باعتبار كون القا ىل النساء يفإالعمل الدعوي  بةن نسأوال بد من التنبيه على 
ىل الداعي، إالدعوي من النساء، وليس باعتبار كون اجلمهور املتلقي للدعوة من النساء، فهو من باب نسبة الدعوة 

 .من النساء ملدعون يكون اجلمهور اأي ئفال يشرتط يف العمل الدعوي النسا
 : يئمشروعية العمل الدعوي النسا

ولنا صلى اهلل ىل الناس، واألمة شريكة لرسإجلها بعثهم اهلل تعاىل أهي وظيفة رسل اهلل مجيعا، ومن  ىل اهللإالدعوة 

 ) اهلل، فقد قال اهلل تعاىل عن رسوله : إىلعليه وسلم يف وظيفة الدعوة                   

      .)13 

            ):متهأوقال تعاىل عن 

 ).14  15اهلل عليه وسلم.فقد وصف اهلل تعاىل األمة اإلسالمية مبا وصف به رسوله صلى 

كل واحد   ل اعترببل رضي اهلل عنهم هذا املعىن، فلم يفرقوا بني دعوة الرجال ودعوة النساء، ئوالقد فهم املسلمون األ
وطبيعته  ىل اهلل، كل مبا يتناسب مع قدراتهإمنهم نفسه شريكا مع رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف واجب الدعوة 

 وفطرته وجمال حياته.
ابتداء تنزل الوحي على النيب صلى اهلل عليه وسلم، كانت املرأة املسلمة شريكة  عالدعوة اإلسالمية، ومفمنذ فجر 

 صرهتا والدفاع عنها، واجلهاد لن الرجل املسلم وشقه اآلخر يف اإلميان بالرسالة، والدعوة إليها وحتمل املشاق يف سبيلها،
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 .45-41، املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، ص2، طالداعياتالنساء ه، 1412انظر: الواعي، توفيق يوسف،  16
 .108:12، سورة يوسفالقرآن الكرمي،   17
 .59: ص3، د.ط، بريوت: دار الفكر، جفتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسريالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، د.ت،   18
 .110:3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي، 19

 
ثر كبري يف أهلن  ي كانئمنات اجملاهدات الصابرات، الالؤ النساء املوبرزت يف السرية أمساء مشرقة للكثري الكثري من 

 ،ليه وسلم، زوجات النيب صلى اهلل عصر: أمهات املؤمننيمسرية الدعوة وجهادها، نذكر منهن على سبيل املثال ال احل
 ي اهلل عنهن رضة ني أم سلمة، وأم املؤمنني عائشومنهن خاصة السيدة خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها وأم املؤمن

ليم ، ونسيبة بنت كعب املازنية، وصفية بنت عبد املطلب، وأم سالصحابيات األخريات مثل أم شريك مجيعا، وبعض
 واريهن كثري رضي اهلل عنهن مجيعا.

ىل إىل اهلل بالسنان واللسان، األمر الذي أدى إدعوة الن الدعاة الرجال قد نالوا يف زمننا هذا قصب السبق يف وأل
لدراسة هذه ا جاءت، هائهي واجب خيتص به رجال األمة دون نساتعاىل ىل اهلل إن الدعوة أ، فهم بعض النساء

 .ىل النساءإىل اهلل بالنسبة إحكم الدعوة  تبنيل
وقد تبني من خالل األدلة الشرعية من كتاب اهلل، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن خالل أقوال جمموعة من 

الكرمي والسنة  نآأدلة الدعوة بالنسبة للمرأة يف القر  مني وآرائهم، حكم الدعوة للمرأة املسلمة، فقد جاءتعلماء املسل
 16النبوية على ثالثة أقسام :

 :: أدلة عامة تشمل الذكر واألنثىولالقسم األ
                    :)قوله تعاىل -أ

.)17 

ويف هذا دليل ": يف تفسري اآلية الشوكاين، قال عام يشمل الذكر واألنثى(ومن اتبعين  )من( يف قوله تعاىل :ولفظ)
ىل اإلميان إي الدعاء أ ،ىل اهللإن يقتدي به يف الدعاء أن كل متبع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حق عليه أعلى 

 18.وتوحيده والعمل مبا شرعه لعباده"به 

             ):قوله تعاىل -ب

.)19  
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: 1، حتقيق:أمحد يوسف الدقاق، د.ط، بريوت: دار الفكر، جتفسري القرآن العظيمه، 1401ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي،  20
 .397ص
 .104: 3، سورة آل عمرانالقرآن الكرمي،  21

 .391:ص1العليم الربدوين، د.ط، القاهرة: دار الشعب، ج ، حتقيق:أمحد عبداجلامع ألحكام القرآنه،  1372القرطيب، أبو عبد اهلل حممد،  22 
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،د.ط، بريوت: دار إحياء الرتاث صحيح مسلمأخرجه مسلم، أنظر: مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري، د.ت،  23 

ميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان(، حديث رقم العريب، كتاب:)اإلميان(، باب )بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإل
 .69: ص1، ج49
 . 71:9القرآن الكرمي، سورة التوبة،   24
 .203: ص8ه، ج1372،لقرطيب، وكذلك: ا370: ص2ه، ج1401،البن كثريانظر تفسري اآلية  25

 
تصف من ، قال ابن كثري يف تفسري اآلية:" فمن اواألنثى تعاىل:)كنتم( عام يشمل الذكروضمري املخاطب يف قوله 

 20هبذه الصفات دخل معهم يف هذا املدح". األمة هذه
              قوله تعاىل:) -ت

).21 ( يف قوله تعاىل:ِمن  ولفظ ) (  عِمن ُكم )م يشمل الذكر واألنثىا. 

ن  إذا الشأن، و متصدية هل ةماألن تكون فرقة من هذه أواملقصود من هذه اآلية " :ةيقال ابن كثري يف تفسري هذه اآل
 22"حبسبه األمةكان ذلك واجبا على فرد من 

أى منكم منكرا من ر  سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:)عن أيب -ث
 23ن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(.إمل يستطع فبلسانه ف نإفليغريه بيده ف

 ولفظ )من( يف قوله صلى اهلل عليه وسلم )منكم( عام يشمل الذكر واألنثى .
 :لى اهللإرجل في القيام بالدعوة ال: صريح في إشراك المرأة مع القسم الثاني

) :قوله تعاىل                                 

              .)24 

تبع أل ما ي يأمرون بعبادة اهلل عز وجل وتوحيده وكأ، ويأمرون باملعروف ون واملؤمنات يتناصرون ويتعاضدونفاملؤمن
 عز  اهللإىل، وهذا هو مقتضى الدعوة ذلك تبعأن وكل ما ثاألو اي ينهون عن عبادة أ ، وينهون عن املنكرذلك
 .25وجل
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 .12:60 سورة املمتحنةالقرآن الكرمي،  26
 .45ه، ص1412سف، الواعي، توفيق يو  27 
 .33:34، سورة األحزابالقرآن الكرمي،  28 
 م . www.kenanaonline.com  2012.8.10، جملة البشرى، املرأة املسلمة يف جمال الدعوةم، 2010يوليو 3 انظر:كردي، أمحد، 29 

 . 32:33، سورة األحزابالقرآن الكرمي،  30
، بريوت: دار الكتب العلمية 1، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، ط تفسري القرآن العظيمه، 1419ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي،  31

 .363: ص6، ج

 
 :لى اهلل إ: آيات جاءت تخاطب النساء بشكل صريح ومباشر بأمر الدعوة القسم الثالث

)  :قوله تعاىل -أ                                   

                                        

     )26 

ليها وتنفيذ ع ر املنهج ومحل الدعوة واالستقامةاهلل عليه وسلم للنساء على القيام بأم" بيعة الرسول صلى فهذه
 27.تعاليمها"

 28.(              )  :قوله تعاىل -ب

رضي اهلل عنهن  -اصة خ ئهواإلعالم عما يتلى يف بيوت النيب صلى اهلل عليه وسلم لنسافهذا أمر مباشر بالتبليغ 
  29.ولنساء املسلمني عامة -مجيعا 
ن تبني أاملسلمة  ةأن الكرمي الذي جيب على املر آما كان يتلى يف بيوت النيب صلى اهلل عليه وسلم سوى القر  أنحيث 

ن أب اإلسالم الرفيعة وتعاليمه السمحة اليت جيب على املرأة املسلمة ليه، وكذلك آداإ اىل ما دعإ حكامه وتدعوأ
 ىل اهلل اليت أمر اهلل املسلمني بالقيام هبا.إال مضمون الدعوة إحتث اجملتمع على تطبيقها، وما هذا كله 

:) قوله تعاىل -ج                                    

   ).30 

ُمَِّة َهِذِه آَداٌب أََمَر اللَُّه تـََعاىَل هِبَا ِنَساَء النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلي  "قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:  تـََبٌع ِه َوَسلََّم، َوِنَساءُ األ 
ري ِ (َوقـُل َن قـَو اًل َمع ُروفاً ) :قَاَل اب ُن َزي د  و ...هَلُنَّ يف َذِلكَ  ياًل َمع ُروفًا يف اخلَ   31": قـَو اًل َحَسًنا مجَِ
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 .126،ص م2000ه، 1421زيدان، عبد الكرمي،  32
 . 240: ص 4: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ج، د.ط، الرياض، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعةه1413 الشويعر، حممد بن سعد،  33
 .198ه، ص1412الواعي،  34
 . 327: ص 1، ميدان السيدة زينب: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، جمن فقه الدعوةم ، 1995ه، 1415مشهور، مصطفى،  35

 
اهلل عنهن  رضي-نساء املسلمني عامة، ذلك أن نساء النيب و فدل ذلك على أن اخلطاب موجه إىل نساء النيب خاصة 

 أمرهن باملعروف يفأقواهلن، األمر الذي حيتم على املرأة املسلمة تباعهن و  املسلمني يف أفعاهلن هن قدوة لنساء - مجيعا
 ىل اهلل.إهنيهن عن املنكر اللذان مها ركيزتان أساسيتان يف الدعوة و 

املسلمة كما  أةر ىل اهلل واجبة على املالدعوة إن أ من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، يتبني األدلة وبعد استقراء
ال فيما إن القاعدة يف واجبات املرأة كالقاعدة يف حقوقها، فهي فيها كالرجل أ" حيث . هي واجبة على الرجل

 32مما هو مناط التكليف". خيتلفان فيه 
 :منهمىل األدلة السابقة شهادة عدد من العلماء املسلمني املعاصرين إذلك باإلضافة على وقد دل 

ن النصوص ىل اهلل ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألإ ة: " املرأة كالرجل عليها الدعو يقول الشيخ  بن باز -أ
ىل اهلل، إتدعو  نأ، والسنة املطهرة تدل على ذلك، وكالم أهل العلم صريح يف ذلك  فعليها ن الكرميآمن صريح القر 

 33شرعية اليت تطلب من الرجل ".مر باملعروف وتنهى عن املنكر بنفس اآلداب الأوت
تعاىل،  ، مطالبة بعبادة اهللاملرأة إنسان مكلف مثل الرجل" الدكتور يوسف القرضاوي:الواعي نقال عن يقول  -ب

 ، واألمر باملعروف والنهي عنليهإ، والدعوة وإقامة دينه، وأداء فرائضه واجتناب حمارمه، والوقوف عند حدوده
 34املنكر".

ب على كل مسلم ومسلمة يف كل زمان، ويف زماننا هذا جىل اهلل واإ"الدعوة  مصطفى مشهور: يقول الدكتور-ت
األمة اإلسالمية من هجمات شرسة من أعداء اهلل بقصد سلب جوهر الدعوة اإلسالمية من  له أوجب ملا تتعرض

 35نفوس املسلمني ".
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 50اللبنانية، ص ، القاهرة: الدار املصريةمن قضايا املرأة يف اإلسالم، م1995-ه1425محزة، عمر يوسف ،  36
 .457، دار البشائر اإلسالمية ، ص 4، طشخصية املرأة املسلمة كما يصواها اإلسالم يف الكتاب والسنةم، 2001ه، 1422اهلامشي، حممد علي،   37

 .33:41، سورة فصلتالقرآن الكرمي،   38 
، 3، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط.السنن الكربىم، 2003ه، 1424أخرجه البيهقي، أنظر: البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى،   39

بريوت: دار الكتب العاملية، كتاب:مجاع أبواب من جتوز شهادته، باب:)الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل احلديث...(، حديث 
،كتاب العلم، الفصل الثاين، حديث رقم املكتب اإلسالمي: بريوت، 3، طحممد ناصر الدين األلباين، ، وصححه األلباين، 353: ص10، ج20911رقم

 .82: ص1، ج248

 
نسها ن جتهر باحلق ... وتدل بنات جأ: " وعلى املرأة املسلمة العاقلة احلكيمة ويقول الدكتور عمر يوسف محزة -د

متنا أختدم  ية بناءةئعلى الطريق الصحيح الذي ينبغي عليهن سلوكه، مثل هذا العمل سيمهد لقيام حركة نسا
 36اإلسالمية أجل خدمة".

ن العمل أ، و يف األجر مع الرجل وساواهاىل اهلل إ الدعوةن اإلسالم أعطى املرأة حق أالعلماء، يتبني  آراءوبعد استقراء 
 ما هو واجب على الرجل أيضا.كب على املرأة  جالدعوي ليس حكرا على ذكور األمة دون إناثها، بل هو وا

 أهمية العمل الدعوي النسائي:
ا أساس من حيث أهن اإلسالم،يف  أمهيته من عظمة مكانة الدعوة إىل اهللب العمل الدعوي النسائي مكانته و يكتس

واعية تدرك املرأة املسلمة ال الدعوة إىل اهلل ما قام دين، وال انتشر إسالم، و فلوال ركن من أركان قيامه،، و أسس انتشاره
فريضة، هي يقوم بوحيمل أمانة، و  عبثا، و إمنا خلق ليؤدي رسالةهدي دينها بأن اإلنسان مل خيلق يف هذه الدنيا 

 .وجل عبادة اهلل عز
رض، ابية البنغاءة إلعمار الكون، وحتقيق كلمة اهلل يف األعبادة اهلل تتمثل يف كل حركة من حركات اإلنسان اإلجي"و 

 37املسلمات أن يدعوا الناس إليه".ني و هذا كله من احلق الذي جيب على املسلموتطبيق منهجه يف احلياة، و 
لى اهلل عليه ذ هم ورثة النيب ص، إحتلها الدعاة على مرغ العصوريت اهي بذلك تكون ممن شرفوا باملكانة العظيمة الو 

 أرقى الدغعوات، فتكونساالت، و هي خامتة الرغ  دعوةوسلم الذي مل يورث دينارا وال درمها، وإمنا ورغث رسالة و 

 )وجلغ حيث قال :  أحسنها يف كتاب اهلل عزغ الدعوي ممن وصف بأجلغ األوصاف و  املرأة بقيامها بالعمل   

            )38 

له، ينفون و حيمل هذا العلم من كل خلف عد ) سلم الذي قال فيه:لهم حديث النيب صلى اهلل عليه و تكون ممن مشو 
 39(. اجلاهلنيتأويل و  انتحال املبطلني،عنه حتريف الغالني، و 
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ر دا: بريوت،د.ط، بشار عواد معروف ، حتقيق:سنن الرتمذي، اجلامع الكبري، م 1998، حممد بن عيسى بن َسو رة بن موسى بن الضحاكالرتمذي،  40

 . 331: ص4،ج2657أبواب العلم، باب:)ما جاء يف احلث على تبليغ السماع(،حديث رقم ، الغرب اإلسالمي
 م.http://www.ikhwanwiki.com .3-8-2013.العمل النسائي اإلسالمي يف البحرينم، 2009انظر:العطاوي، فاطمة يعقوب،  41
 .488م، ص2001ه،1422اهلامشي، 42

 
َع، فـَُربَّ ُمبَـلِّغ  : )وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم َع ِمنَّا َشي ًئا فـَبَـلََّغُه َكَما مسَِ َرأً مسَِ  40(. أَو َعى ِمن  َساِمع  َنضََّر اللَُّه ام 

ات ا، فإن ذلك التكليف مبين على عدة مسوغ ت شرعا بالقيام بالدعوة إىل اهللإذا كانت املرأة املسلمة قد كلفو 
 األسباب اليت جتعل لقيام املرأة املسلمة بواجب الدعوة أمهية كبرية؟اات و ، فما هي املسوغ وأسباب

 لإلجابة على هذا السؤال تورد الدراسة األسباب التالية:
إن العمل الدعوي النسائي هو جزء من العمل الدعوي اإلسالمي، وجيب تفعيله ليوازي العمل الرجايل اإلسالمي، -أ

 41اعتبار أن املرأة والرجل ميثالن جناحي العمل اإلسالمي واجملتمع كله .على 
ره يف فئات حيص، و وهذا يعين أن عدم االلتفات إىل ضرورة العمل الدعوي النسائي يضعف العمل الدعوي اإلسالمي

يف ن أجل النهوض به م ، الذي ما جاءت الدعوة إالتأثريا سلبيا على تقدم اجملتمع ورفعتهمعينة من اجملتمع، مما يؤثر 
 شرائحه.شىت اجملاالت وامليادين، وبكل فئاته و 

ذا كله، ، وإمنا هي باإلضافة إىل هومدبغرة منزل فحسب حاضنة أطفال،و  ،رأة املسلمة ليست جمرد قعيدة بيتإن امل"
 جانب الرجل ىل، تقف إورائدة دعوة، وعنصر وعي وهنضة وبناء يف شىت شؤون احلياة صانعة أبطال،و  مربية أجيال،

 42ترطيب جفاف العيش".و  إسعاد الوجود،و  إثراء احلياة،يف إعمار الكون، و 
لتبليغ يف األوساط اغالب أقدر من الرجل على البيان و احلاجة املاسغة للدعوة يف جمتمع النساء؛ حيث أن املرأة يف ال-ب

ات يف قضايا عية تستطيع أن متيغز بني األولويكذلك فإن املرأة الداالنسائية، نظرا لتجانس الظروف، وتوحغد اجلنس، و 
 الدعوة النسائية، فتقدغم األهم على املهم.

 وقد الشبهات، الإ اإلسالم عن يعرفن ومل الغرب بأفكار تشبعن النساء من أجيال تنشأ تزال وال بالدنا يف نشأت لقد
 ومعاهده، لغربا جامعات يف والدراسة للتلقي املعهود اري والتشجيع اخلاص بالدعم منهن كبرية  جمموعات حظيت

  اجملتمع مؤسسات من ريكث  يف القيادية املناصب وليستلمن -الغريب مبعناه – النسائي للتحرر رائدات ذلك بعد ليعدن
 
 

http://www.ikhwanwiki.com/
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 م.     http://www.ikhwanwiki.com  ،28-5-2013،دور املرأة يف العمل اإلسالميانظر:  ...،  43
، موقع نوال ، كتاب الكرتوينواقع الدعوة النسائية يف املؤسسات اخلرييةم، 2007نظر: العيد، نوال بنت عبد العزيز، ا 44

 م.http:nawalaleid.com ،12-4-2013العيد،
 .2098: ص4، ج2742مسلم، د.ت،كتاب الرقاق، باب:) أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء( ، حديث رقم: 45
 22الفنية، ص، فلسطني: مطبعة النرباس دور املرأة املسلمة بني األصالة واملعاصرةم،  2003ه،1424انظر:خليل، فاطمة،  46

 
وليهدمن من عقائده وأخالقه أضعاف اهلدم الذي أحدثه من قبلهن، فهل ترتك املرأة املسلمة الصادقة واجبها وتتخلى 

 43مكاهنا لتلك املرأة املتغربة هتدم وتفسد أم تبادر لإلصالح والبناء؟عن 
لعقائد ا يتعلق با، سواء منها مطاء املوجودة يف اجملتمع النسائياملرأة الداعية لديها القدرة على التنبيه على األخ -ت

 ، 44ههذا ما ال علم لكثري من الرجال بأو العبادات أو السلوك، وذلك بسبب معايشتها له، و 
انتشارها يف جمتمع النغساء، ال يؤثر فقط على النساء وحدهن، إمنا يؤثر على خطاء، و أن وجود مثل هذه األحيث 

)فاتقوا  لم:سظيمة للبناء، أو معول خطري للهدم، يقول صلى اهلل عليه و اجملتمع كله، ذلك أن املرأة قد تكون طاقة ع
 45.إسرائيل كانت يف النساء(اتقوا النساء، فإن أول فتنة بين الدنيا و 

مار دة عندما ال تتقيد مبنهج اهلل، وال تنطلق من شريعة اهلل، تكون سببا يف سقوط احلضارات، واهنيار األمم، و فاملرأ
ا جهدهم ، فبذلو قيمهملرأة يف هدم اجملتمع اإلسالمي و قد أدرك أعداء اإلسالم الدور اخلطري الذي تلعبه ا، و اجملتمعات

 اد اجملتمع ك إفساألساليب، ليسهل من بعد ذلرأة املسلمة، وفتنتها عن دينها بشىتغ الوسائل و يف إفساد امل
هل ترتك املرأة فاحهم فيما أعدوا له، ، وما وضع اجملتمعات اإلسالمية اليوم إال دليل واضح على جنكله بعد إفسادها

 ذل ليل هنار إلبعادهنغ عن دينهنغ؟املسلمة واجبها يف دعوة أخواهتا كي ال يكنغ فريسة للجهود اليت تب
هلل صلى اهلل عليه امستها، هدي رسول ائية اليت ترى النساء يف هديها و حاجة اجملتمع النسائي إىل القدوات النس -ث

 بالسلوك والدعوة فالرتبيةمن أجنع طرق الدعوة كما ال خيفى،  سلم، حيث أن الدعوة بالقدوةو 
 وخربها رهاومظه وآداهبا خلقها حسن يف زميالهتا بني امرأة فسلوك خطبة، وألف حماضرة ألف من أفضل أحياناً  

 أثغر املرأة ، فإن جمال تواحملاضرات الكلمات من أفضل أنه بد ال وصالحها رهبا بشريعة والتزامها حديثها وطيب
، هو نفسه أة الداعيةاملر لرجل، حيث أن فعل السلوك، أكثر مما تتأثغر املرأة فيه بابأختها، سواء بالقول أو بالفعل و 

 نوع من دعوة النساء.
خدعهنغ زيف  وايتالطغريق أمام النساء اللغ  يءن حترص على أن تكون الشعلة اليت ستضأ" فعلى الداعية املسلمة 

 46، فكنغ ضحية هلا".احلضارة الغربية

http://www.ikhwanwiki.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 16 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .12104، جريدة اجلزيرة، زاوية آفاق إسالمية، العدد: العمل الدعوي للمرأة املسلمةه، 1420شوال 16انظر: الصغري، فاحل، اجلمعة   47
 .123: ص1م،ج1995ه ،1415انظر: مشهور،  48
 .273ص ، دمشق، دار القلم،3، طمقدمات للنهوض بالعمل الدعويم ، 2005ه، 1426بكار، عبد الكرمي،  49
 .52: ص1، الرياض: دار اشبيليا، جمنهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الدعوة إىل اهلل تعاىلم، 1996ه، 1417انظر: احلوشاين، عبد اهلل بن رشيد،  50

 
حف إلنرتنت، والصإن مستجدغات العصر، والغزو الفكري، واحلرب اإلعالمية عرب الفضائيات وشبكات ا -ج

ت واريها اليت تستهدف اخلراب والدمار ألبناء األمة املسلمة عرب بوابة املرأة، يؤكد ضرورة العمل الدعوي  واجملالغ
للمرأة وتشجيعه ودعمه بكل الطاقات وشىت السغبل، للوقوف يف وجه هذا التغيار املدمغر الذي اجتاح العامل اإلسالمي 

 47.عرب بوابة املرأة
يتضح أن املرأة كانت هي احملور الرئيسي الذي هجم من خالله أعداء الدين على ثوابتنا اإلسالمية، ممغا يؤكغد وهكذا 

على ضرورة أن تتحمغل املرأة املسلمة مسؤوليغة الدغفاع عن هذه الثوابت، ألهنا صاحبة القضية، واملستهدفة من هذا 
 جيب أن يكون لدينا ر املنحرف عن اإلسالم، ات إىل الفكفكما أن هناك نساء داعيالغزو، اهلجوم و 

هل ال لرأي واحد بعيدا عن اإلسالم، فيضطر اجلاحىت ال ينفرد اجمل ،يات إىل الفكر الصحيح عن اإلسالمنساء داع
 تباع من ال يوجد اريه يف السغاحة النسائية .إاملقلغد إىل و 

، نريد أن جنعل منها أداة إصالح وبناء، تدعيما للقضية ،اللسالم منها أداة إفساد واحإن املرأة اليت قد جعل أعداء اإل
 48حماربة للرذيلة.و 

مث ال ننسى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتناصح باخلري، هلو ركيزة أساسية من الركائز اليت يعتمد عليها  -ح
 اجملتمع املسلم.

دون نشر األفكار الشاذة واخلاطئة يف أرجاء اجملتمع، حيث أن " ممارسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حتول 
وال   49وتلجئها إىل أضيق طريق، كما أن األخطاء تظل قابلة للتكرار والتوسع ما مل جير التنبيه عليها بصورة دائمة".

نتج يخيفى على أحد أمهية ممارسة األمر باملعروف وما ينتج عنه من صالح للمجتمع، وأمهية النهي عن املنكر وما 
عن انعدامه من انتشار للتفكك واالحالل، حيث يصبح كل فرد يتصرف وفق هواه و وفق مصلحته، دون مراعاة 

 للمصلحة العامة، مما يؤثر سلبا على اجملتمع كله، بل إن من العلماء من اعترب أن األمر 
ني بذلك أن ية يف قوله " وقد يتبباملعروف والنهي عن املنكر مها الدعوة نفسها، ومن هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيم

 50الدعوة نفسها أمر باملعروف وهني عن املنكر ...".
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شريعة انون املنعقد بكلية ال، حبث مقدم إىل مؤمتر كلية الشريعة والقاملرأة بني شرعية الدعوة و واقع األسرةم، 2006أنظر: أمحد، حنان إبراهيم احلاج،  51

 والقانون باجلامعة اإلسالمية، ازة: فلسطني.
 م. www.ikhwanwiki.com  ،28-5-2013،دور املرأة يف العمل اإلسالميانظر: ...،  52
اجلمعة،  ،كتابدار طوق النجاة، السعودية: حممد زهري بن ناصر الناصر حتقيق: ،صحيح البخاريه، 1422، حممد بن إمساعيل، البخاري 53

 .5: ص2، ج893باب:)اجلمعة يف القرى واملدن(، حديث رقم

 
مث ال بد أن ندرك أن األسرة املسلمة هي عماد اجملتمع ونواته األوىل، واألم املسلمة هي عماد األسرة، وصاحبة  -خ

قول الدعوة اليت ا ألبنائها هلو حقل مهم من حالدور اخلطري يف تنشئة األجيال، واهتمام املرأة املسلمة بأسرهتا، وتربيته
 51تباشرها.

إن كل حماولة إلحداث حتول اجتماعي مصريها اخليبة ما مل تسبق بثورة على مستوى الرتبية العائلية، وألن شخصية "
الفرد تكون خطوطها األساسية يف البيت حيث يقضي الطفل أيامه األوىل ملتصقًا شديد االلتصاق بأمه، فإن كل 

 52".أةاملر : حتول حقيقي يصل باجملتمع ينبغي أن مير باألسرة، وبالتايل بالعنصر الرئيسي فيها
يسهم يف هنضة  تظر منه أن، الذي ين عليهن مسؤولية تربية هذا اجليلفكم هو عدد األمهات يف جمتمعاتنا اللغوايت

ها الشارع احلكيم، اه املسؤولية اليت محغلها إيغ رفعتها، فكيف يتأتى له ذلك إن مل تكن األم املسلمة على قدر هذاألمة و 
ُئوٌل َعن  َرِعيَّ )   سلم:فقد قال صلى اهلل عليه و  ُئوٌل َعن  َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاع  َوَمس  ، وَُكلُُّكم  َمس  ِتِه، َوالرَُّجُل رَاع  ُكلُُّكم  رَاع 

َر أَةُ 
ُئوٌل َعن  َرِعيَِّتِه، َوامل ِلِه َوُهَو َمس  ُئوَلٌة َعن  َرِعيَِّتهَ  يف أَه  ُئوٌل رَاِعَيٌة يف بـَي ِت َزو ِجَها َوَمس  ا، َواخلَاِدُم رَاع  يف َماِل َسيِِّدِه َوَمس 

 53(.َعن  َرِعيَِّتهِ 
ار ، ال بد من التأكيد على أن اآلمال الكبومن خالل عرض هذه األسباب اليت تبني أمهية العمل الدعوي النسائي

 خواهتا النساء أاه أمتها بشكل عام، وجتاه أسرهتا و ، ألداء رسالتها السغامية جتاملسلمة الواعية عقدة على املرأةاملن
لتكون  ،طلب منها مزيدا من إثبات شخصيتها، وتنمية قدراهتا ومهاراهتا، وزيادة وعيها وعلمهابشكل خاص، تت

 لغف األمةىل ختإ، أدغت عيوب ومنكرات سائي واألسرة مناجملتمع النغ لمشاركة يف تصويب ما شاب األمة و مؤهغلة ل
 وتأخغر هنضتها.

 داعيات قدوات:
جمال  لى دور املرأة يفأعطى النموذج العملي الواضح عمي األول عبء الدعوة إىل اهلل، و لقد محل اجملتمع اإلسال

 ء بعدهن،اج حتمل كتب السرية الكثري من أخبار الداعيات إىل اهلل، اللوايت أصبحن قدوات طيبة ملنالدعوة، و 
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 .2م.الطبعة األوىل.القاهرة.دار التوزيع و النشر اإلسالمية.اجلزء األول. ص1994هـ.1415الغزايل. زينب. إىل ابنيت.  54 
 .133الواعي.توفيق يوسف.النساء الداعيات.د.ت.املنصورة.دار الوفاء. ص   55 

 
، وال شك أن املرأة هي أصلح من يقوم بالدعوة يف جمال النساء، ألهنا أدرى بطبيعتهن، فجزاهن اهلل خري اجلزاء 

 وظروفهن، ومشاكلهن وخصوصياهتن، وبالتايل تنجح بالوصول إىل قلوهبن ومعاجلة أحواهلن ومتابعة أمورهن.
ة يف مسجد، أو خاطرة يف لقاء، أو درسا يف اجلامع، ولكنها أيضا "والدعوة هلا جماالت كثرية، إهنا ليست فقط كلم

سلوك متكامل، وأخالق عالية، ونصيحة االية، وحب متدفق، وأخوة صادقة، وتفان يف فعل اخلري ، وصرب عند 
 .54الشدائد، وحتمل وجتمل وصفاء ووفاء"

عظة يف فقد ال تستطيع كل امرأة أن تلقي مو  والدعوة هبذا املفهوم متعددة اجملاالت واسعة احلركة، ممتدة التأثري،
اجلامع، أو تشارك يف ندوة ثقافية، أو متارس الدعوة من خالل نشاط اجتماعي معني، لكن أن تكون املرأة املسلمة 
 قدوة لغريها يف سلوكها وأخالقها وتربيتها لذاهتا وأبنائها، ويف عالقاهتا مع من حوهلا، هلو جمال من أهم اجملاالت اليت

 تستطيع أن متارسه كل امرأة مسلمة حريصة على أن تسري يف درب الدعوة والداعيات اللوايت كن خري قدوات 
لنا وال زلن، حيث أن صالح الداعية املؤمنة هو أبلغ دعوة  توجهها إىل الناس ليحتذوا حذوها ويسريوا على منواهلا، 

 عليه القلوب.وخلق الداعية هو السحر الذي جيذب إليه األفئدة و جيمع 
" فالداعية املوفق الناجح هو الذي يدعو إىل منهجه بعلمه وسلوكه، ألنه مثل حي ووسيلة إيضاح، تبني عن صحة 

 .55دعوته، وسالمة قصده، وقد كان لسرية الرسل والدعاة املخلصني أبلغ األثر يف مجع الناس على دعوهتم"
ضربن خري األمثلة الواقعية على صدق دعوهتن، وكمال  لذلك كان البد من ذكر لبعض النساء القدوات اللوايت

 إمياهنن.
 :أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها 

شاكل حده ملا استطاع حل هذه امللو بقي و حلياة كثريا ما تواجهه املشاكل واهلموم واآلالم، و إن اإلنسان يف هذه ا
ا بالنسبة لعوام خيفف عنه تلك اآلالم، هذفيزيل عنه اهلموم و يشاركه فيها، ، لذلك فهو حباجة إىل من والتخلص منها

يذائهم إكثر من اريه للمشاكل واهلموم، بسبب إعراض الناس عنه و الناس، فما بالنا بالداعية الذي يكون عرضة أ
 حيثه على مواصلة الطريق دون االلتفات إىل هذه األمور العارضة.له، فهو حباجة دائمة ملن يشجعه و 
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البخاري. كتاب: بدء الوحي. باب) كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و قول اهلل جل ذكره:)) إنا أوحينا إليك كما صحيح  56 
 .31حديث (. ¼.163أوحينا إىل نوح و النبيني من بعده((. )النساء: آية 

 .88الدعوة.صم. الطبعة األوىل.مصر.دار 1988هـ.1408الغزايل. حممد .فقه السرية . 57

 
ي اليت هعظيمة، فهي أقرب الناس إىل زوجها، و شك أن الزوجة الصاحلة هي أفضل شخص يقوم هبذه املهمة الال و 

يكون هلا اثر يف جناح ف الثبات،ن تبث يف نفسه االستمرار و تستطيع أع أن ختفف عنه عبء هذه اهلموم، و تستطي
 ري مباشر.تكون بذلك قد شاركت يف تبليغ الدعوة عن طريق االدعوة وانتصارها، و 

ملثل األعلى ملا سلم هو امن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  –رضي اهلل عنها  –موقف أم املؤمنني خدجية بنت خويلد و 
 استمراره يف دعوته.، أن تقوم به يف جناح زوجها وثباته و تستطيعه الزوجة املؤمنة بدعوة اخلري

لدعوة اإلسالمية، يف صدر ا -صلى اهلل عليه وسلم–هي اليت آزرت النيب  -رضي اهلل عنها –فخدجية بنت خويلد 
ي أول مسلمة آمنت وه -صلى اهلل عليه و سلم–وأعانت على تثبيت ونشر دعوة اإلسالم، فهي الزوجة األوىل للنيب 

ته يف الشدة ويف واستطاعت أن تثب -صلى اهلل عليه وسلم–به وصدقته، وهي اليت استطاعت أن تفرج عن الرسول 
يبة فقد رأيناها عندما جاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم يرجتف بعد نزول الوحي عليه، يقول هلا: " األوقات العص

لقد خشيت على نفسي"، فتقول له قولتها العظيمة:" كال، واهلل ال خيزيك اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، 
 .56وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق"

موقف خدجية رضي اهلل عنها يف طمأنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قلقه وإراحته من جهده بتذكريه  لقد متثل
مبا منغ اهلل عليه من الفضائل اليت ال يتصف هبا إال عباد اهلل األبرار أمثاله، وهؤالء ال ميكن أن خيذهلم اهلل عز وجل، 

يمة ل، وهبذا الرأي الراجح، استحقت أم املؤمنني أن تنال املكانة العظبل إهنم أهل إعزازه وإحسانه. فبهذا املوقف اجللي
 عند رهبا عز وجل ويف قلب الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

)وخدجية رضي اهلل عنها مثل طيب للمرأة اليت تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرساالت حيملون قلوبا 
 ذي ع الذي يريدون تغيريه، ويقاسون جهادا كبريا يف سبيل اخلري الشديدة احلساسية، ويلقون ابنا بالغا من الواق

يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إىل من يتعهد حياهتم اخلاصة باإليناس والرتفيه، بله اإلدراك واملعونة!. وكانت 
 . 57خدجية سباقة إىل هذه اخلصال، وكان هلا يف حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم أثر كرمي(
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 .3نظر: الدومي.أمحد عبد اجلواد.مسلمات خالدات.بدون تاريخ. الطبعة األوىل.بريوت.منشورات املكتبة العصرية.صا 58 
 .مادة)سلي(.1672هي جلدة فيها ولد الناقة، كاملشيمة يف اإلنسان، ويكون فيها ماء قذر ودماء. القاموس احمليط.ص 59 
 .3641.حديث3/1399ار. باب) ما لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من املشركني مبكة(.أخرجه البخاري يف مناقب األنص 60 

 
  رضي اهلل عنها -فاطمة الزهراء-: 

ن  حممد بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ب -صلى اهلل عليه وسلم -هي فاطمة بنت رسول اهلل 
 أمها هي أم املؤمنني السيدة خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب.كالب، و 

مة  عليه وسلم،و هي سيدة نساء العاملني، نشأت السيدة فاطوهي املرأة اليت حفظت لنا نسل رسول اهلل صلى اهلل
على العفة الكاملة، وعزة النفس، وحب اخلري، وعلى حسن اخللق، فهي تستقي من تعاليم أبيها نيب األمة، ورسول 

 .58الرمحة، وخري مرشد وأعظم مرب وهاد إىل الطريق املستقيم
وما كادت تبلغ الزهراء اخلامسة من عمرها، حىت بعث أبوها نبيا، فعاشت فاطمة الزهراء مراحل الدعوة من بدايتها، 

، ظلما وعدوانا، كما شاهدت يف نفس الوقت -صلى اهلل عليه وسلم –وشاهدت مناهضة كفار قريش لرسول اهلل 
 باء الدعوة، األمر الذي ساعد على وقوف فاطمةجبانب زوجها يف حتمل أع –رضي اهلل عنها  –وقوف أمها خدجية 

 رضي اهلل عنها جبانب والدها بعد وفاة أمها يف دعوته، بالرام من ضعف قوهتا وقلة حيلتها.
فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: بينا النيب صلى اهلل عليه وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش، جاء   

 –فقذفه على ظهر النيب صلى اهلل عليه وسلم، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة  جزور، 59عقبة بن أيب معيط بسلى
فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:) اللهم عليم باملأل من  -رضي اهلل عنها

وا يوم بدر، فألقوا لقريش: أبا جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف(، أو أيب بن خلف، فرأيته قت
 .60يف بئر، اري أمية أو أيبغ، تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر

ففي هذه الرواية جتلى لنا موقف عظيم لفتاة صغرية يف سن الصبا، سن الضعف البدين، خاصة بالنسبة للبنت، 
 ولكن هذا الضعف البدين عندما تغذى باإلميان قد أصبح قويا

الفتاة اليت مل يشتد عودها بعد، عندما رأت ما حل بأبيها صلى اهلل عليه وسلم من  إن فاطمة رضي اهلل عنها تلك
قبل أشقى القوم، نسيت سنها الصغري، وجسمها الضعيف، وتذكرت إمياهنا برهبا وبرسوله الذي جيب الدفاع عنه، 

جملرمني املشركني، ئك اوجتنيبه األذى، فهبت مسرعة حوه، لتزيل عنه ذلك األذى الذي أصابه، مث أقبلت على أول
 لتوخبهم وتدعو رها عليهم، وهو ذات دعاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم عليهم.
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 .75م.الطبعة األوىل.الرياض.مكتب الرشد.ص2000هـ.1420العطاوي. أمحد يعقوب. املرأة الداعية.  61 
 رية ابن هشام.و نساء خالدات.نظر الكتب التالية : اإلصابة يف متييز الصحابة. و أسد الغابة. و صفة الصفوة. و سا  62 

 
ى قد ضربت للفتاة املسلمة، أفضل األمثلة على ما جيب أن تتحل –رضي اهلل عنها  –وبذلك تكون فاطمة الزهراء 

 به الفتاة املسلمة من قوة وشجاعة ومبادرة إجيابية يف مجيع مراحل حياهتا .
 رضي اهلل عنها  – أسماء بنت أبي بكر-: 

ا يف احلفاظ على أثره من املواقف الدعوية اليت وقفتها املرأة املسلمة يف عهد الدعوة اإلسالمية األول، واليت كان هلا
 سري الدعوة اإلسالمية ومحايتها ومحاية الرسول صلى اهلل عليه وسلم من كيد الكافرين، املوقف الذي وقفته 

رضي اهلل  –أمساء ذات النطاقني رضي اهلل عنها، يوم هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أبيها أيب بكر الصديق 
 خرجا واجتها حو اار ثور، فمكثوا فيه ثالثة أيام، ومل يعلم أحد بذلك اري آل أيبإىل املدينة املنورة، حينما  –عنه 

 بكر وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم أمجعني.
ممن يعلم مبكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وتعلم بأن هذا األمر سر ال  –رضي اهلل عنها  –)لقد كانت أمساء 

ا فيه من خطورة على حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم خاصة والدعوة ينبغي ألحد من املشركني أن يعلمه مل
اإلسالمية عامة، فأخفت هذا السر مع ما فيه من خطورة على نفسها فيما لو اكتشف املشركون أمرها، مث إهنا 

 .61ساعدت الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هجرته بإعداد الطعام لرحلته الطويلة(
لقد سجلت لنا كتب السري أمساء الكثري من النساء اللوايت حتمغلن األذى والتعذيب يف سبيل دعوهتن ودينهن، وإن 

 املقام ال يتسع إىل ذكر سريهن، ومن هؤالء : مسية بنت اخلياط، وأم شريك، وزنرية الرومية، وأم عبيس، 
والتضحية  لعذاب الشديد، فكن نعم القدوات يف الصربوجارية بين املؤمل... ، كل أولئك قد ابتلني يف اهلل وعذبن ا

 .62وحتمل األذى يف اهلل عز وجل
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                ABSTRACT       

 

The rain in the holy Quran has many vocabularies. Every one of them has a 

different meaning according to the structure and context. Among of them comes 

in the real sentence, and others in the metaphorical expression.  

The researcher tries to strengthen the reality of the rain by focusing on the deeply 

meaning of the systematic structure of the rain verses.  

Furthermore, the researcher focuses on the roles of the systematic structure of the 

rain verses to deny the illusions (syubuhat) of earlier scholars about whole things 

related to the rain, saying an irrelevant thing, affected by myths and beyond of   

reality. 
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 ملخص ال

إن للمطر يف القرآن مفردات عديدة، خيتلف معىن البعض عن اآلخر الختالف البنية والسياق. فمنها ما جاء على 
اعة أن سبيل اجملاز. والباحث حياول قدر استطسبيل احلقيقة، كاملطر نفسه وغريه من األلفاظ، ومنها ما جاء على 

جيلى حقيقة املطر، وذلك بالوقوف على ما دل عليه نظم آياته من دقائق املعىن. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الباحث 
يتعرض ملا انتهى إليه العلم التجريىب من تقارير ىف شأن املطر، وخيتار منها ما هو األنسب واألوفق ملقتضى معاىن 

 . الكرمي، كما أنه يصحح بعض املفاهيم اليت تتعارض وفخامة معاىن نظم آيات املطر النظم

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 28 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 . 22، صارات اإلعجاز في مظان اإليجازإشالنورسى،  1
سعود )من أول سورة لوقد تناولنا أثر نظم القرآن يف معاجلة القضايا التفسريية هذه يف رسالة علمية معنونة بـ"أثر نظم القرآن يف تفسري شيخ اإلسالم أيب ا 2

 املائدة إىل آخر سورة األنعام(. وذلك يف مرحلة الدكتوراه جبامعة األزهر الشريف. 

 
 التمهيد:

، وهو الذي 1مما عليه أكثر أهل البيان أن اإلعجاز القرآين يتجلى من نظمه، وما اإلعجاز الزاهر إال نقش النظم
أنيط به التحدي من أن يأيت مبثله اإلنس واجلن، إال أهنم هبتوا واستسلموا أبد اآلبدين. والنظم التنزيلي له وجوه 
عديدة، البعض منها أظهر، واألخر أدق وأغمض، وهلذا قيض اهلل تعاىل له رجاالً موفقني كتبوا فيه نفائس املؤلفات، 

جاين يف كتابه دالئل اإلعجاز، وشيخ اإلسالم أبو السعود يف تفسريه املوسوم ومن أشهرهم الشيخ عبد القاهر اجلر 
 بإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، واإلمام البقاعي يف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، وغريهم. 

