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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى سنة اهلل في خمقو؛ كما ىي قكانيف االنتصار كاليزيمة 
المترتبة عمى طاعة اهلل أك معصيتو؟ كجدكل التقكل، خشية مف اهلل مف ناحية، كشكران مف ناحية 

أكبر قدر ممكف مف األدلة القرآنية كتأكيبلتيا في  أخرل؛ كفي سياؽ ذلؾ سعت الباحثة لحشد
كعي عمماء سابقيف كمعاصريف؛ خاصة تمؾ التي تدكر حكؿ ًسيىًر الظالميف ككيؼ انتيت حقبيـ 
كمراحؿ دكليـ؛ كما استدلت عمى آراء كتحميبلت مختمفة بأحاديث نبكية شريفة مف كتب 

 .اإلطاركاؿ األئمة كالسمؼ في ىذا الصحاح؛ ىذا عكضان عف أق
أسمكب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، "ك

كذلؾ مف أجؿ ؛ عف ظاىرة أك مكضكع محدد خبلؿ فترات زمنية معمكمة، معمكمات كافية كدقيقة
كبما ينسجـ مع المعطيات الفعمية ، الحصكؿ عمى نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية 

 ."لمظاىرة
تمحكرت أسئمة كفركض الدراسة حكؿ العبلقة بيف المعصية البشرية كالعقاب اإلليي، 
كما طرحت تساؤالت مختمفة حكؿ سنة اهلل في التغيير كالصراع بيف الحؽ كالباطؿ؛ كما الذم 

مبلءات اهلل لمظالـ أك إتعنيو الفتف كاالبتبلءات؟ كداللة ذلؾ في إطار ما حدث كما يحدث، كىؿ 
درج أيضا ضمف السنف اإلليية الراسخة؟؟ أـ أنيا حدثت مف قبؿ كانتيى األمر؟؟ ثـ ماذا أخذه تن

عف الذيف يمكركف كيمكر اهلل إزاءىـ؟؟ كىؿ ثمة عبلقة بيف الترؼ كالشكر كدكاـ النعمة؟؟ أـ أف 
 الجحكد قد يككف سببان في الزكاؿ كاالنقراض؟

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱال تتبدؿ، ك هلل تعالى سننان ال تتغير  خمصت الدراسة إلى أف
كأف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ مستمر، كابتبلء المؤمف يظؿ مستمران ، [11الرعد:]  َّهت

حتى يمقى اهلل، كما أف اإلنساف مستدرج، فيما الظمـ ىبلؾ، ك لمطغياف أسبابه كثيرة منيا: 
كما حارب المكر  سبحانو اهلل حاربو الكبر، كالعيجب، كالحسد، كالماؿ، كالممؾ، كالسمطة، كقد

  كالمترفيف المفسديف .

في  كتكصي الباحثة في ىذا السياؽ؛ بضركرة العكدة إلى كتاب اهلل كسنة رسكلو 
استنباط السنف اإلليية، كضركرة أف يأخذ أىؿ العمـ كالدعاة دكرىـ؛ كأف اإللماـ بسنف اهلل ىي 

إلليية بالكاقع، ثـ إفراد دراسات مف أسباب رفعة األمة، كما تكصي الباحثة بربط السنف ا
 مستفيضة في كؿ سنة مف السنف؛ حتى تؤتي الفائدة ثمارىا .
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Abstract 

This study aims at explaining the established ways of Allah with His 

creation and showing what are the laws of victory and defeat dependent 

on obeying and disobeying Allah. This is in addition to explaining the 

worth of fearing Allah and thanking Him. In such a context, the 

researcher tried to collect the biggest number of Quranic evidences and 

their interpretation relevant to the biographies of wrongful people and 

how their time had ended up. The researcher also concluded other 

opinions by quoting different sound Prophetic traditions and sayings of 

the Imams in this regard. 

The researcher used the descriptive analytical method, "as a method of 

analysis that is based on adequate and accurate information to study a 

phenomenon or a specific topic during the specific times; in order to 

obtain practical results that can be interpreted in an objective manner, 

and in line with the actual facts about that phenomenon." 