دفع ما يوهم التعارض الروايات باملأثور، و وللنظم الكرمي مثرات جليلة، فمن أمعن النظر فيها نظرًا تدبريًا يستطيع نقد 
بني اآليات، وبيان اآليات اجململة، ومعرفة املراد من املبهمات، وترجيح احملتمالت التفسريية، وتوجيه التكرار والتشابه 

 .2اللفظى من آيات التنزيل، وحتقيق نسبة القول إىل قائله
نساق يف املقام األول إىل غاية واحدة، وهي محل النظم القرآين وعلى الرغم من كثرة فوائده كما رأيت، إال أن الكل ي

 على أفخر املعاين التنزيلية وأجزهلا. 
وهذا البحث إن هو إال حماولة أخرى للوقوف على نظم آيات املطر يف التنزيل احلكيم، وتصحيح بعض املفاهيم اليت 

نظم آيات  رير العلوم الكونية احلديثة يف ذلك مبيزانتتعارض وفخامة معاين نظم آيات املطر، ووزن ما انتهى إليه تق
 املطر، واختيار األنسب واألوفق منه ملقتضى معاين النظم الكرمي. 
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 . بتصرف.498-496، ص33، جهر القاموستاج العروس من جوامرتضى الزبيدي،  3
لة يف حاالهتا". خاملْقل املكِّي: مثر شجر الدوم، ينضج ويؤكل، خشن، قابض، بارد، مقو للمعدة. كذا يف القاموس. وقال املرتضى الزبيدي: "هو الشبيه بالن 4

 . 414ص ،30، جتاج العروس؛ ومرتضى الزبيدي، 51، ص4ج ،القاموس المحيطانظر: الفريوزآبادي، 
 .499، ص33، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،  5

 
 المبحث األول

 النظم لغة واصطالًحا
: "النظم: التأليف وضم شيء إىل شيء آخر، وكل شيء قرنته -طيب اهلل ثرامها-قال صاحب القاموس وشارحه 

بآخر فقد نظمته. )و( النظم: )املنظوم( وصف باملصدر، يقال نظم من لؤلؤ وخرز. )و( النظم: )اجلماعة من اجلراد(. 
ه نظًما على التشبيه بالنظم من اللؤلؤ. ونظم اللؤلؤ ينظم يقال جاءنا نظم من اجلراد، وهو الكثري. )و( النظم: )الثريا(

ونظاًما، بالكسر، ونظمه تنظيًما: ألفه ومجعه يف سلك فانتظم وتنظم، ومنه: نظمت الشعر ونظمته، ونظم األمر 
 على املثل، وله نظم حسن، ودر منظوم ومنظم. وانتظمه بالرمح: اختله، وانتظم ساقيه وجانبيه، كما قالوا: اختل

 فؤاده، أي: ضمهما بالسنان. 
والنظام: كل خيط ينظم به لؤلؤ وحنوه، مِجع بُنظم )ككتب، و( من اجملاز النظام: مالك األمر، تقول: ليس هلذا األمر 

إذا مل تستقم طريقته )مِجع بأنظمة، وأناظيم، ونظم(. وأيًضا: السرية، واهلدي، والعادة، يقال: ما زال على نظام من نظام، 
 .3أي ليس له هدي وال متعلق وال استقامة"أي: عادة، وليس ألمرهم نظام، واحد، 

وقال الشارح استدراًكا على صاحب القاموس: "ومما يستدرك عليه: االنتظام: االتساق، وتناظمت الصخور: 
ىن تظمهما مع: ضفره، وتنظم الكالم وانتظمه، وهذان البيتان ين4تالصقت، ونظم احلبل: شّله، ونظم اخلَوَّاص املْقلُ 

واحد، ورجل َنظَّام، وِنظِّيم: كثري نظم الشعر، ونظم القرآن: لفظه، وهي العبارة اليت تشتمل عليها املصاحف صيغة 
  .5ولغة". أ هـ بتصرف

وقد أظهر صاحب القاموس وشارحه أن كل منظوم ال يقال: إنه نظم إال إذا توفر فيه معىن اجلمع والكثرة، فال يقال 
 نه نظم أو هو منظوم.ألمر واحد: إ
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 .4ص دالئل اإلعجاز،اجلرجاىن،  6
 .361صالتعريفات،  اجلرجاين، 7
 .79، صمكان النحو من نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانياخلويل،  8

 
كما ال يقال إنه منه إال إذا أفاد معىن الضم والتنسيق املستتبع منه معىن الصالبة واالستقامة، فال يقال ألمرين أو 
أكثر: إنه نظمهما أو مها منظومان، إال إذا رتبا على نسق معني مستقيم وضعهما، فال يقال إذن ألمر عشوائي: إنه 

 نظم أو منظوم.
معىن النظم لغة. أما يف االصطالح فقد عرفه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بقوله: "معلوم أن ليس النظم سوى هذا 

 .6تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"
ويقرب من هذا التعريف قول اجلرجاين: "النظم هو تأليف الكلمات واجلمل مرتتبة املعاين، متناسبة الدالالت على 

 .7ما يقتضيه العقل"حسب 
والظاهر من إفادة صاحيب الدالئل والتعريفات أن اجلزء األصغر من النظم هو تأليف الكلمة وضمها إىل أخرى، فال 
يقال: إنه من النظم ما جرى يف ضم حروف املباين املكونة للكلمة وترتيبها مثل الضاد والراء والباء من كلمة "ضرب"،  

ع ذلك الضم والرتتيب من التشديد والغنة واملد واحلركات؛ فإن ترتيب هذه األشياء ال كما ال يقال: إنه منه ما تب
 يدخل يف مصطلح النظم.

وعلل البعض هذا احلكم فقال: "إن النظم الذي نتحدث عنه يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وال كذلك 
ري حسن الداللة، وال شك أن هذه احلالة غ نظم احلروف؛ إذ املعترب يف النظم ضم لفظة مع أخرى املرتتب عليه

موجودة البتة يف نظم احلروف، هذا من جانب، واآلخر أنه لو كان النظم يقصد به إىل اللفظ نفسه حبيث يصبح 
توايل األلفاظ يف النطق نظًما على نسق نظم احلروف لوجب أال خيتلف حال االثنني يف العلم حبسن النظم أو غري 

 8حيسان بتوايل األلفاظ يف النطق إحساًسا واحًدا، وال يعرف أحدمها من ذلك شيًئا جيهلـه اآلخـر" احلسن فيه؛ ألهنما
 بتصرف.

هذا احلكم يصدق على كل نظم من كالم البشر سوى القرآن. أما نظم القرآن الكرمي فليس على هذا النحو؛ إذ أقر 
بنغم يًضا لق يف اإلتيان مبثله؛ ألن القرآن معجز أالعلماء على أن ترتيب حروف القرآن هو نظم بعينه عجز عنه اخل

ألفاظه، وأصوات احلروف املكونة للمفردة املتصفة بالرخوة، والشدة، واهلمس، واجلهر، وما تشتمله من املعاين املدلولة املتسقة 
 مع تلك األصوات واألنغام.
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 .244، ص2ج، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين،  9

 .77ص، القرآناإلعجاز في نظم شيخون،  10

 
سحة وىل مسحة القرآن اللفظية، فإهنا مقال الشيخ الزرقاين، وهو يتحدث عن خصائص أسلوب القرآن: "اخلاصة األ

خالبة عجيبة تتجلى يف نظامه الصويت ومجاله اللغوي، ونريد بنظام القرآن الصويت اتساق القرآن وائتالفه يف حركاته 
 قةوسكناته، ومداته وغناته، واتصاالته وسكتاته، اتساقًا عجيًبا، وائتالفًا رائًعا يسرتعي األمساع ويستهوي النفوس بطري

 .9ال ميكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم ومنثور"
وقريب من هذا البيان مقولة الدكتور حممود السيد شيحون عند حديثه عن مظاهر إعجاز نظم القرآن، حيث يقول: 

 ثالث  ت"املظهر الثاين املفردة القرآنية. إذا تأملت يف الكلمات اليت تتألف منها اجلمل القرآنية رأيتها متتاز مبميزا
رئيسة، هي: مجال وقعها يف السمع، واتساقها الكامل مع املعىن، واتساع داللتها، ملا ال تتسع له عادة دالالت 

 .10الكلمات األخرى من املعاين واملدلوالت"
ه يوالظاهر من مجلة النقول أن تأليف حروف املباين املكونة ملفردة من املفردات القرآنية هو بعينه نظم؛ إذ يرتتب عل

 النظام الصويت البديع الدال على معىن، وذلك بالضرورة عند تركيبها يف اجلمل القرآنية.
فنظم القرآن إذن هو تأليف حروفه، وكلماته، ومجله، وآياته، وسوره، وموضوعاته اليت يشتمل عليها املصحف اجلليل 

 من حيث اللفظ واملعىن، وهو وجه من وجوه إعجازه. واهلل أعلم. 
 الثانيالمبحث 

 نظم ألفاظ وكلمات القرآن الكريم
ف القارئ وهلذا، كان من األوىل بادئ ذى بدء أن يق املطر واأللفاظ املعربة عنه ورد هبا القرآن العزيز يف أكثر من موطن،

 ووضعها داخل منظومة املعىن التنزيلي. الكرمي على كيفية النظم اجلليل يف اختيار ألفاظه وكلماته 
من املعلوم بداهة، أن القرآن الكرمي بلغ يف نظم ألفاظه وكلماته غاية يف الدقة، وهو أجل من أن يضاهيه أي كالم 

؛ إذ املتأمل يف كل منهما على بشري مهما بلغ الغاية القصوى من البالغة، حىت ولو كان ذلك من عند الرسول 
ه رسوًما كثرية، الثرى والثريا، كما يرى أن للقرآن يف نظم ألفاظحدة يرى الفرق بينهما يف الفصاحة والبيان كالفرق بني 

فكان خيتار رمسًا دون رسم قصًدا ألمر يتوخاه املقام، فتجد فيه حيًنا زيادة يف أصل بنية الكلمة، ويف حني آخر جتد 
 فيه احلذف، ضرورة أنه كلما زاد اللفظ زاد املعىن. 
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 .400، ص4ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزخمشري،  11
"جيء به مبالغة يف الداللة على االمتناع البليغ،  [،32﴾ ]يوسف:َوَلَقْد رَاَودتُُّه َعن نَـّْفِسِه فَاْستَـْعَصمَ ﴿: قال العالمة الزخمشري عند تفسريه لقوله  12

على أنه بريء  ،والتحفظ الشديد، كأنه يف عصمة، وهو جيتهد يف االستزادة منها، وهو بيان ملا كان من يوسف عليه ال مزيد عليه، وبرهان ال شيء أنور منه
 .280، ص3، جالكشافمما أضاف إليه أهل احلشو مما فسروا به اهلم والربهان". انظر: الزخمشري، 

 .312، ص3جالمصدر نفسه، الزخمشرى،  13
 .11-9ص بالغة الكلمة في التعبير القرآني،السامرائى،  14

 
. قال جار اهلل الزخمشري: "والكبكبة: تكرير الكب، [94]الشعراء:﴾ ِفيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ َفُكْبِكُبوا ﴿: انظر إىل قول اهلل 

جعل التكرير يف اللفظ دلياًل على التكرير يف املعىن، كأنه إذا ألقي يف جنهم ينُكب مرة بعد مرة حىت يستقـر يف 
ا اْستَـْيَأسُ ﴿. وقال أيًضا يف تفسريه لقوله تعاىل: 11قعرهـا" أي يئسوا،  ﴾اْستَـْيَأُسوا﴿ [80وسف:]ي﴾ وا ِمْنهُ َخَلُصوا َنَِيًّافـََلمَّ

 .13"12وزيادة السني والتاء يف املبالغة، حنو ما مر يف استعصم
هذا يف الزيادة، أما يف احلذف فإنه ال توجد يف القرآن الكرمي كلمة حمذوفة إال لغرض، ومن أمثلة ذلك: إنه حيذف 

ث أقل مما مل حيذف منه، وإن زمنه أقصر وحنو ذلك، فهو يقتطع من الفعل للداللة من الفعل للداللة على أن احلد
 على االقتطاع من احلدث.

أو حيذف منه يف مقام اإلجياز واالختصار خبالف مقام اإلطالة والتفصيل، فإذا كان املقام مقام إجياز أوجز يف ذكر 
 ن الفعل، بل ذكره بأويف صورة.الفعل فاقتطع منه، وإذا كان يف مقام التفصيل مل يقتطع م

، وذلك يف السد الذي [97]الكهف:ومن ذلك قوله جل وعال: ﴿َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا﴾ 
صنعه ذو القرنني من زبر احلديد والنحاس املذاب. وملا كان الصعود على هذا السد أيسر من إحداث ثقب فيه ملرور 

فحذف من احلدث اخلفيف، فقال: ﴿َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه﴾، خبالف الفعل الشاق الطويل، فإنه مل  اجليش
حيذف، بل أعطاه أطول صيغة له، فقال: ﴿َفَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا﴾، فخفف باحلذف من الفعل خبالف الفعل 

 الشاق الطويل. 
ًنا أقصر من إحداث الثقب فيه حذف من الفعل وقصر منه ليجانس مث إنه ملا كان الصعود على السد يتطلب زم

 .14النطق الزمن الذي يتطلبه كل حدث". كذا منقول بتصرف عن السامرائى يف بالغة الكلمة
هذا، وأللفاظ القرآن رسوم أخرى غري اليت مت بسطها، مما يطول ذكرها ويصعب إملامها يف حبث قصري مثل هذا، 

عنا هذا ومجًعا لشعبه أتيناك أيها القارئ الكرمي بأقوال بعض العلماء كما يلي: قال بديع وتلخيًصا جلوانب موضو 
 الزمان سعيد النورسي رمحه اهلل يف املكتوب التاسع عشر: "إن كلمات القرآن الكرمي ومجله ينظر بعضها إىل البعض 
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 .228، ص2جالمكتوبات،  النورسي، 15
 .20، صالمعجزات القرآنيةالنورسي،  16
 .192، صإعجاز القرآنالباقالين،  17
 أي دفيت املصحف اجلليل. 18
 .467، ص2)النوع الرابع والستون: يف إعجاز القرآن(، ج اإلتقان في علوم القرآن؛ والسيوطي، 52، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية،  19
 .112-111، صالنبأ العظيمدراز،  20
مر: ع احُلْوِشّي: الوحشي، وحوشي الكالم وحشيه وغريبه، ويقال: فالن يتتبع حوشي الكالم، ووحشي الكالم، وعقمي الكالم مبعىن واحد، ويف حديث 21

 .1049، ص12)حوش(، ج لسان العرب"ومل يتتبع حوشي الكالم"، أي وحشيه والغريب املشكل منه. انظر: ابن منظور، 

 
يها عشر إىل عشرة مواضع، وعندها جتد فاآلخر، فتتواجه وتتناظر الكلمات واجلمل، فقد تكون كلمة واحدة متوجهة 

 .15نكات بالغية، وعشر عالقات تربطها مع الكلمات األخرى"
كل يقول: "إن جزالة نظم القرآن اخلارقة وتناسقه نابعة من نظم ألفاظه وكلماته املتعانقة لويف كتيبه )املعجزات القرآنية( 

 .16نصيب ميد به املقصـد"مجلة، واليت ال يصلح مكاهنا غريها؛ فإن الكل منها له من الكالم 
القرآن حيث  ت إىلوللدكتور حممد عبد اهلل دراز يف هذا املقام كالم نفيس أيًضا، حيث يقول: "ال شك أنك إذا نظر 

شئت، جتد بيانًا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير، فال حتس فيه بتخمة اإلسراف وال مبخمصة التقتري، يؤدي 
لك من كل معىن صورة نقية وافية؛ نقية ال يشوهبا شيء مما هو غريب عنها، وافية ال يشذ عنها شيء من عناصرها 

 أوجز لفظ وأنقاه، ففي كل مجلة منه جهاز من أجهزة املعىن، ويف كل كلمة األصلية ولواحقها الكمالية. كل ذلك يف 
منه عضو من أعضائه، ويف كل حرف منه جزء بقدره، ويف أوضاع كلماته من مجله، وأوضاع مجله من آياته، سر 

 . 17احلياة الذي ينتظم بأداته. وباجلملة ترى كما يقول الباقالين: حماسن متوالية وبدائع ترتا"
يدك حيث شئت من املصحف، وعّد ما أحصته كفك من الكلمات عًدا، مث أحِص عدهتا من أبلغ كالم ختتاره  ضعْ 

، وانظر نسبة ما حواه هذا الكالم من املعاين إىل ذلك، مث انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها 18خارًجا عن الدفتني
 تعاىل  ع أن تسقطها أو تبدهلا هناك؟ فكتاب اهللأو تبدهلا من هذا الكالم دون إخالل بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطي

؛ بل هو كما 19كما يقول ابن عطية: "لو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب يف أن يوجد أحسن منها لن توجد"
 بتصرف يسري. 20"[1]هود:﴾ ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه مُثَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبريٍ ﴿وصفه اهلل 

"إن اصطفاء األلفاظ أمساًءا كانت أو أفعاالً أو حروفًا يفضي إىل كون هذه الكلمة املصطفاة : يه البعض فقالوزاد عل
اللفظ أو مستكرهه، مث هي عينها ذات جرس وإيقاع يلتئمان مع املعىن املعرب عنه، ويربزانه  21صافية نقية من حوشي

 ويشكالن جزًءا من مضمونه، وهي يف الوقت ذاته لفظة موحية ذات ظالل وارفة تقود إىل معان كثرية يف ظل املعىن 
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 .35، صالنظم القرآني في آيات الجهادناصر احلنني،  22
 .4223، ص46، جلسان العربابن منظور،  23
 .760، ص 2، ججمهرة اللغةابن دريد،  24

 
اءاته لرتسم املعىن ظه ومعانيه وظالله وإحياخلاص. وهذه الفكرة هي مقتضى فكرة النظم القرآين الذي تتضافر فيه ألفا

 .22املراد وتدل عليه"
قلت: هذه النقول على الرغم من كثرهتا؛ إال أن بيان كل منها يكاد ينساق يف املقام األول إىل أن ألفاظ وكلمات 

شريف أن ميعن لالقرآن تعد مفتاًحا لكنوز دقائق املعاين ولطائفها، غري أن معرفة ذلك يستوجب من كل قارئ للنظم ا
النظر إمعانًا تدبريًا يف رسوم ألفاظه وكلماته، كّل على حدة، حىت ينكشف له أدق املعاين التنزيلية وأفخرها. واهلل 

 أعلم.
 المبحث الثالث

 األلفاظ المعبرة عن المطر في النظم القرآني
األلفاظ   جولة أخرى للوقوف على بعد أن وقفت على دقة القرآن يف اختيار ألفاظه، تأخذ بك أيها القارئ الكرمي

 املعربة عن املطر يف القرآن.
وقد استوعب على تلك األلفاظ األستاذ الدكتور حميسن ختالن البكري يف حبثه، حيث يرى أن البعض منها كانت 

 دالالته على املطر عن طريق احلقيقة، واآلخر عن طريق اجملاز. 
 الصّيب، الوابل، الطل، الودق، املاء، احلسبان.ففي احلقيقة مثانية ألفاظ: املطر، الغيث، 

 ويف اجملاز أربعة ألفاظ: السماء، الرزق، الرمحة، والرجع.
 ولنشرع اآلن يف بيان كل واحد منها على حدة، فعن طريق احلقيقة:

من  النازل. وامليم، والطاء، والراء أصل يدل على معنيني: أوهلما: الغيث 23هو املاء املنسكب من السحابالمطر:  
 . 24السماء، وثانيهما: جنس من العدو

وكان أكثر العلماء والدارسني ال يفرقون بني "املطر" و"الغيث"، فكانوا يضعوهنما يف سلة واحدة، وكأهنما مرتدافان، 
 ويستعملوهنا، "وقد يستخف الناس ألفاظًاواحلقيقة أن لكل لفظ معىن خاصا به، وقد تنبه إىل هذا اجلاحظ حيث قال: 

وغريها أحق بذلك منها. أال ترى أن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب، أو يف موضع 
 الفقر املدقع والعجز الظاهر، والناس ال يذكرون السغب ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة، وكذلك ذكر املطر؛ 
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 . 20، ص1، جالبيان والتبييناجلاحظ،  25
 .200، ص3ج معجم البلدان،احلموى،  26
 .65ص، )فصل الغني إىل النون(محتار الصحاح، الرازى،  27
 .34)فصل الصاد، والضاد، والطاء(، ص نفس المصدر،الرازي،  28

 
نتقام، والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املطر وبني ذكر ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع اال

 .25الغيث"
، والسجيل طني متحجر. [74]احلجر:﴾ َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِّن ِسجِّيلٍ ﴿ودليل ما ذهب إليه اجلاحظ قوله تعاىل: 

َوَلَقْد أَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت : ﴿، وقوله [58]النمل:﴾ ْلُمنَذرِينَ َفَساَء َمَطُر ا َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهم مََّطرًاوقوله جل ثناؤه: ﴿
، والقوم الذين آخذهم اهلل بالعذاب واالنتقام هم قوم لوط عليه السالم يف قريتهم [40]الفرقان:﴾ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوءِ 

 .26سدوم
ما شاع  نقول أن للمطر معنيني: األول منهما حقيقي وهو حقيقة كلمة املطر يف النظم التنزيلي،لنا  تكشفتأن بعد 

يف كالم أكثر اخلاصة والعامة، والثاين جمازي، وهو ما اقتصر عليه التعبري القرآين؛ إذ ال جتد القرآن يلفظ باملطر إال 
 يف موضع االنتقام والعذاب كما مر.

، املطر، وهو املاء املنزل من السحاب إىل األرضالغيث: وهو يف اللغة اإلصابة، وأغاث الغيث األرض، أي أصاهبا ب
 ؛ ألنه يغيث األرض بالنبات والكأل.27ورمبا مسي السحاب غيثًا

ِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُرونَ قال تعاىل: ﴿  .[49:]يوسف﴾ مُثَّ يَْأيت ِمن بـَْعِد ذََٰ
 ِمن بـَْعِد َما قـََنطُوا َوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيثَ الكرمي، منها قوله تعاىل: ﴿وقد ورد "الغيث" يف أكثر من موضع يف القرآن 

َا احْلََياُة ، وقوله: ﴿[34]لقمان:﴾ ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيثَ ، وقوله: ﴿[28]الشورى:﴾ َويَنُشُر َرمْحََتهُ  اْعَلُموا أَّنَّ
نـَْيا َلعِ  َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلدِ الدُّ  . [20]احلديد:﴾ ْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُهُ َكَمَثِل غَ  ٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ

ا َّن ففي اآلخري شبه ترف احلياة الدنيا وزينتها والتفاخر باألموال واألوالد بغيث أو مطر، أعجب الزراع النبات الذي 
وضع ﴾، ومل يقل: "كمثل مطر"؛ ألن املطر ال يأيت يف القرآن إال يف مَكَمَثِل َغْيثٍ   وأينع من جراء هذا الغيث، وقال تعاىل: ﴿

 وهذا ما يتمناه الزراع.العذاب واالنتقام، بينما الغيث يكون يف موضع اخلري والنماء، 
 . 28وهو الغيث، وبابه نصرالصّيب: الصّيب بتشديد الياء وكسرها السحاب ذو الصوب، 
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 .55-53، صأمثال القرآنابن قيم اجلوزية،  29
 .456فصل الواو(، صمختار الصحاح، )الرازى،  30
 .116، صأمثال القرآنابن قيم اجلوزية،  31

 
والصيب املطر الغزير، وقد ورد هذا اللفظ يف القرآن الكرمي وصًفا حلال املنافقني يف إظهار اإلميان، وما هم مبؤمنني 

للَّهُ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلهُ َذَهَب ايف احلقيقة، وذلك عند قوله تعاىل: ﴿
بـَْرٌق جَيَْعُلوَن َماٌت َوَرْعٌد وَ أَْو َكَصيٍِّب مَِّن السََّماِء ِفيِه ظُلُ * ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم اَل يـَْرِجُعوَن * يف ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُروَن 

 .[19-17]البقرة:﴾ َواللَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِينَ  َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِم مَِّن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ 
هذا تشبيه حال حبال، وقد فسر ابن قيم اجلوزية ذلك بقوله: "... فضرب اهلل للمنافقني حبسب حاهلم مثلني، مثال 

مائًيا ملا يف النار من اإلضاءة واإلشراق واحلياة، فإن النار مادة النور، واملاء مادة احلياة، مث ذكر حاهلم ناريًا، ومثال 
بالنسبة إىل املثل املائي، فشبههم بأصحاب صيب وهو املطر الذي ال يصوب، أي ينزل من السماء، فيه ظلمات 

الذي  وعيده، وهتديده، وأوامره، ونواهيه، وخطابهورعد، وبرق، فلضعف بصائرهم وعقوهلم اشتدت زواجر القرآن، و 
يشبه الصواعق، فحاله كحال من أصابه املطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصابعه يف أذنيه وغمض 

 .29عينيه من صاعقة تصيبه"
لسماء من باب بِلت اوهو املطر الشديد، وبابه وعد، قال ابن أيب بكر الرازي: "الوابل املطر الشديد، وقد وَ الوابل: 

﴾ ا َوبِياًل فـََعَصىَٰ ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذً ﴿. والذي يعضد قول صاحب خمتار الصحاح قوله تعاىل: 30وعد"
 . [16]املزمل:

ِذيَن َوَمَثُل الَّ ﴿وقد وردت لفظة "وابل" يف أكثر من موطن يف القرآن، كقوله تعاىل وصًفا حلال املنافقني يف اإلنفاق: 
اِبٌل َفآَتْت أُُكَلَها ِضْعَفنْيِ فَِإن ملَّْ يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَْثِبيًتا مِّْن أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأَصابـََها وَ 

َها َواِبٌل َفَطلٌّ   . [265]البقرة:﴾ ُيِصبـْ
يقول اإلمام  يء الكثري بالوابل، وشبه الذي ينفق الشيء القليل بالطل. ويف بيانهلقد شبه النظم اجلليل الذي ينفق الش

ابن قيم اجلوزية: "والطل مطر صغري القدر يكفيها لكرم منبتها تزكو على الطل وتنمو عليه، مع أن يف ذكر الوابل 
اًل، واهلل ال نهم من يكون إنفاقه طوالطل إشارة إىل نوعي اإلنفاق الكثري والقليل، فمنهم من يكون إنفاقه واباًل، وم

 .31يضيع مثقال ذرة"
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 37 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .82، ص2)طلل(، ج المثلث،قطرب،  32
 .82، ص2ج نفس المصدر،قطرب،  33
 .317، ص3، جالجامع ألحكام القرآنالقرطىب،  34
 .340، ص1، جالنكات والعيوناملاوردى،  35
 .198، ص5)و د ق(، ج العين،اخلليل،  36
 .261، ص18ج والتنوير،التحرير ؛ وابن عاشور، 311، ص4ج الكشاف،الزخمشرى،  37
 . 198، ص5)و د ق(، ج العين،اخلليل:  38
 . 198، ص5)موه(، ج لسان العرب،ابن منظور:  39

 
، والطل هو املطر الضعيف، وطلت األرض 32الّطل بفتح الطاء مصدر "َطّل اإلبل،" إذا ساقها سوقًا عنيًفاالطل: 

 .33إذا نزل عليها الطل
َها َواِبٌل َفَطلٌّ ﴿وقد ورد "الطل" يف قوله تعاىل:  ، وقد تقدم بيان ذلك يف كالمنا على الوابل، [265]البقرة:﴾ فَِإن ملَّْ ُيِصبـْ

ففي هذا التعبري تأكيد ملدح هذه الربوة، بأن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل يف إخراج الثمرة ضعفني، وذلك لكرم 
ر، وأقل ، وقال املاوردي: "وزرع الطل أضعف من زرع املط34األرض وطيبها. قال املربد وغريه: "تقديره فطل يكفيها"

 .35ريًعا، وفيه وإن قل متاسك ونفع"
الودق بفتح الواو وسكون الدال، املطر عامة، سواء أكان سديًدا أم غزيرًا، فكل ما نزل من ماء السماء هو الودق: 

 .36"ودق". قال اخلليل: "الودق: املطر كله، شديده، وهينه"
لودق هو املطر عامة دون تعيني وصفه سواء أكان وينسجم هذا القول وما انتهى إليه كثري من املفسرين من أن ا

 يـُْزِجي َسَحابًا مُثَّ َأملَْ تـََر َأنَّ اللَّهَ ﴿شديًدا أم هيًنا، وهو املرتضى كذلك عندنا هنا. وذلك عند تفسريهم قوله تعاىل: 
َنُه مُثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ   .[43]النور:﴾ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

غري أن اخلليل بعد أن قال ما قال، ورأي معىن هذه الكلمة يف دواوين العرب انتهى إىل  .37فالودق هنا املطر عامة
القول بأن الودق هو الشديد من املطر دون هينه النعقاد اإلمجاع عليه. قالت العرب: "حرب ذات ودقني،" أي 

 .38شديدة تشبه بسحابة ذات مطرتني شديدتني
واألصل "َمَوٌه" حتركت الواو وفتح ما قبلها،   ،39أصل "ماء": "ماه"، فاهلمزة مبدلة من اهلاء يف موضع الالماء: الم

 فقلبت ألًفا فصارت "ماٌه"، وجيمع على أمواه، ومياه.
َن السََّماِء َماًء مِ  َوُهَو الَِّذي أَنَزلَ ﴿وقد وردت "ماء" يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي مراًدا هبا املطر، كقوله تعاىل: 

 أن املاء هنا أريد به  . قال الواحدي يف البسيط نقالً عن ابن عباس [99]األنعام:﴾ فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيءٍ 
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 . 112، ص13ج مفاتيح الغيب،فخر الدين الرازى،  40
 . 398، ص7جالتحرير والتنوير، ؛ وابن عاشور، 642، ص7ج تفسير المنار،حممد رشيد رضا،  41
 .866، ص9)حسب(، جلسان العرب، ابن منظور،  42
 . 408، ص10جالجامع ألحكام القرآن، القرطيب،  43
 . 867، ص9)حسب(، جلسان العرب، ابن منظور،  44
 605، )فصل السني(، صمختار الصحاح، وابن أيب بكر الرازي، 319، ص7)مسو(، جالعين، اخلليل،  45
 . 113، ص3، ج13مجاألزمنة لقطرب، جملة املورد،  46
 . 2108، ص24)مسو(، جالعرب،  لسانابن منظور،  47

 
 .41، وهو ما انتهى إليه غريه من املفسرين40املطر

ء يف ذلك اإلمام القرطيب يف تفسريه . وقد مجع أقوال العلما42احلسبان: احلسبان بضم احلاء، هي العذاب والبالء
فقال: "ذهب أبو عبيدة واألخفاش والقتيب إىل أن احلسبان هي مرامي السماء، واحدهتا حسبانة، وقال ابن األعرايب: 
احلسبانة السحابة، واحُلسبانة الوسادة، واحلسبانة الصاعقة. وقال أبو زياد الكالويل: أصاب األرض حسبان، أي 

 .43أيًضا احلساب"جراد، واحلسبان 
، وقال [5]الرمحن:﴾ انٍ الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسبَ وبناء عليه، فاحلسبان لفظ مشرتك هلذه املعاين املتعددة. قال تعاىل: ﴿

َها ُحْسَبانًا مَِّن السََّماءِ تعاىل: ﴿  ، أي عذابا وبالًءا من السماء.[40]الكهف:﴾ َويـُْرِسَل َعَليـْ
أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، وهلذا قال: ﴿فتصبح صعيًدا زلًقا﴾، أي ترابًا قال ابن منظور: "والظاهر 

أملس ال نبات فيه. وهذا القول مناسب لآلية، فكأن اهلل تعاىل أرسل على تلك اجلنة عذابًا من السماء يتمثل مبطر 
ت خاوية نبت فيها فأصبح شديد تصحبه عاصفة هوجاء كسرت األشجار والنخيل، فحولتها إىل أرض ملساء ال

 .44على عروشها كما وصفها اهلل تعاىل"
هذا املطر من حيث وروده على احلقيقة، أما كونه عن طريق اجملاز ففي بضع كلمات، وذلك من باب التوسع على 

 النحو األتى:
 .45: عرف اللغويون السماء بأهنا كل ما عالنا، ولذلك قيل لسقف البيت مساءالسماء

يف العربية مراًدا هبا ثالثة معان، األول منها: هو كل ما عالك، والثاين: سقف البيت، والثالث: املطر. وترد السماء 
 أو مجع "أمسية"  47؛ ألهنا مجعت "مساءة"46فهي إذن مشرتك هلذه املعاين. فإذا كانت مبعىن العلو أنثت يف لغة العرب
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 . 605)فصل السني(، صمختار الصحاح، الرازي،  48
 .47، ص2، جالكتابسيبويه،  49
 . 109صإعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه،  50
 . 272، ص1جتفسير الميزان، الطباطبائي،   51
 .255، ص2ج، املصدر نفسه 52
 . 367ص والراء،فصل الذال مختار الصحاح، الرازي،  53
 . 89، ص5)رزق(، جالعين، اخلليل،  54
 . 1637، ص19جلسان العرب، ابن منظور،  55
 .10، ص5جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،  56

 
، [11]فصلت:﴾ ًهاَماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكرْ مُثَّ اْستَـَوىَٰ ِإىَل السَّ ﴿: قال تعاىل ،48و"مساوات"

 ومل يقل )له(، فدل على أهنا مؤنث. أما إذا كانت السماء مبعىن "سقف ﴾ هَلَا﴿ومل يقل )هو(، وقال ﴾ ِهيَ ﴿قال 
، [18]املزمل:﴾ ٌر بِهِ السََّماُء ُمنَفطِ ﴿أهنا تذكر، واحتج بقوله تعاىل:  -كما ورد عن سيبويه-البيت" فقد قال اخلليل 

 .49فقد كان يفسر ذلك يف ضوء نظام العربية على منهجه. كذا يف الكتاب

أمِسية، ر فهو مذكر، ومجعه مُسَّي، و إذا كانت السماء مبعىن املطر ذّكر. قال ابن خالويه: "والسماء إذا أريد به املطأما 
 .  50تقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حىت أتيناكم، أي املطر"

، [52]هود:﴾ مِّْدرَارًا يـُْرِسِل السََّماءَ َعَلْيُكم﴿وقد ورد السماء مبعىن املطر يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل: 
ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماِء ﴿وقوله تعاىل: ، 51مطرًا متتابًعا ينبت اخلري أي املطر متتابًعا، أي إن هذه السحب تدر

 .52، أي من السماء من مطر وثلج وحنوه[31]يونس:﴾ َواأْلَْرضِ 
، أو هو ما يعتمد عليه. قال اخلليل: "أرزق اهلل يرزق العباد رزقًا، 53بكسر الراء هو ما ينتفع به، وهو العطاءالرزق: 
 .54عليه، وهو االسم، أخرج على املصدر، وقيل: َرْزق على األصل، وهو املصدر"اعتمدوا 

 .55وقد يسمى املطر رزقًا من باب اجملاز. ففي اللسان قوله: "جعل الرزق مطرًا؛ ألن الرزق عنه يكون"
. قال [13]غافر:﴾ سََّماِء رِْزقًاال َويـُنَـزُِّل َلُكم مِّنَ ﴿وقد ورد "املطر" هبذا املعىن يف النظم التنزيلي، وذلك عند قوله تعاىل: 

أبو السعود: "أي سبب الرزق، وهو املطر، وإفراده بالذكر مع كونه من مجلة اآليات الدالة على كمال قدرته تعاىل 
  .56لتفرده بعنوان كونه من آثار رمحته وجالئل نعمته املوجبة للشكر"

 ، فإطالق الرزق على املطر جماز مرسل، عالقته املسببية، وهي [5]اجلاثية:﴾ ِمن رِّْزقٍ َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ﴿: وقوله تعاىل
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 . 156صاإليضاح في علوم البالغة، القزويين،  57
 .476)فصل الراء(، صمختار الصحاح، الرازي،  58
 . 1613، ص19)رحم(، ج لسان العرب، ابن منظور،  59
 . 471، ص21ج تفسير الميزان،الطباطبائي،  60
 . 1591)رجع(، ص  لسان العرب،ابن منظور،  61
 . 305)فصل الراء(، ص مختار الصحاح،الرازى،  62
 .133، ص31ج مفاتيح الغيب،الرازي،  63

 
 .57وأريد به السبب"أن يكون املنقول عنه مسبًبا وأثرًا لشيء آخر، وذلك فيما ذكر لفظ املسبب 

. ومسي الغيث رمحة؛ 58وتراحم القوم إذا رحم بعضهم بعًضا الرمحة بفتح الراء وسكون احلاء: الرقة والتعطف،لرحمة: 
  .59ألنه تعاىل برمحته ينزل من السماء

 َقرِيٌب مَِّن ِإنَّ َرمْحََت اللَّهِ ﴿وقد وردت "الرمحة" يف القرآن الكرمي مراًدا هبا املطر يف عدة مواضع، كقوله تعاىل: 
رجت ﴾، ومل يقل "قريبة". وقد خَقرِيبٌ  ، فالرمحة هنا هي املطر، والدليل على ذلك قوله: ﴿[56]األعراف:﴾ اْلُمْحِسِننيَ 

هذه الكلمة من معناها احلقيقى، وهو الرقة والتلطف إىل معىن جمازى، وهو املطر اتساًعا يف اللغة، ويعضده قوله 
َوِمْن ، وقوله: ﴿[48]الفرقان: ﴾َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا ۚ   َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَنْيَ َيَدْي َرمْحَِتهِ تعاىل: ﴿

﴾، أي تبشر ُمَبشِّرَاتٍ ، جاء يف تفسري امليزان: "﴿[46]الروم:﴾ آيَاتِِه َأن يـُْرِسَل الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيَقُكم مِّن رَّمْحَِتهِ 
  .60باملطر"

 استيعاهبا، وهلذا ذ البحث القصريهذا، ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية وردت فيها الرمحة مبعىن املطر ال ميكن ملثل ه
 نكتفي هنا هبذه املواضع.

الرجع: وهو مصدر من رجع يرجع رْجًعا من باب فتح. وللفعل مصادر أخرى غري هذا، وهو الرجوع، والرجعى، 
 ﴾السََّماِء َذاِت الرَّْجعِ وَ ، وقوله تعاىل: ﴿[8]العلق:﴾ ِإنَّ ِإىَلَٰ َربَِّك الرُّْجَعىَٰ . ويف التنزيل: ﴿61والرجعان، واملرجع، واملرجعة

، وهو املطر. قال الرازي نقال عن الزجاج: "الرجع هو املطر؛ ألنه جيىء ويتكرر. 62، ويقال ذات النفع[11]الطارق:
واعلم أن كالم الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح يف أن الرجع ليس امسًا موضوًعا على املطر، بل مسي رجًعا على سبيل 

 . 63اجملاز"
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 .  82، ص9جالجامع ألحكام القرآن، القرطيب،  64
 .  51، ص4ج البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،كابن جزي. انظر: ابن عجيبة،  65
 األرض." ويف ىلقلنا ذلك؛ ألن بعض املفسرين أرجعوها إىل اجملاز دون احلققية، فالتقدير عندهم هنا "وينزل من السماء قدر جبال، أو مثل جبال من برد إ 66

نزل سبحانه من جهة السماء قطًعا من السحاب كأهنا القطع من اجلبال يف عظمها وضخامتها." انظر: تفسري الوسيط للشيخ حممد سيد طنطاوي: "وي
 . 138، ص10جالتفسير الوسيط، ؛ وطنطاوي، 289، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، 

 .  200، صروح الدين اإلسالميطبارة،  67
 .   138ص إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز،النورسي،  68

 
 المبحث الرابع

 مراعاة جزالة النظم التنزيلي يصحح األخطاء التفسيرية في تناول آيات المطر
كثرت األقوال يف املنزل من عند اهلل تعاىل جهة السماء سواء أكان املنزل منه رمحة أم عذابًا كثرة آياته، إال أن البعض 

ض، ومنه نزلت اهلواء حبرًا معلًقا ما بني السماء واألر منها ال خيلو من خطأ يف التفسري، ففي البعض منها قول بأن يف 
َها فـََلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَمْ احلجارة على قوم لوط عذابًا هلم، وذلك عند قوله تعاىل: ﴿ َطْرنَا َعَليـْ

يٍل مَّنُضودٍ   جاء منها . 66-على احلقيقة-اًل من برد بأن يف السماء جبا 65وقول، 64[82]هود:﴾ ِحَجارًَة مِّن ِسجِّ
، كذا [43]النور: ﴾َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََردٍ السجيل املنضود على قوم لوط، ويعضده قوله تعاىل: ﴿

قوله تعاىل:  يف تفسري اإلمام القرطيب نقالً عن عكرمة وغريه. ويف تفسري اإلمام الطربي عن ابن أبزى أن "البحرين" يف
 .  67تعين وجود حبر يف السماء وحبر يف األرض [20]الرمحن:﴾ َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ ﴿

وبناًءا عليه، جيب تنزيه النظم اجلليل عن احلمل على أمثال هذه األقوال؛ ألهنا ختل بفخامة املعاين التنزيلية، فإن 
نفسها. وقد توىل دحض مثل هذه الشبهات وبيان ما هو املرتضى يف ﴾ هنا تعىن جهة السماء، ال السماء ِمن﴿

َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت أَْو َكَصيٍِّب مَِّن السَّ ذلك من تفسري بديع الزمان سعيد النورسي، وذلك عند تفسريه قوله تعاىل: ﴿
 .[19]البقرة:﴾ َوَرْعٌد َوبـَْرقٌ 

داهة أن املطر ال جيئ ااّل من جهتها إمياًءا بالتخصيص إىل مع ب﴾ مَِّن السََّماءِ ﴿وان ذكر وها هو نص كالمه: "
أي  ،[38]األنعام:﴾ َناَحْيهِ َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبَ ﴿ التعميم، وبالتقييد إىل اإلطالق نظري التقييد يف

َماِء ِمن ِجَباٍل َويـُنَـزُِّل ِمَن السَّ ﴿ويف آية مطبق آخذ بآفاق السماء. وما استدل بعض املفسرين بلفظ من السماء هنا 
على نزول املطر من جرم السماء حىت ختيل البعض وجود حبر حتت السماء، فنظر البالغة ال  [43]النور:﴾ ِفيَها ِمن بـََردٍ 

  . 68يرى عليه سكَة احلقيقة. بل املعىن: من جهة السماء"
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 .   5130، ص8جالهداية إلى بلوع النهاية، ، مكي بن أيب طالب 69

 
 المبحث الخامس

 العلوم الكونية الحديثة في نزول المطر بمنظار نظم آياته القرآنية المرتضى مما انتهى إليه تقرير
بعد أن سقنا لك أيها القارئ الكرمي آيات التنزيل اجلليل يف املطر واأللفاظ املعربة عنه من حيث كوهنا على احلقيقة 

كيف  ار، ولكنالمطهذه اآليات اليت ذكرهتا تتحدث عن نزول افيقول:  -وهو حقه-أو اجملاز قد يتسأل املستفهم 
 تأيت األمطار من البحر املاحل؟

ولألجابة عن هذا أقول: إنه من بني آيات املطر يف القرآن الكرمي آية واحدة يف سورة النور جتلى حقيقة نزول املطر 
َنهُ ﴿بصورة واضحة، وذلك عند قوله تعاىل:   جَيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْرُُج مُثَّ  َأمَلْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا مُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب  اءُ ِمْن ِخاَللِِه َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمن َيَشاءُ َوَيْصرِفُهُ َعن مَّن َيشَ 
 . [43]النور:﴾ بِاأْلَْبَصارِ 

أطوار املطر يف نزوله من السماء تأخذه أوضاع النظم اجلليل بألفاظها اجلزل ومعانيها الفخر وتنسجه فكل طور من 
 سبًكا حمكًما يشع من خالله فخامة كالم رب العباد وعظمته.

ث وق السحاب حي﴾، يسَأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًاوإليك ما سطره قلم مكي بن أيب طالب: "قوله تعاىل: ﴿
َنهُ يريد، ﴿  طًعا. ﴾، أي يؤلف قطعه، أي يلصق بعضها إىل بعض ويقرهبا؛ ألن السحاب حيدث قطًعا قمُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

 قال عبيد بن عمر: "الرياح أربع: يبعث اهلل الريح األوىل فتقّم األرض قمًّا، مث يبعث الثانية فتنشئه سحابًا، مث يبعث
﴾ أي ْن ِخاَللِهِ مِ أي مرتاكًما بعضه على بعض، مث يبعث الرابعة فتمطره،" ومعىن ﴿ الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاًما،

  . 69من خالل السماء"
ومن هنا، فاآلية هذه تتناول مراحل تكوين السحب الركامية وخصائصها، وما عرف علمًيا يف العهد األخري من 
السحب املمطرة تبدأ على هيئة عدة خاليا أو وحدات من السحب اليت تثري تيارات اهلواء الصاعدة فتتحد مكونة 

ركامية لرتاكمها يف طبقات بعضها فوق بعض، ، ومسيت هذه السحب بال(condensation)السحب الركامية املمطرة 
، وباجتادها مع الشحنة (electric charge: proton)والرياح الصاعدة من األرض حتمل شحنة كهربائية موجبة 

إىل قطرات دقيقة من املاء  (evaporation)املوجودة يف الفضاء يتكون جمال كهربائي بسبب حتول البخار  الكهربائية
  َأمَلْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي﴿، وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل:  (precipitation)إىل أن تسقط األمطار تكرب شيئا فشيء
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َنهُ ﴿أن اهلل يسوق السحاب برفق بواسطة الرياح  ﴾، أيَسَحابًا السحاب إىل بعض  ، أي جيمع بعض﴾مُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

 لسحب.فرتى املطر خيرج من خالل هذه ا﴾، أي خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ فـَتَـَرى اْلَوْدَق ﴿إىل أن يصري سحًبا ركامية 
ومن مظاهر السحب الركامية أهنا تنمو يف االجتاه الرأسي، وقد تصل إىل علو كبري جًدا وتظهر ملن ينظر إليها من 

حاب فرياها من سبعد كاجلبال الشاخمة، وال يعرف التشابه بني السحب واجلبال إال من يركب طائرة تعلو به فوق ال
وإذا  ﴾،ا ِمن بـََردٍ َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيهَ ﴿فوقه كأهنا اجلبال وهذا ما وصفه القرآن للسحب الركامية بقوله: 

علمنا أن الطائرة مل تكن يف عصر نزول القرآن الكرمي، فإذن يف وصف السحب الركامية باجلبال هلو إعجاز علمي 
 للقرآن.
لقرآن. وهذه حقيقة علمية أخرى يعلنها ا﴾. ِمن بـََردٍ ﴿إن القرآن الكرمي ذكر أن السحب الركامية جتود بالربد هذا، و 

الصاعدة على محلها  (atmosphere current)وقصة نشوء الربد هو أنه بعد أن تتكون نقط املطر تعمل تيارات اهلواء
حتت الصفر، وتلك مرحلة تتحول  50أو  40احلرارة إىل إىل مناطق التجمد يف ارتفاعات شاهقة تنخفض فيها درجة 

فيها نقط املطر إىل ثلج كما جتمع حوهلا أغشية من بلورات الثلج اليت حتولت إىل جليد، وهذه املكونات الثلجية 
جيتمع بعضها ببعض عن طريق التصادم فتنمو ويزداد حجمها حبيث ال يقوى اهلواء على محلها فتسقط إىل االرض 

 ل الربد.على شك
وهناك حقيقة علمية أخرى ذكرهتا األية وهي أن السحب الركامية هي وحدها اليت ميكن أن يتولد منها الربق كما 

، ولكن ما (electric spark)والربق ما هو إال اشرارة كهربائية هائلة ﴾،َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاأْلَْبَصارِ ﴿قال تعاىل: 
 مصدر هذه الشرارات الكهربائية اهلائلة؟ إن مصدرها هو شحنات الكهرباء يف نقط املاء اليت داخل السحب، وكذلك 

 big electric)اهلواء الذي من حوهلا، فإن َّنو الربد داخل السحب يصحبه حتًما انفصال شحنات كهربائية عظمى

charge) 
غ ة ال تزال ترتاكم وتزداد حىت ال يقوى اهلواء على عزهلا فيتم التفري، وتنشأ عن هذه الشحنات ضغوط كهربائي 

الكهربائي بني الشحنات املختلفة يف السحابة نفسها، أو بينها وبني سحابة أخرى قريبة، أو حىت بني السحابة 
وًصا عند صواألرض. ومن أضرار الربق اإلصابة بالعمى املؤقت، ولعل الطيارين هم أكثر الناس تعرًضا لذلك، وخ

 حتليقهم داخل السحب الركامية.
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 .   53ص روح الدين اإلسالمي،طبارة،  70
 .3577، رقم475، ص2، جالمستدركيف  احلاكم أخرجه 71

 
وليس من الالزم أن يتساقط الربد واملطر مبجرد تكونه؛ إذ رمبا حيول تيار اهلواء الصاعد دون نزوله يف مكان معني حىت 

ءُ َوَيْصرِفُُه  َمن َيَشافـَُيِصيُب بِهِ ﴿إذا ما ضعف هذا التيار هوى املطر أو الربد على هيئة زَخات، وهذا معىن قوله تعاىل: 
 .70روح الدين اإلسالمي﴾. كذا منقول بتصرف من كتاب َعن مَّن َيَشاءُ 

القارئ الكرمي! كيف كان النظم التنزيلي يضرب حبجر واحد عصافري، فكم من حقائق علمية انتهت إليها انظر أيها 
. واألمثلة اليت وبصورة جتلى حقيقة األمر العلوم الكونية احلديثة، والقرآن الكرمي قد نوه إليها، بل ذكرها بأروع ما كان

بني أيدينا خري دليل على ذلك. واحلقائق العلمية إن هي إال جند من جنود الرمحن الرحيم يف جعل إعجاز القرآن 
الكرمي العلمي أكثر وضوًحا يف عصر العلم والتكنولوجي، وهو العصر الذي ال يستطيع أن يكذب بصدقية القرآن 

 مساوي سلم من أيدي التحريف العابثة بقدسيته.يف كالمه ككتاب 
فحمًدا هلل تعاىل على جعل قرآنه الكرمي خالًدا يف ذكر التاريخ ومشًعا مزداهرًا للقلوب العاشقة إىل األسرار القدسية 

 واألنوار اإلهلية الباعثة على اإلميان. 
 المبحث السادس

 ونسبتها المقررة في ضوء نظم آيات المطرتقرير عدل المولى في توزيع المياه على األرض 
توزيع املياه على األرض ونسبتها املقررة، وأنه ال جتور يف  أقر العلم اجلغرايف والعلم الطبيعي مؤخرًا بعدل املوىل 

وذلك يف دراسة أجراها الدكتور شاهر مجال آغا أستاذ اجلغرافيا الطبيعية يف جامعة  .سنة على أخرى يف مقدار مطرها
سنة أن ما يصل إىل األرض  1400مشق، وأوضح أن اإلعجاز اإلهلي والنبوي الشريف، أخربنا قبل ما يزيد عن د

من هطول حمسوب بدقة وال يتغري وسطيًا من عام إىل آخر، وهو ما يعرب عنه يف العلوم اجلغرافية والعلوم الطبيعية 
 .(Moisture equilibrium) بالتوازن الرطويب والتهطايل

ما من عام أمطر من عام، ولكن »أنه قال:  عن رسول اهلل  واستدل يف ذلك باحلديث النبوي عن ابن عباس 
نَـُهمْ ﴿يصرفه حيث يشاء، مث قرأ:  َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن ﴿. وكذلك ما ورد يف قوله: 71«[50]الفرقان: ﴾َوَلَقْد َصرَّفْـَناُه بـَيـْ

 َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاهُ ﴿، وقوله: [11]الزخرف: ﴾ِبِه بـَْلَدًة مَّْيًتا َكَذِلَك خُتَْرُجونَ السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَنَشْرنَا 
 .[18]املؤمنون:  ﴾يف اأَلْرِض َوإنَّا َعَلى َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ 
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 :دليل اإلعجاز

األرضي اجلغرايف الذي متيزت به عن أتراهبا من الكواكب الشمسية أوضحت الدراسة أن اهلل خص األرض بغالفها 
وسواها املعروفة حىت اآلن، وتتفاعل أجزائه بفعالية كبرية وباستمرار مع بعضها البعض، وذلك عرب النقل املتبادل 

اسم يف إمتام احلللطاقة واملادة، مما جيعل من الغالف األرضي اجلغرايف كتلة طبيعية واحدة متكاملة، وللماء الدور 
 .عمليات النقل والتبادل ملا هلا من مسات وخصائص فيزيائية وكيميائية ينفرد هبا

يصرفه : »، وأما قوله «من عام أمطر من عام»وأضافت أن احلديث أثبت الكم احملدود من اهلطول السنوي بقوله: 
ي واإلقليمي بشكل حيقق التوازن النطاقتعىن توزيع اهلطول على سطح األرض توزيعًا حدده رب العزة « حيث يشاء

على سطح األرض، والتوازن الرطويب املنطلق لتحقيق خمتلف أشكال التوازن املادي والطاقي األرضي، وعند اهلل كل 
 . [8]الرعد: ﴾وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَدارٍ ﴿شيء مبقدار 

على أن جمموع ما يتبخر على سطح األرض واستدل صاحب الدراسة بظاهرة الدورة الرطوبية على سطح األرض 
يعادل كمية اهلطول السنوية فوقها، ما يثبت بدوره مصداق املعيارية واملقدارية املشار إليها يف اآليتني الكرميتني 

 .السابقتني ويف احلديث الشريف كذلك
 سر التوازن االشعاعي: 

احلراري األرضي اجلوي، وأوضحت أنه عندما تبلغ أكدت الدراسة أن هذا التوازن حيدث نتيجة للتوازن اإلشعاعي 
مباشرة إىل الفضاء اخلارجي وما تبقى من األشعة  %31أشعة الشمس إىل سقف اجلو ينعكس منها ما نسبته 

أي فإنه ميثل جمموع األشعة املباشرة واملنتثرة  %52والباقي %17يدخل الغالف اجلوي فيمتص منه قرابة  69%
، وَند %48، وهكذا يتبقى من األشعة ما يعادل %4، واليت ينعكس منها إىل اجلو قرابة الواصلة إىل سطح األرض

فإنه يعترب املخزون األرضي اإلشعاعي  %30يصرف إشعاعًا أرضيًا فعااًل ذاتيًا إىل اجلو، وما تبقى أي  %18أن 
من  %22نسبة واحمليطات وب الفعلي الذي يتحول جزء منه إىل طاقة حرارية تعمل على تبخري املياه على اليابسة

، فإهنا تصرف على عمليات التبادل %8جمموع األشعة املمتصة فعليًا من قبل سطح األرض، أما ما تبقى وهو 
 .احلراري الطاقي بني األرض واجلو
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    http://www.akhbarona.com/religion/79344.htmlانظر هذه املقالة يف:  72

 
( ك. كالوري وسطياً تكفي على مدار السنة تبخري 59هذه الطاقة اليت تعادل بالنسبة لسطح األرض ماء ويابسة )

من املياه السائلة من على سطح األرض، وحسب قوانني التوازن الرطويب آنفة الذكر،  3ألف كم 577 ما مقداره
 .372ألف كم 577ستتحول املياه املتبخرة كاماًل إىل مياه سائلة ثانية )هطول( أي مبقدار 

األمطار   ذكرها، وأن اهلل يصرفهذا، صحيح أن كل شيء مقدر عند اهلل تعاىل كما نطقت به اآلية الكرمية السالف 
كيف يشاء، إال أن تعيني املقدار يف ذلك يف علم اهلل تعاىل، وعملية احلساب الدقيقة اليت رأيتها أيها القارئ الكرمي 

 إن هي إال من حسابات البشر، والعلم بصحتها من عدمه عند اهلل تعاىل.
، إال القرآين فال بأس من قبوله كتفسري علمي للنص الكرميومن هنا، ملا كان هذا التقرير مل يتعارض وفخامة النظم 

أنه مل ندِّع بأنه األصح يف ذلك، وليس هناك كالم أخر بعده؛ ألنه قد يأيت ما هو أدق منه، حىت ال حنمل النظم 
ئق االقرآين على ما ال يستحقه من معىن. وذلك ألن التطورات يف العلوم على توسع مستمر كلما متر األيام، واحلق

 القرآنية ثابتة ال تتغري وال تستبدل أبد اآلبدين. هذا، واهلل أعلم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 47 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 المصادر والمراجع

 
 .القرآن الكريم .1
، 1ط ، )القاهرة: دار البصائر،مكان النحو من نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني اخلويل، د. إبراهيم حممد عبد اهلل، .2

 م(.2008
 هـ(.1329، 1، )مصر: مطبعة الكلية، طمختار الصحاحالرازي، حممد بن أىب بكر بن عبد القادر،  .3
 هـ(.1941)دار الكتب املصرية، إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه، احلسني بن أمحد،  .4
، حققه وقدم له الدكتور رمزي منري بعلبكي، )بريوت: دار العلم للماليني، جمهرة اللغةابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن،  .5

 م(. 1987، 1ط
عالم حتقيق الدكتور صالح مهدي على الفرطوسي، )العراق: وزارة الثقافة واإل المثلث،البطليوسي، عبد اهلل بن حممد بن سيد،  .6

 م(.1983العراقية: دار الرشيد للنشر، 
 م(.1984)الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنوير،ابن عاشور، حممد الطاهر،  .7
د اهلل القرشي حتقيق أمحد عبالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد،  ابن عجيبة، أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي، .8

 هـ(. 1419رسالن، )القاهرة: حسن عباس زكي، 
دكتور موسى بناي علوان العكيلي، )بغداد: مكتبة الزمان، حتقيق الأمثال القرآن، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر،  .9

 م(. 1987هـ/1407
قيق عبد القادر حتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، حممد بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفي،  .10

 أمحد عطا، )الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، د.ت.(. 
 حتقيق الدكتور السيد أمحد صقر، )مصر: دار املعارف، د.ت.(.إعجاز القرآن، الطيب، الباقالين، أبو بكر حممد بن  .11
ة اخلاَني، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، )القاهرة: مكتب البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب،اجلاحظ،  .12

 م(.1998هـ/1418، 7ط
ر احلرمني ، مع تعليق اإلمام الذهيب، )القاهرة: داالمستدرك على الصحيحينمد، احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حم .13

 م(.1997هـ/1417، 1للطباعة، ط
 م(.1977هـ/1397)بريوت: دار صادر،  معجم البلدان،احلموي، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل،  .14
 : مكتبة النهضة، د.ت.(.)بغداداإليضاح في علوم البالغة، القزويين، اخلطيب حممد بن عبد الرمحن،  .15
 م(.1999اعتىن به فواز أمحد زمريل، )بريوت: دار الكتاب العريب،، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، حممد عبد العظيم،  .16



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 48 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
الرتاث، ار حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم. )القاهرة: مكتبة د ،البرهان في علوم القرآنالزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهلل،  .17

 م(.1984، 3ط
قيق: الشيخ حتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، الزخمشري، حممود بن عمر بن حممد،  .18

 م(. 1998، 1عادل أمحد عبد املوجود، وغريه، )الرياض: مكتبة العبيكان، ط
 م(.1985ه/ 1408اورن، )القاهرة: مكتبة اخلاَني، حتقيق عبد السالم حممد هالكتاب، سيبويه، عمرو بن بشر بن عثمان،  .19
 م(.1985، )بريوت: مكتبة لبنان، التعريفاتالشريف اجلرجاين،  .20
 م(.1993، 28)بريوت: دار العلم للماليني، طروح الدين اإلسالمي، طبارة، عفيف عبد الفتاح طبارة،  .21
 )بريوت، د.ت.(. تفسير الميزان،الطباطبائي، السيد حممد حسني،  .22
 حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، )دار هجرجامع البيان عن تأويل آي القرآن، ربي، حممد بن جرير، الط .23

 م(. 2001هـ/1422، 1للطباعة، ط
 م(.2006، 1، )القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، طبالغة الكلمة في التعبير القرآنيالسامرائي، أ.د. فاضل صاحل،  .24
حتقيق الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، )بغداد: نشر دائرة الشؤون العين،  ليل بن أمحد،الفراهيدي، اخل .25

 م(. 1985هـ/1405الثقافية العامة، طبع دار الرشيد، 
 م(. 1980)مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  القاموس المحيط،الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب،  .26
 اعتىن به وصححه الشيخ هشام مسري البخاري، الجامع ألحكام القرآن،القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري،  .27

 م(. 2003هـ/1423)الرياض: دار عامل الكتب، 
 م(.1947هـ/1366، 2)القاهرة: دار املنار، طتفسير المنار، حممد رشيد رضا،  .28
 م(.1997، 1لقاهرة: دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)االتفسير الوسيط، الطنطاوى، حممد سيد،  .29
 م(.1977، 1القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ط) اإلعجاز في نظم القرآن،شيخون، د. حممود السيد،  .30
س ل، حتقيق إبراهيم الرتزي، )الكويت: من منشورات اجملتاج العروس من جواهر القاموساملرتضى الزبيدي. حممد بن حممد.  .31

 م(.2000الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 
بن عبد  حتقيق السيد بن عبد املقصود النكت والعيون،املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري،  .32

 الرحيم، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.(.
ن علم معاني القرآن، وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنو الهداية إلى بلوع النهاية في محوش بن حممد بن خمتار، مكي، أبو طالب،  .33

 م(.2008هـ/1429، 1)الشارقة: جامعة الشارقة، طعلومه، 
 (.م1996، 1)الرياض: مكتبة التوبة. ط النظم القرآني في آيات الجهاد،احلنني، ناصر بن عبد الرمحن بن ناصر،  .34

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 49 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 
حتقيق حممد إحسان قاسم الصاحلى، )القاهرة: إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز، النورسي، بديع الزمان سعيد النورسى،  .35

 م(.2002، 3دار سوزلر، ط

، 2ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، )القاهرة: مكتبة سوزلر، ط المعجزات القرآنية،النورسي، بديع الزمان سعيد النورسي،  .36
 م(.2009

 م(.2011، 6ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، )القاهرة: مكتبة سوزلر، ط المكتوبات،النورسي، بديع الزمان سعيد النورسي،  .37
38. http://www.akhbarona.com/religion/79344.html 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث جلة م 
 التخصصية

م.2015 متوز، يوليو، 1، اجمللد 2عدد ال  
 

 

 العلوم في ضوء حديث خلق العناصر األربعة

 د. محمد أبو الليث الخيرآباديأ.
ماليزيا/معة اإلسالمية العالميةالجا  

mabullais@hotmail.com 

 م2015 - هـ 1436
 

 

 

 

 

e-ISSN: 2289-9065 

 SCIENCE IN LIGHT OF THE MODERN CREATION OF THE FOUR ELEMENTS



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 51 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  15/5/2015 

Received in revised form 20/5/2015 
Accepted 7/7/2015 

Available online 15/7/2015 

 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

          

 ملخص ال                              

يهدف هذا البحث إىل شرح حديث "خلق العناصر األربعة: الرتاب، والنار، واملاء، واهلواء"، وكيف أن احلديث  
ملذكور ارتَّبها ترتيبا رائعا، حيث إنه ذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر مؤخًرا أشد وأقوى من 

ًما، وإىل أن معيار الشدة والقوة هو اللطافة، وترتيبه الطبيعي أن األلطَف من الرتاب احلديُد، ومن احلديِد الناُر،  مقدَّ
 ومن الناِر املاُء، ومن املاِء اهلواُء، ومن اهلواِء اإلنساُن، ومن عامة الناِس اإلنساُن تارُك الدنيا، ومن عامة التاركني التاركُ 

والزاهُد غرُي املرائي الذي قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املاديات، وأنفر من الكثافات املادية، احملُض 
وهو حمور اللطافات الروحانية، كأن ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين، الذي ال ينهمك 

استخدم عمال الروحانية شعارا له، بدال من التصرفات املادية. و يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل الروح، وتصبح األ
 فيه املنهج التحليلي واالستنتاجي.
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بعنوان "العلوم واإلسالم"، توىل نشرها جممع حجة اإلسالم، اجلامعة اإلسالمية دار العلوم وقف، ديوبند،  القامسي األزهرينظيف أمحد ترمجها إىل اللغة العربية  1

 اهلند.
، مسنده(؛ وعبد بن محيد يف 7، ص1، جالمنتظم في التاريخ)ومن طريقه ابن اجلوزي يف  12275، رقم124، ص3، جمسندهأخرجه أمحد يف  2

، 4، جالعظمةعن شيخه حممد بن بشار )وأبو الشيخ يف  3369، رقم454، ص5، ج-واللفظ له-، سننهلرتمذي يف ؛ وا1215، رقم365ص
عن شيخه أيب بكر بن أيب شيبة؛ وابن أيب حامت يف  4310، رقم286، ص7، جمسندهمن الطريق نفسه(؛ وأبو يعلى يف  8963، رقم1379ص

أبو و  63، رقم82، صالتوحيدمن طريق عمرو بن حممد الناقد؛ وابن منده يف  17270، رقم177، ص11ج -12955، رقم489، ص8، جتفسيره
، 3، جشعب اإليمانمن طريق سعيد بن مسعود املروزي؛ والبيهقي يف  434، رقم451، ص2، جالحجة في بيان المحجةيف  القاسم األصبهاين

 المتفقبكر ]بن علي بن عطاء بن مقدم[؛ واخلطيب يف  من طريق حممد بن أيب 443، ص11، جتهذيب الكمالواملزي يف  3441، رقم244ص
من طريق حيىي بن أيب طالب؛ مثانيتهم قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، عن سليمان بن أيب  625، رقم89، ص1، جوالمفترق

 مرفوعا إال من هذا الوجه".. وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه سليمان، عن أنس بن مالك، عن النيب 

 
 المقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، وعلى من 
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد! فإن احلديث عن العلوم يف ضوء حديث خلق العناصر األربعة يتطلب ممن يكتب فيه اإلملام بالعناصر األربعة 
ماحة شيخنا الكبير العالمة حكيم اإلسالم سماهيًة، وخاصية، وأثرا، وقلَّ من كتب فيها يف ضوء األحاديث، غري 

ه سبق للجامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند يف اهلند، فإن لاملدير األ -طيب اهلل ثراه- المقرئ موالنا محمد طيب
ه 1357/ مجادى الثانية 8يف يوم األحد حماضرة ألقاها أمام أساتذة وطلبة جامعة علي كراه اإلسالمية يف اهلند، 

شرح فيها حديث خلق العناصر األربعة شرحا ، 1م، بعنوان "سائنس اور اسالم"1938/ أغسطس 17املوافق 
 ، نتقدم لكم خمختصر منها بألفاهه مع تصرف منا تصرفا جزئيا.مفصال

 حديث خلق العناصر األربعة
ملا خلق اهلل األرض جعلت متيد، فخلق اجلبال فقال: فعاد هبا عليها، »قال:  عن النيب  عن أنس بن مالك 

فاستقرت، فعجبت املالئكة من شدة اجلبال، قالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من اجلبال؟ قال: نعم، 
يء ش احلديد. قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من احلديد؟ قال: نعم، النار. فقالوا: يا رب! فهل من خلقك

أشد من النار؟ قال: نعم، املاء. قالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من املاء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب! 
ق بصدقٍة بيمينه خيفيها من مشاله  .2«فهل من خلقك أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم، تصدَّ
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كالمها من طريق   27676، رقم1353، ص4ج -واللفظ له-، العظمة؛ وأبو الشيخ يف 63، صتاريخ واسطأخرجه أسلم بن سهل حبشل الواسطي يف  3

 سندها ية السابقة؛ ألن يفهشيم، عن العوام بن حوشب، عن العوام عن سليمان بن أيب سليمان به إال أهنا خمتصرة عند أسلم. وحكمها مثل حكم الروا
 أيضا سليمان بن أيب سليمان.

  
هل من خلقك شيء أشد من اجلبال؟ قال: نعم، احلديد يكسر به اجلبال. »... مرفوعا:  ويف رواية عن أنس 

 .3...«قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من احلديد؟ قال: نعم، النار يلني هبا احلديد 
 موضوع العلوم هو العناصر األربعة

 ملا كانت  اجلمادات والنباتات واحليوانات. مث توصل الشيخ إىل أن موضوع "العلوم" هو عمل املواليد الثالثة اليت هي:
موضوُع لذلك أصبح ( واهلواء، 4( واملاء، 3والنار، ( 2( الطني، 1كلُّ هذه املواليد الثالثة مركبةً من العناصر األربعة: 

ماًل، وإجياُد ع، ومن مَثَّ أصبحت دائرُة عمِل "العلوم" فهَم خواص تلك العناصر وآثارها "العلوم" هذه العناصَر األربعة
 األشياء اجلديدة يف ضوء جتربات حتليالهتا وتركيباهتا عرب الطرق الكيماوية.

 المطلب األول: التفاوت بين العناصر قوة وضعفا ومعياره:
إذا تأملنا يف هذه العناصر األربعة فوجدناها متفاوتة قوة وضعفا، وهذا التفاوت ليس عشوائيا، بل هو مبين على 

ثافًة ك  ما ازداد منها لطافًة ازداد قوًة، ومن مَثَّ ازداد غلبة وتسلطا وقدرة بقدر القوة، وما ازداد منها معيار، وهو أن
 ازداد ضعفاً، ومن مث ازداد عجزا ومغلوبية وذلة ومهانة بقدر الضعف.

نبع ذلك هو موسرُّ ذلك هو أن اللطافة هي صفة الكمال، وخمزن كلِّ كماٍل وجوديٍّ هو ذات اهلل واجب الوجود، ل
اللطافات كلها أيضاً، ومن مث هو منبع القوة والطاقة والغلبة، ومن الثابت أن قبول األثر ال يكون بدون مناسبة بني 
املؤثِّر واملتأثر، إذاً كل شيء لطيف له مناسبة مع اهلل تبارك وتعاىل بقدر لطافته، ويكون قويا وغالبا وقادرا بقدر قربه 

ا الكثافات واألشياء املكثفة فهي غريبة وبعيدة عنه تعاىل غاية البعد؛ إذ ال وجود للكثافة منه ومناسبته معه. وأم
هناك، فلذا كلُّ ما يبتعد بكثافته عن ذات اللطيف اخلبري، يكون مغلوبا وضعيفا وذليال على قدره، وتنعدم فيه القوة 

 واالستيالء والغلبة.
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 عنصر الطين أضعف عنصر: -1

إذا عرضنا العناصر األربعة على املعيار السابق، فنجد الطني أكثر العناصر كثافة؛ ألنه من األرض، والطني ليس     
ه هو الطني ال غري؛ فإن سبُب كثافتِ  يفٍ كثيفا بنفسه فحسب، بل هو مكثٌِّف للغري أيضا، فثبت أن كلَّ شيٍء كث

خ شيئاً وال تُ َغلِّظُه، وكذلك املا ر شيئا وال يغلِّظه، بل تُ زَال به الغالهة والكدورة؛ ألنالنار ال تُوسِّ  أصلها  ء ال يكدِّ
خه، فمصدر الكثافة هو الطني والغبار الذي ال مناسبة  ر شيئًا وال يوسِّ طاهر ونظيف. وكذلك اهلواء أيضًا ال يكدِّ

ل العناصر األخرى  ليَل هناَر، ببينه وبني اللطافة بشيء، لذلك ال مكانة له يف دنيا العناصر، فاألرض تداس باألرجل 
ه اهلواُء، ويسيل به املاء، وحترقه النار، وهو ال ميلك قوًة تدافع عن  كلها غالبة عليها، وهي لعبٌة يف أيديها، فُيطريِّ

ذا إ نفسه؛ وإمنا َسَلَبْتها الكثافةُ املطلقُة. والرتاب مع كونه كثيف املادة والصورة هو كثيف الطبع أيضا؛ ألن مدرا طينيا
رُِمَي به من األسفل إىل األعلى بكامل القوة والطاقة فيعلو بقدر أثر قوة الرامي العرضية فيه، وعندما تنتهي قوة الرامي 

 تعود إليه حالته األصلية وطبيعته األرضية فريجع إىل األسفل.
ذا الوصف،  بعدا مطلقا يف هخالصة األمر أن اللطافة غائبة متاما عن مادة األرض وصورهتا، لذلك هي بعيدة عن اهلل 

فتحتََّم أن يأيت يف نصيبها الضعف املطلق والذلة املطلقة، لذلك وصف اهلل تعاىل األرض بالذلول )الذي هو مبالغة 
 .[15]امللك:الذليل( يف قوله: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها﴾ 

دورة ، اليت تراهُبا )أي رملها( قَِبَل قليال من اللطافة، فأبعد نفَسه عن الك"اجلبال"رض يقال له نعم! هناك جزء من األ
ا، ففاق الطنَي بقدر بُ ْعده عن الكثافة، لذلك إذا نُِفَض الرمُل اجلافُّ ينتشر ميينا ويسارا، وإذا وضع  والكثافة نوًعا مَّ

نُّها ماًء ظرنا إليها من بعيد خدعتنا، وحىت تشتبه الرمال على الناهر فيظعليه املاء ال يصري وحال، وذراته المعة، وإذا ن
 وحبرا لنقائها وصفائها وملعاهنا، )وهذا الذي يقال له: سراب(.

احلاصل أن الرمل بقدر وجود اللطافة فيه أصبح أعز من الغبار. وحجر واحد يكسر مدرا كبريا من الطني، بل يكسر  
اب، بينما ال تستطيع كتٌل كبرياٌت من الرتاب أن تنال من احلجر شيئا، وبوقوع صخرة على اآلُجرَّ املصنوع من الرت 

، وحفرة عميقة، بينما األكوام من الرتاب إذا وقعت على صخرة  األرض ترتج األرض وهتتز، وحيصل فيها صدٌع وشقٌّ
داد قيمًة د نقاًء وصفاًء وجالًء تز ال تستطيع أن متيد هبا عن مكاهنا، فضال عن كسرها. مث هذه األحجار كلما تزدا

( أمثن من األحجار العادية، وحجر الرخام )مرمر( أمثن من الصوَّان، واجلواهر Flintوطاقًة معنويًة، فحجر الصوَّان )
( أمثن من الكل، والفرق بينها هو قلة وكثرة اللطافة والكثافة والغالهة Diamondواليواقيت أمثن من الرخام، واألملاس )

 لنقاء. وا
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ولكن هذه اجلبال وأحجارها القوية تبقى ساكتة عاجزة، أمام احلديد، فمعوٌل حديديٌّ صغرٌي يقضي عليها متاما يف 
دقائق، فاتضح أن احلديد أشد وأقوى من األحجار، سرُّه هو اللطافة؛ ألن احلديد ألطف من األحجار، وال توجد 

َخ األشياء، وإذا وقع الرمل يف املفيه كثافة الرمل، فضال عن كثافة الرتاب، ال َتِطري ذرا اء فيكدره نوعا ُت احلديد فتوسِّ
 ما بكونه من أصل الرتاب، ولكن ذراٍت صغارًا من احلديد إذا وضعت يف املاء، ال حيصل أي فرق يف جالئه ورقته 

ل احلديد يتلمع مثل الفضة، بل إذا صقل أكثر فيصبح مرآة يرى فيها عكس  ا هو أدق موسيالنه. وكذلك إذا ُصقِّ
وأرق، بينما األحجار ال يوجد فيها صالحيٌة لقبول التلميع والتصقيل. فاتضح أن احلجر أخزى وأذل من احلديد 

 هبذه اللطافة.
 عنصر النار أقوى من الطين، وأضعف من الماء: -2

لنار احلديَد مسِّ اولكن هذا احلديد األقوى إذا مسته النار، فجميع طاقاته وقدراته تذهب هباءا منثورا، فبمجرد  
يتغري لونه وشكله، ويشحب وجهه وعارضته، وتذيبه النار وتسيله مثل املاء، مما دل على أن النار أشد وأقوى من 
احلديد. وِسرَّ ذلك أن اللطافة يف النار أكثر منها يف احلديد؛ ألن للحديد جسما ماديا، وليس للنار جسم ذايت، 

 نما النار تتنور بنفسها، وتنوِّر األشياء األخرى املظلمة أيضا.واحلديد يكسب النور من اآلخر، بي
مث احلديد املصقول اللطيف الذي نسميه "مرآة"، هي على رغم لطافتها ثقيلة اجلسم وكثيفة املادة، حبيث إذا ضربنا   

يها، وال يتكسر جسمها ف عليها باليد فرتتد اليد إلينا من جسمها الكثيف، بينما النار بسبب لطافتها العالية تنفذ اليد
 إطالقا.

مث احلديد املصقول )أي املرآة( ال يقبل إالا عكس الشيء، بينما النار تقبل اجلسم األصلي للشيء ال عكسه، ومع   
ذلك ال حيصل يف جسمها أي كسر وخرق، وال متنع النار من تداخل األشياء األخرى فيها؛ لذا هي أقوى وأشد من 

ا أوسع من دائرة أثر احلديد وغريه من األشياء الكثيفة على قدر توسع حدود لطافتها، فمثال: احلديد، بل دائرة أثره
النور واحلرارة( )احلجر واحلديد ال حييطان إال باملوضع الذي وضعا فيه، وال أثر هلما يف غريه، وأما النار فتصل آثارها 

عني فثثارها املنتشرة بعيدًا تدل على وجودها، فبهذه إىل غري مكاهنا أيضا، بل وإن غاب مكان النار عن األبصار واأل
 األسباب كلها النار أغلب على احلديد، وأقدر على إفنائه.

 أقوى من النار، وأضعف من الهواء:عنصر الماء  -3
ا متاما. وِسرُّ ذلك ويقضي عليه فإنه يطفئهاولكن النار امللتهبة هذه، تبقى على قيد الوجود إذا مل يكن هناك ماء؛   

 أن النار بلطافتها كان ألي جسم أن يدخل فيها، ولكن بسبب عدم صفاء وجهها ال يُ َرى فيها عكُس ذلك الشيء 
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وصورتُه، خالفا للماء فإنه َيدُخل فيه ذاُت الشيء، ويُ َرى فيه عكُسه أيضا؛ ألنه لطيف املادة ولطيف الصورة معا. 

النار، فإذا  من دائرة أثر دائرة أثر املاء أوسع، والنار ال يشقها البصر، وأيضا أن البصر يشقهاء ومن كمال لطافة امل
أشعلت النار يف مكان مغلق من جهاته األربع فيبقى أثر نورها حمدودا يف ذلك املكان، ولكن املاء إذا ُوِضَع يف مكان 

 قصى حدٍّ الرطوبة والنداوة إىل األشياء اجملاورة به إىل أمسدود فال يبقى أثره يف ذلك املكان فقط، بل يصل أثره من 
قه، ، بينما املاء ينفذ بلطافته اخلاصة يف أرق منفذ وأدالنار واحلديد ال ينفذان يف مسام اجلسمممكٍن. وأمر آخر أن 

 ومن املعلوم أيضا أن الغلبة والطاقة على قدر اللطافة، فثبت منه أن املاء أغلب وأقوى من النار.
 أقوى من الماء، وأضعف من اإلنسان المتصدق:عنصر الهواء  -4

إن املاء الذي كان يقضي على النار، ميسي أمام اهلواء مسكينا عاجزا فاقد القوة، فتقلب العاصفُة البحاَر العظاَم  
ه اهلواء وجي فه، فُعِرَف أن اهلواء فِّ رأسا على عقب، وال يكون هلا مع عظمتها وهيبتها قرار أميا قرار، واملاء الراكد يطريِّ

أقوى من املاء، وحكمه ماض عليه، وسبب ذلك أن اهلواء أكثر العناصر األربعة لطافة وشفافية، حبيث إن العني 
ألطف شيء تبدو أمامه كثيفة، فال تراه، وعندما يلمسنا اهلواء فنعرف حباسة اللمس أن اهلواء موجود. وكذلك اهلواء 

 أيضاً اللون وال الشكل، اللذين مها من متعلقات البصر.بسبب شدة لطافته ال يقبل 
واهلواء موجوٌد يف كل زاوية من الزوايا، ويف كل منفذ من املنافذ، وحىت األماكن اليت ال تصل إليها أضواء النار وال  

نداوة املاء، يصل إليها اهلواء وحيتلُّها. مما دل على أن اهلواء ألطف شيء، فلذا صار أقوى شيء وأغلب، يتحكم 
 ، وهو جاٍر وساٍر يف الكل.على مجيع العناصر، وهو أعلى وأرفع من اجلميع

 المطلب الثاني: جامع العناصر األربعة اإلنسان وقوته:
ولكْن كلُّ هذه العناصر ومواليدها الثالثة والفروع الالمتناهية املتولدة من هذه املواليد إذا وضعناها يف كفة، ووضعنا  

اإلنسان بوحده يف كفة أخرى، يظهر أن اإلنسان أشد وأغلب عليها ومتصرف فيها، وكل هذه العناصر يف أداء 
تها حمتاجة إىل اإلنسان ومغلوبة على أمره ا، وأما اإلنسان فهو ليس حتت تصرف واحٍد منها، وال مغلوبا منها، ُمِهمَّ

 وذلك لألسباب التالية:
  قوة اإلنسان أشد وهي ذاتية وقوة العناصر عرضية: -1 

إن نسبة القوة القائمة بني كل عنصر، اليت تظهر بلقاء املقابل منها، هي حتتاج يف ههورها اجلزئي إىل اإلنسان، 
 حلجر بنفسه، والنار ال تذيب احلديد بنفسها، واملاء ال يطفئ النار بنفسه، واحلركات املتخالفة فاحلديد ال يكسر ا
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للهواء ال حَتُْدث بنفسها، بل كل هذه اآلثار تظهر بعمل اإلنسان، فهو الذي يصنع املعاول ويكسر هبا الصخور، 

ملوقَد، وهو  القرب واألسقية، وهو الذي يربِّد اوهو الذي يصنع الكري وحُيِْمي فيه احلديد، وهو الذي يأيت باملاء يف
الذي يقيِّد اهلواء، وهو الذي يطريِّ السياالت. فثبت مما سبق أن أعمال العناصر األربعة املغلوبة رهينة بأفعال اإلنسان 

 إىل حد بعيد.
  تصرفات اإلنسان في العناصر األربعة: -2  

حفر اآلبار فيها، ، فاألرضمجيع قوى تلك العناصر وطاقاهتا يف تصرف اإلنسان، ومسخرة له، فشقَّ اإلنساُن صدَر  
َر فيها القطارات  وعمل فيها السراديب، واستخرج من معادهنا، وشق فيها الطرق والشوارع، واألنفاق واألسراب، وَسي َّ

، وكشف عن خزائن األرض ودفائنها، ومازال يستخدم األرض [149]الشعراء:وتًا﴾ والسيارات، ﴿َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بُ يُ 
 وأجزاءها كاخلدم والعبيد.

، حبث عنه اإلنسان يف قاع األرض وعمقها، وأجراه يف األهنار واجلداول، وسقى به احلقول واملزارع، وبرَّد به املاءُ و   
 الرباز وغريمها.املنازل، وشربه اإلنسان، وغسل به أوساخه من البول و 

أخطُر عنصٍر وأسفكه، ولكنها أمام اإلنسان تبدو عبدا جمبورا ذليال، فإذا اختفت النار يف احلديد واحلجر  والنارُ   
يستخرجها اإلنسان منهما بضرب أحدمها على اآلخر، وإذا اختفت يف الشمس فيقيدها اإلنسان بالزجاجات النارية، 

ئها ويقيِّدها هو فيقيدها على رأس عوٍد يف قليل من الكربيت. احلاصل أن عنصر النار أيضا وإذا عاد اإلنسان نفسه أن خُيَبِّ 
 اإلنسان، قَ لَّبها مىت شاء، وصرَّفها مىت أراد، ومل يرتكها لتسرتيح.ُدْميٌة بأيدي 

كان أكثر العناصر لطافة وحجابا، ولكنه أصبح لعبة بيد اإلنسان، فَتِطري طائراتُه يف الفضاء اهلوائي، وحيملها واهلواء   
على أكتافه متنقلًة هبا هنا وهناك، كأن اهلواء ليس هبواء، وإمنا هو حصان هوائي لإلنسان. وخيدمه اإلنسان يف 

إلنسان اعي بريٍد لإلنسان خيدمه بدون أجرة وباجملان. واستخدمه ااتصاالته وإعالماته، فهو ينقل أخبار العامل، كأنه س
ف َعْرَقه، وحبسه يف كفرات عجالت السيارات، والدراجات النارية واهلوائية، والبنفيحرك به مراوحه الكهربائية،  ادق وجيفِّ

اإلنسان  ا على عقب، ملا قيدهاوالكرات املطاطية. احلاصل أن هذه الطاقة الغري املرئية اليت كانت قد قلبت البحار رأس
 أصبحت بأيديه سجينا حمضا، ال أحد يسأل عنه وعن حاله.
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  إيجادات اإلنسان في العناصر: -3 

مل يقتنع هذا اإلنسان اجلبَّار بذلك القدر من التصرف يف العناصر األربعة، بل محله حبُّه لإلبداع واإلجياد على أن 
ضا، بينها، فيأيت بإجيادات جديدة، ليستخدم اخلزائن األخرى املدفونة يف الكون أيالصراع لق يفين هذه العناصر خب

 فمثال:
 يوجد طاقًة خباريًة، يسريِّ هبا حمرَِّك القطارات واملاكينات، ... بني املاء والنار هو خبلق الصراع  
األرض والسماء  األقاليم يف دقائق، وجيعل، ولَّد )الكهرباء( الربق الذي يأيت بأخبار صراع بني املاء واملاءوبإجياد ال  

  .شيئا واحدا. وهذا الربق أيضا قيده اإلنسان يف أسالك النحاس والصفر تقييدا، ال يستطيع أن يفك نفسه من قبضتها
وليس هذا حال الربق الصناعي )الكهرباء( فقط، بل استعد اإلنسان لقيد الربق السماوي أيضا يف األغالل والقيود، 

ى سطوح املباين الشاهقة قضيَب "مانعة الصاعقة" الواصل إىل ما حتت األرض، ملنع نزول الصواعق عليها فنصب عل
 وإضرارها هبا؛ ألهنا عند نزوهلا على تلك املباين يشغلها ذلك القضيب بنفسه، ويُنزِّهلا مطيعًة إىل األرض بواسطته.

ا سيارات السيال )بإشعال النار فيه(، ولَّد الناريُّ البرتويلُّ الغازات، اليت تسري هب بني النار والبرتولوبعمل الصراع  
 اإلنسان السيد، وتطري هبا طائراته.

 المطلب الثالث: سرُّ قوة اإلنسان وتسخيره هو روحه:
من الواضح جدا أنه ال يوجد يف هاهر اإلنسان شيء لطيف؛ ألن جسده جمموع من النار واملاء والرتاب واهلواء،  

فهو جزء من كل منها، واجلزء ال يسخر الكل. فال شك يف أن تسخرَي اإلنساِن هذا الكوَن ليس بلطافة جسمه، وال 
لمسه بواسطة شيء آخر ألطف من اهلواء أيضا؛ حبيث ال حيس ب بلطافة املاء والنار واهلواء املوجودة فيه، بل يبدو أنه

أيضا مع أنه يسري يف شرايني اإلنسان وعروقه، ومن الواضح جدا أنه مل يبق يف جسم اإلنسان شيٌء هذه صفاتُه 
غري الروح؛ ألن اإلنسان مركب من اجلسد والروح، وهذه القوة ليس يف جسده، فثبت منه أن هذه معجزة الشيء 

 ين وهو الروح.الثا
 لطافة الروح اإلنساني والنورانية الحسية: -1 

 ،ثبت أن الروح ألطف من العناصر األربعة، ومن كل عامل مادي، ولطافة الروح هذه ليست معنوية وال مرئية فحسب
 األربعة جتدها كلها يف الروح أيضا.وإمنا هي حسية أيضا، وأنواع اللطافات اليت كانت يف العناصر 
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يه يعكسان الصوَر، وعنُي اإلنسان أيضا أعطاها الروح بريقًا تعكس به كلَّ ما تقع عل رآُة املصقولُة واملاُء الصايففامل

من املناهر والصور واملشاهد، ولكن الفرق بينهما أن صورة املرآة ال أصل هلا؛ ألن جانبها اخللفي فارغ، بينما الصورة 
ا مشرتًكا يبقى فيه كلُّ ِعْلٍم مصوٍَّر.اليت تعكسها العني مازالت باقية؛ فإن   وراَء العني حسًّ

فتنتشر من العني البصارُة، اليت ليست أقل من األشعة بأي حال من األحوال؛ إذ  النارِ  إن كانت األشعُة تنتشر من 
 يضا.أ باألشعة تتنور األشياء أمام العني فقط، وبالبصارة تتنور األشياء أمام القلب، الذي يفكر يف حقيقتها

ينفذ بلطافته يف األجسام، وحىت يف أصلب األجسام أيضا، والروح أيضا إذا اتصلت باألجسام فتنفذ  املاء وإن كان 
يف كل شريان من شرايينها، وحىت أصلب العظام أيضا تأخذ منها النداوة والنضارة، مث إن املاء يربِّد فقط مكانه 

 اهنا.بسريانه، بينما الروح فهي حتيي مكاهنا بدور 
ون ال يُ َرى بغاية لطافته فالروح أيضا بسبب لطافتها الالمتناهية مل يُ َر حىت يومنا هذا، وكما ال حُيَسُّ بل اهلواء وإن كان

 اهلواء ورائحته، أو ليس له لون ورائحة إطالقا، كذلك الروح أيضا بريئة من هذه اخلواص.
ومراتبها، هو موجود يف الروح أيضا، لذلك إن كانت للعناصر الغرض: كل ما للعناصر من كماالت اللطافة ودرجاهتا 

مناَسَبٌة جزئيٌة مع اهلل تعاىل وهبا كانت قوية، فللروح مع اهلل كل تلك املناسبات جمتمعًة، لذلك يلزم أن تكون الروح 
 أقوى من العناصر، وما تستطيع العناصر أن تعمله بصعوبة، يعمله الروح بكل يسر وسهولة.