The questions and hypotheses of the study focused on relationship 

between human sin and divine punishment. It also raised various 

questions Allah established way pertaining to change and the struggle 

between right and wrong. What is the meaning of a trial and tribulations? 

And significance of that in the context of what has happened and what is 

happening, and whether Allah’ prolonging the time of the wrongdoer or 

taking him also falls under divine established laws? Or had it happened 

ever before and ended up? Then what about those who plot against Islam 

and Allah plots against them? Is there a relationship between luxury and 

thanking Allah and blessing continuity? Or that ingratitude may be the 

cause of extinction? 

The study concluded that Allah doesn’t change the conditions of people 

unless they change what lies in themselves, and the struggle between the 

good and evil will continue forever. Believers will always be tested until 

the dooms day. Tyranny has many reasons including: arrogance, pride, 

envy, money, kinghood, and power. Allah has fought against tyranny, 

the cunning, and affluent spoilers. 

The researcher recommends in this context; the need to return to the 

Holy Book of Allah and the Sunnah of His Messenger in identifying 

divine ways. There is also a need for the scholars and preachers to take 

their role. Knowing Allah’s established ways are the reasons for the 

elevation of the nation. The researcher recommends linking the divine 

law to reality, and then making extensive studies about every established 

way of Allah.   
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 إِلىَدْاءُ اْ 
  كرسكلو اهلل محبي إلى

 إلى كؿ مسمـ كمسممة في بقاع االرض 

 إلى أىالي فمسطيف في الداخؿ كالشتات

 إلى أركاح الشيداء الذيف قضكا نحبيـ في سبيؿ اهلل
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 وتقديرٌ شكٌر 
أتقدـ  .[152البقرة:] َّ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّٱ امتثاالن ألمر اهلل 

تعالى  حفظو اهللبالشكر كالعرفاف كاالمتناف إلى أستاذم كشيخي الفاضؿ األستاذ الدكتكر صالح حسيف الرقب 
التي تزيد ىذه الرسالة  محكظاتذه الرسالة، إلبداء الم، المذاف تكرما بقبكؿ مناقشة ىكؿ مف عضكم المناقشةك 

 كماالن كحسنان، كىما: 

سائمة  محمكد يكسؼ الشكبكي: فضيمة األستاذ الدكتكرك  عبد السميع خميس العرابيد الدكتكر: األستاذ فضيمة 
 أف يجزييما عني خير الجزاء كالثكاب.  المكلى 

كما كأتقدـ كمية أصكؿ الديف كؿو باسمو كلقبو، ى أساتذة كما كأقدـ عميؽ شكرم كتقديرم كامتناني إل 
بأسمى آيات الشكر كالعرفاف إلى أستاذم كمعممي األكؿ مدرس المغة العربية األستاذ ماجد فارس الذم تكـر 

 لتظير بأحمى كأبيى صكرة. عميَّ كدقؽ لي الرسالة تدقيقان لغكيان 
ة اهلل عز لي الفرصة إلكماؿ دراستي العميا، سائم كما كأشكر الجامعة اإلسبلمية بغزة، التي أتاحت 

 .أحسف الجزاء كالثكابجميعان  كجؿ أف يجزييـ
 لمذافمنذ نعكمة أظفارم، كا رسكلو  اهلل كحبَّ  فيَّ حبَّ  ازرع المذافحياتي،  نبراس ككالدتيأما كالدم  

، كلكنيا تصاريؼ القدر،  ادأف يشي ا يتمنياككـ كنت أتمنى ككان، ماحقي مافمف أكفيي ماميما كتبت عني ىذا اليـك
، مافي ىذا اليـك أماـ كؿ ىذا الحفؿ الكريـ امتنانان مني لي ماكلقد كنت أقسمت بيف طيات نفسي أف أقبؿ قدميي

يـك أنا كعممي كمو أرجك اهلل أف آتي لي، لذلؾ  جزءان قميبلن مما قدماه ماكال أظف إف فعمت أف أككف قد أديت لي

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ: مالي ، ليقكؿ اهلل ماة أعماليالقيامة في صحيف
 .[16األحقاؼ:]  َّمل يك ىك مك لك اكيق  ىق يف ىف يث

الذم سمح لي أف أكمؿ األستاذ محمد حسيف أبك سعيد كما أتقدـ بخالص الحب إلى زكجي الغالي  
 فكاف نعـ السند، كنعـ المعيف، كنعـ المحب.  ،ميميةمسيرتي التع
ف كانتا نعـ السند كالمعيف لي في أعماؿ عتي حياتي أمؿ كنكر ابنتيَّ المتيشمكما ال أنسى أف أشكر  

 فتفكقنا جميعان، فحفظيما اهلل لي، كحفظ إخكتيـ أسامة كأكـر كأحمد.البيت كرعاية إخكتيـ طكاؿ مراحؿ الدراسة، 
كؿ مف:  إخراج ىذه الرسالة إلى النكر، كأخص بالذكركأخيران أتكجو بالشكر إلى كؿ مف ساىـ في  

 كنعـ ،المعممة كنعـ، المربية نعـ كانت التي طكير أحبلـ كالدكتكرة ،كأيستاذتي معممتي شاكيش أبك مي لدكتكرةا
 كالميندس خالد أبك السعيدكالغالية رضاب مقداد، شاكيش،  أبك ركال الميندسة دربي كرفيقة، لي الناصحة األخت

كر محمد األديب كالدكتكر أحمد األديب أكالد خالتي، الدكت، كزكج ابنتي محمد أبك السعيد، ك ابف عمتي
الشييدة  ، كرفقة الماجستير:شمكلة كغاليتي ميامعزكزة طكماف، الدكتكرة سمارم أبك طكيمة، كغاليتي صديقاتي: ك 

أشكر كؿ مف خصني بدعكة خالصة في ظير ك كما  الزؽ، ىناء البرش،ىيفاء سكافي، ىالة  ياسميف ظيير،
 لى ىذا اليـك المشيكد. فمكـ مني جميعان خالص االحتراـ كالتقدير.الغيب حتى كصمت إ
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 المقدمة
 ككفى، كالقرآف، اإلسبلـ نعمة عمى هلل الحمد، يدهمز  كييكافئ نعمو يكافي حمدان  هلل الحمدي      
 :بعد أما،  محمد النبييف كخاتـ، اهلل رسكؿ عمى كالسبلـ كالصبلة، نعمة مف بيما
 قد كجؿ عز كاهلل، الفساد فييا فأكثركا، الببلد في طىغىكا قد الظالميف فإف الناظر لكاقعنا يرل     
 كىذا، بالمرض مصاب فيذا، كجماعات أفرادان ، كاالبتبلء العذاب أصناؼ الناس عمىنزَّؿ 
 كالبراكيف الزالزؿ تبرح ال، كأممان  شعكبان  كنجد، إليو يـكأحبَّ  الناس أعزَّ  فقد قد خركآ، بالفقر
 اشتعمت خريفكآ، بيـ األمراض فتكت خريفكآ، أراضييـ كالجدب، القحط حؿَّ  قد خريفكآ، ديارىـ
 .ـالمظم الميؿ كقطع، كفتف، ثكرات ديارىـ
، شامخة كقصكره  فارىة، بيكته ، النعيـ في يتقمبكف، كجماعات أفرادان  نجد المقابؿ كفي    

 ذلؾ كمع، منكران  ينكركف كال، بمعركؼو  يأمركفى  ال، كليالييـ أياميـ كشغمت أسكرتيـ قد كشيكاته 
 . كالمحف المصائب بيـ تحؿ   قمما
 كأف، شذكذان  اإلليية السنف ليذه أفَّ  ظف  ن يجعمنا ما نرل قد، الناس أحكاؿ استعراض كعند     
 الصحة مف بكافر كينعمكف، النعيـ في بكفيتقمَّ  ذلؾ كمع عصيانيـ في مستغرقيف عصاة نجد
 تزاؿ ال كالمصائب، كاالستقامة كالصبلح التقكل غاية في أناسان نجد  المقابؿ كفي، العيش كرغد
 . تفارقيـ ال كاألسقاـ كاألمراض، بيـ نازلة
مؾى        يكف لـ إذا، سبحانو الخالؽ حكمة في الشؾ كييداخمؾ، ذلؾ كؿ ترل نتكأ العجب كيدخي
 . كجؿ عز باهلل ظف كحسفي ، راسخ إيماف لديؾ
 لعمنا، السنف كمعرفة، العبر كاستخبلص، النصكص ظاىر في بالتفكر اإلليي األمر فيأتينا     
 .نتذكر أك نعقؿ