 الروح وطاقته معنويتان بحيث إنها مماثلة هلل تعالى نوعا ما: لطافة -2
جند أن مناسبة الروح مع اهلل تعاىل ليست مثل مناسبة العناصر مع اهلل، بل هي مماثلٌة له تعاىل نوعا ما، يف أوصافه 

يضا مدبر وقيوم لعامل البدن روح أفمثال: اهلل سبحانه وتعاىل مدبر وقيوم للعوامل كلها بطريقة غري مرئية، فال وكماالته اخلاصة،
 فلو اعتزل الروح عاملَ البدن ليتغري نظاُمه متاما كما يصري عند املوت.بطريقة غري مرئية، 

وأنوار اهلل تعاىل تتجلى يف كل ذرة من ذرات الكون، وَتستخِدم كَل جزء من أجزاء الكون ومناطقه حسب ما يليق  
ها عنٌي مَّا، وكذلك أنوار الروح أيضا تسري يف مجيع كائنات البدن، وتستخدم كلَّ عضو ومع هذا الظهور التام هلا مل تر هلا، 

من أعضائه حسب ما يليق هلا، ولكنها غري مرئية حىت اآلن، حبيث إهنا نفسها مل تر ذاهتا، فهي هاهرة وخمتفية يف وقت 
 فكما اهلل هاهر وباطن، كذلك الروح أيضا هاهرة وباطنة.واحد، 

 تعاىل أوُل وأقَدُم من حياة هذا الكوِن وحركاهِتا ونقالهتا؛ ألنه هو الذي أعطى لكلِّ شيء يف العامل الوجوَد. مث إن اهلل
ل كل شيء وآخره. وكذلك ، فهو أو مث اهلل تعاىل هو منتهى كل شيء أيضا يف العامل، وإليه تنتهي مجيع حركاته ونقالته

  ته؛ إذ هبا وجود البدن وحياته. وكذلك ملا كانت الروح سببا حلياةالروح، فهي أوُل مجيع حركات عامل البدن ونقال
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مث رفع إيل البيت املعمور، قلت: يا جربيل! ما هذا؟ قال: هذا البيت املعمور، يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة، إذا خرجوا »ورد يف حديث اإلسراء:  4

،  صحيحه؛ ومسلم يف 3035، رقم1173، ص3، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، جصحيحهأخرجه البخاري يف « منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم
 .164، رقم149، ص1إىل السماوات وفرض الصلوات، ج كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل 

 
البدن فال يكون أيُّ عمٍل لعامل البدن مؤخرا عن احلياة، فثبت أن الروح هي مبتدأ احلياة، وهي منتهى احلياة أيضا، 

 ومن مَثَّ ثبت أن الروح هي أول عامل البدن، وهي آخره أيضا، كما كانت هاهرة وباطنة.
و﴿َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم﴾  [16]ق:هذه الروح متصلة باهلل تعاىل حبيث إنه ﴿أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾  مث 

. وهي منفصله عن اهلل أيضا حبيث إن خملوقات وراء الوراء مث خملوقات وراء وراء الوراء جمرد هلمة، وهو نور [4]احلديد:
الروح، فهي متصلة بالبدن احلي حبيث إنه إذا انفصلت عن جزء من أجزائه فال يكون حيا، وهي مطلق. ومثله متاما 

منفصلة عنه أيضا حبيث إن طهاراهتا ال صلة هلا بالبدن؛ إذ ال عالقة بني اللطيف والكثيف، أَّنَّ هذا الطني؟ وأَّنَّ 
 ذلك اجلوهر الطاهر؟ وأين املصباح امليت؟ وأين نور الشمس؟.

  تدالل على اإللهيات بصفات الروح:االس -3 
وميكن لنا أيضا أن نستدل بروحنا على وجود اهلل الصانع، فنقول: إن عامل أبداننا ال وجود له وال بقاء بدون مدبٍر له 

 غرِي مرئيٍّ وهو الروح، كذلك هذا الكون كله ال وجود له وال بقاء بدون مدبر حكيم وهو اهلل.
بالروح فلما كان للبدن مدبر واحد وهو الروح، ال اثنان أو أكثر وإال يفسد نظام البدن،  وأما استدالاللنا على توحيده  

 .[22]األنبياء:إذ ﴿َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإال اللَُّه َلَفَسَدتَا﴾ كذلك ال يكون هلذا الكون إال مدبر واحد؛ 
ال لون وال جهة، كذلك اهلل سبحانه أيضا مربأ من املثلية واجلهة واللون والرائحة. مث كما ليس للروح كمٌّ وال كيف، و  

 فتوفر بفضل الروح دليل من أنفسنا على تنزيه اهلل تعاىل وتقديسه.
مث إن الروح سارية يف مجيع أجزاء البدن، ولكن عالقتها مع مجيع األجزاء خمتلفة شدة وضعفا، فعالقته بالقلب   

تها بالدماغ، أو بالكبد واملعدة، وعالقتها هبذه الثالثة ليست مثل عالقتها بعامة أعضاء البدن ليست مثل عالق
لذلك أدَّن إيذاء أو إهانة للقلب والدماغ يُ ْغِضب الروَح غضبا شديدا، وبأدَّن ضرب على هذه األعضاء  األخرى،

ليد أو العامة، فال تسلب احلياة بقطع ا الرئيسة تطوي الروح بساَطها وتغادر هذا البدَن، خالفا لألعضاء األخرى
ع املواضع شدة وضعفا، مالرجل مثال. كذلك جتليات اهلل تعاىل سارية يف العوامل كلها، ولكنها متفاوتة بتفاوت عالقته 

 سفعالقته بالعرش العظيم ليس مثلها ألي موضع من مواضع السماء؛ ألنه مركز استوائه عليه، مث عالقته بالبيت املعمور لي
 ؛ مث عالقته مع بيت اهلل واملسجد األقصى واحلرم النبوي ليس مثلها 4مثلها ألي موضع من مواضع السماء؛ ألنه قبلة املالئكة
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ا أي واحد ممألي موضع من املواضع، مث عالقته مع املساجد العامة ليس مثلها ألي مكان من األماكن. لذلك إذا أهني 

 األعظم )أي اهلل( غيظا، وهكذا انكشفْت علينا بفضل الروح عالقُة اهلل تعاىل ذكرنا أو هوجم عليه فيستشيط الروح
 مع خملوقاته.

مث كما أن كل إنسان يسمع نداء روحه بثذان قلبه بال كلفة، ويدرك نصائح الروح بواسطة القلب، مع أن كالم الروح  
بياء عليهم وفيه مساع وإمساع، ولكن األن ليس فيه صوت وال لفظ، كذلك متاما كالم اهلل تعاىل كالم، وفيه حقائق،

 السالم الذين هم خمثابة القلوب يف بين النوع اإلنساين، هم يسمعونه مع أنه ال ألفاظ هنا، وال تلفظ؛ ولو تصبح هذه 
ا الكالم النفس  يالتجليات بارزة بعد وصوهلا إىل الناس، فتبني من خالل هذا البيان أننا بفضل الروح أدركنا نوًعا مَّ

 هلل والكالم اللفظي له.  
مث إذا أغمضت عينيك فالروح ترى وتبصر، وإذا أصممت أذنيك فالروح تسمع، بل الروح يف عامل التصور الال  

حمدود ترى عند إغماض العيون األشياء املرئية أفضل وبال كلفة، وعند إصمام اآلذان تسمع األشياء املسموعة بال 
ح صوٌت، وال تقرتب منها صورٌة ملونٌة وال جسٌم جمسٌم، وكذلك متاما يسمع اهلل ريب، مع أنه ال يتصادم مع الرو 

تعاىل كل شيء ويراه بال مانع وال حائل، مع أنه ليس هناك لون وال شكل، وال صوت، وغريها من املاديات، فثبت 
 بروحنا مسُع اهلل وبصرُه بال كيف وبال مثل.

دن بالروح، والروح ال حيتاج إىل روح آخر، بل هو نفسه حي بذاته، وكذلك وإذا ألقينا النظر على أن حياة عامل الب 
حياة العوامل كلها باهلل سبحانه وتعاىل، وهو حلياته ليس يف حاجة إىل إله آخر، بل هو حيٌّ واجب الوجود بذاته هو، 

 وهكذا علمنا من داخلنا أن احلياة صفة ذاتية هلل سبحانه وتعاىل.
للروح مناسبات مع اهلل تعاىل فحسب، بل بينهما مماثالت عديدة أيضا، أُْوِدَعْت بسببها ففي ضوء ما سبق ليس  

يف نفوسنا مناذُج لكماالت اهلل الالحمدودة، وَقَدْرنا بذلك على أن نرى كل شيء يف داخلنا عيانا، فلذلك ال ميكن 
ن اْلِعلْ  أن يكون للروح تعريف جامع أكثر مما ذكره القرآن الكرمي: ﴿الرُّوُح ِمنْ  ِم ِإالَّ قَِلياًل﴾ أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ

 .[85]اإلسراء:
الروح أمر لطيف رباين، واجلسم كثيف مظلم مادي، ولكنَّ هذه العناصر البدنية اليت هي من عامل اخللق، فثبت مما تقدم أن 

هي من عامل األمر،  يف قبضة يديها، فالروح اليت بعد إجياد أدَّن مناسبة بينها وبني الروح، تقَوى حبيث تصبح الدنيا كلها
واليت ال حد لعمق مناسبتها بل مماثلتها مع اهلل، فََأَما تصبح هي بتلك املناسبة واملماثلة أقوى وأغلب وأكثر تسلطا؟ وإذا 

 صحيحة فهل يستطيع هذا الكون أن يتحملها؟.اْسُتْخِدَمْت قوهُتا بطريقة 
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النار واملاء والرتاب، ولكن هذا ليس بفضل البدن، بل هذه القوة العظيمة لإلنسان، وهذه فاإلنسان أقوى بكثري من 

األفعال العظيمة لتلك القوة، إمنا تظهر بفضل الروح املودعة فيه؛ إذ ال حدَّ لَِلطافة الروح، فهي جمموعة اللطافة السفلية 
 يع العناصر.والعلوية، فثبت بذلك أن الروح أقوى وأشد من مجيع املاديات ومج

ا كماالتُه   فكما وضع اهلل سبحانه تعاىل أمثلًة منوذجيًة لنفسه يف عامل اآلفاق، كي ُتْدَرَك وحُتَسَّ بواسطتها نوًعا مَّ
 الظاهرُة وآياتُه البينُة، كذلك هو وضع لنفسه أمثلة أكثر وأكثر يف أنفسنا حنن، لنستطيع هبا أن نصل على قدر 

َ لباطنية وكماالته الباطنية بطونا عن بطون ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنُفسِ استعداداتنا إىل شؤونه ا ِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
 .[53]فصلت:هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ 

ري لبدن وعناصره، ولكنها يف احلقيقة تظهر من الروح اليت طاقتها غالغرض أن كماالت "العلوم" يبدو أهنا تظهر من ا 
 املرئية جعلت العناصر األربعة على رهن إشارهتا، وال ترتكها تسرتيح كالعمال واألجراء.

 المطلب الرابع: االستعمال الخاطئ لطاقات الروح:
ثالثة؟ الظاهر لكثرية اليت عملتها يف املواليد الولكن نتساءل: ماذا استفادت الروح من كماالهتا الباطنيِة واألعاجيب ا 

أن البدن هو الذي استفاد من  كل تلك اإلجيادات العلمية، مثل حرارة النار يف الشتاء القارس، وتربيد املاء يف 
الصيف الساخن، واالستمتاع باهلواء يف الغيث املاطر، كل هذه الراحات والرفاهيات للبدن فحسب، ال للروح. 

ارت الطائراُت يف الفضاء بالبدن ال بالروح. وكذلك تعود فوائد القطارات والسيارات ومجيع اإلجيادات وكذلك ط
 املادية واالخرتاعات العلمية إىل البدن فقط، ال الروح.

ومعىن هذا أن الروح اليت كانت ألطف وأعلى من العناصر، وكانت تغلب عليها وحتكمها، جعلَتها أنت أيها اإلنسان  
 وتدابريك خادمًة للجسم الكثيف، وهذا قلب املوضوع. حبيلك

مع أن الروح مِلٌك عامِلٌ فاضٌل، أُْوِدَعُه ملكاٍت طاهرًة للمحسوسات واملعقوالت والوجدانيات، وهي حتكم هبذه  
امللكات عالَ م البدن وعالَ م الكون كله، فالعقل رئيس وزرائها، والنقل دستورها، ولكن هناك معهما خادم لئيم وِشرِّيٌر، 

ذها الوزراء واملسؤولون، وذلك اخلادم اللئيم الشرِّير هو البدن جمموع العناصُيْصِدر أحكاَم السلطنة يف البلد، وين ر فِّ
األربعة، وصفناه باللئيم ألن أي جزء يقرتب منه جبهده، هو يعاديه ويقتله، فالصنم الثقيل من الطني أو احلجر، عند 

والنار أول من  رق العابد املقرب إليه.سقوطه من األعلى يرضُّ أواًل رأس عابده املقرب إليه. والبحر عند فيضانه يغ
حترقه هو عابدها املقرب إليها. وهكذا عباد العناصر األخرى. فأي لؤم وأية سخافة هلذه املاديات يكون أكثر من 

 أهنا ال تُ َفرِّق بني الصديق والعدو.
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َه ُعَمُر َجْيًشا، َورَأََّس َعَلْيِهْم رَ  5 ُهَما قَال: َوجَّ َنا ُعَمُر فَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ َعن ْ خَيُْطُب َجَعل يُ َناِدي: يَا َسارِيَُة! اجْلََبل )َثاَلَث َمرَّاٍت(،  ُجالً يُْدَعى َسارِيََة، فَ بَ ي ْ

َنا حَنُْن َكَذِلَك ِإذْ  ْعَنا َصْوتًا مُثَّ َقِدَم َرُسول اجْلَْيِش َفَسأََلُه ُعَمُر، فَ َقال: يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي! ُهزِْمَنا فَ بَ ي ْ اِدي: يَا َسارِيَُة! ِإىَل اجْلََبل )َثاَلَث َمرَّاٍت(، فََأْسَنْدنَا يُ نَ  مسَِ

 
 عواقب االستعمال السيئ لقوى الروح هي الحرمان والخسران: -1

ئيم )البدن( استخدم الروَح على طريقته هلواه وشهواته اجلاحمة، وسعَّر ناَر احلرب بينه وبني فمادام ذلك اخلادم الل 
العقِل بعيِد النظر، وأَْلَقى بدستور النقل )أي القرآن والسنة( يف سلة املهمالت والنسيان، وأهَْلَى الروَح وشَغَلها عن 

لة، فاغرتت معسولة بنيل احلظوظ النفسية، وتكميل املنافع العاجأعماهلا احلقيقية ومنافعها الثابتة واعًدا إياها بوعود 
لة بتلك الوعود، وبدأت تسعى بقوهتا الكماالتية لتحصيل احلظوظ، اليت سيستمِتع هبا أصاًل ذلك   هذه الروح املغفَّ

اخلادُم اللئيُم )البدُن(، فهذا يعين أن البدن قد وجد شيئا ما، ولكن الروح مازالت صفر اليدين، بل كلُّ ما كانت 
 قد عقدِت العزَم على حتصيله أصبحت فيه أيضا حمتاجًة إىل ذلك اخلادم اللئيم، إىل حدِّ أهنا إذا كانت يف مدينٍة فيها الروح 

 تعمل عملها بكل كمال وإتقان، وتذيع األنباء عرب الراديو، وتتصلالبخارات، فهي الكهربائية ونظام توليد األجهزة 
باألقارب عرب التليفون، ...، ولكنها إذا كانت يف قرية ال توجد فيها هذه الوسائل املادية، تصبح هذه الروح عاجزًة وعاطلًة 

 عن العمل كأي معوٍَّق عاجٍز بطَّاٍل.
د نقلها كماالهتا األصليَة واجلوهريَة إىل احلديد والنحاس أصبحت خالية وفقرية وحاصل كل هذا أن هذه الروح بع 

وحمتاجة حبيث ال يكون لالحتياج والعبدية مثاٌل أسوأ منها، واحلال أن الروح كانت جامعًة للشؤون الربانية، وحاملًة 
ا بأن ال تكون أن تكون مستغنيًة وغيورً لقسط وافر من العلم واملعرفة، وخزينًة للَّطافات والطاقات، كان من املفروض 

 حمتاجة إىل إمائها وعبيدها، وموادِّها الالشعورية والغري العاملة.
على كلٍّ، فإن أمكن للماديات أن ُتْظهر بفضل الروح عجائَب، فكان من املمكن أن ُتظهر الروُح والروحانياُت مثَل  

عري قويًّا، هذه الروِح الغرِي احملتاجِة ههورا واضحا، وإال فيصبح املست بل أفضل منها، ليظهر استغناُء وغريةُ  تلك العجائبِ 
 واملالك ضعيًفا بالكلية، والعبد حاكًما، وامللك حمكوًما عاجزًا مكتوَف األيدي.

 عجائب القوى الروحية المحيرة للعقول: -2 
ل هذه على فطرهتا ههرت على يديها مث ال تظنَّنَّ أن هذا من اخليال، أو هو نظرية علمية، بل الروح عند ما سارت 

 العجائب، واستخَدَمِت املادَة بروحانيتها استخداما كامال.
، 5نادى من على منرب املسجد النبوي الشريف يف املدينة املنورة: "يا ساريُة! اجلبَل" فهذا عمر الفاروق األعظم  

 أحٌد قد َحَلَم آنذاك باجلهاز الالسلكي.وَوَصَل هذا النداُء إىل جبال هناوند يف العراق، وما كان 
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تاريخ بن عساكر يف ْيِش َمِسريََة َشْهٍر. أخرجه اُر َوبَ نْيَ َمَكاِن اجلَْ ُهُهوَرنَا ِإىَل اجْلََبل فَ َهَزَمُهُم اللَُّه تَ َعاىَل، وََكاَنِت اْلَمَساَفُة بَ نْيَ اْلَمِديَنِة َحْيُث َكاَن خَيُْطُب ُعمَ 
 . وهو صحيح.410، ص1، جاإلصابة في معرفة الصحابة . وانظر: ابن حجر،24، ص20، جدمشق

﴾ أي ناد يف الناس باحلج، داعياً هلم إىل احلج إىل هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، 264، ص3، جتفسير ابن كثيرففي  6 : وقوله: ﴿َوأَذِّْن يف النَّاِس بِاحلَْجِّ
لى ع قال: يا رب! وكيف أبلغ الناس وصويت ال ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البالغ، فقام على مقامه. وقيل: على احلجر. وقيل: على الصفا. وقيل: فذكر أنه

رحام واألصالب، أيب قبيس. وقال: يا أيها الناس! إن ربكم قد اختذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن اجلبال تواضعت حىت بلغ الصوت أرجاء األرض، وأمسع من يف األ
ي عن ابن و وأجابه كل شيء مسعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب اهلل أنه حيج إىل يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك" مث قال ابن كثري: "وهذا مضمون ما ر 

 عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وغري واحد من السلف".
، 1وقصرها، باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرة، ج ، كتاب صالة املسافرينصحيحهفقد روى اإلمام مسلم يف  7

، مسع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم بسنده عن ابن عباس قال: "بينما جربيل قاعد عند النيب  806، رقم554ص
= 

، فقال: هذا ملك نزل إىل األرض، مل ينزل قط إال اليوم فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك: فاحتة مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك=
 الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته".

 
، 6باحلج واقفا على مقام إبراهيم، فوصل صوت هذا األذان إىل آذان األجنَِّة يف أرحام األمهات وأذَّن إبراهيم  

 فضال عن كل طرف من أطراف العامل، مع أنه مل يكن بواسطة مكرب الصوت.  
، ومن املتأكد أن هذا الصوت 7السماء وهو جالس على األرضقد مسع صوتا لفتح باب جديد يف  وكان النيب  

 مل ُيْسَمْع بواسطة آلٍة برقيٍة.
دا يعرف هبا أن مالكي القوى الروحانية ما صاروا عبيهذه وآالف من أمثاهلا من الواقعات مسجلة يف بطون التاريخ،   

 وجعلت نفسها عبيدا هلا.ات، للعناصر املادية يوما ما، بل هذه املاديات عملت على إمياء الروحاني
 التصرف المادي ليس بكمال حقيقي: -3 
يف -لقد اتضح من النماذج الثابتة للقوة الروحانية، واألمثلة الصادقة للخوارق، أن الكمال األصلي للروح يكمن  

روح يف املاديات بواسطة لليف استغنائها عن املادية، وحترُّرِها عن قبضة الوسائل املادية، وإال فأيُّ تصرٍُّف  -احلقيقة
املادة ليس كمااًل خاصًّا، وال عماًل ممتازًا؛ فإن هناك مادًة تتصرَّف يف مادٍة بدون واسطة الروح، فالغبار يردم البحَر 

 ايف قروٍن بَذْرِو الرياِح وتطيريها إياه إليه. واملاء اجلاري جيعل يف األرض اليابسة املنخفضة جماري جديدة له، مث حيوِّهل
ف اهلواءُ األحواَض واملستنقعاِت هببوب ه حبرا، وكذلك جيعل البحر برا بالطريقة نفسها. وجيعل الربكاُن الفضاَء نارا. وجيفِّ

ٍط للروحانية  املتكرر عليها. فإن كان التصرف يف املادة كمااًل فتفعل الُقَوى املاديُة أيضا ذلك الكماَل بدون أيِّ توسُّ
 فيها.
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إنسانية اإلنسان أفضل من العناصر بدرجات، وأن اإلنسان أعلى وأشرف نوع يف املواليد الثالثة، فال  ومن املؤكد أن

يكون كماله الذي ميتاز به أو يفتخر به هو ذلك الشيء الذي يصدر عن أشياء أرذل منه، خاصة إذا كانت تصرفات 
 التصرفات بدون تلك الوساطة، إن كان الروح تلك بواسطة هذه املاديات أيضا، كأن الروح غري قادرة على تلك

األمر كذلك فهذا ليس عدم كمالية للروح فقط، بل هو عيب مكشوف فيها خمعىن أهنا أصبحت حمتاجة إىل أشياء 
أرذل منها، وتبحث عن كماهلا يف تلك األشياء األرذل؛ ألن أصَل عيٍب يف كامٍل هو استكماله بالغري الذي هو 

؛ ألن كون الشيء ذا كمال بنفسه، وعدم  أرذل من ذلك الكامل، وأما  استكمال الشيء باألفضل منه فهو خرُي فنٍّ
استكماله بالغري هذا شأن ذاٍت واحدٍة فحسب، أال وهي ذات احلق تبارك وتعاىل املباركة، اليت هي منزهة من كلِّ 

 عيٍب، ومنبُع كلِّ كماٍل. ومن البنيِّ أن املعيوب ال يصري كامال إال برجوعه إىل الذاِت منبِع الوجوِد )أْي اهلل تعاىل( 
جلميع الكماالت، ومربأة من كل العيوب، ال أن يركن لتحصيل الكماالت  واستكماله به، تلك الذات اليت هي خمزنٌ 

 إىل أرذل منه؛ ألن املادية ليست لإلنسان ما يتشرف به ويفتخر به؛ ألن ماديته هي نفس مادية احلمار والثور.
اإلنسان يف هذه  جفإن كانت حقيقة العلم احلديث جمرَد أن يقدر اإلنسان على التصرفات باملادة يف املواد؛ فلم خير 

ه اْلَمْبيِنِّ   من النار واملاء خروًجا يقال به: إنه نال اإلنسانية احلقيقية، بل يثبت أنه إنسان ناقص ومعيوبالصورة من ُعشِّ
 ل فضٌل تظهر به ميزٌة لإلنسانية.وإال فال يثبت له على األقبعيٍب َأْخَجَل فوق التصور، 

 دة:أصل االحتياج في اإلنسان هو الما -4 
لو كان يف املادة قليل من االستغناء لكان ميكن أن حيصل لإلنسان االستغناء من عبدية املادة، ولكن ملا كانت  

الصفة الذاتية للمادة هي االحتياج والتبعية، فكأنَّ اجملبورية هي ما متتاز به املادة، فبدال من أن حيصل هلا االستغناء 
ل يف اجملبورية اليت هي أصل كل الذلة واهلوان، فأيضا، من عبوديتها، يفىن االستغناء احلاصل  استسالم وهو ال يزال يتوحَّ

 من شأن االستغناء.الروح اجلوهر املستغين للمادة اجملبورة هو خمنزلة خنق ما متتاز به الروح 
 المطلب الخامس: أخالق العناصر األربعة وخصائصها االحتياجية:

 ملاذا هذه العناصر األربعة حمتاجة؟ ومن أين جاءت فيها هذه احملتاجية؟بقي علينا اآلن معرفة السبب: 
من الواضح أن خرييََّة شيٍء وشرِّي ََّته تنبعث من أخالقه الطبيعية، وأخالق العناصر األربعة الطبيعية واجلِبلِّية هي  

ها على قدرها؛ تاجيتها وعبديتاحتياج وعبدية، لذلك كلما تكون عالقة النفس اإلنسانية باملادة واملاديات تكون حم
ألن نشأة النفس األمارة لإلنسان وتركيبتها من هذه العناصر األربعة، مما تؤدي باإلنسان إىل السفلية والدونية والدناءة 

 واحملتاجية، اليت هتدي إليها العناصر األربعة هداية صامتة، ولوال ُغلَِّب على اإلنسانية نوُر الروحانية أو لوال أوت 
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اإلنسانية إىل روحانيتها َلَما بغت هذه العناصر األربعة أن خترَُج اإلنسانية من أوحال االحتياج والعجز، بسبب كون 

 طينة املادة وجبلَّتها االحتياَج والعجَز.
 التراب وأخالقه الجبلية هي القبض والبخل: -1 
ل والدونية، وخاص  بض والبخل، لذلك يته املعنوية واألخالقية هي القفاخلاصيته اجلبلية واألساسية للرتاب هي التسفُّ

ه إىل نفسها وتريد أن هتضمه، وال تعطيك إياه إال بعد أن تشق صدرها وتستخرجه  إذا ُوِضَع شيٌء يف األرض فتضمُّ
 منها أنت بنفسك.

ٌة، جاء فيه طبيعيا ذلك يوملا كانت هذه املادُة القابضُة والبخيلُة جزًءا أعظَم لإلنسان، حىت قيل فيه إنه: قبضٌة تراب 
القبض والبخل، فيولد الولُد ويصيح للقبض والبخل أي لألخذ واهلضم، ال لإلعطاء والرتك، أيُّ شيء وضعَته  :اخللق

أمام الولد فهو يرفعه مث يذهب به طبيعيا إىل فمه، ليقبضه ويهضمه، وإذا استمررَت يف إعطائك للولد ما يأكله 
 ويبكي. يصمت، وإذا سلبته منه يصيح

ومن الظاهر أن القبض والبخل اللذين منشأمها احلرص والطمع خيلقان فيه احملتاجية والعبودية، ال الغىن واالستغناء؛  
ألن البخيل حيتاج إىل املعطي، مث حيتاج إىل الشيء املعطى، الذي ال يقدر على أن يُبِعد قلَبه عنه، فظهر أن البخيل 

تياج وعبدية، وملا كان هذا الوصف وصفا امتيازيا لألرض، لذلك احتياُجها وذلُتها أولُه احتياج وعبدية، وآخرُه اح
بخل، اليت كلها جبليًّا أسريًا لرذيلة ال -مادام طينيا-أكثر من احتياج وذلة العناصر كلها، فيبقى هذا اإلنسان الطيين 

كله العزُّ واحملبوبيُة،   فثمرته هي االستغناء الذي احتياج وذلة، وإن أصبح السخاءُ واإليثاُر ِحرفَته بدال من القبض والبخل
 والذي ليس فيه مكان لالحتياج إىل الغري والعبودية له، بل هو الذي يستخِدم الغرَي ويُعبِّده لنفسه.

 النار وأخالقها الجبلية هي الترفُّع والتعلِّي: -2 
وهكذا النار، جبلتها وخاصيتها الطبيعية هي الرتفُّع والتعلِّي، ال تطأطئ رأسها، وإذا كبسناها ملصلحة راجحة ال  

ة رأسها وأمخص قدميها ترفٌُّع وتعلٍّ، وباحلجة  ، وهي بقمَّ لٌ وتَدنٍّ تنكبس، كأن النار ضد الرتاب، فهو بكل جسده تسفُّ
ْنُه َخَلْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي﴾ نفسها رفض الشيطان أن يسجد آلدم قائال:  ٌر مِّ  .[12األعراف:]﴿أَنَا َخي ْ

ومن الواضح أن اإلنسان قد ُوِضَع يف مخريته قسٌط وافٌر من النار، وكفى حبرارة جسمه دليال عليه، لذلك عندما  
ر وجُهه محرَة اليصبح اإلنسان مغلوبًا بالتعلي واألنانية تسري فيه موجة الغيظ والغضب، وي نار. وخلق الرتفع تحمَّ

 والتعلي كلُّه احتياٌج وذلٌَّة؛ ألن حاصَل تعلِّي اإلنسان وترفُّعه حماولٌة منه إلبراز نفسه كبريا على اآلخرين، أو إحيائه يف
 أنه إذا مل يكن  أذهاهنم بأنه كبري، فتبني من هذا أن الرتفع يف احلقيقة حيتاج إىل وجود اآلخرين، وإىل خياهلم، مما يعين
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أو مل يلتفت خياهلم إىل أنه كبري، أو مال عنه، فتنهدم تلك العمارة اليت بناها لكربه، فأية حمتاجية أولئك الناس اآلخرون، 

 يف يد اآلخرين، ورفعتنا يف خياالهتم.تكون أكثر من أن تكون ِعزاتنا 
ياج ا اخللق الناري حمتاجا وذليال؛ ألن خاصية االحتالغرض أن اإلنسان إذا ما بقي سجينا يف قفص النار جيعله هذ 

 ذلة ومسكنة.
 الهواء وأخالقه الجبلية وهي االنتشار والتوسع: -3 

إن اهلواء خاصيته االنتشار والتوسع والعموم، يوجد يف كل مكان، يدخل يف كل منفذ، وميأل كل فراغ، الغرض ما 
 من ذرة يف العامل إال وهي عارفة له ومتعلقة به.

ومن املعروف أن اإلنسان يوجُد فيه جزٌء من اهلواء أيضا، يعرف ذلك بالرياح والتنفس وغريمها، لذلك يريد هذا  
اإلنسان أيضا أن يوجد يف كل مكان، ويدخل يف كل منفذ، ويكون له حضوٌر يف كل زمان ومكان، ولكن ملا ال 

ري  كل مكان، لذلك يريد هذا اإلنسان أن يطتستطيع نفسه املادية أن متد رواقها على كل شيء حبيث توجد يف
صيته، ويشتهر امسه بني الناس حبيث أن يذكروه يف كل مكان، وهبذه الطريقة يتمكن هذا اإلنسان من وجوده يف  

 كل مكان تأسيا بعنصره اهلواء.
لَت فيه فتصل  ىل أن حاصَل ُخُلِق حب إفتبني أن ُخُلق هوى اإلنسان للشهرة أثٌر لذلك اجلزء اهلوائي فيه، وإذا تأمَّ

الشهرة هو احتياٌج، بل عدة احتياجات؛ إذ ال يتم هوى اإلنسان هذا إال بأن يكون هناك: ناس آخرون، مث أن 
يعرفوه، مث أن ُيشِهروا أمره يف كل مكان، وأن يذيعوه على جناح الريح، خالفاً لضده الذي يقال له اإلخفاء 

على هذا  سه، واستغناؤه عن الغري، مع أن مثرة الشهرة اإلهلية اليت ترتتبوالتسرت، الذي حقيقته هي فرحته يف نف
 االستغناء تكون أثبت بكثري من تلك الشهرة اجلبلية املصنوعة.

 الماء وأخالقه الجبلية هي عدم الكف وعدم الضبط: -4 
ستطيع أن نفسه، فال ي وهكذا املاء أيضا ألن فعله الطبيعي هو عدم الكف وعدم الضبط، أي ال يعتمد املاء على

، ولكن إذا ما انكسر السدا سال وانتشر هنا وهناك.   يكف نفسه بنفسه، إال أن تُقاَم يف اجلوانب األربعة سدوٌد فينسدا
كذلك هو جيري مستقيما كأنه معتمد على نفسه، ولكن إذا ما وجد منخفضا ميينا أو يسارا جرى معه ويغري جمراه. 

 يال فرتك املاُء مكانَه واستقرَّ يف هذه احلفرة.وإذا حفر شخٌص يف األرض قل
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وملا كان يف مخرية اإلنسان أيضا املاء، لوجود البصاق واللعاب والبلغم والبول والعرق وغريها فيه، لذلك ال يوجد يف 

ق فيها. رأى  يئا شاإلنسان أيضا أثر لضبط النفس جبليا، رأى شيئا مجيال شهق له. وقع بصره على زوجة ألحد حدَّ
 مقبول الصورة تبعه. رأى عمارة مجيلة بدأ ينظر إليها بنظرات طامعة، ليتها تكون له.

ر اإلنسان وتشتُّته عند مواجهة أيِّ تنزٍُّل أو اخنفاٍض يف حياته، جاءه من عنصره املائي، وحاصله هو نفس ذلك  فتكسُّ
صوابَه ورشَده عند  ضاهيا له يف عمله أو علمه، وفْقُدهاالحتياج والعجز؛ فعدُم متلُِّكه ناصيَة نفِسه عند رؤيته غريَه م

 ذلك، دليٌل على عجزِه وعدِم قدرته، والعجز أصل االحتياج. وأما ضبط النفس ومتلكها عند رؤية األشياء اجلميلة 
واالستغناء عنها، وصون النفس من السقوط عليها، هذا كله دليل قدرته، وحاصله هو ذلك االستغناء. فثبت من 

 ا البيان أن خاصية املاء الطبيعية أيضا هي االحتياج والعبودية.هذ
 المطلب السادس: أربعة أصول لرذائل النفس وفضائلها:

 أربعة أصول لرذائل النفس: -1
ثبت مما قلنا يف السابق أن هلذه األخالق املادية أو للرذائل أربعة أصول: القبض والبخل، التعلي والرتفع، الشهرة   

 واالنتشار، وعدم ضبط النفس أي احلرص وهوى النفس، اليت جتعل اإلنسان حمتاجا يف كله.
 أربعة أصول لفضائل النفس: -2

ء يا أن أصول فضائل النفس تكون ضدها، فضد القبض والبخل هو السخاإذا عرفنا أصول رذائل النفس، عرفنا تلقائ
واإليثار، وضد الكرب والتعلي هو التواضع واالنكسار، وضد الشهرة والسمعة هو اإلخفاء والتسرت، وضد احلرص 

 والسقوط هو ضبط النفس والقناعة.
وملا كانت هذه األضداد األربعة أضدادا ألخالق املادة األربعة، فهي ال تكون أخالقًا ماديًة، بل هي تُ َعدُّ أخالقا  

روحانية للروح اليت هي ضد املادة، وهكذا إذا خرجت من جوهر املادة أربعة أصول لرذائل النفس، فخرجت كذلك 
 من جوهر الروح أربعة أصول لفضائل النفس.

 مكانية ههور األخالق بدون األفعال:عدم إ -3
ولكن من احلقائق الواضحة أيضا أن اآلثار اجلبلية لألخالق ال تظهر إال باألفعال، فإذا مل تصدر أفعاٌل مناِسَبٌة لتلك 
األخالق ال ميكن أن تظهر اآلثار الطبيعية لتلك األخالق، فمثال ال تظهر آثار ُخُلق الشجاعة إال بعد فعل املقابلة 

ملقاتلة، وكذلك آثار السخاء ال تربز إال بفعل العطاء، وآثار التواضع ال تظهر إال باخلضوع أمام املخضوع له، وا
 وهكذا كل األخالق، لذلك من الضروري أن ال تظهر آثاُر حمتاجيِة األخالِق املاديِة، وآثاُر استغناِء األخالِق 
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 هنا سؤال يطرح نفسه، وهو: ما هي األفعال اليت تظهر هبا آثارالروحانيِة، إال بصدور أفعال مناسبة لكل منهما، ف

 األخالق املادية واألخالق الروحانية؟
 مظهر األخالق املادية هو اإلمساك بالشيء: -4

كلما تأملنا يف آثار األخالق املادية فما وجدنا حاصلها غري األثرة واملْطَلبية، وووجدنا أن أساس البخل واحلرص    
 والتعلي هو هوى اإلمساك بالشيء، فرييد أن ال يكون من مال وجاه يف الدنيا إال له فقط، ففي القبض وحب الشهرة 

والبخل مينع مقبوضه عن الغري، ويف التعلي والرتفع يتظاهر بأن كل كمال له وليس لغريه شيء، ويف الشهرة والسمعة 
 ال يذكر إال امسه، ال غريه.

 نفاق:مظهر األخالق الروحانية هو اإل -5
وملا كانت األخالق الروحانية ضدَّ األخالق املادية من كل ناحية، لذلك يلزم أن تكون آثارها الطبيعية أيضًا ضد 
آثار األخالق املادية، وكذلك األفعال اليت تُ رْبِز تلك اآلثاَر تكون ضدَّ أفعاهلا أيضا. فلما كان أثُر األخالِق املاديِة 

َرك ممتلكاُت اآلخ األثرَة، يكون أثُر األخالقِ  رين الروحانيِة اإليثاَر، ويف السخاء يعطي لغريه ما ميلكه، ويف القناعة تُ ت ْ
ي اإلنسان بعزَّتِه لآلخرين، ويف اإلخفاء يرتَك امليداُن بأكمله لعزة اآلخرين.  هلم، ويف التواضع ُيضحِّ

ذا بل على العطاء والوهب، فاتضح من هعرفنا أن أساس مجيع هذه األخالق الروحانية ليس على املنع أو السلب، 
أن الفعل الذي يربز آثار هذه األخالق الروحانية ال يكون فعَل اإلمساك أبداً، وإمنا يكون ضده وهو فعل اإلنفاق، 
الذي يسمى يف اصطالح الشرع الصدقة، اليت معناها يف احلقيقة هو إنفاق وإعطاء الروح واملال والِعْرض والقول 

َرك يف الصدقة حمبوباُت النفس ولذائُذ الطبع الذي هو شاق على النفس، لذا يسمى والعمل ملالك  امللك، مث ملا تُ ت ْ
 أيضا باسم آخر وهو اجملاهدة.

فخالصة األمر أن اإلمساك الطبيعي يأيت باالحتياج والضيق، وال يذهب ذلك اإلمساك، وال حيلُّ حملَّه االستغناُء،  
واإلنفاق يف سبيل اهلل، فدرجة اإلنفاق اليت تقع يف مقابل اإلمساك تذهب على قدرها إال بواسطة الصدقة واجملاهدة 

من النفِس اإلنسانيِة احملتاجيُة والعبديُة، وتتحقق مراتب االستغناء؛ ألن باإلنفاق تضمحل وتضعف تلك األخالق 
 املادية اليت كانت تظهر هبا أفعاُل اإلمساك.
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 الصدقة؟:كيف ميكن أن حيصل الغىن ب  -6

عندما يتصدق اإلنسان خمال له فُيبِعده عن نفسه، فهو بذلك يقطع أساس القبض والبخل الذي هو ُخُلق ترايبا،  
رذيلة القبض والبخل اليت هي أساس االحتياج، تقوى على قدِر ضعِف تلك الرذيلِة ملكُة السخاء واإليثار وكلما تضعف 

 ملتصدق املقامة األوىل لالستغناءاإلنسان ا وهبذا أدرك ذلكاليت هي ذريعة االستغناء، 
وحينما يشعر هذا املتصدق بلذة العطاء والتصدق، فال ينظر إىل أشياء اآلخرين طمعا وحرصا، بل ال معىن عطائه 
وتصدقه إال أنه راغب يف إرضاء النفس بأقل ما ميكن، وهذا الذي يسمى "القناعة". فبهذه الصدقة واإلنفاق ُقِضَي 

 ُخُلق احلرص الذي هو خلق مائي، ونال به املقامة الثانية لالستغناء.أيضا على 
والفرق بني مقاميت االستغناء هو أنَّه يف املقامة األوىل ُقِطع حبُّه ممتلكاته الذي كان أساس البخل، ويف املقامة الثانية  

ة نفسه، باب املال من عبديُذِهَب حببه ملمتلكات اآلخرين الذي هو أصل احلرص، وهكذا فك اإلنسان نفسه يف 
 وعبدية غريه.

وملا تصدق اإلنسان خماله ِسرًّا وإخفاًءا، ُقِطَع أساُس حبِّ الشهرة والسمعة الذي كان ُخُلقا هوائيا، وبه حصلت 
 لإلنسان املقامة الثالثة لالستغناء.

وُّق جيد يف نظره أي علو وتفواملتصدق ال خيفي عمله هذا إال إذا رأى أن عمله أقل قيمة من عمل اآلخرين، وال 
لعمله هذا يف مقابل أعمال اآلخرين، وَقَطَع به أصَل التعلي والرتفع الذي هو خلق ناري، وهبذا فاز اإلنسان باملقامة 

 الرابعة لالستغناء.
؟ كأنه هواملبالغة يف إخفاء عمل اخلري مطلوبة يف الشريعة اإلسالمية، حبيث ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه؟ ومن أعطا

أخفى عن نفسه هو أيًضا، وهذا يعين أن ضمريه أيضا ال حيس بأي فخر وخنوة، وهو هبذا كأنه ال يتخيل يف نفسه 
بل يفعله فقط أداًء للواجب، ال أداًء للحق، وهبذا اإلخفاء التام للصدقة استْؤصل حب أنه أعلى وأرفع من اآلخرين، 

 على أدقِّ وأهمِّ مقامٍة لالستغناء. الذات والعجب بالنفس، الذي حيصل به املتصدق
واملقامتان اأُلْولَيان لالستغناء تصونان اإلنسان من احتياجاته للمال، واملقامات الثالث األخرية حترِّره من      

احتياجاته للجاه، والفرق بني هذه املقامات الثالث هو أن املتصدق بعد وصوله إىل املقامة األوىل ال يكون طالبا 
بتحرير اإلنساِن -ويف املقامة الثانية ال يبقى كاسبا للجاه، ويف املقامة الثالثة ال ميسي متخيال للجاه. وهكذا  للجاه،

 يصبح  -نفَسه بواسطة هذه املقامات اخلمس من االحتياجات والقيود اليت كانت قد ألقته يف حضيض الذلة والصغار
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ن ففي هذه احلالة إذا نشأت له عالقة فتنشأ مع اهلل الغين ع اإلنسان غنيا عن الغري، ومستغنيا عن نفسه أيضا،

 شيء حمتاج إىل مدده تعاىل وعونه.العاملني، الذي ليس حمتاجا يف أعماله إىل أحد، بل كل 
 ال تظهر األعاجيب الروحانية وخوارق العادات إال بقوة التعلق مع اهلل تعاىل: -7

ِق والعبِد اجملاهِد وتارِك ما سوى ويف هذه احلالة، من الضروري أن َيظهَ       ر الغىن الكامُل من هذا اإلنساِن املتصدِّ
 اهلل، الذي أوَجَد نسبَته مع ذلك الغين املطلق، وال حيتاج يف أي عمل من أعماله إىل الوسائل املخلوقاتية، بل هذه 

ىل السماء أيضا بل إ -فقط ال إىل األرض-الوسائل نفسها أخذت ترمق إىل إشارات عينيه، وبدأت تصل تصرفاته 
بدون وسائل مادية، فإذا ذهب إىل األعلى فال حيتاج إىل طائرات، وإذا قطع مسافات أرضية فال حيتاج إىل قطارات 
وسيارات، وإذا أوصل صوتَه إىل العالَ م فال حيتاج إىل هواء وبرق، وإذا أراد أن يسمع نداءات العالَ م فال حيتاج إىل 

 ت.راديوهات وتليفونا
 ال ميكن أن يولِّد العلُم احلديُث اجملرَُّد هذا الغىن: -8

هو التصرفات املادية اليت مثرهتا هي االحتياج وذلة النفس، وأن  وملا ثبت أن موضوع العلم احلديث وجمال عمله
ضع النفس، اموضوع اإلسالم وجمال عمله هو التصرفات الروحانية أي الصدقة واجملاهدة اليت حيصل هبا االستغناء وتو 

فنتج عن ذلك تلقائيا أن العلم احلديث يذهب باإلنسان إىل الذلة واهلالك، واإلسالم يذهب به أخريًا إىل العزة وفالح 
 الدارين.

ز هبا الذليل، هي َدْوُس الروح وغلبة املادة، اليت يع -أي الغلو يف املاديات واملبالغة يف العلم احلديث-الصورة األوىل 
 يز، وهذا قلب املوضوع، وموجٌب هلالكهما.ويذل هبا العز 

هبا العزيُز  هي رفع الروح وحمكومية املادة، اليت يتبوأ -أي االشتغال بالروحانيات والشغف باإلسالم-والصورة الثانية 
مقعده من العز، والذليل يبقى على مقعده من الذلة واملقهورية، وهذا هو عني العدل، وموجب لفالحهما وجناحهما 

 لدرين.يف ا
وهذه هي اخلطة اإلمجالية للعلوم واإلسالم، اليت تقدمت هبا إليكم على قدر علمي، وهذا هو املقصد األول من   

 املقاصد الثالثة هلذا اخلطاب.
 المطلب السابع: العالقة بين العلوم واإلسالم كالعالقة بين الوسيلة والمقصود:

 لعمل الروح: البدَن املكوََّن من العناصر األربعة وسيلة -1
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: "رواه أمحد، ورجاله 18078، رقم196، ص11، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال اهليثمي يف 24464، رقم71، ص6، جمسندهرواه أمحد يف  8

 رجال الصحيح غري دويد وهو ثقة".

 
إن البدَن املكوََّن من العناصر األربعة جمرُد هيكٍل، وحياتُه بالروح، والروح ُتْظِهُر علوَمها وكماالهتا بواسطة هذا البدن 
احلي هبا، فالبدن وسيلٌة لظهور كماالت الروح، فإذا أُْعِطَي هذا البدُن درجَة املقصودية بالذات، فكأن اجلثة ُجِعلت 

ساد ليس سوى التعفن والتفسخ، وملا كان موضوُع العلوِم هذه اجلثَة واألشياَء املاديََّة، اليت مصريها الفصري اجلثة مقصودًة، وم
والتعفن وتلويت األدمغة، فاحنلَّ تلقائيا أن أعمال العلوم كلها ليس هلا قيمةٌ أكثر من قيمة الوسائل، وملا كان موضوُع اإلسالِم 

والروح أصٌل، اتضح أتوماتيكيًّا أن مجيع أمور اإلسالم ال تنزل عن درجة ألفعاَل الروحانية، الروحانيَة وا -باألصالة-
 املقصودية بالذات يف أي حال من األحوال.

فبعد ضمِّ هاتني الصورتني بعضهما إىل البعض نتج أن البدن كما هو وسيلة لعمل الروح كذلك العلوُم وسيلةٌ وذريعٌة   
ألعمال اإلسالم، اليت حياهُتا وروُحها هي األخالُق اإلسالمية واألفكاُر اإلسالمية واألقواُل اإلسالمية واألفعاُل 

ًخا، يكل فتصبح العلوم وتشكيالهتا جثًَّة ال يكون مصريها إال انتفاًخا و اإلسالمية، فإن مل توجد هذه الروح يف اهل تفسُّ
 وتشتيًتا لألدمغة الصحيحة والقلوب الصادقة، وتلويثًا للفضاء النقي الصايف.

فالعلوم اليت حاصلها رغادة العيش احملضة واستعمال خزائن العناصر األربعة بال روح دينية، والذي يقال له يف   
الح "حياة الدنيا"، وجثة بال روح، جثٌَّة ترابية هامدة بعد أن هبرت العيوَن بربيقها وزينتها أياما معدودات، االصط

نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِ  َا احْلََياةُ الدُّ َنةٌ َوتَ َفاُخٌر يحيبها ويتهافت عليها الذين هم عمٌي عن احلقيقة، يقول اهلل تعاىل: ﴿اْعَلُموا أمنَّ
َنُكمْ  اَر نَ َباتُُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفراًا  بَ ي ْ  َيُكوُن ُحطَامًا﴾ مُثَّ َوَتَكاثُ ٌر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

قال النيب  ،والعيش الرغد غري الضروري ومجع الوسائل امسه يف اإلسالم هو "الدنيا"، وعاِشُقها يقال له: "أمحق". [20]احلديد:
« : 8«دار له، وهلا جيمع من ال عقل لهالدنيا دار من ال. 

ا وعقالً ونقالً أن اجلسَم واملادة كما هو وسيلةُ عمٍل للروح، ال مقصود أصلي، كذلك التصرفات املادية    فاتضح حسًّ
اليت امسها "العلوم" ميكن أن تكون جمرَد وسيلٍة وذريعٍة للتصرفات الروحانية اليت امسها "اإلسالم"، ولن تصبح مقصودة 

ى قدر املقصود األصلي "الدين" ال يُ َعدُّ فعال عقالنيا، بل اختيارها وسيلًة وعل بالذات، فاالهنماك يف العلوم بعيدا عن
 الضرورة يعدُّ فعال عاقال. ولذلك أُِذَن للتحصيل من دنيا العلوم وتصرفات جمموع العناصر األربعة على لسان النيب 
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وصيًة لسفيان الثوري ألحد، فقال: حدثنا أبو أمحد، ثنا أمحد بن حممد  56، ص7، جحلية األولياء، وإمنا أخرجه أبو نعيم يف مل أجده مرفوعا إىل النيب  9

نيا بقدر بقائك دبن احلسن، ثنا عبد اهلل بن خبيق، ثنا عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن بن عبد اهلل البصري قال: "قال رجل لسفيان: أوصين. قال: اعمل لل
فقال: حدثين علي  386، رقم79، صذم الدنياو 475، رقم477، ص1، جالزهدوروى ابن أيب الدنيا يف  فيها، ولآلخرة بقدر بقائك فيها، والسالم".

 ا".هبن احلسن بن أيب مرمي، عن احلسني بن زياد املروزي، قال: قال معدان: "اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل لآلخرة على قدر مكثك في
فو اهلل ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى »... قال:  ديث، منها: حديث عمرو بن عوف أن رسول اهلل مل أجده بلفظ الشيخ. وروي فيه عدة أحا 10

، كتاب اجلزية حهصحيرواه البخاري يف « أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وهتلككم كما أهلكتهم
، 4، كتاب الزهد والرقائق، بدون باب، جصحيحه؛ ومسلم يف 2988، رقم1152، ص3هل الذمة واحلرب، جواملوادعة، باب اجلزية واملوادعة مع أ

. ومنها حديث أيب سعيد 2462، رقم640، ص4، ج28، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب رقمسننه؛ والرتمذي يف 2961، رقم2273ص
بركات األرض »قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول اهلل؟ قال: « خيرج اهلل لكم من زهرة الدنيا أخوف ما أخاف عليكم، ما»قال:  اخلدري أن رسول اهلل 

 .1052، رقم727، ص2، كتاب الزكاة، باب ختوف ما خيرج من زهرة الدنيا، جصحيحهرواه مسلم يف ...« 

 
  ما حتتاج إليه املقاصد الدينية، حيث يقول« :ئك فيها، واعمل لآلخرة خمقدار بقائك اعمل للدنيا خمقدار بقا

 .9«فيها
 ماذا تقتضي منا حقائق العلوم واإلسالم؟: -2

لذلك جيب علينا أن نعرف جمال تقدمنا ورقينا ما هو: العلوم أم اإلسالم؟ ثبت عقال ونقال أن العلوم وسيلة، ال 
 ي، فهو وثبت أن اإلسالم مقصود أصلميدانا للرتقي والتقدم.  -مطلًقا-مقصود أصلي، فال ميكن أن جتعل العلوم 

الذي جُيَْعل ميدانا للجري والرتقي؛ ألنه ليس طريقا حمضا، وإمنا هو مدينة مطلوبة، لذلك مل يوقف القرآن رقي 
ي اإلنسان، بل أرسل اهلُل اإلنساَن إىل الدنيا لتعمريها وترقيتها، ولكنه مَسَّى الرتقيَّ يف الوسائل تضييًعا للوقت، والرتق

رَاِت﴾ أوجبه علينا. يقول تعاىل: ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَ  -الذي عنونه باخلريات والربكات-املقاصد  يف اْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
 .[26]املطففني:. وقال: ﴿َويف َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن﴾ [148]البقرة:

الم وَد وسيلًة، والوسيلَة مقصوًدا، واملِلَك عبًدا، والعبَد مِلًكا، واإلسولكن اإلنسان قلب املوضوع قلًبا جعَل املقص 
تابًعا، والعلوم مقصوًدا حقيقيًّا، اليت سوف تُ ْرِديه يف احلفرة العميقة للحرمان واخلسران، كما فعلت مع األمم حىت 

 اآلن.     
سا وخائفا من تلك البهرجة املاد وقد قال نذير اهلل املبني  ينة ية وزينتها املزخرفة اليت مسيت يف الشريعة "ز متوجِّ

واهلل ما أخشى عليكم الفقر، ولكن مما أخشى عليكم من بعدي زهرة الدنيا تفتح عليكم فتهلككم كما »وزهرة": 
 .10«أهلكتهم
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 أضرار املاديات احملضة: -3

خ قدمها يف ميدان العلم أواًل، فتُ ْفِسَد على دان العمل، الناس اعتقاَدهم، مث حتتلُّ مي إن أضرار املاديات أهنا ترسِّ
فتقضَي على عزمية الناس للعمل، حبيث إن املاديات ال شعور هلا؛ فال ميلك واحد من العناصر األربعة النار واملاء 

رًا بيد اإلنسان.  واهلواء والرتاب شعورا، وإال فال يكون مسخَّ
ستطيع املولُع هبا وأسريُها اإلنساُن أن يصل إال إىل أعماق مث ملا كانت هذه املاديات أنواعا للمحسوسات لذا ال ي

احلس فحسب وأسراره، وإىل ما يتعلق باحلواس اخلمس: العني، واألنف، واألذن وغريها، لذلك عبَّاد العيون واألذن 
ح، وعلوم ا ال يدورون إال ما تشاهده العيون وتسمعه األذن، وال يستطيعون أن يصلوا إىل علوم القلوب، وعلوم األرو 

احلقائق أبدا، ومن الواضح جدا أن العلم الذي ال يعرف عنه اإلنسان شيئا، ومع ذلك يتوجه إليه، فال يكون مبلغ 
 علمه إال أوهاما وخياالت وشكوكا وشبهات، وال يكون علوما ومعارف أبدا، لذلك حَتِْدق باإلنسان املادي الشكوُك 

ن يرجع هي يف احلقيقة مثرٌة بسيطٌة لالهنماك يف املاديات، وليس عالُجه إال أوالشبهاُت يف امليادين الروحانية، اليت 
إىل الروحانيات اليت هي منشأ العلوم واإلدراكات، وُيشَعل يف القلب مشعُل العلم الذي تبتعد به هلمات هذه األوهام 

 والوساوس.
 موعظة لطلبة اجلامعات: -4

ت ملون عقليًة حداثيًة خاليًة عن تلك األنوار العرفانية مطلقا، اليت كانإن املسلمني عامة، وطلبة اجلامعات خاصة، حي
خ الريَب واالرتياَب والتحرَي يف القلوب، وجعلها  متثِّل ترياقًا للشكوك والشبهات، وُجنًَّة للوساوس واألوهام، مما رسَّ

لمات اجلهل، ة اليت كانت تنقشع هبا هأجنبيًة عن احلقيقة األصلية، وإذا مل تدخل يف القلوب أنواُر اإلميان الشفاف
وتندفع هبا الشبهات الناشئة عنها، وتصبح هبا جتليات مشاهدة احلق جوابا عن كل سؤال، فال فائدة يف مراودة 
القلوب ودغدغتها بالتعبريات العلمية احملضة. وإجيادات العلم اليت تريدون مساعها يف مثل هذه اخلطب الرنانة هذا 

وقته حني يكون رأس مال العلم األصلي باليد، أما هنا فال خرب لإلميان، وال رائحة للروحانية، فكيف  ليس وقته، وإمنا
 الوصول إىل العمل؟!

 طرق دفع األضرار املادية: -5
لذلك أنا أشري عليكم، بل لست أشري، وإمنا حقيقة اإلسالم أيًضا تقتضي منكم أن ترتكوا تزيينات الظاهر هذه 
وا من تلك املادة ذلك الفساد الذي أوجده فيها االهنماك الزائد والغلو  وتلميعاته، وتضميداته تلك وترقيعاته، وتُ نَ قُّ

 ليكم لذي هو جهٌل يف احلقيقة، ففي هذه احلاالت والظروف جيب عاملفرط يف العلوم املادية، وسقاه علم الفسلفة ا
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، 109، ص3، جمعجمهوابن األعرايب يف  ؛1424، رقم417، صمنتخبه؛ وعبد بن محيد يف 8695، رقم359، ص2، جمسندهأخرجه أمحد يف  11

، المستدرك ؛ واحلاكم يف357، ص2، جالحلية؛ وأبو نعيم يف 799، رقم787، ص2، جتعظيم قدر الصالةحممد بن نصر املروزي يف ؛ و 1108رقم
ار العبد 7657، رقم285، ص4ج ال رسول ي، عن أيب هريرة، قال: قبأسانيدهم عن صدقة بن موسى، ثنا حممد بن واسع، عن ُشتَ رْي ]أو مسري[ بن نَ هَّ

، 2، جرهيبالترغيب والتقال املنذري يف «. أكثروا من قول ال إله إال اهلل»قالوا: يا رسول اهلل! وكيف جندد إمياننا؟ قال: «. جددوا إميانكم»= =:اهلل 
: "إسناده 159، رقم58، ص1، جومنبع الفوائد مجمع الزوائد: "رواه أمحد والطرباين، وإسناد أمحد حسن". وقال اهليثمي يف 2352، رقم268ص

 جيد، وفيه مسري بن هنار وثقه ابن حبان". وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد". وخالفه الذهيب فقال: "صدقة ضعيف". 
، 5سم غري واحد، جة ا، كتاب الدعوات، باب هلل مائصحيحهقلت: وهلل تسعة وتسعون امسا، وليس مائة كما جاء يف حديث أيب هريرة عند البخاري يف  12

 . «هلل تسعة وتسعون امسا مائة إال واحدا، ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر»عن أيب هريرة رواية قال:  6047، رقم2354ص

 
أن تربزوا الروح بدال من اجلسم، اليت هي منبع العلوم يف اإلنسان، الذي حلقته األوىل أن يبتعد عن هوى النفس 

رفة، وُتَضيِّق على عوالشهوات املادية، ويرجع إىل منبع اجلود والكمال ذات احلق تعاىل، الذي تأيت منه أضواء العلم وامل
 الشكوك والوساوس مداخلها ومنافذها.

 استحكام التوحيد ورسوخه: -6
ِد املطالب والشرك، واختيار االستقامِة على التوحيد، الذي هو  استحكام التوحيد ورسوخه، وبلفظ آخر: ترُك تعدُّ

يد. يقول النيب على القلب ويرتسخ التوح روح اإلسالم وأصل األصول، وطريقته أن يُْذكر اهلل مرات وكرات، ليقع وقْ ُعه
« :دوا إمياَنكم بقول ال إله إال اهلل  .11«جدِّ

وال َتَصوَّْر يف "ال إله إال اهلل" توحيد الذات فحسب، بل ختيَّْل يف هذه الكلمة أيًضا التوحيَد )املطلق الذي يشمل  
يد لذات، كذلك حاِوْل أن تكتِسْب هبا توحتوحيد الذات والصفات مًعا( أي كما اكتسبَت هبذه الكلمة توحيَد ا

، كأن إثبات األلوهية ونفيها كامنان يف تركيبة كلمة التوحيد، فُيْثَبت ويُ ْنفى 12أمساء اهلل املائة أو صفاته املائة أيًضا
ال ملك إال اهلل،  ،أيضا الرمحانية والنافعية والضارِّية وغريها هكذا: ال رمحن إال اهلل، ال مالك إال اهلل، ال نافع إال اهلل

 وغريها.
ا يستقرُّ يف الذهن أن املالك أيضا هو الواحد، والنافع أيضا هو الواحد، والضار أيضا هو الواحد، تظهر مثرته  فلمَّ
تلقائيا، وهي أن تذهب من قلبه عظماٌت أخرى، وتبقى فيه فقط عظمة الذات الواحدة، وهذه الوحدة والوجهة 

الواضح أن عبدا واحدًا ال يستطيع أن يُ ْرضي سيدين له يف وقت واحد، هو دائًما  الواحدة هي قوة القلب، ومن
يكون مشتت البال، متفكر اخلاطر، مرتدد الفؤاد، ومذبذب العقل، مما حُيِْدث يف قلبه ضعًفا، ولكن اإلنسان الذي 

 كون ه، فهو ال ييؤمن بأن سيده واحد فقط، وهو مالك الكل على اإلطالق، وبيده كل شيء، وهو متصرف في
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مرتددا بل يصبح متيقنا ومطمئنا، وهذا اليقني والطمأنينة أساس قوة القلب، ترتكز هبا قوَّتُه الفكريُة على مركز واحد، 

 وتظهر بعد ذلك على يديه أعاجيب الفكر وغرائب العلوم، وتزيد يف بصريته ومعرفته.
 م والسلف العظام من أعمال حمرية للعقول، وحتريَّ هبا العالَ وهبذه القوة اليقينية صدر ما صدر من الصحابة الكرام 

املتمدن حىت يومنا هذا، ومل يكن تقدمهم املدهش وأفعاهلم الطوفانية رهينة بالغىن املايل، وال بالغىن العقاري، بل الغىن 
حوا اعتقادَكم يف التوحيد الذي هو أساس كل    وكمال.خريذاته كان يأيت بتلك األفعال ويذهب، لذلك صحِّ

 ذكر اهلل وطريقته االبتدائية السهلة: -7
 وهذه الفكرة التوحيدية ال ترتسخ يف القلب وال تثبت إال بطمأنينته، وإال فال تَدُعك الوساوُس والتشويشاُت الفكريةُ   

قلب، قال: لأن تبقى على هذه احلقيقة الصافية النقية، ولذلك وصف القرآن الكرمي َوْصَفًة إلحداث الطمأنينة يف ا
 .[28]الرعد:﴿َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾ 

املقصود بالذكر يف اآلية هو الذكر القليب، وهو ال يرتسخ يف القلب إال بتكريره باللسان مرات ومرات، كما يكرر 
ا، ويتجذر هذا اإلميان اكرًا ثانيً الطالب درسه باللسان ليحفظه يف صدره، لذا اْجَعِل اللساَن ذاكرًا أوال، فيصري القلب ذ

 والتوحيد يف القلب، ويطمئن عليه الفؤاد ويقتنع.
ولذلك ذكرت الشريعة اإلسالمية عدة صور لذكر اهلل تعاىل، ولكن لألسف الشديد ال استعمال هلا يف هذه األيام، 

هي أكرب َمظهٍر علينا فرائَض، و  وحىت ال يعلمها املسلمون عامة، والطبقة املثقفة منهم خاصة، فأوال فرضت الشريعة
لذكر اهلل، فرضها على كل مسلم، فالتزموا بأداء الفراض من الصوم والصالة وغريمها، وكذلك وضعت الشريعة يف 

 خمتلف املناسبات واملواقع أوراًدا تتضمن ذكر اهلل، فبنطقها جيري على اللسان ذكر اهلل تلقائيا، مثال: ِبْسِم اهلِل، احلَْْمدُ 
ريها من األوراد اليت غِه، َجزَاَك اهللُ، ِإنَّا لِلَِّه وإنا إليه راجعون، َما َشاَء اهللُ، ِإْن َشاَء اهللُ، َأْستَ ْغِفُر اهلَل، ُسْبَحاَن اهلِل، و لِلَّ 

تلهجون هبا ليل هنار، فإن استعملتموها فيحصل لكم االستغناء عن لغات األغيار، وما من عمل من أعمال حياتكم 
 ا عالقة بالكالم إال ويف تعبرياته اسم اهلل، كأن العائش يف اجملتمع اإلسالمي مدفوع بنفسه إىل ذكر اهلل تعاىلاليت هل

بدون قصد وإرادة، ولكن مسلم اليوم ال يبايل بلغته الدينية اليت كان اهلل يوفقه هبا لذكره كل وقت باإلرادة وبدون 
ة د أكد تأكيدا بالغا للمحافظة على اللغة العربية وتعبرياهتا؛ ألن للُّغاإلرادة، هو بصدد حموها، مع أن اإلسالم كان ق

ه علماء اهلند عامة،  أثرًا يف صنع الثقافة واحلضارة، وعامة أحوال احلياة، لذلك يف بداية االحتالل اإلجنليزي للهند وجَّ
ري وتروجيها وإشاعتها للغة الغ -على عربيتهممع احملافظة -وعلماء دارالعلوم ديوبند خاصَة، املسلمني إىل أن ال يُِعرْيوا 

 اهتماما كبريا حبيث تصبح هي قلبتهم األوىل ومقصودهم األصلي، ولكن املسلمني آنذاك ما مسعوا نداء أولئك العلماء 
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رين، وما أصغوا إليه، ونتيجةً لذلك هم تعرضوا لسوء عاقبته، من أهنم تغريوا صورًة وسلوكاً يف جمتمعاهتم لتمدنية ا املتبصِّ

 واحلضارية، ومل يبق عندهم من اإلسالم شيء، فضال عن بقاء عملهم الديين على صبغته األصلية.
ولكن التوبة والرجوع إىل الرشد ليس له وقت خمصوص، فتوبوا وارجعوا إىل ذكر اهلل، وإن مل ميكن لكم أن تلتزموا 

رياهتا الدينية، ى اللغة العربية من حيث إهنا لغة، واحفظوا تعباليوم بذكر اهلل التزاما تاما، فعلى األقل اسعوا للحفاظ عل
 ليجري بذلك على ألسنتكم ذكر اهلل، النطق باسم اهلل ولو كان بدون إرادة، ولكنه يرتك أثرا له يف القلب.

 صحبة الصاحلني والتعلق مع أهل اهلل: -8
ال يتسىنَّ إال أن جُتَْمَع معها أسباُب التوفيق، وأكثر األسباب تأثريا هو مصاحبة الصادقني ولكن التوفيق هلذه األمور 

 .[119التوبة:]﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اللاَه وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنَي﴾ ومرافقتهم، لذلك قال اهلل تعاىل: 
ة، قاصَد الدين أكثر من العامل غري املصاحب، ويصطبغ بالصبغة الدينيلذلك، اجلاهُل املصاِحُب ألهل اهلل يفهم م 

ويصبح متبعا للدين، لذلك أنا أنصحكم بأن جتعلوا الصلة مع أهل العلم والربانيني مقصدا أصليا حلياتكم؛ إذ ال 
 يثلج الصدُر باالستدالل فقط، وال تقر العني باليقني العقلي فحسب.

 "أكرب" يقول )ما ترمجته(: وهلل در الشاعر اهلندي     
 ال جيد الفلسفيُّ اهلَل يف حبثه وحجته        يبحث عن رأس احلبل املتشابك وال جيده

 مث يقول يف حصول اليقني وتدبري الدين )ما ترمجته(:     
 ال يأيت الدين بالكتب واملواعيظ والذهب        وإمنا يأيت الدين بنظر الربانيني الصائب

ال تبتعدوا عن أهل اهلل، بل أحدثوا فرص ربٍط هبم، ليحصل لكم  مس منكم أيها اإلخوة األعزاء! أنلذلك أنا ألت
الدين واليقني، وتذهب عنكم الشكوك والشبهات، وإال فال تصلح النفوس خمثل هذه اخلطب الرنانة وال سيما يف 

مورة بذوق س عندما تكون القلوب معمثل هذه املسائل الكلية اليت تشتمل على حقائق علمية، وإمنا تصلح النفو 
اليقني، وال تصطبغ بصبغة الدين إال بقوة العمل وصحبة الصلحاء، لذا أوجبوا على أنفسكم أال تنسوا الروحانيات 

 يف خضم املاديات.
 خالصة الكالم: -9

اتضح من الكالم السابق حقيقة اإلسالم وغرضه وغايته، أي أنه حبثِّه اإلنساَن على السعي يف ميدان الروحانية يريد 
تها الشاخمة، وذلك ألن الرفعة  أن يوصل اإلنسان يف الرفعة والعزة والطمأنينة والبشاشة إىل أوجها الدائم، وإىل قمَّ

 ا بتشغيل وتبني من البيان السابق حقيقة العلوم وغرضها وغايتها أيضا أي أهن والعزة الدائمتني ليستا إال يف الروحانية.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 78 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
اإلنسان يف امليادين املادية تدفعه إىل قعر الذلة واخلسران، وذلك ألن مصري املاديات احملضة هو الفناء واهلوان، ويف 

الروحانية  ملادية، وال أن ينال منافعهآخر األمر ال يستطيع اإلنسان املغرور بالعلم احلديث أن حيافظ على منافعه ا
أيضا، واتضح كذلك النسبة بني العلوم واإلسالم، وهي أن بينهما نسبة الوسيلة واملقصود، اليت حاصلها أنه ال يكون 

 مصريها مبشرا باخلري، إال إذا كان أفعال العلوم خادمة للمذهب، وذريعة للحصول عليه.
ودا بالذات، والعلوم وسيلة له، تقتضي مقصودية اإلسالم أن جُيَْعل اإلسالُم واتضح أيضا أن اإلسالم ملا كان مقص

ميدانا للرتقي والتقدم، ال العلوم؛ ألن الرتقي يكون يف املقاصد ال يف الوسائل والذرائع، أْي خُتَْتار معموالت العلوم 
 على قدر حاجة اإلسالم إليها فقط، ال أكثر.

 الخطاب وحديث العنوان: المطلب الثامن: الربط بين مباحث
هذه هي املقاصد الثالثة اليت وعدت يف بداية اخلطاب بشرحها يف ضوء حديث العنوان، فأمحد اهلل تعاىل على أين 
قد شرحتها نوعا ما، وأريد اآلن أن أختصر املباحث الطويلة لتلك املقاصد الثالثة وأطبقها على هذا احلديث، وأبني 

عبرياته، رهتا هي يف احلقيقة شرٌح لعدة مجل جامعة وبليغة يف احلديث، وهي مستنبطة من تأن مجيع التفصيالت اليت ذك
فقد جاء يف أول احلديث ذكر العناصر األربعة جوابا عن سؤال املالئكة، اليت هي مادة العالَ م وأصل مواليدها الثالثة 

 )احليوانات، واجلمادات، والنباتات(، اليت ُخِلَقت منها هذه الدنيا.
مث جاء ذكر هذه العناصر األربعة يف احلديث بأسلوب بليغ، حيث ألقي فيه الضوء الكايف على مراتب كل منها   

لنار أقوى أقوى منه، وا -الذي هو أيضا من أجزاء األرض-يف الشدة والضعف، فالرتاب أضعف العناصر، مث احلديد 
 .«َعْم، الريحن َ »منه، واهلواء أقوى منها، واستمر هذا البيان إىل قوله: 

نَ َعْم، »العناصر املادية، انتقل إىل بيان أعلى املواليد الثالثة وهو اإلنسان، وذكر بقوله: وبعد ما انتهى عن ذكر هذه 
أن األشد واألقوى من مجيعها هو اإلنسان، وكذلك وضحُت يف السابق بذكر األفعال اليت ميارسها اإلنسان  «ابن آدم

 اإلنسان هو ذلك النوع الذي تتسارع لتلبية حاجاته كلُّ العناصر، وكلُّ املواليد.يف تلك العناصر، أن 
مث انتقل احلديث الشريف من هذه املاديات إىل الروحانيات، وذكر أن ابن آدم ليس أقوى وأشد على اإلطالق، وإمنا 

ن الصدقة "ترك ؛ أل«ق بصدقةٍ تصدَّ »بشرط أن يكون روحانيا، وال يبقى ماديا، أي يرتك املاديات، ذكره يف قوله: 
 ما سواه" أو "ترك املاديات".

مث انتقل احلديث من الروحانية، متوجًها إىل بيان أعلى مقامات الروح الذي هو التجرد اخلاص، والرباءة عن الغوائل 
 النفسانية، والنزاهة عن كثافة األخالق، مث التحلي بلطافة األخالق، وذكر أن تصدق اإلنسان فقط أو االنقطاع عن 
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، ومل يتخلَّ عن الرياء، وهذا الذي مسَِّي "إخفاء الصدقة"، الذي ذكر املاديات ال يعين شيئا، ما مل يتزود باإلخالص

ُق احملُض ُيصبح أقوى وأشد منه املتصدُق املخلُص الذي ال دخل للرياء«خيفيها»يف احلديث بقوله:  يف  ، أْي املتصدِّ
 ين، ال مادي.وحاصدقته، كأن تكون هذه الصدقة وترك املاديات حسبًة هلل، ويصري هذا املتصدق يتصدق وهو ر 

مث ذكر أن إخفاء الصدقة عن املخلوق ليس كافيا لقوهتا وشدهتا، ما مل خُيِْف عن نفسه أيضا، أعين ال يشوهبا عجب 
النفس، وال حب الذات، وال يعتربها يف نفسه شيئا يُْذكر، كأن املتصدق إذا تصدق ربانيا، ال نفسانيا، فيصبح أقوى 

 ، ومواليدها الثالثة، ومجيع اإلنس، ومجيع الناس املتصدقني، ومجيع املتصدقني وأشد من كل من العناصر األربعة
ية حبيث ال تعرف ، أعين تكون الصدفة خمف«من مشالهخيفيها »املخلصني غري املرائني، وإىل هذا املقام أشري يف لفظ: 

 مشاله ما أنفقته ميينه، ومن أنفقْت عليه.
عل التام لالستغناء والرتك مل يرتك الدنيا فحسب بل ترك نفسه أيضا، وملا مل يف مث من الظاهر أن اإلنسان هبذا الشأن 

ذلك رياًءا للدنيا، وال للنفس، فثبت أنه مل يفعل ذلك إال هلل سبحانه وتعاىل، وكوهُنا هلل َمَنَح ذلك اإلنساَن املتصدَق 
ر هبا سائر املاديات وعناصرها ومواليدها، مم ا أن القوي املضعيَف البنياَن قوًة سخَّ طلق والشديد ا اتضح به وضوًحا تامًّ

املطلق يف احلقيقة هو اهلل سبحانه تعاىل، وأن كل قوٍة و كلَّ شدٍة تكمن يف السعي إليه وإجياد النسبة معه.  وقد أثبتنا 
حلديث ا يف السابق أيضا مستفيدا من ترتيب احلديث أن القوة والطاقة تكون على قدر اللطافة، فثبت أيضا بداللة

أن اهلل الذي هو خمزن القوة والطاقة هو خمزن اللطافة الالحمدودة أيضا، وهذه الالحمدودية هي أن ال تراه األبصار أيضا 
 .[103]األنعام:﴿اَل ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي﴾ 

 دة القائلة بأن "ال قوي وال متني إال اهلل"، مث من ينشئ املناسبة معه يصريولذلك ثبتت باحلديث أيضا هذه القاع
قويا بقدر تلك املناسبة. وطريقة إنشاء املناسبة مع اهلل هي االبتعاد عن املاديات، والتوجه إىل الروحانيات، عن طريق 

حامل  املة مع اهلل لذا هوالتصدق، وملا كان املتصدق املخلص اخلايل عن عجب النفس والرياء ينشئ مناسبة ك
 اللطافة الكاملة، وأقوى من كل إنسان يف العالَ م.

 النتائج اللطيفة لمباحث الحديث:
رتَّب احلديث الشريف حمتوياته ترتيبا رائعا، حيث إنه ذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر مؤخرًا  

ًما، فثبت من هذا البيان املرتب أن معيار الشدة والقوة ليس إال وصف اللطافة، وترتيبه  أشد وأقوى من املذكور مقدَّ
الرتاب احلديَد، ومن احلديِد الناَر، ومن الناِر املاَء، ومن املاِء اهلواَء،  الطبيعي ال يتحقق إال بأن يكون األلطُف من

 ومن اهلواِء اإلنساَن، ومن عامة الناِس اإلنساَن تارَك الدنيا، ومن عامة التاركني التارَك احملَض والزاهَد غرَي املرائي الذي 
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أن الكثافات املادية، وحمور اللطافات الروحانية، ك قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املاديات، وأنفر من

ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين، الذي ال ينهمك يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل 
 الروح، وتصبح األعمال الروحانية شعارا له، بدال من التصرفات املادية.

 لطافة الروح في تديُّن اإلنسان:
نعلم أن تعليَم طرِق نيل الربانية وأساليب إقامة الشعائر الروحانية من موضوعات الدين، ال من موضوعات  كلنا  

 العلوم، وبلفظ آخر نقول: إنه ال يكون األلطُف واألقوى إال اإلنساَن الذي يكون متديًنا أكثر، حبيث أن جيعل الديَن 
اد لشريف معيار القوة والشدة الذي هو اللطافة، كذلك يستفكلَّ شيء بالنسبة له، لذلك كما يستفاد من احلديث ا

منه طريقة اكتساب اللطافة اليت هي الدين، الذي يأيت باللطافة بواسطة ترسيخ الروحانية، وهكذا تصبح الروح َمِلكا، 
قوى تالذي هو منصبها األصلي، واجلسم خادما هلا، الذي هو منصبه احلقيقي، والنفس كنَّاًسا يكنس خمكنسة ال

أوساخ السيئات وزبالتها، وال يسرق وال ينهب، ويصبح العقل وزيرا يشري على امللك خمشورات مفيدة، ونصائح نافعة، 
ويكون الوحي اإلهلي قانونا ودستورا له يهديه الصراط املستقيم، وهكذا وحبكم الروح املنظَّم ينتشر عدل الروحانية يف 

 وقطاع الطريق الذين يبثون الفتنة، وينقضون األمن. أطراف العالَ م األربعة، وحيبس اللصوص
مث إذا كان البلد آمنا وقويا منظَّما حباكمه اليقظ، ووزيره العاقل، ودستوره الواضح، فال يتجرأ األعداء من اخلارج على  

ن والسالم، ماهلجوم عليه، وال يعثون فيه فسادا، وال اخلائنون والسارقون من الداخل يتجاسرون على أن ينقضوا األ
مْ  ُلوَن﴾ ي َ  يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف العدو اخلارجي أي الشيطان: ﴿ِإنَّهُ لَْيَس َلهُ ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِِّ تَ وَكَّ

 . وقال يف العدو الداخلي أي النفس األمارة: إهنا ترتك العصيان وتتبع القانون، وتصبح بذلك مطمئنة[99]النحل:
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة   .[28-27الفجر:]اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة﴾ • راضية، يقول تعاىل: ﴿يَا أَي َّتُ َها الن َّ

 أسس اإلسالم:
تلخص لدينا مما سبق من املباحث أن العالَ م منقسم على قسمني: املادية والروحانية، أو العلوم واإلسالم، فأساس  

َر عنه يف احلديث بالصدقة. اإلسالم وال روحانية حسب إشارة احلديث على أصلني: أوهلما: ترك ما سوى اهلل الذي ُعب ِّ
َر عنه فيه باإلخفاء.  وثانيهما: اإلخالص الذي ُعب ِّ

وحاصل األصل األول أن خُتْرَِج من نفسك حبَّ مجيع ما سوى اهلل من الدنيا، والنفس، وهوى النفس وغريها اليت  
لُّ  حببه تعاىل. وحاصل األصل الثاين أن ال يرتك ما سوى اهلل إال إلرضاء ذلك احملبوب األوحد الذي خلق األرض ختُِ

 والسماء، ال حلب الذات، وال لألنانية، وال للعجب بالنفس، وال للرياء.
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 أسس العلوم:

اهلل،  اهلل هو حب ما سوىملا كانت العلوم ضد اإلسالم، تكون أصوهلا ضد أصوله تلقائيا، فضدُّ ترك ما سوى  
 ، وضد اإلخالص هو النفاق. وحاصل حب ما سوى اهلل أن حيب اإلنساُن كلَّ غرِي اهلل وكلَّ باطٍل، ويرتك اهلَل واحلقَّ

وملا تكون النفُس أسبَق يف حب غري اهلل لذلك النفس تكون أولَّ وأحبَّ لديها من كل شيء، وملا كانت النفس حتب  
لذا تكون لدى اإلنسان أيضا بواسطة النفس كل اللذائذ املادية أحب، اليت امسها "الدنيا"، كأن كل اللذائذ املادية 

 حاصل حب ما سوى اهلل هو حب الدنيا وحب النفس.
وأما حاصل األصل الثاين "النفاق" فهو أن هذه النفس اجلاهلة بسبب عدم معرفتها احلقيقة ُتْظِهر أن مقصودها 

-ية اليت هاهرها مزين، ومصريها )باطنها( َبِشٌع، ولكن ملا كانت هذه اللذائذ يف حد ذاهتا األصلي هو اللذائذ املاد
ئة ال قيمة هلا عند أهل البصرية، الذين يرون أمثال هذه النفوس الدني -بسبب عدم متتعها بأية رفعة وحسن عاقبة

ًة بستار ية مطلوباهتا اخلسيسة ممستحقة للوم واللعن، لذلك تسعى هذه النفوس الدنيئة إلقناع الناس خمعقول تسرتِّ
األصول واالنتظام، وتُ رْبِز مجيَع العواطف النفسانية اليت هي خالف املذاق السليم يف لباس الكماالت، حماولة منها 

 جلعل مطلوباهتا الرباقَة تلك، ذاَت قيمٍة يف أنظار الناس.
ر املنظَمنْي وهنا بعنوان "الفنون اللطيفة"، والفسق والفجو فمثال عامة اللهو واللعب والرقصات واألغاين السوقية يقدم 

يسموهنما الثقافة واحلضارة بعد إضفاء الشرعية القانونية عليها، ويعنونون االستعمار وهنمة األرض بالتقدم والرقي، 
توفري ون عن ويعرب األمن، وإراقة الدماء باآلالت احلربية الفتاكة وهالك اإلنسانية يسموهنا حرب احلق والصدق وإقامة 

وسائل الطرب والفسق بإعالء شأن اجملتمع ورفع قدره، فهم بذلك يعبدون النفس وهواها يف احلقيقة، ولكنهم تالعبوا باأللفاظ ومسوه 
 وهم يطيعون النفس ومطالبها ومسوها بالطاعة الصادقة.بعبادة احلق، 

ها يف قصَّات العناوين الرباقة، وتسعى لزيادة قدرها وقيمت فتخفي هذه النفوُس املاديُة أهواَءها النفسانية يف واجهات 
 املالبس اخلالبة، مع أن احلقيقة خالف ما هي عليه.

ومما ال شك فيه أن حقيقة النفاق ليست إال أن يكون يف الباطن شيء، ويف الظاهر شيء آخر، وأن يكون الباطن 
 وِسًخا، والظاهُر مجيال، وينخدع به الناهر إليه.

احلضارة املادية اجلميلة هذه، عرب عنها القرآن الكرمي بالزينة، اليت حقيقتها ليست أكثر من أهنا يف الباطن ال  ومظاهر
َهَواِت ِمَن النَِّساِء   شيء، ويف الظاهر تلميعات سطحية جتعلها خادعة للنظر. يقول اهلل تعاىل: ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
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، 4ر، ج، كتاب الشعصحيحه؛ ومسلم يف 3628، رقم1395، ص3، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام اجلاهلية، جصحيحهرواه البخاري يف  13

 «.أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: أال كل شيء ما خال اهلل باطل: »قال: قال النيب  بسنديهما عن أيب هريرة  2256، رقم1768ص

 
َهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاعُ َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطريِ  نْ َيا َواللَُّه ِعنَدُه   اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذَّ احْلََياِة الدُّ

 .[14]آل عمران:ُحْسُن اْلَمثِب﴾ 
فُجِعل يف هذه اآلية الكرمية زينُة الدنيا عبارًة عن عبودية الشهوات، وحب املال، وأسباب املفاخرة والرياسة، اليت 
خالصتها الرغبة اجلاحمة للتكاثر املايل واجلاهي، وذُِكَر أن يف النساء والذهب واألرض وغريها من األشياء لذًة سطحيًة 

اويَن ٌم حالٌك، ومصرُي شغِفها كدورٌة ومرارٌة؛ ولو ُصِبَغت بصبغات غليظة، وُكِسَيْت بعنألن باطنها هالعاجلًة موقتًة زائلًة؛ 
 يقال له يف اصطالح الشرع "النفاق".خالَّبٍة، حاصلها كلها هاهر ال حقيقة له، 

ن أل إذا تأملنا فيظهر أن حقيقة األصلني للعلوم "حب ما سوى اهلل، والنفاق" باطلة، فبطالن النفاق واضح جدا
اع، وباطنه مظلم، وملا كانت حقيقة النفاق  معىن الباطل هو أن يف هاهره شيئا كثريا، ويف باطنه ال شيء، هاهره َلمَّ

 أيضا كذلك أْي هاهرُه شيٌء وباطُنه شيٌء آخُر، فاتضح بطالنه.
، فال هو  سبحانه وتعاىلوأما "ما سوى اهلل" فهو أيضا ترمجة "الباطل"؛ ألن كلَّ ما سوى اهلل يأخذ وجوَده من اهلل 

قائم بنفسه، وال موجود بنفسه، لذا ال وجود حقيقًة وال كمال يف ذات "ما سوى اهلل"، بل يظهر به جمرُد وجوِد احلقِّ 
اصر سواء أكانت النفس اإلنسانية، أم املواليد األخرى، أم العن-تعاىل ووجود كماالتِه، وملا مل يكن وجوٌد ملا سوى اهلل 

، ولكنها موجودة وجودا هاهراً ال حقيقة له، نتج عن ذلك أن كل ما سوى اهلل -م األجزاء األخرى للكوناألربعة، أ
 .13«أال كل شيء ما خال اهلل باطل»باطل بذاته، 

وملا كانت العلوم قائمة على هذين األصلني الباطلني، أوهلما "ما سوى اهلل" وهو باطل آفاقي، وثانيهما "النفاق" وهو 
، تبني منه أن حقيقة العلوم املادية كلها ليست إال البطالن وحبا البطالن، ومع ذلك يفتخر هبا باطل أَن ْ  ُفِسيٌّ

 علماؤها، ويتبجحون هبا حبيث ترتج هبا األرض والسماء.
ا، وكذلك لو اختري اإلخالص بدال من النفاق لكان  نعم، لو اختري اهلل فحسب، بدال من "ما سوى اهلل" لكان حقًّ

ا، وإقامة العالقة مع اهلل باإلخالص هو اإلسالم، فتبني أن اإلسالم قائم على أساس احلقِّ الذي ال أثر حقا أيض
للباطل فيه، لذلك حنن ال نكون مبالغني إذا قلنا: إن العلوم احلديثة اسٌم لشغٍب وباطٍل ال أساس له، واإلسالم اسٌم 

، أصله ثابت ومستحكم، وكلمة الب خة، يقول اطل ال أساس هلا، وكلمة احلق ثابتة على أصلها وراسحلقيقٍة ثابتٍة وحقٍّ
َماء  اهلل تعاىل: ﴿َأمَلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللاُه َمَثالً َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يف   تُ ْؤيت أُُكَلَها  (24)السَّ
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ُروَن ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرب َِّها َوَيْضرِ  ن َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجُتثَّْت مِ  (25)ُب اللاُه اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

 .]إبراهيم[﴾ (26)فَ ْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمن قَ رَاٍر 
 دفع شبهة:

 حبرمة هتا، وأمنع عن إجياداهتا وإبداعاهتا، أو أفيتولكن ال يفهم من كالمي هذا أين أمنع الناَس عن العلوم احلديثة بذا
تعليمها ودراستها، أو أقول: إن االشتغال هبا باطٌل كليًة، وإمنا أقصد به ما ذكرته يف اخلطاب بعناوين خمتلفة، وهو 

 سبيل العلوم لو كانت  أين أمنع عن أن جُتَْعل العلوم مقصوًدا أصليًّا ومطلًبا رئيًسا، وكلُّ هذه احلهود اليت تُبَذل اآلن يف
قد بُِذَلت يف سبيل مقصوٍد حقيقيٍّ َلَما كان جائزا فقط، بل كان مطلوبا يف هذه األيام، وذلك املقصود احلقيقي ليس 
هذه الدنيا املادية؛ ألهنا وسيلة فقط، وال املنافع املادية؛ ألهنا أيضا وسيلة فحسب، وإمنا يكون املقصود األصلي ملسلٍم 

 وديانته املذهبية، اليت ُخِلَق اإلنسان ألجلها.هو اآلخرة 
فالعلوم بدون صلتها بالدين شجرة خبيثة، ال ثبات هلا وال قرار، ولكنها إذا اتصلت بالدين خادمًة له، وذريعًة  

 للمطلوب، فهي نافعة ومفيدة، وداخلة يف الكلمة الطيبة، اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء.
بأن اجلهود اليت تُ ْبَذل للعلوم اآلن يبدو أهنا تُ ْبَذل لشيء مقصود بالذات، وألجل ذلك  -بالشدة-ولكين أحس 

 يتهافت عليها الناس، وأنا أرى أيًضا أنه مل جُيَْعِل الديُن معياًرا لقبوِل العلوم وردِّها، بل استُ ْعِمَلِت العلوُم يف كثرٍي من
 أسس الدين ودعائمه، كأن العلوم شيء مقصود حبيث ال يصلحاألحيان ملخالفة الدين، حىت قيل: إن العلوم زلزلت 

 الديُن وسيلًة هلا، فضال عن أن يكون مقصوَدها.
ومن املمكن جدا أْن كانت هذه العلوم قد َعِمَلْت يف ديانات العامل القدمية عمالً ختريبيًّا، ولذلك قيل ما قيل، ولكين 

كل صغريه وكبريه، هو دين الفطرة "اإلسالم"، لو أراد أحد أن يرى   أؤكد لكم أن الدين الوحيد الذي تسري العلوُم مع
تفصيالته فليقرأ كتايب "تعليمات إسالم اور مسيحي اقوام" )أي التعليمات اإلسالمية واألقوام املسيحية(، فإين 

ت الرتقيات ءوضحت فيه باألدلة أن مجيع إجيادات العلوم يف احلقيقة هي الوجه املادي ملعنويات اإلسالم، وقد جا
 العلمية بإرادة اهلل التكوينية يف هذا العصر لتفهيم اإلسالم، وجلعلها أقرب إىل الفهم.