 :البحث اختيار أسباب
 مف كثير عف غابت التي الحقائؽ مف كاحدة ىي، الظالميف في اإلليية نفالس قضية إف -1

 المعرفة بنياف في الثغرة يسدكا أف المسمميف ككاجب كاجبي مف أنو رأيت لذلؾ، المسمميف
 التبصر عمى لؤلمة معينان  ليككف، الكريـ القرآف في المكنكف العمـ ىذا يظيركا كأف، اإلسبلمية

 .الحياة يف الصحيح السمكؾ بكيفية
 الحميـ أمسى، كفتف، كانقسامات، ثكرات مف العربي الكطف يعيشو كما اليكـ المسمميف كاقع -2

الظمـ،  أصحاب يمارسو كطغياف، كقير، ظمـ المسممة مف العربية باألمة يحيؽ كما، حيرانان  فييا
  ؛ دفعني لمبحث في ىذا الكاقع كسيبؿ الخبلص منو. كالسمطاف، كالنفكذ، القكةك 
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 في اإلفساد نتيجة، كاإلىبلؾ، الدمار حيث مف كاإلنساف الككف في اهلل سنة عف الكشؼ -3
 . اهلل أىمكيا التي األمـ مف نماذج خبلؿ مف، األرض

 .اليكـ باألمة يحيط الذم، كالعذاب، كاليبلؾ، النقمة بأسباب المسمميف تبصير -4
 تجتاح التي، كالحركب، كالفتف، االنحطاط أف في المسمميف عمى الكاضحة الحجة إقامة -5

 بغي مف كالخكؼ، الحؽ عف كالسككت، كالعدكاف، كالبغي، لمظمـ نتيجة إال ىي ما العربية األمة
 . السمطاف
 : الدراسة أىمية
 :اآلتية األمكر مفالبحث  أىمية تنبع
 الماكريف األرض، بما فيو مف مكرالظالميف في  ككشؼ بياف في ممحة ضركرة تمبي ككنيا - 1

 .كأىموالػديف  ليػذا المخادعيف كخداع
 لضػعؼ النػاس، بيف الظمـ كالفساد كفشا انتشر حيث فيو، نعيش الذم بالكاقع ارتباطيا -2

 إيمػانيـ، كابتعادىـ عف منيج ربيـ.
 الماكريف، مكر عمى بالرد تكفؿ كأف اهلل  ، أبدان  يفمح الظمـ كالطغياف لف أف نتبيَّ  ككنيا -3

عمى هلل لكؿ مف سكلت لو نفسو بالتجرؤ ، كفساد المفسديف، كفي ذلؾ تحذير مف اكظمـ الظالميف
 عباد اهلل كظمميـ.

الظممات التي كقعت فييا األمة  مف الشافي كالعبلج الكقاية، سبؿ تقديـ في ساىمت ككنيا -4
ي المسممة، ككيفية التخمص مف تمؾ المعضبلت التي تحيؽ بيا، كبياف عاقبة الظمـ كاإلفساد ف

 األرض في الدنيا كاآلخرة، كما في ذلؾ مف دركس كعبر.
عادة مجدىا مف أجؿ كاجبة  اإللييةإف معرفة السنف  - التغيير كاإلصبلح، كاالرتقاء باألمة، كا 

 الضائع.
 : السابقة الدراسات

نما، بو قمت لما مشابية دراسة عمى أعثر لـ      ، عاـ بشكؿ اإلليية لمسنف دراسات كانت كا 
 كعند، أكاديمية دراسة كالمفسديف الظالميف في اإلليية السنف بدراسة الباحثيف مف أحد ـيق كلـ

 : يمي ما كجدت كالتقصي البحث
 كالجماعات األمـ في اإلليية السنف: "بعنكاف زيداف الكريـ عبد. د لمباحث دكتكراه رسالة -1