لذلك، فاإلنسان الذي يستخدم العلوم وسيلةً لإلسالم هو يُ َقوِّي اإلسالم، والذي جيعلها مقصودة بالذات هو يوهن  
 نفسه ويضر هبا، وال يستطيع أن ينال من اإلسالم شيئا.
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 وضع عبرة لطلبة الجامعات العصرية:م

ملا ثبت أن العلوم بال واسطة الدين "كلمة خبيثة" اليت ال أساس هلا، واإلسالم "كلمة طيبة" اليت أصلها ثابت وفرعها 
يف السماء، فهذا مقام العربة واملوعظة ألبناء املسلمني الطيبني، فال يصرفوا أوقاهتم الثمينة يف معموالت العلوم حبيث 

اهُتا الفانية والزائلة تصري أصليًة، اليت هي سبب الندامة يف اآلخرة، والت ساعة مندم، تص بح مقصودًة بالذات، ولذَّ
والت حني مناص. وال يأخذ بقلوب هؤالء الطلبة، اللمعاُن الظاهري ألولئك األقوام الذين زادوا يف هلو ولعب أهل 

 األربعة النار واملاء واهلواء والرتاب؛ ألن أعمار هذه املصنوعات قصريةالدنيا خمصنوعاهتم املادية الالمعة من العناصر 
 جدا، وستبقى لوقت قصري.

وهذا الربيق اخلادع للحضارات واملدنيات القائمة على العلوم متاع قليل، وحياة األقوام املنهمكة فيه حمدودة جدا 
ضي على حمبيها احلضارات الربَّاقة مع نفسها، وتقوأليام قالئل فقط، وستأيت تلك الساعة قريبا اليت تتصادم فيها 

َمَتاٌع قَِليٌل مُثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم  •بتلك املصادمات واملقارعات، قال تعاىل: ﴿ال يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِبالِد 
 .[197-196]آل عمران:َوبِْئَس اْلِمَهاُد﴾ 

ا آخذة باألبصار، وساحرة هلا، فالنار المعة، صاحبة صوالت وجوالت، ومالكة آلثار وهذه العناصر األربعة أيض 
اف، وحامٌل آلثار التبليل املنتشرة. واهلواء يف الظاهر أرقُّ شيء جسما  يُّ املنظر صاٍف وشفَّ احلرارة البعيدة. واملاء فضِّ

 ع تبدو أكثر عظمة ومكانة، وأوسع شيءبلطافته، وموجوٌد وساٍر يف كل مكان. والكرة األرضية من حيث اجملمو 
وأكرب إىل حد النظر. ولكن هذه العناصر األربعة بسبب أخالقها اجلبلِّية وآثارها الطبيعية حمتاجٌة وأذلُّ شيٍء يف 

 العالَ م، وما استطاع بريُقها الظاهريُّ هذا حمَو دناَءهِتَا وِسْفِلها اجلوهري كما أثبتنا يف السابق.
متاًما حاُل األقوام أو اجملتمعات أو األفراد اليت غلبت عليها هذه األخالق املادية، حبيث أصبحت  وِمثُله بالضبط

افية املاء، ومنتشرًة انتشاَر اهلواء،  افًة مثل شفَّ شغَلها الشاغَل ليَل هناَر، هي ولو تبدو يف الظاهر المعًة مثل النار، وشفَّ
ها املادية الراسخة فيها، ال تستطيع أن تُنِقذ نفَسها من الذلة وعظيمًة مثل عظمة األرض، ولكنها بسبب أخالق

، وال أية كرامٌة منذ خلق الفطرة،  واهلوان اللذين سيأتياهنا يف الدنيا قبل اآلخرة؛ ألن املادة اليت مل يُْكَتب هلا أيُّ عزٍّ
 تنهدم العمارات املصنوعة منها بأسرع وقت، مهما كانت قوية شاخمة ناطحة السماء.
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 خاتمة:

 ويف ختام هذا البحث خرجنا بالنتائج التالية:
أن احلديث رتَّب العناصر األربعة ترتيبا رائعا، فذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر  -1     

ًما.  مؤخرًا أشد وأقوى من املذكور مقدَّ
وأشار احلديث إىل أن معيار الشدة والقوة هو اللطافة، وترتيبه الطبيعي أن األلطَف من الرتاب احلديُد، ومن  -2     

احلديِد الناُر، ومن الناِر املاُء، ومن املاِء اهلواُء، ومن اهلواِء اإلنساُن، ومن عامة الناِس اإلنساُن تارُك الدنيا، ومن عامة 
يات، وأنفر من دوالزاهُد غرُي املرائي الذي قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املا التاركني التارُك احملضُ 

 الكثافات املادية
أن اإلنسان هو حمور اللطافات الروحانية، كأن ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين،  -3 

فات لروح، وتصبح األعمال الروحانية شعارا له، بدال من التصر الذي ال ينهمك يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل ا
 املادية. 

 أما التوصيات فهي ما يأيت:
ضرورة اخلوض يف حبر السنة الستخراج ما قعد يف قاعه من درٍر نستفيد هبا يف أعمالنا الدنيوية، وأللئ نثبت  -1     

 هبا أن السنة وحي من اهلل خالق الكون.
 التكرار خمسائل العقيدة، وأحكام الصالة وغريمها من املسائل العقيمة.ضرورة عدم  -2     
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his self and sometime his going about hisreligion and sometime about hislearning 

and sometime about hismoney so all these in Islamic law.  
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 ملخص ال

حكم اللجوء منها  "يف الشريعة اإلسالميةتسعى هذه الدراسة إىل بيان أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر   
لجوء ألجل حكم الو حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه،وحكم اللجوء ألجل طلب العلم، و ،ألجل الفرار بالنفس

 ك يف ظل أحكام الشريعة اإلسالميةالفرار باملال أو ألجل التجارة،وذل
 

 مقدمة البحث
على  راحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن سا

 دربه إىل يوم الدين وبعد:
عندما بدأت بالبحث كنت عزمت أال أختار إال موضوعا عصرياً له ارتباط بواقع املسلمني ومشكالهتم تبادر إىل ذهين"  

رتبط به من مسائل تتعلق " وما ي أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف ضوء فقه الضرورةوالتيسري والتخفيف
بسلوك املسلم الالجئ يف دولة الكفر، وبعد حبٍث يف أمهات الكتب الفقهية ظهر يل أن فقهاء املسلمني حبثوا مسألة 
جلوء غري املسلم إىل دار اإلسالم باستفاضة يف حني مل يبحثوا جلوء املسلم إىل دار الكفر إال بإشارات متناثرة هنا 

 م مل يتصوروا أن تدور الدوائر على املسلمني ويأيت يوم يضطر فيه بعضهم لقرع األبواب الجئاً ومستجريا.وهناك، ولعله
وهذا ما دفعين إىل أن أحبث موضوع أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر، يف اإلسالم من خالل دراسة موقف 

ا يرتبط الكفر، ونظرهتا للجوء املسلم إىل دار الكفر، وم الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار
 بذلك من أحكام ومسائل.

وأعتقد أن جهات عدة حباجة إىل مثل هذه البحوث، منها السلطات التشريعية مث أن بعض الشباب املسلم الذي 
 ريعة اإلسالمية.م الشتراوده نفسه باللجوء إىل دول الكفر، حباجة ليقوموا تصرفاهتم، وجيعلوها متوافقة مع أحكا

وسأقوم يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف 
 ضوء فقه الضرورة والتيسري والتخفيف؟
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 م.2007التقرير السنوي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التقرير السنوي بتاريخ  1

 
 أهمية الدراسة

أفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف التقرير السنوي هلا: )بأن عدداً كبرياً من الالجئني يف العديد 
من البلدان غري املشمولني باتفاقيات دولية، يواجهون مصائر مقلقة وسط تزايد األخطار األمنية واخنفاض املساعدة 

 1املقدمة لالجئني. 
الدراسة يف بيان موقف الشريعة اإلسالمية من أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر، وتكمن وتكمن أمهية هذه 

أمهية الدراسة يف تزايد أعداد الالجئني يف أجزاء كثرية من العامل، مما حيتم علينا طرق هذا املوضوع وبيان احلل هلذه 
 املشكلة اإلنسانية يف ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها.

من أسباب أمهية هذه الدراسة تطور مفهوم حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل واملبادئ اليت ينادي هبا البعض من أيضاً 
أجل كرامة اإلنسان وضمان حريته وسالمته، وغمز بعض الدول واجلهات تارة، وبالتصريح تارة أخرى من كون اإلسالم 

نقدم  ينا كمسلمني إحقاق احلق والبحث يف أسرار الشريعة كيال حيفظ كرامة اإلنسان وال ينادي حبريته، مما حيتم عل
للعامل أمجع احلقيقة الناصحة، يف أن هذا الدين صاحل لكل زمان ومكان، والرد على ادعاءاهتم الزائفة والباطلة بأن 

 حقوق اإلنسان وليدة الفكر احلديث.
 إشكالية الدراسة 
 عيش أوضاعًا مضطربة نتيجة احلروب اليت تفرض عليها من دولوتكمن مشكلة املوضوع يف أن اجملتمع الكردي ي  

اجلوار وعمليات اإلبادة والقتل اجلماعي والتصفية املنتشرة يف كثري من أصقاع اجملتمع الكردي، مما أدى إىل جلوء أعداد 
 هائلة من البشر أطفااًل ونساًء وشيوخاً، للبحث عن مكان ومالذ آمن من هذه املخاطر.

كلة اللجوء أصبحت مشكلة دولية عامة، خاصة بعد ما تزايدت يف السنوات األخرية أعداد الالجئني تزايداً ومبا أن مش
جعل هذه املشكلة أكثر تعقيداً وأبعد آثاراً مما يستلزم إلقاء املزيد من الضوء عليها بياناً لألسباب وتقدمياً للمعاجلات 

 واحللول.
 ة التالية: وهنا تكمن مشكلة البحث من خالل األسئل

 ما الذي يتمتع به هؤالء الالجئني من احلقوق وفقا ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية يف دار الكفر.  -1
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 م(. 1957، حتقيق :صالح الدين املنّجد ) القاهرة: مطبعة مصر،السير الكبير شرح السرخسيالشيباين، حممد بن احلسن،2

 
 ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من قضية حقوق الالجئني، واألحكام والتعاليم اليت جاءت هبا وما هو -2

 الراجع من أقواهلم.
 أهداف الدراسة

 إىلهتدف هذه الدراسة 
 بيان احلقوق اليت يتمتع هبا الالجئون يف دار الكفر وفق الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء يف ذلك.  -1
 معرفة أقوال العلماء من قضية حقوق الالجئني يف ضوء مقاصد الشريعة والواقع املعاصر وبيان الراجع من األقوال. -2

 الدراسات السابقة
ا صلة مبوضوع هذا البحث وعلى كتابات خصصت له تتقصى آراء العلماء لقد أطلعت على املصادر واملراجع اليت هل

املتقدمني واملتأخرين مع مناقشة أقواهلم وحماولة إجياد تصور جديد لتقسيم إسالمي يف ظل النظام الدويل الراهن لذا فقد 
ستأمن ويذكرون ع ى املوجد الباحث أن كثريًا من الفقهاء اعتنوا مبوضوع اللجوء حيث يأيت يف الفقه اإلسالمي مب

 األحكام 
الواردة عليه يف دخوله يف دار اإلسالم، ويذكرون أحكاماً يف إقامة املسلم بدار الكفر، وميكن تقسيم املراجع اليت تناولت 

 هذا املوضوع إىل قسمني: 
ت باب اجلهاد ار احلرب، حتاملصادر القدمية، وهي كتب الفقه القدمية اليت عادًة ما تتناول موضوع دار اإلسالم ودأواًل: 

ويعد كتاب) السري الكبري ( حملمد بن احلسن لشيباين، أول الكتب يف هذا املوضوع وأمهها على اإلطالق، حبيث 
استوعب أصول علم العالقات الدولية واستقصى املسائل املتعلقة به فيه ومل يقتصر يف ذلك على املذهب احلنفي وإمنا 

أصحاهبا، وقد تكلم كالماً مفصالً عن دار احلرب ودار اإلسالم، والعالقات بينهما ذكر مذاهب أخرى وناقش حجج 
 2يف أوجهها املختلفة واألحكام اليت ختتلف باختالفهما. 
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 م(.1970(، 3بريوت: دار املعرفة، )طكتاب الخراج، )دط(، أبو يوسف، يعقوب، 3
 الرسالة.، )دط(. بريوت: مؤسسة أحكام أهل الذمةاجلوزية، ابن القيم،   4

 ق أبو الوفاء، ) بريوت: دار الكتب العلمية،، حتقيالرد على سير األوزاعيأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، 5
  م.1988(،  1)ط

 ه(.1406(، 1.) القاهرة: دار الفكر، )طاألحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي، علي بن حممد البصري،   6
 هـ.1415العلمية، (. )بريوت: دار الكتب 1،، ضبطه: أمحد عبد السالم، )ط، المقدماتأبو الوليد القرطيب، ابن رشد 7

 ، وهبامشه: عليش، حممد، تقريرات عليه، )دط( بريوت: دار الفكر.،حاشية على الشرح الكبير للدرديرالدسوقي 8

 
ويعد " كتاب اخلراج أليب يوسف " من املصادر املهمة املتعلقة مبوضوع هذا البحث، فهو وإن كان كتابًا يف األموال، 

الكالم عن موارد بيت املال ذكر بعض األحكام املتعلقة بدار اإلسالم ودار احلرب وطبيعة العالقات بينهما، إال أنه عند 
 . 3وذكر بعض التفاصيل املهمة يف ذلك

 4وأيضاً كتاب ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، حيث تناول فيه دخول املستأمن إىل دار اإلسالم بصورة مفصلة.
أيضًا كتاب " الرد على سري األوزاعي " أليب يوسف وهو من أهم الكتب اليت عاجلت بعض  ومن املصادر املهمة

جوانب هذا املوضوع، حيث تناول دار اإلسالم ودار احلرب باإلضافة إىل بعض األحكام اليت ختتلف باختالف الدارين 
 5وبسط الكالم يف ذلك.

من أوائل الكتب اليت تناولت بعض جوانب هذه الدراسة بعد  كما يعد كتاب اإلمام املاوردي " األحكام السلطانية " 
كتاب الشيباين، حيث قسم العامل إىل ثالثة أقسام وتوسع يف الكالم حول كل قسم منها والروابط اليت تربط كال منها 

ل املرأة بباآلخر، وقد تضمن هذا الكتاب قضايا كثرية تتعلق بالتشريعات العامة للدولة مبا يف ذلك منح اللجوء من ق
 6للكافر الذي يدخل دار اإلسالم.

ومن املصادر القيمة أيضاً كتاب ابن رشد " املقدمات " حيث حتدث فيه عن حكم دخول املسلم إىل دار الكفر، 
 7وذكر آراء العلماء  يف أحكام إقامة املسلم بدار الكفر.

لت حيث ذكر فيه أن الشريعة اإلسالمية كفومن هذه املصادر أيضاً كتاب الدسوقي " احلاشية على الشرح الكبري" 
 8للفرد حق إعطاء األمان ألي الئذ مستجري، سواء كان هذا الفرد رجاًل أو امرأة، حراً أو عبداً وجيهاً أو خسيساً.
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 م ( بريوت: لبنان مؤسسة الرسالة.1985(، ) 5، )ط  الفتاوى الهنديةاهلندي، عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين، 9

 م.1995، )القاهرة : دار السالم.)دط(، اختالف الدارين وأثره في المناكحات والمعامالتفطاين، لطفي إمساعيل،  10
 م. 1989(، 3دمشق: دار الفكر، )ط آثار الحرب في الفقه اإلسالمي،الزحيلي، وهبة،  11
 مقوق منذ والدهتم حبكم انسانيتههذه احلقوق هي جلميع البشر من رجال و نساء و اطفال و هيصاحلة لكل زمان و مكان. يستحق البشر هذه احل12 

زل عن ااملشرتكة، فهي ليست منحة هلم من اشخاص اخرين او من أي حكومة. لكون كرامة االنساهني قيمة اصيلة لكل كائن بشري، فال حيق ألحد ان يتن
ألفراد مسئولية احرتام و محاية حقوق اآلخرين هذا احلق كما و ال جيوز ألي احد أن يصادره منه. تفرض "حقوق اإلنسان" على احلكومات و املؤسسات و ا

 .مدخل حلقوق اإلنسان

 
 ومن املصادر أيضا كتاب " الفتاوى اهلندية " حيث ذكر فيه آراء الفقهاء يف املدة اليت يسمح لالجئ بالبقاء خالهلا يف

أقاليم الدولة اإلسالمية، إىل أنه ال ينبغي السماح ملن دخل دار اإلسالم بأمان أن ميكث فيها أكثر من سنة كاملة.فإن 
 9مكث سنة فقد ذهب احلنفية إىل وجوب اجلزية عليه ومنعه من العودة إىل دار احلرب ألنه صار ذمياً.

 بينها: وهناك دراسات معاصرة تناولت هذا املوضوع، ومن ثانياً: 
ليعة الكتب "، وهو يف طاختالف الدارين وأثره في المناكحات والمعامالتكتاب الدكتور إمساعيل لطفي فطاين" 

املعاصرة اليت تناولت هذا املوضوع، حيث ذكر بتوسع تعريفات العلماء لكل من الدارين وأقسام كل منهما مع ذكر 
جرة واإلقامة ملواطين كل من الدارين يف األخرى باإلضافة إىل أدلة فقهاء املذاهب ومناقشتها، كما يذكر كل من اهل

والبحث الذي بني    10احلديث املفصل عن األحكام اليت ختتلف باختالف الدارين خاصة منها ما يتعلق باملستأمن.
 أيدينا يتعلق بأحكام الالجئني يف دار الكفر وحقوق الالجئني يف دارهم.

ملوضوع أيضًا الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه "آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي وممن تطرق إىل بعض مباحث هذا ا
".حيث ناقش  قضايا هامة هلا تعلق وثيق بدار احلرب ودار اإلسالم، وذكر أن األصل أن الدنيا كلها دار واحدة وأن 

أيضا هذا الكتاب خمتلف عن حبثنا يتحدث  11التقسيم إىل دار اإلسالم ودار احلرب كان أمراً عارضاً وال يكون تشريعاً.
 عن حقوق الالجئني يف دار الكفر وآراء الفقهاء يف ذلك.

أيضاً كتاب "حقوق اإلنسان  جمموعة صكوك دولية" الصادر عن األمم املتحدة حيث ورد فيه حق الالجئ وحريته، 
 ألن حبثي يدرس حقوق الالجئ وفقا وهذا البحث هو مهم وله عالقة بالبحث لكنه خمتلف 12والتزاماته بالتفصيل.
 للشريعة اإلسالمية.

يف  لعاما ومن املراجع املهمة أيضًا كتاب عبد اهلل حممد " اللجوء يف اإلسالم " حيث أوضح فيه أن القانون الدويل
 ا اليت هتاإلسالم جزء من الفقه، وهو ال يستمد قوة اإللزام من أي مصدر أجنيب، بل من سيادة الدولة اإلسالمية وإراد
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 م(. 2006)  ، حبث مقدم إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض.اللجوء في اإلسالمحممد، عبد اهلل.  13

 .1419اجستري مالبحوث والرسائل العلمية. رسالة  ، املعهد العاملي للقضاء، منتدىأحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدوليعبد، حممد،  14

 

 
أيضا هذه الدراسة خمتلفة عن حبثنا من حيث بيان احلقوق وفقا للشريعة  13ختضع بالطبع للقانون القرآين اإلهلي.

 اإلسالمية.
إضافة إىل ما سبق فهناك كتاب أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم  للدكتور عبد الكرمي  زيدان فقد تناول فيه 

كما حتدث عن واجباته أمام الدولة اإلسالمية يف مسألة اجلزية واخلراج والعشور. وأيضاً ذكر حقوق وواجبات املستأمن  
 أحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام.

ومن الرسائل العلمية أيضا رسالة الدكتوراه، حملمد بن عبد، بعنوان: أحكام اللجوء يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، 
 14قارنة، حيث حتدث فيه عن امللجأ الديين، وامللجأ اإلقليمي، والدبلوماسي.دراسة م

 منهج الدراسة
لقد هنج الباحث يف دراسته منهجاً ثابتاً فاستهل باستعراض آراء املذاهب الفقهية املختلفة يف املسألة، مع عرض أدلة  

ة التشريع اإلسالمي الستنباط احلكم املتوافق مع أصالكل فريق، مث ناقش الدليل حماوالً التوفيق أو الرتجيح بينها وصوالً 
 وروح العصر الذي نعيشه.

وقد حاول الباحث ما استطاع إىل ذلك سبياًل، أن تكون عباراته فقهية واعتمد الباحث املنهج االستقرائي وقام برتمجة 
يوثق من  ت، وحرص يف كل ذلك أنموجزة لغالبية الذين ذكروا يف النص، كما قام بتخريج األحاديث واآلثار اليت ورد

حيث  املنهج الوصفيو املصادر األصلية املعتربة، وأيضاً يلجأ إىل االستئناس باملراجع احلديثة مبا حيقق أكرب فائدة ممكنة. 
فياُ بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرّب عنها كيما فأن أول خطوة يقوم هبا هي وصف هذه الظاهرة، يعتمد الباحث على ظاهرة 

فالباحث يصف الظاهرة اليت يريد دراستها وجيمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها حىت يتمكن وتوضيح خصائصها، 
من اإلملام بكل ما يدور وما يؤثر بالظاهرة املدروسة من مجيع اجلوانب فاألسلوب الوصفي أمنا يعتمد على دراسة الواقع 

 عبري الكمي والكيفي للظاهرة املوصوفة.ووصفه، والت
واملنهج التحليلي: وذلك بدراسة النصوص الواردة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي إضافة إىل نصوص   

 االتفاقيات الدولية حول املوضوع دراسة حتليلية وبيان معانيها وأبعادها، ومدى موافقة العلماء وخمالفتهم هلا، 
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على عناصرها ودواخلها بغية إعادهتا إىل مرتكزها، واحلصول على احلل األمثل من الشريعة هبدف الوقوف 
 اإلسالمية للقضايا املعاصرة.

وإين أعرتف بقلة بضاعيت يف العلم، وأن ما قمت به ما هو إال خطوة على طريق حتصيل العلم الشرعي، وحسيب أن 
 اً، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول واهلل ويل التوفيق.يكون عملي خالصاً هلل وأن يتقبله مين قبواًل حسن

ولقد هنج الباحث يف دراسته املنهج اإلستقرائي يف رصد املعلومات ذات الصلة باملوضوع، مث حللها حتليالً دقيقاً وفق  
 املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية.

 المبحث األول
 التمهيدي 

 محتويات البحث
ملخص البحث 

 2...........بالعريب.........................................................................
 2 .....ملخص البحث باالجنليزية.............................................................

 2.......................................الكلمات الداللية للبحث............................
 4 ..................مقدمة البحث...........................................................

 4.......أمهية البحث........................................................................
 5 .......البحث....................................................................إشكالية 

 5 ..........أهداف البحث..................................................................
 6 ................................الدراسات السابقة.........................................
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)دط(. بريوت: دار صادر للطباعة  لسان العربم(.1900ابن منظور،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي بن امحد.) ،لسان العربابن منظور، 15

 .270، ص3جوالنشر.

 .1152ص.لسان العربابن منظور، ،لسان العربابن منظور، 16

 
 المبحث الثاني

 أحكام شرعية تتعلق بالالجئين في دار الكفر في الشريعة اإلسالمية
 11. ........................ املطلب األول: حكم اللجوء ألجل الفرار بالنفسفي الشريعة اإلسالمية

 12. .................. املطلب الثاين: حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه يف الشريعة اإلسالمية
 14..............املطلب الثالث:  حكم اللجوء ألجل طلب العلم يف الشريعة اإلسالمية...........

    15املطلب الرابع: حكم اللجوء ألجل الفرار باملال أو ألجل التجارة يف الشريعة اإلسالمية...........
 17......................اخلامتة.............................................................

 18...................................املصادر واملراجع.......................................
 المبحث الثاني

 أحكام شرعية تتعلق بالالجئين في دار الكفر
 في الشريعة اإلسالمية
 ربعة مطالبويتضمن هذا املبحث أ

 الكلمات الداللية للبحث
 قولك مصدر احلكممصدر قولك: حكم بينهم حيكم حكما، إذا قضى  احلكم : اجلوهري األحكام : مجع حكم. قال

 15. عليه وحكم له، حكًما قضى أي: حَيُْكُم، بينهم َحَكمَ 
اعتضدت إىل فالن أي استندت إليه و  اللجوء يف اللغة: مشتق من جلأ، يقال: جلأ إىل الشيء أو املكان، ويقال: جلأتو

به، وجلأت من فالن، إذا عدلت عنه إىل غريه، وكأن اللجوء هبذا املع ى إشارة إىل اخلروج واالنفراد، يقال: جلأ من 
 16القوم: أي: انفرد عنهم وخرج عن زمرهتم إىل غريهم، فكأنه حتصن منهم، وأجلأه إىل الشيء: أي: اضطره إليه.
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 .6سورةالتوبة، اآلية، رقم:17
 .1/723جلسان العرب،ابن منظور، 18
 .125سورةالبقرة، اآلية،رقم: 19
 .1780، رقم:1/498(، عيسى البايب احلليب،(ج1حققه: حممدفؤادعبدالباقي،)ط، الجامع الصحيح، أخرجه مسلم، أبو احلسن، ابن احلجاج20
 .6/4616جلسان العرب،ابن منظور، 21
 .8رقم:سورةاحلشر، اآلية، 22
 .1/96م(،  ج1981(، 5،)بريوت: مؤسسةا لرسالة، )ط، فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف23

 
ومصطلح اللجوء مل يرد صراحة يف القرآن الكرمي، ولكن يوجد له ما مياثله: كاالستجارة، واملستأمن، واهلجرة، وابن 

 السبيل، لذلك فقد رأيت أن أتعرض لتعريف هذه املصطلحات 
َأِجْرهُ َحىت ى َيْسَمَع  َك فَ وهي من استجار: أي: طلب األمن، قال تعاىل: }وِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجارَ _ االستجارة: 

 17َكاَلَم الل ىِه مُث ى أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن ـىُهْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلُموَن..{.
واجلار واجملري: هو الذي مينعك وجيريك، يقال: استجاره من فالن أي: أجاره منه، ويقال أيضاً: أجاره اهلل من العذاب: 

 18أي: أنقذه.
و طالب األمن، وهو من دخل البيت احلرام حمتميًا به، وقد عرفت الشريعة اإلسالمية هذه احلصانة، ه_المستأمن: 

ُذوا ِمْن ودّل على ذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة، قال اهلل تعاىل:}َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلن ىاِس َوأَْمًنا وَ  اخت ِى
 19ِع السُُّجوِد {.لًّى َوَعِهْدنَا ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن َطهِّرَا بـَْييِتَ لِلط ىائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّك ى َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمصَ 

وجه الداللة: أن من دخل البيت احلرام الجئاً إليه فهو آمن، ودليل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: من دخل املسجد 
 20ومن دخل بيت أيب سفيان؛ فهو آمن، ومن ألقى سالحه؛ فهو آمن، ومن أغلق بابه؛ فهو آمن ". احلرام؛ فهو آمن،

 21أصل اهلجرة عند العرب، خروج أهل البادية إىل املدينة، أو اخلروج من أرض إىل أرض أخرى._الهجرة: 
الدين،  د يف بداية ظهور هذاوقد تعرض املسلمون األوائل من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم إىل العداوة واالضطها

األمر الذي دعاهم للهجرة إىل احلبشة، كما هاجر صلى اهلل عليه وسلم فيما بعد إىل املدينة املنورة قال تعاىل حكاية 
ل ىِه َوِرْضَوانًا َويـَْنُصُروَن الل ىَه َوَرُسولَهُ لعن ذلك: } لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن ال ىِذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل ِمَن ا

 22أُولَِئَك ُهُم الص ىاِدُقوَن {.
هو املسافر الذي انقطع به الطريق، فأراد الرجوع إىل بلده، فلم جيد ما يتبلغ به، فله من الصدقات  _ابن السبيل: 

 23وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه الذي جاوز بلداً إىل آخر.، نصيب
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( 1960-1959)بريوت: )دط(،  معجم فقه اللغة، الشيخ أمحد رضا، 298، ص4م،( م1955)بريوت: )دط(،  لسان العرب،ابن منظور، حممد، 24
 .470،ص2م

 .212ص 3م( ج1900ط(، )القاهرة: )د تاج العروس،الزبيدي، حممد بن حممد،  25
 .9سورة احلشر، اآلية، رقم:  26
 .303م(، ص1988)بريوت: دار النفائس، )دط(، المعجم الوسيط، حممد، معروف حممد،  27
 4هـ(، ج1415(، 2، حتقيق: عادل عبد املوجود، ) النجف: املطبعة النعمانية )طحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، حممد األمني،28
 166ص

 

 مع ى الدار يف اللغة: ورد لفظ الدار يف اللغة ملعان متعددة منها.

 24احملل: أي ما جيمع البناء والساحة واملنزل املسكون.  -أ

 املوضع الذي حيل فيه القوم، واحمللة تسكنها القبيلة. -ب

 الدارة: أرض سهلة حتيط هبا اجلبال، وهي أخص من الدار. -ج

 زة عامرة أو غامرة.البلد: قطعة من األرض مستحي -د

وأطلق على 25القبيلة،كقوهلم: مرت بنا دار فالن، وهبذا املع ى فسر احلديث )ما بقيت دار إال بين فيها مسجد(.  -ه
 املدينة املنورة كلمة )الدار(يف قوله تعاىل

ميَان {. اَر َواإْلِ  26}َوال ىِذيَن تـَبَـو ىُءوا الد ى

 : معنى الدار في االصطالح

الدار يف اصطالح الفقهاء على التعريفات اللغوية السابقة الذكر، فالدار عندهم هي: املكان الذي تقيم ينبين تعريف 
 27فيه جمموعة من الناس، ودار اإلسالم: بالد املسلمني ودار احلرب: بالد العدو.

 28قال ابن عابدين: "املراد بالدار اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفر ".
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 .3/350، جالجامع؛ القرطيب، 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  29
 .29سورة النساء،اآلية، رقم: 30
 .5/157ج الجامع،القرطيب،  31
 .30سورة النساء، اآلية، رقم: 32
 29سورة النساء، اآلية، رقم:  33

 

 المطلب األول 
 حكم اللجوء ألجل الفرار بالنفس

 في الشريعة اإلسالمية
من خاف على نفسه من اهلالك أو على بدنه من األذى، وجب عليه اللجوء إىل مكان أو بلد يؤمن فيه على نفسه 

 ، وذلك لألدلة اآلتية: 29
 30_قوله تعاىل: }َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإن ى الل ىَه َكاَن ِبُكْم َرِحيما{.

فقد هنى اهلل تعاىل هني حترمي أن يقتل اإلنسان نفسه، وذلك بأن يعرضها لألذى الذي يؤدي إىل هالكه، أو أن حيمل 
 31نفسه على الغرر املؤدي إىل التلف، أو أن يقوم بقتل نفسه انتحاراً يف حالة ضجر أو غضب.

 وغريها من احلاالت املشاهبة، ومنها اليأس بالنفس حىت اهلالك. 
وعلى هذا الدليل يكون اللجوء ألجل الفرار بالنفس واجبًا ألن التعرض للهالك غي غري اجلهاد يف سبيل اهلل حرام، 

 هلذا قال اهلل تعاىل يف اآلية اليت بعدها: 
 32.}َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى الل ىِه َيِسريًا{

واستشهد عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنه هبذه اآلية حني كان جنباً فخاف من استعمال املاء البارد فتيمم وصلى 
 33بالناس، فلما سأله النيب صلى اهلل عليه وسلم قال تذكرت قول اهلل تعاىل: } َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم {.

 ن تقريراً.فلم ينكر عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فكا
 إن موسى عليه السالم حني علم أن مجاعة يبحثون عنه ليقتلوه هرب من مصر كما جاء يف قوله تعاىل: -

نَي، ِإينِّ َلَك ِمَن الن ىاِصحِ  }  وَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى ِإن ى اْلَمأَلَ يَْأمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخرُجْ 
َها َخائًِفا يـَتَـَرق ىُب قَاَل َربِّ جَنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظ ىاِلِمنَي،  َوَلم ىا تـََوج ىَه تِْلَقاَء َمْديَ    قَاَل َعَسى َريبِّ َأْن يـَْهِدَييِن َسَواءَ نَ َفَخرََج ِمنـْ
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 .22-20سورة القصص، اآلية، رقم: 34
 .(، القاهرة: دار احلديث،2)ط الجامع ألحكام القرآن القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري،؛ 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  35
الكشاف عن حقائق غوامض ه( 538. الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري جار اهلل املتوىف ) 5/344م(،ج1996هــ، 1416)

 .1/426ه، ج1407، دار الكتب العريب بريوت 3ط التنزيل،
 .99سورة النساء، اآلية، رقم:  36
 .5/344، جالجامع؛ القرطيب، 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  37
 .100سورة النساء، اآلية، رقم: 38

 
فلجأ إىل مْدَيَن حيث نيب اهلل شعيب عليه السالم، فمكث عنده وتزوج بنته كما أخربت به اآليات اليت  34الس ىِبيِل {.

 بعدها، إىل أن رجع نبياً إىل مصر ورسواًل إىل بين إسرائيل وفرعون وملئه.
 المطلب الثاني 

 حكم لجوء المسلمين ألجل الهرب بدينه
 في الشريعة اإلسالمية

ال يؤمن فيه على دينه وخياف أن يفتنت فيه وجب عليه اهلروب واللجوء إىل بلد آخر يؤمن  من كان يف أرض أو بلد
 ، لقوله تعاىل: 35فيه على دينه وال يفتنت فيه، إال إذا كان معذوراً بعذر مينعه من ذلك

ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأمَلْ َتُكْن  قَاُلوا ُكن ىا}ِإن ى ال ىِذيَن تـََوف ىاُهُم اْلَماَلِئَكةُ ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم -
ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء  أَْرُض الل ىِه َواِسَعةً فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهن ىُم َوَساَءْت َمِصريًا،  ِإال ى اْلُمْسَتْضَعِفنيَ 

 36ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبياًل {. َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعونَ 
وجه الداللة: أن اهلل تعاىل يوبخ يوم القيامة الذين افتتنوا يف دينهم فلم يهاجروا ومل يهربوا بدينهم حىت ماتوا، وحني 

ن ااعتذروا بأهنم كانوا مستضعفني مل تكن هلم حيلة للتخلص من االفتتان، احتج عليهم بأنه كانت أرض اهلل واسعة فك
بإمكاهنم اهلجرة فيها من أرضهم إىل أرض آخر أمينة، وذلك باستثناء املعذورين لصغر أو مرض أو غري ذلك مما جيعله 

 37ال يستطيع اهلجرة.
ِه ُمَهاِجرًا ِإىَل تِ وقوله تعاىل: }َوَمْن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل الل ىِه جيَِْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بـَيْ -

 38الل ىِه َوَرُسولِِه مُث ى يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى الل ىِه وََكاَن الل ىُه َغُفورًا َرِحيًما {.
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 .5/348(، ج2)ط الجامع ألحكام القرآن.القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري39
 .1/426، جالكشافالزخمشري،  40
 .5/348القرطيب، ج 41
 .8،بالط،  صاللجوء السياسي واإلنساني في الفقه اإلسالمي الباليساين، أمحد حممد، 42
 .56سورة العنكبوت، اآلية، رقم: 43
 .3/347جالكشاف،الزخمشري،  44
، وقال حديث 14/137، احلديث، باب العلمالقاهرة: دار  (،، حتقيق: شاكر، وعبد الباقي، وعوض، )دطالسنن.الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى 45

 حسن.

 
ملتحّول افقد بينت هذه اآلية أن من يهاجر فاراً بدينه يف سبيل اهلل تعاىل باللجوء إىل أرض أخرى، جيد فيما هاجر إليه 

 40، أي املكان الذي يتحول فيه ويذهب إليه، ويفارق الذين عادوا دينه رغم أنفسهم.39واملذهب
كما أنه جيد سعة يف الرزق إذ يفتح اهلل تعاىل عليه يف األمان والرزق، بدليل قوله تعاىل: َ}واِسَعٌة{أي جيد سعة يف 

 41ر هلمومه وفكره وغري ذلك من وجوه الفرج.الرزق والبالد، وسعة من الضاللة إىل اهلدى، واتساع الصد
 42فهو دليل على وجوب جلوء املسلم الذي يفتنت يف دينه إىل بلد أو مكان يكون فيه حراً يف ممارسة دينه وعبادة ربه.

 43وقوله تعاىل: }يَا ِعَباِدَي ال ىِذيَن َآَمُنوا ِإن ى أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإي ىاَي فَاْعُبُدوِن {.
ملؤمن إذا مل يتسهل له العبادة يف البلد الذي هو فيه ومل يتمش له أمر دينه كما جيب، فليهاجر إىل بلد يقدر معناه أن ا

 44أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن خشوعاً.
 المطلب الثالث

 حكم اللجوء ألجل طلب العلم
 في الشريعة اإلسالمية

اللجوء إىل بلد أو قوم ألجل طلب العلم فرض كفاية يف اإلسالم، يف كل علم نافع، وذلك إذا مل يتوفر ذلك العلم يف 
 بلده وذلك لألدلة اآلتية: 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " من سلك طريًقا يلتمس فيه علماً سّهل  -
 وسلوك الطريق يشمل السفر ألجل احلصول على العلم يف بلد آخر غري بلده. 45جلّنة". اهلل له طريقاً إىل ا
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 مرجع سابق، وقال حديث حسن غريب. 46
 فتح الباري، م(،1900العسقالين، ابن حجر، العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل امحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن امحد بن حجر. ) 47

 . 1/175ج، بريوت: لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 ،3/350فما بعدها؛ القرطيب، اجلامع، ج 14/103، جالحاوي الكبيراملاوردي،  48
 .162صالبيارق. (، دار 1، )ط30، صاللجوء السياسي في اإلسالم لحسام محمد  م(،1997سعد، حسام حممد. ) سباط، 49

 .148العربية للعلوم األمنية.صجامعة نايف رياض: (، ال 1)ط .حقوق الالجئين بين الشريعة والقانونهـ(، 1428) .السعوي، عبد العزيز بن حممد عبداهلل 50

 
_ وعن أنس ابن مالك مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  " من خرج يف طلب العلم 

 46فهو يف سبيل اهلل حىت يرجع ".
اً له يف هو واجب باالتفاق وتشبيه طلب العلم باجلهاد يكون تشبيهوجه الداللة: أن مع ى يف ))سبيل اهلل (( اجلهاد و 

 احلكم أيضاً.
_ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن الناس لكم تبع وإن رجااًل يأتونكم 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعنه أيضًا 47من أقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريًا ".
 48قال: " يأتيكم رجال من قبل املشرق يتعلمون، فإذا جاؤوكم فاستوصوا هبم خرياً ".

فهذا يدل على مشروعية قبول الالجئني يف بالد اإلسالم لطلب العلم ووجوب حسن التعامل معهم.  وبناء على ما   
 ة: الكفر ويقيم هبا إال لضرورة تتمثل يف إحدى احلاالت التاليسبق أرى أنه من األسلم أن ال يسافر املسلم إىل دور 

 العالج الطيب، إذا تعذر يف بالد املسلمني.-1 
 التخصص العلمي يف جمال حيتاجه املسلمون.-2
 التجارة مبا حيقق مصاحل املسلمني.-3
 49العمل يف سفارة إسالمية أو بعثة قنصلية، أو أي وظيفة تستوجب فرداً مسلماً.-4
 املشاركة يف مؤمتر أو حلقة علمية أو معرض دويل فيه حتصيل منفعة للمسلمني.-5
 الرحلة السياحية بنية التعرف على املعامل اجلغرافية واحلضارية، ضمن جمموعة إسالمية يأمن فيها املرء على نفسه.-6
هلا على يؤمن املسلم من خال نشر الدعوة اإلسالمية وتبليغ الرسالة احملمدية. على أن تكون هناك ضمانات كافية-7

واللجوء  50دينه ونفسه وماله وأهله وعرضه وأن يعزم أن يعود إىل دار اإلسالم فور انتهائه من حتقيق ما هاجر ألجله.
 السياسي: هو مفهوم قضائي قدمي يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعّرض لالضطهاد بسبب آرائه السياسية أو املعتقدات 
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  ar.wikipedia.org.2006تشرين الثاين )نوفمرب(  2اللجوء_حق51
 .141،احلديث رقم:1/124صحيح الجامع، ؛ مسلم، 2348، احلديث رقم:2/877، جصحيح الجامعمتفق عليه، البخاري،  52

 
 عن آراءه. ،أو بلد أجنيب الفرصة له للتعبريسيادةالدينية يف بلده واليت قد تكون حممية من قبل سلطة أخرى ذات 

من السكان إىل  لتدفق اهلائل، والذي يتعامل مع اوقانون الالجئني احلديثوينبغي عدم اخللط بني اللجوء السياسي 
 البلدان األخرى، 

 ويقّدم يف كل حالة على حدة. اللجوء هو حق خيتص باهتمامات األفراد، فحق
يكفل لكل شخص ينتابه خوفاً أكيداً بتعرضه لالضطهاد حق اللجوء السياسي إىل بلد يستشعر فيه األمان. وفقاً 

 هذا احلق بطرق متعددة، منها ما يلي:آلليات حقوق اإلنسان الدولية، قد يتم انتهاك 
عدم توفري التسهيالت الالزمة اليت متكن األشخاص من طلب اللجوء السياسي )مبا فيها املرتمجني وفيق عمل مدرب 

 بشكل صحيح، خيتص بشؤون اهلجرة(؛ 

 عدم إعطاء االهتمام املناسب لطلبات اللجوء السياسي؛

 51خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة غري اإلنسانية أو العقاب املهني. نفي األشخاص إىل بلدان قد يواجهون فيها
 المطلب الرابع

 حكم اللجوء ألجل الفرار بالمال أو ألجل التجارة
 في الشريعة اإلسالمية

إن حرمة مال املسلم كحرمة دمه ملا رواه عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " من قتل دون 
وقد يتعذر املعاش أو احملافظة على املال يف بلد مع اإلقامة فيه فيخرج يف طلبه إىل بلد آخر، وقد  52فهو شهيد"ماله 

ال يستطيع التجارة يف بلده فيلجأ إىل بلد آخر ألجله....وحكم ذلك أنه إن مل يستطع احملافظة على معاشه يف بلده 
لك فهو و حيصل فيه على معيشته، وفيما عدا ذأو تعذر معاشه فيها وجب عليه اللجوء إىل بلد حيفظ فيه ماله أ

 مباح. وذلك لألدلة اآلتية: 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
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 .198سورة البقرة، اآلية،رقم: 53
 .1/98، ) املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم،(،جأضواء البيان في إيضاح القران بالقرانني، الشنقيطي،حممد األم 54
 .20سورة املزمل،اآلية، رقم: 55
هـ(، 1425) .م، ابن كثري، احلافظ بن كثري2002ه/ 1422، دار طيبة تفسير القران العظيمابن كثري، امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 56

(. الرياض: دار 1قطب.و )طحممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل العجماوي، علي أمحد أمحد عبد الباقي، حسن عباس حتقيق: كل من مصطفى السيد 
 .14/172الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. جعامل 

 .10سورة اجلمعة، اآلية، رقم: 57
 .15/350ج الجامع،القرطيب،  58

 
 53قوله تعاىل: } لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم....{.-1

 54والفضل هنا التجارة وكسب املعاش.
 55يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل الل ىِه...{.قوله تعاىل: } َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض -2

 56أي يسافرون ألجل التجارة وكسب املعاش.
ريًا َلَعل ىُكْم تـُْفِلُحوَن ثِ وقوله تعاىل: } فَِإَذا ُقِضَيِت الص ىاَلُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل الل ىِه َواذُْكُروا الل ىَه كَ -3

.}57 
 58نتشار يف األرض يشمل السفر له واللجوء إىل مكان جيد فيه معاشه.وجه الداللة أن اال
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 الخاتمة

وء الشريعة اإلسالمية أحكام شرعية تتعلق بالالجئني يف دار الكفر يف ض يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف قمت
 فرار بالنفس، وحكم اللجوء ألجل ال ،حكم جلوء املسلمني ألجل اهلرب بدينه" منها فقه الضرورة والتيسري والتخفيف

فقهية ، فأستهل باستعراض آراء الحكم اللجوء ألجل الفرار باملال أو ألجل التجارة، وحكم اللجوء ألجل طلب العلمو 
يف املسألة، مع عرض أدلة كل فريق، مث ناقش الدليل حماواًل التوفيق والرتجيح بينهما ووصواًل الستنباط احلكم املتوافق 

الة التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحث أن يكون عباراته فقهية، وقام برتمجة موجزة مع إص
لغالبية الذين ذكروا يف النص، وحرث يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة، واستعمال املصادر احلديثة مبا 

 حيقق أكرب فائدة ممكنة.