 العربي الكطف فيو يعاني ما ذاكران  عاـ بشكؿ اإلليية السنف عف الباحث فييا تحدث"، كاألفراد
 . المعضبلت ليذه الحمكؿ كبعض، كمشكبلت، ىمكـ مف
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 كانحدارىا األمـ ارتقاء عكامؿ: "بعنكاف، بغزة اإلسبلمية الجامعة إلى مقدمة، ماجستير رسالة -2
: عف فييا تحدث، مصطفى أبك عيد سميماف عكدة: الطالب مف مقدمة" الكريـ القرآف ضكء في

، كانحدرت، ظىممت ألمـ نماذج كذىكىرى ، األمة عمى الظمـ كخطر، عنو كالنيي، الظمـ تعريؼ
 . اهلل فأىمكيا

" الكريـ القرآف في كاألفراد األمـ في اإلليية السنف: "كتاب مثؿ، الكتاب لبعض جيكدان  كجدت -3
 . كالطغياف، االستكبار كذكر، اإلليية السنف عف ايضان  فيو تكمـ، عاشكر محمد مجدم: لؤلستاذ
ىـ كتبديميـ الظالميف، مف تغيير في إلى السنف اإلليية فيو فمقد تعرضت  بحثي ىذا أما 

 ،كأقامكه ،خبلقيـ، حيث أنيـ بدلكا اإليماف بالكفر، كرضكا بالباطؿ كساندكهلعقائدىـ كمبادئيـ كأ
، صراع الصالحيف مع كتحدثت عف صراع أىؿ الحؽ مع أىؿ الباطؿكجعمكه مكاف الحؽ، 

راجية مف اهلل كعاقبتيـ في الدنيا كاآلخرة، لمظالميف، كفتنتيـ،  ، كعف استدراج اهلل الظالميف
 .أف أككف قد كفقت لما فيو صالح البشرية، دكف أف أطيؿ أك أخيؿ بمكضكع البحث 

  طريقتي في الدراسة:
 كفؽ الخطكات التالية: التحميمي الكصفي المنيج دراستي ىذه عمى في اعتمدت

 آية كؿ كضع، ك البحث بمكضكع كالمتعمقة السنف ذكر فييا كرد التي القرآنية اتاآلي جمع -1
، لذلؾ الحاجة دعت كمما التفسير كتب مف اآليات ىذه تفسير، مع ليا المناسب العنكاف تحت

 مع السكرة اسـ ذاكرة، سكرىا إلى البحث ىذا في كردت التي القرآنية اآليات عزكباإلضافة إلى 
 . الحاشية في كليس، ةمباشر  اآلية رقـ
، الصحيحة مظانيا مف البحث ىذا تخدـ التي، كاآلثار، باألحاديث النبكية االستدالؿ -2

 ذكر مع، لذلؾ الحاجة كدعت، الصحيحيف في تكف لـ إف تخريجيا مع، مصادرىا إلى كعزكىا
 . عمييا العمماء حكـ
 . المبيميف لؤلعبلـ تراجـ عمؿ -3
 عدد الكتاب، اسـ. المؤلؼ اسـ الشيرة، اسـ، اليامش في المنقكلة النصكص تكثيؽ -4

 أكتفي المرجع يتكرر كعندما. كالصفحة الجزء. النػشر كسػنة. النشر كمكاف. الطبعة. المجمدات
 . كالمرجع الشيرة باسـ
 .المطمكب إلى الكصكؿ لتسييؿ كذلؾ، البلزمة الفيارس إعداد -5
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 : البحث خطة
، مطالب عدةيحتكم  مبحث كؿمباحث، ك  كأربعة، دمة، كتمييدمق عمى البحث يشتمؿ     

 : كالتالي كالخطة
 األرض في المفسدينالظالمين و  في اإلليية السنن

 اإلسالمية العقيدة ضوء في دراسة
   المقدمة:
 اختياره كأسباب البحث أىمية

 : التمييد
 كاصطبلحان  لغة السنة تعريؼ -1
 اإلليية السنف دراسة أىمية -2
 اإلليية السنف صائصخ -3
 كاصطبلحان  لغة الظمـ معنى -4
 الظمـ انكاع -5
 الكريـ القرآف في الظالميف صفات -6

 الظالمين تغيير في اإلليية السنن: األول المبحث
 كحقيقتو التغيير مفيكـ: تقديـ

 الظالميف تغيير صكر: األكؿ المطمب
 التغيير مكجبات: الثاني المطمب
 الظالميف تغيير في اهلل سنةل نماذج: الثالث المطمب
 والظالمين الصالحين بين الصراع في اإلليية السنن: الثاني المبحث
 كأسبابو الصراع معنى: األكؿ المطمب
 كالظالميف الصالحيف بيف الصراع في اإلليية السنف مف نماذج: الثاني المطمب
 كالظالميف الصالحيف بيف الصراع مظاىر: الثالث المطمب
 كالظالميف الصالحيف بيف الصراع آثار: بعالرا المطمب
مالءىم واستدراجيم الظالمين فتنة في اهلل سنة: الثالث المبحث  وا 
 كاصطبلحان  لغة الفتنة معنى: األكؿ المطمب
 الظالميف فتف أنكاع: الثاني المطمب
 كاصطبلحان  لغة كاإلمبلء االستدراج معنى: الثالث المطمب
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مبلءىـ الظالميف استدراج أنكاع: الرابع المطمب  كا 
 الظالميف المستدرجيف عبلمات: الخامس المطمب
 الظالميف المستدرجيف في اهلل سنة مف نماذج: السادس المطمب
 الظالمين عاقبة في اإلليية السنن: الثالث المبحث
 الظمـ صكر: األكؿ المطمب
 الكريـ القرآف في الظالميف عاقبة: الثاني المطمب
 الظالميف عاقبة في اإلليية لسنفا أنكاع: الثالث المطمب
 الظالمة األمـ ىبلؾ أسباب: الرابع المطمب
 الظالميف أخذ في اهلل سنة مف نماذج: الخامس المطمب
 الظالمين أنواع في تعالى اهلل سنن في نماذج: الثالث المبحث
 الطغاة: األكؿ المطمب
 الماكريف: الثاني المطمب
       المترفيف: الثالث المطمب

 تمة: الخا

 التكصيات.كفييا أىـ النتائج ك  

العمؿ  ىذا مني يتقبؿ كأف كالتكفيؽ، السداد يميمني أف العظيـ، العرش رب العظيـ، اهلل أسأؿ
 .كالمغفرة العفك سبحانو فأسألو قممي زؿ فإف الكريـ، لكجيو خالصان 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمييد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8   
 

 التمييد

 : واصطالحاً  لغة السنة تعريفأوًل: 
 : لغة السنة تعريف 

 اقتصر كسكؼ كثيرة، معاف لمسنة أف تبيف العربية المغة معاجـ عمى االطبلع خبلؿ مف     
 :كىي. ىذا بحثي لعنكاف المناسبة المعاني عمى
 .(1)"الطريؽ كىي السنىفى  مف مأخكذة كىي، قبيحة أك كانت حسنة سكاء": والطريقة السيرة -1
 حط مض خض حض جض ُّٱ :تعالى قكلو في الكريـ القرآف في عنىالم ىذا كرد كقد

ـٍ يىٍيًديى   ،[26:النساء]  َّحق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ  سينىفى  كي
ـً  ًفي سىفَّ  مىفٍ : "الحديث في جاء ما ذلؾ كمف .(2)"الحميدة طرائقيـ": أم قىٍبًمكيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى  ٍسبلى  اإٍلً
سىنىةن، سينَّةن  ٍيرً  ًمفٍ  بىٍعدىهي، ًبيىا عىًمؿى  مىفٍ  كىأىٍجري  أىٍجريىىا، فىمىوي  حى كًرًىـٍ  ًمفٍ  يىٍنقيصى  أىفٍ  غى مىفٍ  شىٍيءه، أيجي  كى
ـً  ًفي سىفَّ  ٍسبلى مىٍيوً  كىافى  سىيٍّئىةن، سينَّةن  اإٍلً ًكٍزري  ًكٍزريىىا عى  يىٍنقيصى  أىفٍ  غىٍيرً  ًمفٍ  بىٍعًدًه، ًمفٍ  ًبيىا عىًمؿى  مىفٍ  كى
 .(3)"شىٍيءه  أىٍكزىاًرًىـٍ  ًمفٍ 