أن فقهاء الشريعة األسالمية ذهبوا إىل وجوب جلوء املسلم الذي إىل نتائج من أمهها توصل الباحث خالل الدراسة 
يفتنت يف دينه إىل بلد أو مكان يكون فيه حراً يف ممارسة دينه وعبادة ربه، وأن اللجوء إىل بلد أو قوم ألجل طلب العلم 

 فرض كفاية يف اإلسالم.
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 ، غري مطبوع.اللجوء السياسي واإلنساني في الفقه اإلسالمي. _ الباليساين، أمحد حممد1
)دط(، بريوت:  صحيح البخاريم(، 1994) ._ البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية2
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 ، وقال حديث حسن.14/137باب العلم، 
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، وهبامشه: عليش، حممد، تقريرات عليه، )دط( بريوت: دار الكبير للدردير، حاشية على الشرح الدسوقي _7
 الفكر.

 .ه1407، 3، الناشر: دار الكتب العريب بريوت، طالكشافالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،   _8
(، الرياض:  1)ط .نحقوق الالجئين بين الشريعة والقانو هـ(، 1428) ._ السعوي، عبد العزيز بن حممد عبد اهلل9

 العربية للعلوم األمنية.جامعة نايف 
 كم(.، ) املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلأضواء البيان في إيضاح القران بالقران_ الشنقيطي،حممد األمني، 10
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 م(.1957مصر،
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 بريوت: لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. اإلصابة في تمييز الصحابة،
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 القاهرة: دار احلديث.
م ( بريوت: لبنان 1985(، ) 5، )ط  الفتاوى الهندية_ اهلندي، عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين، 15

 مؤسسة الرسالة.

معوض، ، وهو شرح خمتصر املزين، حتقيق: عليالكبيرالحاوي  هــ(،1414) .سن، علي بن حممداملاوردي، أبو احل_ 16
 العلمية.(، بريوت: دار الكتب 1عادل عبد املوجود، ) ط

 .ar.wikipedia.org .2006تشرين الثاين )نوفمرب(  2اللجوء__ حق17

بداية المجتهد م(. ) 2002القرطيب األندلسي، ) ابن رشد، أبو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن رشد _ 18
 (، بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.ونهاية المقتصد

(، الناشر: دار 1، )طاللجوء السياسي في اإلسالم لحسام محمد م(،1997سعد، حسام حممد. ) _ سباط،19
 البيارق.

 ، املعهد العاملي للقضاء، منتدى البحوثوالقانون الدوليأحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي _ عبد، حممد، 20
 .1419ماجستري والرسائل العلمية. رسالة 

، ، )القاهرة : دار السالم.)دط(اختالف الدارين وأثره في المناكحات والمعامالتفطاين، لطفي إمساعيل، _ 21
 م.1995
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 م(.

)دط(، بريوت: دار  صحيح مسلمم(، 1994_ مسلم، أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري. )24
 _ 25الكتب العلمية للنشر والتوزيع.

م(. 1900، ابن منظور،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي بن امحد.)لسان العرب_ ابن منظور، 26
 )دط(. بريوت: دار صادر للطباعة والنشر. لسان العرب

 م(.1970(، 3بريوت: دار املعرفة، )طكتاب الخراج، )دط(، _ أبو يوسف، يعقوب، 27
 مية،، حتقيق أبو الوفاء، ) بريوت: دار الكتب العلالرد على سير األوزاعي_ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، 28
 م.1988(،  1)ط
 
 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث جلة م 
 التخصصية

م.2015 متوز، يوليو، 1، اجمللد 2عدد ال  
 

 

  الحكمة من تنوع أساليب القرآن في خطاب غير المسلمين
 زوراب إبراهيم مولود
 جامعة كويه/ العراق

zorablak@hotmail.com 

 
 م                                                                                                                     2015 - هـ 1436

 

 

 

 

 

e-ISSN: 2289-9065 

 
THE WISDOM OF THE DIVERSITY OF THE METHODS OF THE KORAN 
                        IN THE SPEECH OF NON-MUSLIM

mailto:zorablak@hotmail.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 111 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received  18/4/2015 

Received in revised form 20/5/2015 

Accepted 1/7/2015 
Available online 15/7/2015 

 

Keywords: 
Insert keywords for your paper 

 

 

 

                ABSTRACT 

 

This research aims statement at the wisdom of the types of Qur’anic styles of 

discourse with non-Muslims. The research tried to answer the question about the 

types of Quranic styles by which Allah, The Almighty, The Almighty addresses 

non-Muslims, and what is the wisdom behind the diversity of Qur’anic styles in 

addressing non-Muslims. Therefore, the researcher studied, induced and analysed 

the styles by which Allah, The Almighty addresses non-Muslims in the holy 

Quran, and extrapolated meanings from their diversity. The researcher reached a 

number of valuable findings; one of the most important is the wisdom behind the 

diversity of Quranic styles in addressing non-Muslims, to enter the largest number 

of people to this religion values. 
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 ملخص ال

حاول  األساليب القرآنية اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني، وقد بيان احلكمة من تنوعيتطرق هذا البحث إىل 
ما احلكمة من و البحث اإلجابة على استفسار ما أنواع األساليب القرآنية اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني؟ 

 تعاىل هبا تلك األساليب اليت خاطب اهلل بيان؟ لذلك قام الباحث تنوع األساليب القرآنية يف خاطب غري املسلمني
ة، غري املسلمني يف القرآن، واستقرائها وحتليلها، واستنباط املعاين يف تنوعها، فتوصل البحث إىل مجلة من النتائج القيم

 طاب غري املسلمني. حيث كان احلكمة من تنوعها أن اهللواليت كان من أمهها احلكمة من تنوع أساليب القرآن يف خ
 بحانه وتعاىل راعى طبائع كل صنف من الناس من أجل دخول أكرب عدد من الناس إىل هذا الدين القيم.س

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 113 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 المقدمة
 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وجعله ناطقاً، وخاطب عقله مبا يفهم ليكون مكلفاً, والصالة والسالم على خري خلقه 
 وصحبه واملسلمني أمجعني إىل يوم حساهبم.حممد الذي أرسل للناس كّلهم, وعلى آله 

 أّما بعد!  
فإّن القرآن الكرمي هو منهج ودستور حلياة اإلنسان دون متييز بني شعوبه وقبائله، لذلك توجه خطابه بأرقى األساليب  

ناس خمتلفون لوأنفع املضامني إىل أرقى خملوق وهو اإلنسان، وخطاب اهلل سبحانه وتعاىل يتنوع بتنوع املخاطبني؛ ألن ا
يف العقائد واألديان، فهناك املسلمني وأهل الكتاب واملشركني، فراعى العليم اخلبري ذلك االختالف، وخاطبهم بأنواع 

يُف اخْلَب ري{ ]امللك: }َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّط   خمتلفة من األساليب وفق ما تقتضيه حكمته وإرادته، قال تعاىل:
١٤.] 

والذي يتناوله هذا البحث هو احلكمة من تنوع تلك األساليب اليت خاطب هبا اهلل تعاىل غري املسلمني أي املشركني  
وأهل الكتاب وما يتفرع منهما، ألن قصد اخلالق من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية وباألخص القرآن الكرمي 

هم إن اهلل سبحانه وتعاىل خاطب الناس بكل أصنافه وأطيافه، علإمنا هلداية الناس إىل طريق احلق والرشاد، لذلك ف
يرجعوا إىل الصواب، وخيرجوا من الظلمات إىل النور، وهلذا جند إن اخلطاب القرآين تنوعت أساليبه، فهومل خياطب 

ك لاملشركني وأهل الكتاب بأسلوب واحد، كأن خياطبهم فقط بأسلوب الرتهيب، أو الرتغيب مثاًل؛ بل تنوعت ت
ْكَمته، فتارة خياطبهم بأسلوب بالغي، وتارة بأسلوب احلوار واجلدال والفكر،   أساليب حسب ما تقتضيت إرادة اهلل وح 

اطبهم بأسلوب وأحياناً آخرى خي أو خياطبهم بأسلوب التحدي والتعجيز، أو خياطبهم بأسلوب القصصي ألخذ العربة.
 يف أساليبه، وهذا التنوع حبسب طبيعة املخاطبني وعللهم. ولذلك نرى أن اخلطاب القرآين متنوع التوبيخ، 

لذلك فإن أساليب القرآن الكرمي متنوعة شاملٌة، حتيُط جبميع جوانب الدين والدنيا، من عقيدة، وشريعة، وأخالق،  
لب معا قومعامالت، وتستوعب النفس البشرية بكل كياهنا وسائر مداركها ومراكز التأثري فيها، فهو خياطب العقل وال

 وجيمع احلق واجلمال معاً، ويوجه العقول والعواطف جنباً إىل جنب الدعوة هلداية اإلنسان.
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والذي مييز هذا البحث عن غريه؛ أن الباحث سيتطرق إىل احلكمة من تنوع األساليب اليت خاطب هبا اهلل تعاىل يف 

 يف كيفية الكتاب وما يتفرع منهما، وهذه األساليب تفيدنا كيثراً القرآن غري املسلمني والذي يقصد به املشركني وأهل 
 التعامل مع غري املسلمني، وطريقة احلوار والدعوة إىل اهلل سبحانه.

 مشكلة البحث 
يقوم هذا البحث بعرض تلك األساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل تعاىل غري املسلمني من الكفار وأهل الكتاب 

خدم منها الفرد املسلم ما يناسب حال ومقام املخاَطب خصوصاً مع غري املسلمني، ومن مث احلكمة مع األمثلة، ليست
 اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني. من تنوع تلك األساليب

 البحث  أسئلة
نه وتعاىل احياول هذا البحث اإلجابة عن مجلة من األسئلة اليت تتعلق باألساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل سبح

 غري املسلمني وهي كاآليت:
 ما املقصود باخلطاب القرآين ومصطلح غري املسلمني يف القرآن؟ .1
 ما املقصود باألسلوب وما أنواعه يف اخلطاب القرآين؟ .2
 ما احلكمة من تنوع تلك األساليب على ضوء أنواع املخاطبني؟ .3

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إىل:

 رآين ومصطلح غري املسلمني يف القرآن.بيان املقصود باخلطاب الق .1
 دراسة األسلوب وبيان أنواع األساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل غري املسلمني. .2
 بيان احل َكمة يف اختالف تلك األساليب القرآنية.  .3

 أهمية البحث وسبب اختياره
تكمن أمهية هذا البحث يف أن القرآن الكرمي هو املصدر األساس يف خطاب املكلفني حيث ننطلق منه يف خماطبة 
الناس، وباخلصوص اخلطاب املّوجه لغري املسلمني، وأساليب هذا اخلطاب يساعدنا على فهم بعضنا البعض على 

 اطنة والرابطة ذي يسع املسلمني وغريهم يف إطار املو أحسن وجه ومتكننا من التعايش والتحاور يف ظل اجملتمع املسلم ال
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أمثلة تطبيقة يف ذلك بل على مدار التاريخ  اإلنسانية، ويف حدود احرتام شريعة اهلل. ولنا يف سرية رسول اهلل 

 اإلسالمي.
، الذي ميوسبب اختيار هذا املوضوع هو الكشف عن احلكمة من تنوع أساليب خطاب غري املسلمني يف القرآن الكر 

 هو كالم اهلل املعجز الذي أنزله منهجاً للحياة. 
 حدود البحث

يتناول هذا البحث بيان أنواع األساليب القرآنية يف خطاب غري املسلمني، واحلكمة من تنوعه، وسريكز على صنفي 
 الكفار وأهل الكتاب وما يندرج حتتها، مع إيراد مناذج هلذه األساليب.  

 منهج البحث
 يتبعه الباحث الستقراء األساليب املتنوعة يف آيات القرآن الكرمي، وكتب التفاسري إلستقرائي:المنهج ا .1

 والبالغة.
 : يتبعه الباحث لتحيليل تلك األساليب املتنوعة ودراستها.المنهج التحليلي .2
ء : يتبعه الباحث الستنباط املعاين يف تنوع أساليب اخلطاب لغري املسلمني على ضو اإلستنباطي المنهج .3

 القرآن الكرمي وكتب التفاسري والبالغة. 
 المبحث األول

 التعريف بالمصطلحات
 يف بأهم املصطلحات يف هذا البحث:يتناول هذا املبحث التعر 

 األول المطلب
  واصطالحا   لغة األسلوب

لسَّْطر لحتمل هذه الكلمة الكثري من املعاين، لذلك فهو متنوع االستعمال، فاألسلوب: يقال : األسلوب لغة
، واألسلوب الطّريق املمتّد، وتايت أيضًا مبعىن: الطّريق، والوجُه، واملذهب، فيقال أنتم يف أسلوب  يل  م َن النَّخ 

 ة: ُع األسلوب، واأُلسلوب بضم اهلمز سوٍء، أي: يف طريٍق ُسوٍء، واألسلوب الشموخ باألنف، واألساليب مج
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، 1ه (، ج1414، 3بريوت: دار صادر، ط) العرب، لسان اإلفريقى، الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن أمحد (1)

 .473ص
داية(، القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني، ) دار اهل جواهر من العروس الزَّبيدي، تاج مرتضى الفيض، أبو احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن حممد (2)

 .71، ص3ج
طبعة املدين، فهر، )القاهرة: م أبو شاكر حممد املعاين، حتقيق: حممود علم يف اإلعجاز اجلرجاين، دالئل حممد، بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( 3)

 .469-468م(، ص1992/  ه 1413، 3ط
شحادة،  : خليلاألكرب، حتقيق الشأن ذوي من عاصرهم ومن والرببر العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ خلدون، ديوان ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد (4)

 .786، ص1م(، ج1988/  ه 1408، 2)بريوت: دار الفكر، ط
 .303، ص2(، ج2وشركاه، ط احلليب البايب عيسى القرآن، )مطبعة علوم يف العرفان الزُّْرقاين، مناهل العظيم عبد محد (5)
، 4للمالين، ط )بريوت: دار العلم عطار، الغفور عبد أمحد: العربية، حتقيق وصحاح اللغة تاج الفارايب، الصحاح اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو (6)

 .121، ص1م(، ج1987ه  / 1407
 .360،ص1، جالعرب لسان منظور، ابن (7)

 
، ويطلق األسلوب أيضاً على ُعُنُق األسد؛ (1)الفَّن، فإذا قيل: أخذ فالٌن يف أساليَب من القول، يعين: أفانني منه

 .  (2)ألهنا ال تثىن
ألسلوب ا: تناول عدد من العلماء املعىن اإلصطالحي لألسلوب، فعند عبد القاهر اجلرجاين األسلوب إصطالحا  

بينما يرى ابن خلدون أن األسلوب هو: "صورة ذهنّية للرتاكيب . (3)هو: "الْضرُب من النظم والطريقُة فيه"
 .(4)املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص"

ولو تاملنا كال التعريفني نرى أن األسلوب عندهم تطابق اللفظ للصورة الذهنية؛ أي بعد أن تتكون الصورة يف 
 الذهن مث يعرب عن هذه الصورة أو التفكري باأللفاظ والتعابري. 

وهذان التعريفان إمنا تناوال األسلوب من منظوٍر أديب، وليس األسلوب بشكل عام، حيث هناك تعريف أعم  
وأمشل ملعىن األسلوب يف اصطالح العلماء ذكره الزرقاين، حيث قال: "تواضع املتأدبون وعلماء العربية على أن 
األسلوب هو الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه، أو هو املذهب الكالمي 
الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده من كالمه، أو هو طابع الكالم، أو فنه الذي انفرد به املتكلم  

 .(5)كذلك"
 الثاني المطلب

أصل الكلمة )َخَطَب(، وهي تأيت مبعان عديدة يف اللغة،  لغة: الخطاب القرآني مفهوم الخطاب والخطاب
 ، كما يف قوله تعاىل: }قَاَل َفَما (7)، وتأيت مبعىن الشَّْأُن أو اأَلْمُر، َصُغر أَو َعُظم(6)"فاخَلْطُب: سبب االمر"
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 أطفيش، وإبراهيم دوينالرب  أمحد: حتقيق، القرآن ألحكام القرطيب، اجلامع الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو (8)

 .239، ص11م(، ج1964 / ه 1384، 2املصرية، ط الكتب )القاهرة: دار
 .173، ص1العلمية(، ج )بريوت: املكتبة ،الكبري الشرح غريب يف املنري العباس، املصباح أبو الفيومي، علي بن حممد بن أمحد( 9)
 .361، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج (10)
 ..173، ص1ج ،الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح الفيومي،( 11)
ه (، 1412، 1طالقلم،  )بريوت: دار الداودي، عدنان صفوان: حتقيق ،القرآن غريب يف حممد، الراغب األصفهاىن، املفردات بن احلسني القاسم أبو (12)

 .286ص
 أمحد حممد عيدس حممد بنت سهيمة: وحتقيق الناس، دراسة سورة آخر إىل  نوح سورة أول فورك، من ابن فورك، تفسري ابن احلسن بن حممد بكر أبو (13)

 .133، ص3م(، ج 2009/  ه 1430، 1القرى، ط أم السعودية: جامعة العربية خباري، )اململكة
ي، )بريوت: املكتب عفيف الرزاق األحكام، حتقيق: عبد أصول يف اآلمدي، اإلحكام الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو (14)

 .95، ص1اإلسالمي(، ج
، 1م(، ج1994ه  / 1414، 1الكتيب، ط الفقه، )دار أصول يف احمليط الزركشي، البحر هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو( 15)

 .168ص
 .125، ص1م(، ج1999ه  / 1420، 1الرشد، ط املقارن، )الرياض: مكتبة الفقه أصول علم يف املهذب النملة، حممد بن علي بن الكرمي عبد (16)

 
َخاطَبة، وخطاباً مبعىن: الكالم بني املتكلم ، واخَلْطُب (8)أي: ما أمرك وشأنك"[، "٩٥]طه: َخْطُبَك يَا َسام ر ي{

ُ
وامل

طاباً، فُهما يَتخاطَبان، وَخَطب اخلاط ُب على امل ْنرَب، واْخَتَطب خَيُْطبُ (9)والسامع  ، تقول: خاطََبه بالَكالم  خُماطََبًة وخ 
، قال (12)لنكاح أو طلب املرأة، أما اخل طبة بالكسرة فتأيت مبعىن ا(11)، واخلُطَبة بالضمة يقال يف املوعظة(10)َخطابَةً 

ْطَبة  النَِّساء     [.٢٣٥]البقرة: { تعاىل: }َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ف يَما َعرَّْضُتْم ب ه  م ْن خ 
تعددت تعاريف اخلطاب يف اإلصطالح بني العلماء، فقال إبن فورك: "اخلطاب: توجيه الكالم  :إصطالحا   الخطاب

، أما (14)اآلمدي: اخلطاب "اللفظ اْلُمتَ َواَضُع عليه املقصود به إفهام من هو ُمتَ َهيٌِّئ ل َفْهم ه". وقال (13)إىل مدر ٍك له"
الزركشي فإنه عندما حتدث عن املعىن اإلصطالحي للخطاب عرض آراء عديدة للعلماء يف اخلطاب مث بيان االختالف 

ه قوم ملقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وعرفبني هذه اآلراء، فقال: "اخلطاب عرفه املتقدمون بأنه: الكالم ا
بأنه ما يقصد به اإلفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم ال. قيل: واألوىل أن يفسر مبدلول ما يقصد به 
اإلفهام؛ ألن الكالم عند األشعري هو النفسي، والنفسي ال يقصد به اإلفهام، وفيه نظر؛ ألن قصد اخلطاب مع 

أو العني سواء، ويف وصف كالم اهلل يف األزل باخلطاب خالف. الصحيح: وبه قال األشعري: أنه يسمى  النفس
خطاباً عند وجود املخاطب. قال ابن القشريي: وهو الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر باملنع؛ ألنه ال يعقل إال من 

 .  (16)ري، حبيث يسمعه ويفهمه". وقيل: "اخلطاب هو توجيه اللفظ املفيد إىل الغ(15)خماط ب وخماَطب"
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 احلميد عبد ق: عليحتقياإلختصار،  غاية حل يف األخيار الدين، كفاية تقي احلصين، احلسيين معلى بن حريز بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أبو( 17)

 .345م(، ص1994، 1سليمان، )دمشق: دار اخلري، ط وهيب وحممد بلطجي
اخلياطي،  السالم عبد بن ماديالتفسري، حتقيق: حم يف املراكشي احلَْرَاّلِّ  احلسن أيب األندلسي، تراث التجييب حسن بن أمحد بن علي احلسن أبو احَلرَاّلُِّّ ( 18)

 .544م(، ص1997 ه /1418، 1العلمي، ط للبحث اجلامعي املركز )الرباط: منشورات

 
من خالل هذه التعاريف نستطيع القول أن صفوة أقوال العلماء يف التعريف اإلصطالحي للخطاب: هو الكالم 

 املفيد املوجه إىل من هو ُمتَ َهيَّئ لفهمه.
 معانيها حبسب وهذه األلفاظ تتغري إثنتا عشر مرة،ورد لفظ اخلطاب على املستوى اجلذري يف القرآن الكرمي  هذا وقد

َيغ ها وموقعها يف اآلية الكرمية.  ص 
كن هذا الكالم ، ولوأما املقصود باخلطاب القرآين يعين آياته، والذي هو كالم اهلل تعاىل املن زل على نبينًا حممد 

 مسنٌد إىل القرآن.
اهلل تعاىل  اىل أحكامه الشرعية، اليت فيها أوامرلذا فاخلطاب القرآين هو خطاب اهلل تبارك وتعاىل، وخطاب اهلل تع 

ونواهيه، وما إىل ذلك من األحكام. قال تقي احلصين: "واحلكم خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني، سواء  
 . (17)كان طلب فعل كالواجب واملندوب، أو طلب كف كاحلرام واملكروه، أو كان فيه ختيري كاالباحة"

ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم شُ واخلطاب القرآين  ُعوبًا خياطب الناس مجيعاً، قال تعاىل: }يَا أَي َُّها النَّاُس إ نَّا َخَلْقَناُكْم م 
ني بكافة [، فهو خياطب املسلم١٣َوقَ َبائ َل ل تَ َعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اللَّه  أَتْ َقاُكْم إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب رٌي{ ]احلجرات: 

أطيافهم، وخياطب أهل الكتاب كافة، وخياطب املشركني بكافة أنواعهم، وخياطب الدهريني وامللحدين على اختالف 
أنواعهم، وهو خطاب باٍق إىل يوم القيام، وتصلح لكل عصر، ولكل ظروف. يقول احلَْرَاّلِّ يف وصف اخلطاب 

غابر اليوم احملمدي، مع من يناسب أحوال من تقدم منهم،  القرآين: "خطاب القرآن قائم دائم ماض كلية خطابه يف
. لذا فهو خطاب ليس كغريه من اخلطاب؛ ألنه يعلو على سائر الكالم (18)ويف حق املرء مع نفسه يف أوقات خمتلفة"

 وال يُعلى عليه.
ملدهش، أنه على تابه اوللخطاب القرآين وجوه متعددة، إال أن العلماء اختلفوا يف عددها، فقد ذكر ابن اجلوزي يف ك

مخسة عشر وجهًا وهي: "خطاب عام )َخلقُكم(، وخطاب خاص )أكفرمت(، وخطاب اجلنس )يَا أَيَها النَّاس(، 
وخطاب الن َّْوع )يا بين آدم(، وخطاب العني )يا آدم(، وخطاب املدح )يَا أَيَها الَّذين آمُنوا(، وخطاب الذَّم )يَا أَيَها 

(، وخطاب التودد )قَاَل اْبن أم إ ن اْلَقْوم(، وخطاب اجلمع بلفظ الواحدالَّذين كفُروا(، وخطاب   اْلَكرَاَمة )يَا أَيَها النَّيب 
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 / ه 1405 ، 2لبنان: دار الكتب العلمية، ط -قباين، )بريوت اجلوزي، املدهش، حتقيق: مروان حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال( 19)

 .16-15م(، ص1985
/ ه 1394 للكتاب، لعامةا املصرية إبراهيم، )اهليئة الفضل أبو اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق: حممدالسيوطي،  الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد( 20)

 .116-115، ص3م(، ج1974

 
ْنَسان َما َغرَّك(، وخطاب الواحد بلفظ اجلمع )َوإ ن َعاقَ ْبُتْم(، وخطاب الواحد بلفظ االثنني )ألقيا يف    )يَا أَيَها اإْل 

َجَهنَّم(، وخطاب االثنني بلفظ الواحد )َفمن َربُكَما يَا ُموَسى(، وخطاب العني واملراد به الغري )فَإ ن كنت يف  شّك(، 
أن  أوجه أحدها أن خياطب مث خيرب )َحَّتَّ إ ذا ُكْنُتم يف  اْلفلك وجرين هبم بر يح(،... والثاين وخطاب التلو وهو ثالثة

 خيرب مث خُياطب )فََأما الَّذين اسودت ُوُجوههم أكفرمت(، والثالث أن 
َوَرُسوله( وهذا على قراءة  هخياطب عينا مث يصرف اخلطاب إىل الغري )إ نَّا أَْرَسْلَناك َشاهدا َوُمبشرا َونَذ يرا لتؤمنوا ب اللَّ 

 .(19)ابن كثري وأيب عمرو فاهنما قرءا بالياء"
ومن العلماء زاد هذه األوجه حَّت عدها وأوصلها إىل أكثر من ثالثني وجهاً. وقال بعض آخر إن خطاب القرآن إمنا 

 .(20)، وقسم هلماوال يصلح له وهو خاص به، وقسم لغري النيب  هو ثالثة أقسام: قسم ال يصح إال للنيب 
 الثالث المطلب

 المقصود بغير المسلمن.
إىل الناس كافة ليكون بشرياً ونذيراً، حيث قال تعاىل: }َوَما أَْرَسْلَناَك إ الَّ َكافًَّة ل لنَّاس   أرسل اهلل تعاىل رسوله حممداً 

ريًا َونَذ يرًا َوَلك نَّ َأْكثَ َر النَّاس  اَل يَ ْعَلُموَن{  [، ومبعوثاً هلداية الناس بكافة أطيافهم وأصنافهم، ليخرجهم ٢٨]سبأ: َبش 
يًعا الَّذ ي َلهُ ُمْلُك السَّ }من الظلمات إىل النور، قال تعاىل:   َماَوات  َواأْلَْرض  ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس إ ينِّ َرُسوُل اللَّه  إ لَْيُكْم مجَ 

ِّ اأْلُمِّيِّ الَّذ ي يُ ْؤم ُن ب اللَّه  وََكل َمات   اَل إ َلهَ إ الَّ ُهَو حُيْي ي َوميُ يتُ  ُنوا ب اللَّه  َوَرُسول ه  النَّيب  : { ]األعرافه  َواتَّب ُعوهُ َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ َفآم 
[، لذلك فإن القرآن أُنزل ليخاطب الناس مجيعاً، مسلمني كانوا أو غري مسلمني، ويقصد بغري املسلمني الذين ١٥٨

هم يف القرآن، وهم: اليهود، والنصارى، والصابئة، واجملوس، واملشركون، كما يف قوله تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا جاء ذكر 
نَ ُهْم يَ ْومَ  ُل بَ ي ْ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  اْلق َياَمة  إ نَّ  َوالَّذ يَن َهاُدوا َوالصَّاب ئ نَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَّذ يَن َأْشرَُكوا إ نَّ اللََّه يَ ْفص 

نْ َيا مَنُوُت  [،١٧َشه يد{ ]احلج:  َي إ الَّ َحَياتُ َنا الدُّ وامللحدون الذين مسوا بالدهريني، كما يف قوله تعاىل: }َوقَاُلوا َما ه 
ْن ع ْلٍم إ ْن ُهْم إ الَّ َيظُ  ْهُر َوَما هَلُْم ب َذل َك م  [، واملنافقون، كما يف قوله تعاىل: ٢٤نُّون{ ]اجلاثية: َوََنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الَّ الدَّ

َن النَّار  َوَلْن َتَ َد هَلُْم َنص ريًا{ ]النساء:   [.١٤٥}إ نَّ اْلُمَناف ق نَي يف  الدَّْرك  اأْلَْسَفل  م 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 120 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .359، ص1م(، ج1994/ ه 1414، 2الكويتية، ط األوقاف األصول، )وزارة يف اجلصاص، الفصول الرازي بكر أبو علي بن أمحد( 21)
الكتاب العريب،  عناية، )دار عزو أمحد األصول، حتقيق: الشيخ علم من احلق حتقيق إّل الفحول الشوكاين، إرشاد اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد (22)

 .61، ص1م(، ج1999/  ه 1419 ، 1ط
 اللطيف عبد حلسني وإيادا صاحل بن أمحد بن والسور، حتقيق: وليد اآلي تفسري يف الدُّرر اجلرجاين، َدرْجُ  حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( 23)

 .161، ص1م(، ج2008/  ه 1429، 1القيسي، )بريطانيا: جملة احلكمة، ط
والشاعر،  الكاتب دبأ يف السائر الكاتب، املثل األثري ابن الدين، ضياء الفتح، أبو اجلزري، الشيباين، الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن اهلل نصر( 24)

 .74ه (، ص1420والنشر،  للطباعة العصرية احلميد، )بريوت: املكتبة عبد الدين حمي حتقيق: حممد
، 1لرسالة، طا هيتو، )بريوت: مؤسسة حسن حممد. األصول، حتقيق: د على الفروع ختريج يف اإلسنوي، التمهيد علي بن احلسن بن الرحيم عبد (25)

 .185ه (، ص1400

 
 المبحث الثاني

 أنواع األساليب في خطاب غير المسلمين
يب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني، إال أننا نذكر بعضاً من هذه األساليتناول هذا املبحث أنواع األساليب اليت خاطب 

 لذا يتضمن هذا املبحث عدة مطالب:ألهنا كثرية جداً َتنباً لإلطالة، 
 األول المطلب

 والتصويرية اللغوية األساليب
 األسلوبني جمموعة من األساليب، نذكر بعضاً منها باألمثلة. هذايندرج حتت 

 الحقيقةأوال  أسلوب 
، فيشمل هذا التعريف الوضع اللغوي، (21)قال اجلصاص: "فاحلقيقُة ما مسَِّي به الشَّيُء يف َأصل اللغة وموُضوعها" 

 .(22)والشرعي، والعريف، واالصطالحي
، وقال ابن األثري الكاتب: (23)احلقيقة: ما ال إشكال يف وجهه ومل ُيصرف عن ظاهره"وقال عبد القاهر اجلرجاين: " 

قال اإلسنوي: "احلَْق يَقة ُهَو اللَّْفظ اْلُمْستَ ْعمل ف يَما وضع . و (24)"احلقيقة: هي اللفظ الدال على موضوعه األصلي"
 .(25)َلُه"
يُحوا يف  اأْلَْرض  أَْربَ عَ  َنوويف القرآن الكرمي آيات كثرية جاءت بأسلوب احلقيقة    َة َأْشُهٍر َواْعَلُموا قوله تعاىل: }َفس 

ز ي اللَّه  َوَأنَّ اللََّه خُمْز ي اْلَكاف ر يَن{ ]التوبة:  أَنَُّكمْ  ُر ُمْعج   [، نزلت هذه اآلية الكرمية يف املشركني الذين عاهدهم ٢َغي ْ
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 الرسالة، مؤسسة) اكر،ش حممد أمحد: حتقيق القرآن، آي تأويل يف البيان جامع الطربي، جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد(  26)

  .96، ص14، ج(م2000/  ه 1420 ،1ط
 .املرجع نفسه(  27)
 .161، ص1ج، (م1983/  ه 1403 ،1ط العلمية، الكتب دار: بريوت) التعريفات، كتاب  اجلرجاين، الشريف الزين علي بن حممد بن علي (28)
 .63، ص1األصول، ج علم من احلق حتقيق إّل الفحول ؛ الشوكاين، إرشاد286، ص1فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج(  29)
 .233، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج(  30)
 العلمية، لكتبا دار: بريوت) باسلوم، جمدي. د: حتقيق ،(السنة أهل تأويالت) املاتريدي تفسري املاتريدي، منصور أبو حممود، بن حممد بن حممد(  31)

 .496، ص1، ج(م 2005/  ه  1426 ،1ط

 
، وهذا ما يؤكده اآلية اليت قبلها وهي قوله تعاىل: (26)على أن ال يكون بينهم قتال إىل مدة معلومة رسول اهلل 
َن اْلُمْشر ك نَي{ ]التوبة: }بَ رَاَءٌة م َن  [، فهذه اآلية ختاطب املشركني بأسلوب احلقيقة ١اللَّه  َوَرُسول ه  إ ىَل الَّذ يَن َعاَهْدمُتْ م 

، فقوله: (27)يف خزي الكافرين، أي: واعلموا أن اهلل ُمذلُّ الكافرين، ومصيبهم العاَر يف الدنيا، وعذاب النار يف اآلخرة
ن{ حقيقة يف اخلزي والذل الذي يصيب الكافرين؛ وذلك لتهويل األمر عليهم وختويفهم من عذاب }خُمْز ي اْلَكاف ر ي

اهلل تعاىل وقوة املسلمني. ومثل هذا النوع من األساليب الحتتاج إىل النية يف حتديد الكلمة؛ ألن الكلمة املستخدمة 
 فيها موضوع ملعناه احلقيقي. 

 ثانيا : أسلوب المجاز.
كان موضع اهتمام العلماء؛ لذلك عرفه كثري من العلماء، قال اجلرجاين: "اجملاز: ما تَ َوّسع الناُس فيه لفظًا كان اجملاز    

واصطلحوا عليه واستجازوه إما ضرورًة كتسمية الرجل كلًبا وأسًدا، وإما اختيارًا للتخفيف والعادة، كقوهلم: طََلَع الفجُر 
فخر الدين الرازي: "اجملاز ما أفيد به معىن مصطلح عليه غري ما اصطلح عليه ، وقال (28)وأْظَلم الليُل ونبَت الشجُر"

  .(29)يف أصل تلك املواضعة اليت وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وبني األول"
ْسَوًة َوإ نَّ م َن احلْ َجارَة  َلَما قَ فمن أسلوب اجملاز قوله تعاىل: }مُثَّ َقَسْت قُ ُلوبُُكْم م ْن بَ ْعد  َذل َك َفه َي َكاحلْ َجارَة  أَْو َأَشدُّ  

َها َلَما يَ ْهب ُط م   ن ْ ْنُه اْلَماُء َوإ نَّ م  َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج م  ن ْ ْنُه اأْلَنْ َهاُر َوإ نَّ م   َخْشَية  اللَّه  َوَما اللَُّه ب َغاف ٍل َعمَّا نْ يَ تَ َفجَُّر م 
، فضرب اهلل تعاىل لقلوهبم مثاًل باحلجارة، وشبهها (30)لكرمية يف بين إسرائيل[، نزلت اآلية ا٧٤تَ ْعَمُلوَن{ ]البقرة: 

، وشدة صالبتها، بل قد يكون أشد قسوة من احلجارة، وذلك: أن من احلجارة مع صالبتها لقسوهتاهبا؛ وذلك 
؛ كقوله: (31)عد وشدهتا، وفقد أسباب الفهم والعقل منها، وزوال اخلطاب عنها ما ختضع ألوامر اهلل تعاىل، وتتص

ًعا م ْن َخْشَية  اللَّه{ ]احلشر:  ًعا ُمَتَصدِّ }فَ َلمَّا ََتَلَّى  [، وكقوله تعاىل:٢١}َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاش 
َها َلَما يَ ْهب ُط م ْن َخْشَية  اللَّه  [. وقوله تعاىل: }وَ ١٤٣َربُّهُ ل ْلَجَبل  َجَعَلهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصع ًقا{ ]األعراف:  ن ْ   َوَما إ نَّ م 
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 .167، ص1، ج(ه 1418 ،4ط الرشيد، دار: دمشق) الكرمي، القرآن إعراب يف اجلدول صايف، الرحيم عبد بن حممود(  32)
 / ه 1408، 1شليب، )بريوت: عامل الكتب، ط عبده اجلليل وإعرابه، حتقيق: عبد القرآن الزجاج، معاين إسحاق أبو سهل بن السري بن إبراهيم( 33)

 .296، ص3م(، ج1988
 .110، ص7املاتريدي، تأويالت أهل السنة، ج (34)
 .377، ص23الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 35)
، (ه 1407 ،3ط العريب، الكتاب دار: بريوت) التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف اهلل، جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو (36)

  .530، ص4ج

 
 اللَُّه ب َغاف ٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن{، جماز عقلي؛ ألنه جماز من االنقياد ألمره تعاىل واملعىن: أن احلجارة كلها منقادة ألمر اهلل

 .(32)عز وجل، وهم غري مستعصني له، وقلوهبم ليست كقلوب هؤالء اليهود
 :ضرب األمثلة: ثالثا    
يَ عُّد ضرب األمثلة من أحدى طرق األسلوب التصويري يف القرآن الكرمي، وهذا النوع من األسلوب كثرية جداً، حَّت  

عاىل وقد جاء هذا األسلوب يف القرآن لُيبني اهلل تتكاد ال ختلو سورة من القرآن إال وفيها هذا النوع من األسلوب، 
، وليبيان زيف وبطالن ما عليه الذين ال يؤمنون مبا أنزله اهلل يف هذا القرآن للناس صدق ما جاء به نبيه حممد 

نْ  ]الكهف:   َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل{َسانُ الكرمي، قال تعاىل: }َوَلَقْد َصرَّفْ َنا يف  َهَذا اْلُقْرآن  ل لنَّاس  م ْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اإْل 
م ْن ُكلِّ ، ويف تفسري )(33)أي: من كل مثل حيتاجون إليه، أي: بَ يَّناُه هلم"[، يقول الزجاج يف تفسري هذه اآلية: "٥٤
ا صدق و ( قال املاتريدي: "أي: ذكرنا للناس مثاًل على أثر مثل، ومثاًل بعد مثل ما لو تفكروا فيه، وتأّملوا لعرفَمَثلٍ 

، وكذب أنفسهم وَسَفههم، ولعرفوا احلق من الباطل واحملق من املبطل، ولكن مل يتفكروا فيه ومل يتأملوا رسول اهلل 
 .(34)وعاندوا"

ُلوَها َكَمَثل  احلْ َمار    ُل َأْسَفارًا حيَْ فمن ضرب األمثلة يف خطاب غري قوله تعاىل: }َمَثُل الَّذ يَن مُحُِّلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيْم  م 
بُوا ب آيَات  اللَّه  َواللَُّه اَل يَ ْهد ي اْلَقْوَم الظَّال م ي{ [. هناك اختالف يف من هم ٥معة: ]اجل ب ْئَس َمَثُل اْلَقْوم  الَّذ يَن َكذَّ

يرى الزخمشري  ، بينما(35)املقصود بالذين محلوا التوراة، قال الطربي: "مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى"
 . (36)أن املقصود هبم اليهود، حيث قال: "شبه اليهود يف أهنم محلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها"

 ضربه اهلل تعاىل لليهود، أو لليهود والنصارى معاً، على اختالف الرأيني، وفيها شبه اهلل تعاىل حال حاملي املثلفهذا 
 تفع منها، وإمنا له الثقل والتعب فقط، ومعلوم أن هذا ليس لصاحله، لذلك التوراة باحلمار الذي حيمل محالً وال ين
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 فهد امللك ورة: جممعالكرمي، )املدينة املن القرآن حتفيظ مجعيات حلقات يف وتعليمه الكرمي القرآن حفظ تعليم هوميل، تقومي آل سليمان بن إبراهيم( 37)

 .19الشريف(، ص املصحف لطباعة
 ،1ط العريب، الكتاب دار :بريوت) املهدي، الرزاق عبد: حتقيق التفسري، علم يف املسري زاد اجلوزي، حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال(38)

 .530، ص1، ج(ه 1422

 
شبه اهلل تعاىل حاهلم هبذا احلمار ألهنم مل ينتفعوا من ما فيها من األحكام وأوامر اهلل تعاىل الذي يكون سبباً للهداية، 

 والنجاة من عذاب اآلخرة.
ثري إنفعال االمشئزاز أنبائه، ي ويقتلونل بأحكامها، ومع هذا يعصي اهلل، فاختيار احلمار مثاًل ملن يقرأ التوراة وال يعم 

من هؤالء والشعور بتفاهتهم واالحتقار ملعاين الشرك والكفر، وضياع التفكري السليم عند املشركني، وهو من املواقف 
 .(37)التعليمية اليت َتسد صفات اليهود"

 المطلب الثاني
  األسلوب الفكري والعقائدي

يَ ُعدُّ األسلوب الفكري من أهم أساليب املخاطبة واحلوار؛ ألثبات احلقائق ومناقشتها، وقد جاء كثري من اآليات 
القرآن الكرمي  هبذا األسلوب خماطبًا املشركني والكفار؛ من أجل بيان العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة اليت 

لََّه ُهَو آن الكرمي، قوله تعاىل: }َلَقْد َكَفَر الَّذ يَن قَاُلوا إ نَّ الظل الكفار متمسكني هبا، ومن هذا األسلوب يف القر 
يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُ  َن اللَّه  َشْيًئا إ ْن أَرَاَد َأْن يُ ْهل َك اْلَمس  يُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيْل ُك م  يًعا َول لَّه  مَّ اْلَمس  ُه َوَمْن يف  اأْلَْرض  مجَ 

نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاءُ َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقد ير{ ]املائدة: ُمْلُك السَّ  [، اآلية خطاب ١٧ – ١٦َماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بَ ي ْ
للنصارى القائلني بألوهية عيسى عليه السالم، ففيه أن من يقول بألوهية عيسى فهو كافر، ومن مث يرد اهلل تعاىل على 

َن اللَّه  شَ القائلني هبذا الكف ْيًئا ر بأسلوب فكري، خياطب عقوهلم لريجعوا إىل رشدهم، فقال تعاىل: }ُقْل َفَمْن مَيْل ُك م 
يًعا{، فاهلل سبحانه وتعاىل وجه إليهم  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف  اأْلَْرض  مجَ  ؤااًل جيعلهم سإ ْن أَرَاَد َأْن يُ ْهل َك اْلَمس 

إىل عقوهلم، حيث قال: فمن يقدر أن يدفع من عذاب اهلل شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي،  يتفكروا ويرجعوا
فلو كان املسيح كما تزعمون إهلا،  لوجب أن يكون له القدرة يف أن يرد أمر اهلل إذا جاءه بإهالكه أو إهالك أمه، 

 .(38)وملا نزل أمر اهلل بأمه، مل يقدر أن يدفع عنها
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 .361، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 39)
 .362، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 40)

 
 لثالثالمطلب ا

 األسلوب المنطقي
األسلوب املنطقي أسلوب يف غاية األمهية؛ ألنه يعتمد على القوانني والطرائق الفكرية الصحيحة، هدفه صون الفكر 

عن الوقوع يف األخطاء؛ وذلك عن طريق تفنيد األفكار واآلراء اخلاطئة، وانتقاد تلك األفكار، ومن مث تثبيت ما 
 منطقي ومقبول لدى أصحاب العقول السليمة.هو حقيقي وصواب، بأسلوب 

ْم ُقْل َهاتُوا َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ الَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ت ْلَك أََمان ي ُّهُ }فمن األسلوب املنطقي قوله تعاىل:  
ن يدخل اجلنة أال من كان يهودياً، وكذلك قالت [، كان اليهود يقولون ل١١١]البقرة:  {بُ ْرَهاَنُكْم إ ْن ُكْنُتْم َصاد ق نيَ 

رَُة ع ْنَد اللَّه  ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكُم ال}النصارى مثل قوهلم، ولكن اهلل تعاىل رد عليهم رداً منطقياً أسكتهم بقوله:  اُر اآْلخ  دَّ
ْن ُدون  النَّاس  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكْنُتْم َصاد ق نيَ  إن كنتم حمقني فتمنوا [، قال الطربي: أي "٩٤البقرة: ] {َخال َصًة م 

. إذ ليس من املنطق أن من  (39)املوت، فإن ذلك غري ضاركم، إن كنتم حمقني فيما تدعون من اإلميان وقرب املنزلة"
، يكان ينتظره جنات َتري من حتتها األهنار ونعيمها، أن يبقى يف هذه الدنيا اليت هي دار األختبار واملشقة والسع

لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين »قال:  قال الطربي: "بلغنا أن رسول اهلل 
 .(40)«"، لرجعوا ال جيدون أهال وال مااليباهلون رسول اهلل 

 المطلب الرابع
 األسلوب العاطفي

إهتم القرآن الكرمي يف خطاباته مبسألة العطف والرفق بعباده اهتماماً كبرياً، وأختذه أسلوبا يف الدعوة إىل اهلل تعاىل؛  
عندما بدء بإرسال الرسل إىل عباده يف األرض إمنا ألنه يعطف عليهم ويرتفق هبم من أن  تعاىلألن اهلل سبحانه 

يَق الَّذ يَن َكَفُروا إ ىَل َجَهنََّم ُزَمرًا َحَّتَّ إ َذا جَ يضلهم الشيطان، وال يكونوا من أصحاب النا اُءوَها ر، قال تعاىل: }َوس 
ُلوَن َعَلْيُكْم آيَات  َربُِّكْم َوي ُ  ْنُكْم يَ ت ْ ذ ُروَنُكْم ل َقاَء يَ ْوم ُكْم َهَذا{ نْ فُت َحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها َأملَْ يَْأت ُكْم ُرُسٌل م 

[، فاهلل سبحانه وتعاىل يريد اخلري لعباده، ويستخدم أساليب متنوعة يف سبيل الدعوة إىل منهجه احلق، ٧١لزمر: ]ا
رَاط ي ُمْسَتق يًما فَاتَّب ُعوُه َواَل تَ تَّب ُعوا السُُّبَل ف َ  تَ َفرََّق ب ُكْم الذي إن سلكه اإلنسان لن يضل أبدا، قال تعاىل: }َوَأنَّ َهَذا ص 

 [.١٥٣ل ه  َذل ُكْم َوصَّاُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{ ]األنعام: َعْن َسب ي
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 .213، ص2؛ املاوردي، النكت والعيون، ج360، ص12، جاملرجع نفسهالطربي، ( 41)
 .73، ص8ابن عاشور، التحرير والتنوير، حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري كتاب اهلل اجمليد، ج( 42)
 .372، ص12الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 43)
حممد، )بريوت:  الشايف عبد مالسال العزيز، حتقيق: عبد الكتاب تفسري يف الوجيز عطية، احملرر بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن قاحل عبد حممد أبو (44)

 .462، ص3ه (، ج1422، 1العلمية، ط الكتب دار
  .219، ص1م(، ج2001، 1العريب، ط الرتاث إحياء مرعب، )بريوت: دار عوض اهلروي، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد األزهري بن أمحد بن حممد (45)

 
لت َّْقَوى َذل َك ا فمن األسلوب العاطفي قوله تعاىل: }يَا َبين  آَدَم َقْد أَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم ل َباًسا يُ َوار ي َسْوآت ُكْم َور يًشا َول َباسُ 

ْن آيَات  اللَّه  َلَعلَّ  ٌر َذل َك م  ْنز ُع ( يَا َبين  آَدَم اَل يَ ْفت نَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم م َن اجْلَنَّة  ي َ 26ُهْم يَذَّكَُّروَن )َخي ْ
ُهَما ل َباَسُهَما ل رُي يَ ُهَما َسْوآهت  َما إ نَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَب يُلُه م ْن َحْيُث اَل تَ َرْونَ ُهْم إ نَّا َجعَ  الشََّياط نَي أَْول َياَء ل لَّذ يَن اَل  َنالْ َعن ْ

ُنوَن{ ]األعراف:  [، فلظ بين آدم عام يشمل كل إنسان، مسلمني كانوا، أو مشركني، أو منافقني، أو ٢٧ - ٢٦يُ ْؤم 
ملحدين، فالكل داخل ضمن هذا اللفظ، إال أن اآلية الكرمية نزلت خطاباً للمشركني من العرب الذين كانوا يطوفون 

رت حول ال كعبة وهم عراة، حيث زين هلم الشيطان أعماهلم، وتركوا طاعة اهلل تعاىل، حَّت متكن منهم َفَسَلبَ ُهم من س 
، وجاء اخلطاب بأسلوب عاطفي، وذلك بقوله تعاىل: }يَا َبين  آَدَم{ ، حيث مل خياطبهم (41)اهلل الذي أنعم به عليهم

ع املشركون، يقول ابن عاشور: "وابتدئ اخلطاب بالنداء ليقحسب أفعاهلم اليت هي الشرك بأن يقول هلم يا أيها 
إقباهلم على ما بعده بشراشر قلوهبم، وكان الختيار استحضارهم عند اخلطاب بعنوان بين آدم مرتني وقع عجيب، 
بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان: وذلك أن شأن الذرية أن تثأر آلبائها، وتعادي 

. وقوله تعاىل: }َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن{ ، ليعتربوا ويتعظوا، وذلك رمحة من اهلل (42)وهم، وحترتس من الوقوع يف شركه"عد
هبم كما يقول الطربي: "يقول جل ثناؤه: جعلت ذلك هلم دليال على ما وصفت، ليذكروا فيعتربوا وينيبوا إىل احلق 

  والرمحة بالعباد إمنا من باب العطف عليهم؛ ألن الرمحة والعطف متالزمان معاً.. (43)وترك الباطل، رمحة مين بعبادي"
 المطلب الخامس

 أسلوب التعجيز
، وتتغري املعىن اإلصطالحي هلذا املفهوم حسب استخدامها، فعند (44)التعجيز هو "فعل ما ال يقدر عليه املخاطب"

يُز م ْن اْلُمَكاَتب  َأن يعرتف   ، أما اإلعجاز (45)ْلَعْجز"ب َعْجز ه  عن أََداء بدل الك َتابة وحقيقته، النِّْسَبةُ إىل االفقهاء: "الت َّْعج 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 126 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .69، ص1اجلرجاين، كتاب التعريفات، ج( 46)
 .219املرجع نفسه، ص( 47)
 .92، ص22الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 48)
 .9، ص26والتنوير، ج ابن عاشور، التحرير( 49)

 
. واملعجزة: هي أمر (46)يف  كالم اهلل تعاىل: هو َأن يُ َؤدِّي املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداُه من الطّرق األخرى

 47)دعواه، على أنه مرسل من عند اهلل تعاىلخارق للعادة، مقرون بدعوى النبوة، والقصد به إظهار صدق 

 األمر الذي حتدى به اهلل تعاىل خلقه ليس يف مقدورهم أن يَ ْفَعلوا ما طُل بوا منهم، وبذلكوعليه فالتعجيز يكون: 
ْن ُدون  }قوله تعاىل: يثبت عجزهم وفشلهم وإن مل يعرتفوا بذلك، كما يف  أَُروين  َماَذا َخَلُقوا   اللَّه  ُقْل أََرأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن م 

ْن ع ْلٍم إ ْن ُكنْ  ْرٌك يف  السََّماَوات  ائْ ُتوين  ب ك َتاٍب م ْن قَ ْبل  َهَذا أَْو أَثَارٍَة م  ]األحقاف:  {ُتْم َصاد ق نيم َن اأْلَْرض  أَْم هَلُْم ش 
املشركني باهلل من قومك: أرأيتم هلؤالء  [، نزلت اآلية الكرمية يف املشركني، فقال اهلل تعاىل ذكره: قل يا حممد ٤

أيها القوم اآلهلة واألوثان اليت تعبدوهنم من دون اهلل، إن كانوا يستحقون العبادة أروين أي شيء خلقوا من األرض؟ 
فإن الرب الذي أنا أعبده هو الذي خلق األرض وكل ما عليها، فإن كنتم تعبدوهنم من أجل أهنا ختلق، ما خلقت 

با، حَّت يكون لكم حجة، إلن حجيت على عباديت إهلي، وإفرادي له األلوهة، أنه خلق األرض من ذلك آهلة وأربا
 .(48)فابتدعها من غري أصل

لقوا من واألمر يف أروين ماذا خ، قال ابن عاشور: " {أَُروين  َماَذا َخَلُقوا}وقد جاء أسلوب التعجيز بقوله تعاىل: 
شيئا  ن النفي إن مل خيلقوا من األرض شيئا فال تستطيعوا أن ترويناألرض مستعمل يف التسخري والتعجيز كناية ع

. فاخلطاب (49)خلقوه يف األرض، وهذا من رؤوس مسائل املناظرة، وهو مطالبة املدعي بالدليل على إثبات دعواه"
الق األشياء، خ جاء ليبني هلم أهنم وآهلتم اليت يعبدوهنا من دون اهلل عاجزون، فهم عاجزون على أن يقولوا أن آهلتهم

  وآهلتهم عاجزة على أن تدفع عن نفسها وتقول أنين قادرة على أن أخلق.
 المطلب السادس

 األسلوب القصصي ألخذ العبرة
رََة ا}ومن أسلوب القصة يف خطاب غري املسلمني قوله تعاىل:  ْلَبْحر  إ ْذ يَ ْعُدوَن َواْسَأهْلُْم َعن  اْلَقْريَة  الَّيت  َكاَنْت َحاض 

لُ يف   يَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبت ه ْم ُشرًَّعا َويَ ْوَم اَل َيْسب ُتوَن اَل تَْأت يه ْم َكَذل َك نَ ب ْ َا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن )و  السَّْبت  إ ْذ تَْأت يه ْم ح  ( 163ُهْم مب 
بُ ُهمْ  َ تَع ظُوَن قَ ْوًما اللَُّه ُمْهل ُكُهْم أَْو ُمَعذِّ ُهْم مل  ن ْ  ذ رًَة إ ىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن َعَذابًا َشد يًدا قَاُلوا َمعْ  َوإ ْذ قَاَلْت أُمٌَّة م 
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 ،2ط ،اإلصالح دار: الدمام) احلميدان، احملسن عبد بن عصام: حتقيق القرآن، نزول أسباب الواحدي، علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أبو(50)

 .298، ص(م1992/  ه 1412
 .437، ص(م2001/ ه 1421 ،9ط الرسالة، مؤسسة) الدعوة، أصول زيدان، الكرمي عبد(51)

 
َهْوَن َعن  السُّوء  َوَأَخْذنَا الَّذ يَن ظََلُموا ب َعَذاٍب 164) َنا الَّذ يَن يَ ن ْ ا َنُسوا َما ذُكُِّروا ب ه  َأجْنَي ْ َا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن بَ ( فَ َلمَّ ئ يٍس مب 
ئ نيَ ( 165) [، قال قتادة: "إن ١٦٦ – ١٦٣]األعراف:  {فَ َلمَّا َعتَ ْوا َعْن َما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكونُوا ق َرَدًة َخاس 

 .(50)عن ذي القرنني، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات" اليهود سألوا نيب اهلل 
هم نتيجة ون إىل أوامره ونواهيه، كيف كان مصري فهذه القصة تقدم منوذجًا قويًا للذين يعصون اهلل تعاىل وال ينقاد 

عصياهنم وحتايلهم، ومنوذجاً لفريق املؤمنني الذين ال يعصون اهلل يف أمرهم، وال يقرتبون ما هناهم اهلل تعاىل، كيف كان 
  جناهتم من عقوبته اليت نزلت على املذنبني.

 المطلب السابع
    أسلوب الترغيب والترهيب

األصل يف الرتغيب أن يكون ترغيبًا من أجل نيل رضى اهلل سبحانه وتعاىل، ورمحته وجزيل ثوابه يف اآلخرة، وأن  
 .(51)يكون الرتهيب ترهيباً بالتخويف من غضب اهلل تعاىل وعذابه وعقابه يف اآلخرة

َب ا}: تعاىلَنو قوله   ْم َويُ َعذِّ ْدق ه  ُتوَب َعَلْيه ْم إ نَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا ْلُمَناف ق نَي إ ْن َشاَء أَْو ي َ ل َيْجز َي اللَُّه الصَّاد ق نَي ب ص 
يًما الكرمية بأسلويب الرتغيب والرتهيب معاً، فاآلية خطاب للمؤمنني، والذي فيها  اآلية[، جاء ٢٤{ ]األحزاب: َرح 

 ه مع العمل الصاحل.هلم الرتغيب باجلزاء والذي هو اجلنة، ما داموا صادقني مؤمنني باهلل ورسول
، والذي هو جهنم وما فيها من صور العذاب للمنافقني وغريهم، جزاء نفاقهم، وفيها بالعذابوفيها الرتهيب  

الرتغيب ملن تاب من هؤالء املنافقني، وندم على ما كان عليه، وعمل صاحلاً، فيتوب اهلل له إذا تاب، ومن تاب اهلل 
 عليه فإن له اجلنة.

رهم ونقضهم ما عاهدوا اهلل بكف{، أي: بسبب َويُ َعذَِّب اْلُمَناف ق نَي إ ْن َشاَء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيه متعاىل: }ومعىن قوله  
هلل تعاىل املنافقني، يعىن: ويعذب ا االستثناءعليه، أو يتوب عليهم، أي: خيرجهم من النفاق إىل اإلميان به. ومعىن هذا 

النفاق، وال يوفقهم للتوبة، فيموتوا على نفاقهم إن شاء، فيجب عليهم  وذلك بأن ال يتوب عليهم ماداموا على
 العذاب، وهذا العذاب ال بد منه للمنافق؛ ألنه كافر، وهذا االستثناء إمنا هو من أجل التوفيق ال من أجل العذاب، 
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 من ومجل وأحكامه، ريه،وتفس القرآن معاين علم يف النهاية بلوغ إىل اهلداية القريواين، القيسي خمتار بن حممد بن مَحّوش طالب أيب بن مكي حممد أبو (52)

 .5817، ص9، ج(م2008/  ه 11429 ،1ط الشارقة، جامعة) البوشيخي، الشاهد: حتقيق علومه، فنون

 
توب عليهم فال للتوبة، أو يفاملعىن ويعذب املنافقني إن مل يهدهم  {،أَْو يَ ُتوَب َعَلْيه م}ويبني ذلك من قوله: 

 .(52)يعذهبم
 المبحث الثالث 

 الحكمة من تنوع أساليب القرآن في خطاب غير المسلمين
أرسل اهلل تعاىل ُرُسَلُه من أجل هداية الناس إىل طريق احلق، وأنزل إليهم الكتب ليهتدي به الناس، وليبني هلم احلق 

بادة وأنبيائه أن يبلغوا الناس ما أنزل إليهم من رهبم، ويدعوهنم إىل عويبطل الباطل؛ لذلك كان مهام رسل اهلل تعاىل 
 اهلل الواحد األحد الفرد الصمد، وينهوا عن عبادة األصنام واألوثان، أو عبادة العباد.

ويرى الباحث أن القرآن يهدف إىل أمرين أساسني ومها: األول: الدعوة إىل عبادة اهلل الواحد القهار، وذلك من  
تلك اآليات اليت ختاطب الناس مبختلف األساليب إلنقاعهم بأنه ال إله إال اهلل، وهو خالق الكون وما فيها،   خالل

[، وقوله ٢١]البقرة:  {يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم َوالَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ }كما يقول تعاىل: 
قًا ل َما َمَعُكْم َواَل َتُكونُوا أَوََّل َكاف ٍر ب ه  َواَل َتْشتَ ُروا ب آيَايت  ََثًَنا }: تعاىل َا أَنْ َزْلُت ُمَصدِّ ُنوا مب  ( 41ل ياًل َوإ يَّاَي فَات َُّقون  )قَ َوآم 

]البقرة:  {أَق يُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاك ع ني( وَ 42َواَل تَ ْلب ُسوا احلَْقَّ ب اْلَباط ل  َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن )
َها َزْوَجهَ }[، وقوله تعاىل: ٤٣ – ٤١ ن ْ َدٍة َوَخَلَق م  ُهَما يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفٍس َواح  ن ْ ا َوَبثَّ م 

[، وكما يبني هلم  ١]النساء:  {ًء َوات َُّقوا اللََّه الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرق يًبار َجااًل َكث ريًا َون َسا
يَا }عاىل: [، وقوله ت٤٣البقرة: ] {َوأَق يُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاك ع ني}كيفية العبادة كما يقول تعاىل: 

ْن قَ ْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  وهكذا مجيع   [،١٨٣]البقرة:  {أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ُكت َب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكت َب َعَلى الَّذ يَن م 
 اآليات اليت تدعوا إىل عبادة اهلل.

والثاين: تنظيم أمور الناس، فاإلنسان إذا آمن باهلل وعبده على أمت الوجه فإن املسألة ال تنتهي؛ ألن لكل إنسان حي  
فرتة من العمر يقضيها يف الدينا، سواء كانت الفرتة طويلة، أو قصرية، وهو خالل هذه الفرتة حيتاج إىل الطعام 

راء لقمة وكذلك حيتاج إىل التعامل مع أفراد اجملتمع، والسعي و  والشراب ليبقى حيًا حَّت يعبد اهلل وكيف يعبده،
العيش، والتعاون مع اجملتمع حتتاجان إىل سنن وقوانني ملعرفة احلالل واحلرام، ولتفادي املشاكل بني الناس؛ لذلك أنزل 

لَّ َيْسأَُلوَنَك مَ }اهلل تعاىل آيات يبني للناس ماذا يأكل وماذا يشرب، كما يف قوله تعاىل:  لَّ َلُكُم  اَذا ُأح   هَلُْم ُقْل أُح 
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ْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَّه  َعَلْيه  الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم م َن اجلََْوار ح  ُمَكلِّب نَي تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ ِم َّا َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا ِم َّا أَ 

َا َحرََّم عَ }[، وما الذي حرم عليه تناوله، كما يف قوله تعاىل: ٤]املائدة:  {َسر يُع احلْ َسابَوات َُّقوا اللََّه إ نَّ اللََّه  َلْيُكُم إ منَّ
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل  يمإ مْثَ َعَلْيه  إ نَّ  اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم اخلْ ْنز ير  َوَما أُه لَّ ب ه  ل َغرْي  اللَّه  َفَمن  اْضطُرَّ َغي ْ ]البقرة:  {اللََّه َغُفوٌر َرح 

ْن َعَمل  الشَّيْ }[، وقوله تعاىل: ١٧٣ ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ر ْجٌس م  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  طَان  فَاْجَتن ُبوُه يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ منَّ
َوالسَّار ُق }ة احلكم والقضاء بني الناس كما يقول تعاىل: [، وآياٌت تبني للناس كيفي٩٠]املائدة:  {َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحونَ 

َا َكَسَبا َنَكااًل م َن اللَّه  َواللَُّه َعز يٌز َحك يمٌ  يَا أَي َُّها }[، وقوله تعاىل: ٣٨املائدة: ] {َوالسَّار َقُة فَاْقطَُعوا أَْيد يَ ُهَما َجزَاًء مب 
َنُكْم َكات ٌب ب اْلَعْدل  وَ  الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا َتَدايَ ْنُتْم ب َدْينٍ  اَل يَْأَب َكات ٌب َأْن َيْكُتَب َكَما إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ

ْنُه َشْيئً  [ إىل آخر اآلية، يف 282ة: ]البقر  {اَعلََّمُه اللَُّه فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمل ل  الَّذ ي َعَلْيه  احلَْقُّ َوْلَيتَّق  اللََّه َربَُّه َواَل يَ ْبَخْس م 
وا َكث ريًا م َن الظَّنِّ إ نَّ يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اْجَتن بُ }مسألة الَدين وكيفيته، واآليات كثرية من هذا اجلانب، وقوله تعاىل: 

يه  َمْيًتا َفَكر ْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه إ نَّ ْم َأْن يَْأُكلَ بَ ْعَض الظَّنِّ إ مْثٌ َواَل ََتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُ بُّ َأَحدُكُ   حلََْم َأخ 
يم  [، يف النهي عن املساس حبقوق اآلخرين.12]احلجرات:  {اللََّه تَ وَّاٌب َرح 

َوَما }: لإال أن األمر األول هو األصل، والثاين فرع هلا؛ ألن احلكمة من خلق اإلنسان هو عبادة اهلل تعاىل، كما قو   
ْنَس إ الَّ ل يَ ْعُبُدون  ) ُهْم م ْن ر ْزٍق َوَما أُر يُد َأْن يُْطع ُمون56َخَلْقُت اجلْ نَّ َواإْل  ن ْ [ ؛ 57 -56]الذاريات:  {( َما أُر يُد م 

وألن األصل يف خلق اإلنسان أن يعبد اهلل تعاىل وحده، جاءت اآليات لتدعوهم إىل عبادة اهلل تعاىل، بعد أن أضل 
 لشيطان الكثري من الناس، فسلكوا طريقاً غري طريق احلق. ا

والناس كما هو معلوم متنوع الطبائع، وخمتلف األزمان، لذلك تنوعت األساليب القرآن يف خطاب اإلنسان مراعياً   
اطبني ختلك الطبائع، ومراعياً إختالف الزمان؛ ألن طبيعة التأثري ختتلف من إنسان إىل آخر، وكذلك ختتلف زمن امل

 من عصر إىل عصر آخر. 
وقد جاءت تلك اخلطابات بأساليب متنوعة هبدف التأثري على املخاطب حسب حاله وطبعه، فمن خماطبة للفطرة  

اإلنسانية، ومن استدالل بواقع األشياء احملسوسة، إىل جمادلة عقلية، إىل تذكري بعاقبة األمم السابقة، إىل لفت نظر 
 ، وملا كان املخاطبون هم مجلة الناس مبختلف طبقاهتم وفئاهتم وعلى اختالف مستوياهتم إىل واقع القصور البشري
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 .157(، ص2005ه / 1426، 3القرآن، )دمشق: دار القلم، ط إعجاز يف مصطفى مسلم، مباحث( 53)
، 1اإلسالمية، ط ذاهبامل بني التقريب التوجيزي، )بريوت: دار عثمان بن العزيز القرآنية خصائص السور، حتقيق: عبدالدين، املوسوعة  شرف جعفر (54)

 .143، ص1ه (، ج1420
 .3693-3692، ص6، ج(ه 1412 ،17ط الشروق، دار: القاهرة بريوت،) القرآن، ظالل يف الشاريب، حسني إبراهيم قطب سيد(55)

 
الفكرية والثقافية، جاء يف القرآن الكرمي من األساليب واألدلة واألمثال ما يعم الشرائح االجتماعية على خمتلف 

 .(53)العصور والبيئات
فاحلكمة إذاً من تنوع األساليب إمنا هي للتأثري على املخاطبني بكافة أصنافهم وأطيافهم، وإقناعهم بعبادة اهلل تعاىل،  

وإعتناق اإلسالم، فإن تنوع أساليب القرآن يف اخلطاب إمنا هي لتنوع أصناف  والتصديق مبا جاء به حممد 
 اإلنسان.

ّون اىل نفوس غري املسلمني، ويقنع اجلاحدين، ويثّبت املؤمنني، وقد للذلك سلك القرآن الكرمي كل سبيل، ليصل  
وهو  -. يقول سيد قطب: "والذي يقرأ هذا القرآن(54)القرآن يف طرق اهلداية والدعوة، ومواجهة النفوس اجلاحمة

ه النفوس يف ب يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه -مستحضر يف ذهنه ألحداث السرية
مكة ويروضها حَّت تسلس قيادها راغبة خمتارة. ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعًا عجيبا، تارة 
يواجهها مبا يشبه الطوفان الغامر من الدالئل املوحية واملؤثرات اجلارفة، وتارة يواجهها مبا يشبه اهلراسة الساحقة اليت 

خ يف كياهنا من التصورات والرواسب، وتارة يواجهها مبا يشبه السياط الالذعة تلهب ال يثبت هلا شيء ِما هو راس
احلس فال يطيق وقعها وال يصرب على لذعها، وتارة يواجهها مبا يشبه املناجاة احلبيبة، واملسارة الودود، اليت هتفو هلا 

طر الداهم زعة، اليت تفتح األعني على اخلاملشاعر وتأنس هلا القلوب، وتارة يواجهها باهلول املرعب، والصرخة املف
القريب، وتارة يواجهها باحلقيقة يف بساطة ونصاعة ال تدع جماال للتلفت عنها وال اجلدال فيها، وتارة يواجهها بالرجاء 
 الصبوح واألمل الندي الذي يهتف هلا ويناجيها، وتارة يتخلل مسارهبا ودروهبا ومنحنياهتا فيلقي عليها األضواء اليت
  تكشفها لذاهتا فرتى ما جيري يف داخلها رأي العني، وختجل من بعضه، وتكره بعضه، وتتيقظ حلركاهتا وانفعاالهتا اليت

 .(55)كانت غافلة عنها"
َي إ نَّ َهَذا اْلُقْرآَن ي َ }ولذلك فإن القرآن الكرمي خيتار أفضل أساليب اخلطاب هلداية الناس، قال تعاىل:  ْهد ي ل لَّيت  ه 

َات  أَنَّ هَلُْم َأْجرًا َكب ريًاأَقْ وَ  ن نَي الَّذ يَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحل  [. يقول ابن عاشور: "ألن القرآن 9]اإلسراء:  {ُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤم 
 جاء بأسلوب من اإلرشاد قومي ذي أفنان ال حيول دونه ودون الولوج إىل العقول حائل، وال يغادر مسلكاً إىل ناحية 
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 .41-40، ص15والتنوير، جإبن عاشور، التحرير ( 56)
 ابن مكتبة: القاهرة) السلفي، اجمليد عبد بن محدي: حتقيق الكبري، املعجم الطرباين، القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان(57)

 .1428رقم:، 97، ص2وسلم، ج عليه اهلل صلى اهلل رسول موىل ثوبان ثوبان، امسه من الثاء، ، باب(2ط تيمية،

 
تناء َثار أفنانه، املتدبر يف معانيه اج األخالق والطبائع إال سلكه إليها حتريضا أو حتذيرا، حبيث ال يعدممن نواحي 

وبتلك األساليب اليت مل تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة اليت يهدي إىل سلوكها أقوم من الطرائق األخرى وإن  
 .(56)كانت الغاية املقصود الوصول إليها واحدة"

ف طبائع الناس حتتاج إىل تنوع األساليب حسب تنوع األصناف، فهناك صنف من الناس من تتأثر بقوة فاختال 
البالغة، وفصاحة اللسان، ومن املستحيل مقارنة بالغة اإلنسان ببالغة القرآن، والذي يشمل هذا اجلانب تلك 

إسالم عمر  ية، واإلجياز واإلطناب. كما يفاألساليب اللغوية اليت تتضمن أسلوب احلقيقة، واجملاز، والصريح، والكنا
، عندما قرأ سورة طه، ومسع أخته تقرأ سورة العلق، أثر يف نفس عمر ِما جعله يسلم، كما يروي بن اخلطاب 

، وقد ضرب « اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب: »الطرباين يف املعجم الكبري عن ثوبان قال: "قال رسول اهلل 
[، حَّت أظن أنه قتلها، مث قام من السحر 1وهي تقرأ: }اقْ رَْأ ب اْسم  َربَِّك الَّذ ي َخَلَق{ ]العلق:  أخته أول الليل،

}اقْ رَأْ ب اْسم  َربَِّك الَّذ ي َخَلَق{، فقال: واهلل ما هذا بشعر، وال مههمة، فذهب، حَّت أتى رسول  فسمع صوهتا، تقرأ:
، فوجد بالال، على الباب فدفع الباب، فقال بالل: من هذا؟ فقال: عمر بن اخلطاب، فقال: حَّت أستأذن اهلل 

إن يرد اهلل بعمر خرياً، أدخله : »، فقال بالل: يا رسول اهلل عمر بالباب، فقال رسول اهلل لك على رسول اهلل 
،  «ما الذي تريد، وما الذي جئت؟»زه، فقال: ، بضبعيه، فه، فقال لبالل: إفتح، وأخذ رسول اهلل « يف الدين

تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده »فقال له عمر: أعرض علي الذي تدعو إليه، قال: 
 .   (57)«"اخرج»، فأسلم عمر مكانه وقال: « ورسوله

. وكما يف قصة الوليد بن عاء النيب بالغة القرآن وفصاحته، إضافة إىل د الذي أثَّر يف نفس عمر بن اخلطاب 
كيف وقع القرآن يف نفسه، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: "أن الوليد بن   املغرية عندما مسع القرآن من النيب 

فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن  املغرية جاء إىل النيب 
ااًل. قال: مل؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ملا قبله قال: قد علمت قريش أين من أكثرها جيمعوا لك م

مااًل. قال: فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول، فواهلل ما فيكم رجل أعلم 
  إن لقوله  ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا وواهللباألشعار مين، وال أعلم برجز وال بقصيدة مين وال بأشعار اجلن واهلل
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: حتقيق لصحيحني،ا على املستدرك النيسابوري، الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو (58)

 .3872رقم:، 97، ص2، كتاب التفسري، تفسري سورة املدثر، ج(م1990/ ه 1،1411ط العلمية، الكتب دار: بريوت) عطا، القادر عبد مصطفى
 ،1ط اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: املنورة املدينة) اإلسالم، إىل املشركني دعوة يف الكرمي القرآن منهج الرحيلي، فرج بن أمحد بن محود (59)

 .492، ص1، ج(م2004/  ه 1424

 
الذي يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما حتته، قال: 

: تال يرضى عنك قومك حَّت تقول فيه. قال: فدعين حَّت أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره من غريه فنزل
يًدا{ ]املدثر:  . وهكذا فإن صنف من الناس تؤثر عليهم اجلانب البالغي أكثر من (58)["11}َذْرين  َوَمْن َخَلْقُت َوح 

 أي شيء. 
صنف من الناس تؤثر عليه القصص ويوليها اهتمامًا كبريًا ويعترب هبا. لذلك جاءت كثري من آيات القرآن  وهناك

بأسلوب القصة، واليت تعد من أوسع أساليب القرآن الكرمي يف خطاب املشركني ودعوهتم إىل التوحيد، وذلك ملا 
مع قومه وابنه  ، كما يف قصة نوح (59) الناسللقصة من تأثري يف النفوس البشرية، ولسهولة حفظها وانتشارها بني

ه  يَا قَ ْوم  إ ْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكْم َمَقام ي َوَتذْ  ْم نَ َبأَ نُوٍح إ ْذ قَاَل ل َقْوم  ري ي ب آيَات  اللَّه  فَ َعَلى اللَّه  ك  يف قوله تعاىل: }َواْتُل َعَلْيه 
ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَكُ  ( فَإ ْن تَ َولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم 71ون  )ْم مُثَّ اَل َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةً مُثَّ اْقُضوا إ َّلَّ َواَل تُ ْنظ رُ تَ وَكَّْلُت فََأمجْ 

َن اْلُمْسل م نَي ) ْرُت َأْن َأُكوَن م  نَ 72م ْن َأْجٍر إ ْن َأْجر َي إ الَّ َعَلى اللَّه  َوأُم  ي ْ بُوهُ فَ َنجَّ ك  َوَجَعْلَناُهْم اُه َوَمْن َمَعهُ يف  اْلُفلْ ( َفَكذَّ
بُوا ب آيَات َنا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاق َبُة اْلُمْنَذر يَن { ]يونس:  [، فمثل هذه القصص 73 - 71َخاَلئ َف َوَأْغَرقْ َنا الَّذ يَن َكذَّ
تحدث عن فريقني، ياق اآلية، أهنا تهلا تأثري كبري يف نفوس صنف كبري من الناس ويعترب هبا، فكما هي واضح من س

فريق املؤمنني كيف جناهم اهلل تعاىل من عذابه نتيجة إمياهنم باهلل الواحد القهار، وفريق املشركني الكاذبني بآيات اهلل 
ورسوله كيف أهلكهم اهلل تعاىل بعذابه، نتيجة شركهم بوحدانية اهلل تعاىل وبآياته ورسوله، وبذلك تكون القصة قد 

رسالة للذين ال يؤمون باهلل وبرسوله كيف سيكون مصريهم، واليت أوضحت اآلية بأهنا اخلسران والعذاب،  وجهت
 وكيف سينجون من هذا العذاب واخلسرآن إذا آمنوا.

صنف من  الناس من ال تنفع معه األساليب البالغية وما يشملها، وال تنفع معه األساليب القصصية؛ ألنه ال يتأثر و 
فإن القرآن الكرمي ال تتوقف عند هذا احلد؛ بل يأيت بأساليب أخرى لعلها تنفع معهم فيعودوا إىل رشدهم  هبما، لذلك

ويؤمنوا باهلل سبحانه وتعاىل، كأسلوب الرتغيب والرتهيب، الذي له التأثري الكبري على غريزة اإلنسان. قال البدوي: 
 ىل وانتزاع ما خيالف هذه العقيدة من الضمري، والدعوة إ أما هدف القرآن الكرمي فغرس عقيدة التوحيد يف النفس،"
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 .176-175، ص(م2005 املصر، هنضة: القاهرة) القرآن، بالغة من البدوي، البيلي اهلل عبد أمحد أمحد(60)
 حممد: حتقيق وسلم، يهعل اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم (61)

 .2003ص، 4، كتاب الرب والصلة وآلداب، باب فضل الرفق، ج(العريب الرتاث إحياء دار: بريوت) الباقي، عبد فؤاد
 .41م(، ص2005 / ه 1426، 1املوافقات، )القاهرة: دار البصائر، ط كتابه  خالل من الشاطيب عند القرآن عاصي، علوم أبو سامل حممد (62)

 
العمل الصاحل املكّون لإلنسان املهذب الكامل، بسن القوانني املهّذبة للفرد، الناهضة باجلماعة. وإذا كان ذلك هو 

مل حيهدف القرآن، فإن املنهج القرآىن هو الذى حيقق هذا اهلدف ىف أكمل صوره، وأقوى مظاهره، ذلك أنه لكى 
على اتّباع ما يدعو إليه ميزج دعوته باحلث على اتباعها، ويضرب املثل مبن اتبع فنجح، أو ضل فخاب، ويتبع احلديث 
عن املؤمنني بذكر بعض األحكام الَّت جيب أن يتبعها هؤالء املؤمنون، ويعقب ذلك بالرتغيب والرتهيب، مث يوىل ذلك 

وهو يف كل ذلك يتكئ على الغريزة اإلنسانية الَّت َتعل املرء خاضعا بوصف اليوم اآلخر وما فيه من جنة أو نار، 
 .(60)بالرتغيب حينا، والرتهيب حينا آخر"

وصنف من الناس من ال يقتنع وال يتأثر إال إذا خاطبته عن طريق احلوار واجلدال املبين على أساس األسلوب الفكري  
 اب؛ وذلك العتماده الكلي على عقله، وعقل اإلنسانواملنطقي؛ ألنه مقتنع بشيء آخر، ويرى نفسه على الصو 

قاصر وناقص أمام علم اهلل تبارك وتعاىل، ولذلك حيتاج هذا الصنف من الناس إىل حتليل القضايا ومناقشتها منقاشة 
منطقية وفكرية، ولذلك فهو يف هناية املطاف إما أن يقتنع ويقر بالصواب، وإما أن ال يقر واليعرتف، ولكن عدم 

 راره يدخله يف دائرة اجلاهلني والذي هي من املزايا السيئة لإلنسان؛ ألنه أنكر ما هو ثابت عقالً ومنطقاً.إق
ومن الناس صنف ال تستطيع أن تقنعه إال إذا خاطبته بأسلوب لني وعاطفي، حيث مثل هذا الصنف من الناس  

لى املراد، رفق تكون من أحدى أسباب احلصول عتغلبه جانب العاطفة والرفق ويستسلم هلا بسهولة، إذ العاطفة وال
 يا عائشة إن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي»لعائشة رضي اهلل عنها:  عندما قال فعن النيب 

ألن يف النفس اإلنسانية قوتان: أحدمها قوة التفكري، والثاين قوة  ؛(61)«على العنف، وما ال يعطي على ما سواه
. ولكل واحدة منهما حاجة غري حاجة أختها. فأما األول: فتنقب عن احلق ملعرفته، وعن اخلري للعمل به. الوجدان

وأما الثاين: فتسجل إحساسها مبا يف األشياء من لذة وأمل. والبيان التام هو الذي يويّف لك هاتني احلاجتني، ويطري 
 .(62)قلية واملتعة الوجدانية معا"إىل نفسك هبذين اجلناحني، فيؤتيها حّظها من الفائدة الع

وصنف من الناس الهتمه البالغة، وال الفصاحة، وال أي شيء يتعلق بعلوم اللغة قطابة، لذا فاخلطاب الذي يأيت  
 بأسلوب بالغي، أو بأسلوب قصصي، ليس له تأثري على نفوس هذا النوع من الصنف، بل رمبا يتأثر باملاديات 
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 .685، ص18القرآن، ج آي تأويل يف البيان الطربي، جامع( 63)
 .514ص ،(م2003/ه 1424 ،8ط حجر، إبن مكتبة: دمشق) املطهرة، والسنة القرآن يف العلمي اإلعجاز موسوعة أمحد، احلاج يوسف( 64)

 
واإلكتشافات العلمية، وذلك ككثري من امللحدين، لذا نرى أن كثري من األساليب القرآن جاء بأسلوب التحدي،  

اللَّه  َلْن  كما يف خلق الذباب، يف قوله تعاىل: }يَا أَي َُّها النَّاُس ُضر َب َمَثٌل فَاْسَتم ُعوا َلُه إ نَّ الَّذ يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  
ْنُه َضُعَف الطَّال ُب َوالْ خَيُْلُقوا ُذبَابً  بَاُب َشْيًئا اَل َيْستَ ْنق ُذوُه م  ُهُم الذُّ [، 73َمْطُلوُب{ ]احلج: ا َوَلو  اْجَتَمُعوا َلُه َوإ ْن َيْسُلب ْ

ففي هذه اآلية الكرمية حتديان، األول: إن اهلل سبحانه وتعاىل خاطب الذين يدعون من دون اهلل وهم املشركني 
انوا يعبدون األصنام واألوثان، حتداهم على أن خَيُْلق من يعبدوهنم ذبابة، حتداهم بشيء صغري، مل والكفار، الذين ك

يتحداهم، بلخلق جنم يف السماء، ومل يتحداهم خبلق مَجَل، ومل يتحداهم خبلق طري، بل حتداهم بشيء صغري، حتداهم 
صفة يستطيع أن خيلق، وألن الذي يتميز ب خبلق حشرة صغرية، والنتيجة أهنم عاجزون عن ذلك، ألن املخلوق ال

اخلالق هو اهلل وحده. يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية: "إن مجيع ما تعبدون من دون اهلل من اآلهلة واألصنام لو 
 . (63)مجعت مل خيلقوا ذبابا يف صغره وقلته، ألهنا ال تقدر على ذلك وال تطيقه، ولو اجتمع خللقه مجيعها"

بَاُب َشْيًئا اَل َيْستَ ْنق ذُ  والثاين: حتدي  ُهُم الذُّ ْنهُ َضُعَف على املستوى العلمي، الذي تتعلق بقوله تعاىل: }َوإ ْن َيْسُلب ْ وُه م 
 ما يسلبه الذباب من طعام، حيث حتدى اهلل تعاىل اإلنسان أن سرتجع ما يسلبه مسألةالطَّال ُب َواْلَمْطُلوُب{، يف 

 الذباب إن كانوا قادرين على ذلك. 
كشفت العلوم املعاصرة، اليت وصلت إىل قمتها، أن الذباب عندما يأخذ شيئا من الطعام، فإنه يفرز عليه حيث  

ل على تُ َقدَّر بأجزاء من الثانية هبذا الطعام، ِما ُيَسهِّ عصارة خاصة من لعابه، وهذه العصارة ختتلط بسرعة كبرية 
الذباب إمتصاصه خبرطومه، وعليه فالطعام املسلوب حَّت وإن كان تافهاً ال قيمة له، ال ميكن استنقاذه واسرتجاعه؛ 

ذلك من كألنَّه يتحول كيميائيًا إىل ُمرَكَّب من نوع آخر بسبب هذه الُعصارة قبل أن يدخل يف جوف الذبابة، و 
، حيث إن اإلنسان وصل بعقله إىل علوم شَّت مكنته من (64)َيطلب هذا الطعام املسلوب َضعيف دون استنقاذه

خالله إىل اخرتاع آالت وأجهزة كبرية وعمالقة، وأجهزة صغرية ودقيقة، لكن مع كل هذه التكنلوجيا ال يستطيعون 
 ه.يريد املبارزة فيه إىل أن يرث اهلل األرض ومن في اسرتجاع ما يسلبه الذباب، وهذا التحدي باق ومفتوح ملن

 لذا فمثل هذا النوع من األسلوب تزداد اإلهتمام هبا كلما تقدم الزمان، وتقدم معها اإلكتشافت واإلخرتاعات. 
لذلك فمن يتأمل هذا التحد  الذي يزيد أكثر من ألف وأربعة مائة السنة، يكشف له أن هذا التحد  يستحيل أن   

 ن من قبل بشر. يكو 
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وهكذا بالنسبة لبقية األساليب القرآنية، حيث كل صنف من أصناف اإلنسان قد يتأثر ويتقنع بأسلوب من هذه 
األساليب، والغاية من نزول القرآن إمنا هي لدعوة الناس إىل عبادة اهلل تعاىل، والذي فيه مفازهم وجناهتم من النار، 

وكرمه أن تنوع من أساليب القرآن من أجل إقناع أكرب فئة من الناس، فيؤمنوا به تعاىل وهذا من لطف اهلل تعاىل 
 ذن مسعت وال خطر على قلب بشر.  ويدخلهم جنته اليت ما ال عني رأت وال أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 136 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 الخاتمة ونتائج البحث

  
 ليت أمهها:ىل مجلة من النتائج واالباحث إبعد أن منَّ اهلل تعاىل عليَّ بإمتام هذا البحث املتواضع، توصل 

إن املخاطبون من غري املسلمني الذين ورد إمساؤهم يف القرآن الكرمي باللفظ هم: املشركون أو )الكفار(،  .1
 واليهود، والنصارى، والصابئة، واجملوس، وامللحدون )الدهريني(. 

كان احلكمة من تنوع أساليب القرآن يف خطاب غري املسلمني لتنوع طبائع اإلنسان، فكل فئة من الناس  .2
 قد تتأثر وتقتنع بأسلوب من هذه األساليب، لذلك راعى اهلل تعاىل تلك الطبائع. 

ساليب ألراعى القرآن الكرمي يف تنوع أساليبه اخلطابية العامل الزمين لكل عصر من العصور، كما يف تلك ا .3
اليت يتحدى اهلل تعاىل هبا اخللق، كما يف مسألة خلق الذباب، وما يسلبه الذباب من الطعام. ومسألة 

 تكوين الكون، والصعود إىل السماء، وجريان الشمس، وتسابق الكوكبات وغريه.    
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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