 إذ، سنا أسنو كجيي عمى الماء سنىنىت: قكليـ كاألصؿ :سيولة في ادهواطر   الشيء جريان -2
 الن.ارسا ارسمتو

ٍمنىا قىدٍ  مىفٍ  سينَّةى  كمف ذلؾ قكلو تعالى:  :المستقرة الثابتة العادة -3 ًمنىا ًمفٍ  قىٍبمىؾى  أىٍرسى  تىًجدي  كىالى  ريسي
 .(4)"كقضاىا بيا اهلل حكـ التي الثابتة العادة": تعني ىنا فالسنة، [77:اإلسراء] تىٍحًكيبلن  ًلسينًَّتنىا
 : اصطالحاً  السنة تعريف

 : في معنييف ذلؾ كبياف فيو، ترد الذم الففٌ  بحسب متعددة معاف االصطبلح في ليا ةالسن     
                                                           

 .402(-6/295ـ. )1993 -ق1414. 3ابف منظكر،. لساف العرب. بيركت: دار صادر. ط -1
الفيركزآبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. القامكس المحيط. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في 

 .1559-1557ـ. ص 2005 -ىػ 1426. بيركت: مؤسسة الرسالة، 8ة الرسالة. طمؤسس
ج(. تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة. 8ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر. تفسير القرآف العظيـ، ) -2
 (.1/480ـ. )1999 -ىػ 1420. دار طيبة لمنشر كالتكزيع،2ط
 دار: بيركت. الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ. مسمـ صحيح. الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، القشيرممسمـ، ] -3

كتاب الزكاة، باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة، أك كممة طيبة إحياء التراث العربي. )د. ط(. )د. ت(. 
 .1017: رقـ الحديث2/704كأنيا حجاب مف النار، 

 (.3/54)، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ -4
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 النبي عميو كاف ما: كىي السمؼ عند كالشريعة لمديف مرادؼ بمعنى السنة جاءت: الشريعة -1
 اهلل شرعو ما كىي الشريعة ىي السنة: "(1)تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ، كاليدم العمـ مف 

، خالفيا مف كيذـ، أىميا كيحمد، اتباعيا يجب التي السنة إف: "أيضان  كقاؿ، (2)"لديفا مف كرسكلو
 كيشيد، (3)"الديانات أمكر كسائر، العبادات كأمكر، االعتقاد أمكر في  اهلل رسكؿ سنة ىي
 مف فميس سنتي عف رغب مف: "قكلو  اهلل رسكؿ عف  مالؾ بف أنس حديث المعنى ليذا
 .(4)"أمتي
 مصطمح السمؼ أطمؽ حيث: والسنة بالكتاب الثابتة الصحيحة العقيدة عمى السنة قوتطم -2

 في الشبيات مف سمـ ما: ىي السنة: "فقالكا، االعتقادية األمكر أم، الديف أصكؿ عمى السنة
 في ككذلؾ، اآلخر كاليكـ ،كرسمو ،ككتبو ،كمبلئكتو، باهلل اإليماف مسائؿ في خاصة، االعتقادات

 يخٌص  المتأخريف العمماء مف ككثير: "(6)رجب ابف كقاؿ، (5)"الصحابة كفضائؿ، القدر مسائؿ
                                                           

مد بف الخضر بف محمد بف الخضر الحراني. الشيخ، اإلماـ، العبلمة، المفتي، المفسر، ىك مح :ابف تيمية - 1
ق، كاف صاحب فنكف، 122ق، كتكفي سنة 42الخطيب البارع، عالـ حراف، كخطيبيا، ككاعظيا، كلد سنة 

مج(. 25ء، )كجبللة ببمده. انظر الذىبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز. سير أعبلـ النببل
  (.22/290ـ. )1985 -ىػ 1405. مؤسسة الرسالة، 3تحقيؽ: شعيب األرناؤكط. ط

ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني. مجمكع الفتاكل. تحقيؽ: عبد الرحمف بف  -2
المدينة النبكية. )د.  محمد بف قاسـ. المممكة العربية السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،

 (.4/436ـ. )1995 -ىػ 1416ط(، 
 (.3/378المرجع السابؽ، ) -3
محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل. الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل  البخارم، -4

دار طكؽ  .1ج(. تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر. ط9عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم، )
: رقـ 7/2ـ. 2001 -ىػ1422النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ: محمد فؤاد عبد الباقي(. )د. ـ(، 

 . 5063الحديث 
ابف رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف. كشؼ الكربة في كصؼ أىؿ  -5

-26ـ. ص2003 -ىػ 1424. الفاركؽ الحديثة، 2الغربة. تحقيؽ: أبي مصعب طمعت بف فؤاد الحمكاني. ط
28. 
ابف رجب الحنبمي: ىك عبد الرحمف بف احمد بف رجب بف الحسف ابف محمد بف مسعكد البغدادم،  -6

محدث، حافظ، فقيو، اصكلي، مؤرخ. كلد ببغداد، كقدـ مع كالده إلى ، الدمشقي، الحنبمي، الشيير بابف رجب
رمضاف، كدفف بالباب الصغير  4كة كبمصر، كتكفي بدمشؽ في ق كسمع بم 744دمشؽ كىك صغير سنة 

ج(. بيركت: 13المؤلفيف، ) الغني. معجـ عبد بف راغب محمد بف رضا بف انظر كحالة، عمر ق.795سنة 
  (.5/118المثنى. )د. ط(. )د. ت(. ) مكتبة
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 .(1)"عظيـ خطر عمى فييا كالمخالؼ، الديف أصؿ ألنيا ؛باالعتقاد يتعمؽ بما السنة
 : اإلليية بالسنن المقصود

 المقصكد أفلمباحثة  فتبيَّ ، كاصطبلحان  لغة السنة معنى في بيانو سبؽ ما خبلؿ مف
، تعالى اهلل مراد كفؽ ،الككف في تجرم التي ،المستقرة الثابتة العادات تمؾ ىي :اإلليية بالسنف
 :كالتالي المعاصريف بعض عرفيا كلقد
 في منيا كقع ما كأف، المطمقة اهلل مشيئة كفؽ البشر حياة تحكـ التي النكاميس تمؾ أنيا"     

 .(2)"السابقيف ؿحا مثؿ الحاضريف حاؿ أصبحت إذا، الحاضر في يقع الماضي
 حياة في كعمـك كثبات باطراد تجرم التي، العباد في قدران  الحاكمة القكانيف ىي: "أخر كقاؿ     
 .(3)"البشر
 األفراد فيتعالى  هلل: أف نرل اإلليية لمسنف االصطبلحي لممعنى استعراضنا خبلؿ كمف     
 كفي، سنف كالمؤمنيف مسمميفال كفي، سنف كالمنافقيف الكافريف كفي، سنف األمـ كفي، سنف

 ال ،مجتمعة تعمؿ السنف ىذه كجميع، مسمميف أك كافريف كانكا سكاء، سنف كالماكريف الظالميف
 عمى كيترتب، الحياة في كسمككيـ، كأفعاليـ، تصرفاتيـ في البشر ليا يخضع، تتبدؿ كال تتخمؼ
 القكة، التخمؼ أك الرقي، الذؿ أك العز، الشقاكة أك السعادة، اليزيمة أك النصر: مثؿ نتائج ذلؾ
 َّ جم هل مل خل حل جلمك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ: تعالى قاؿ. الضعؼ أك
 يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ُّٱ: ايضان  كقكلو، [62: األحزاب]

 .[77:اإلسراء] َّٰذ

 :  اإلليية السنن دراسة أىميةثانيًا: 
 أف قمت  إذا مغالية أككف كال الديف، ىذا مفردات مف كاسعة مساحة اإلليية السنف تحتؿ       

 ىذه دراسة أىمية كتنبع، لئلسبلـ الشامؿ الفيـ ركائز مف أساسية ركيزة يشكؿ اإلليية السنف فيـ
 . الكريـ القرآف منظكر كفؽ المستقبؿ معالـ تجمية في عظيـ دكر ليا مف ككنيا ،السنف

                                                           

مـك كالحكـ في شرح ابف رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف. جامع الع -1
. بيركت: مؤسسة 7ج(. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، إبراىيـ باجس. ط2خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ، )

 (.2/120ـ. )2001 -ىػ 1422الرسالة، 
. القاىرة، بيركت: دار الشركؽ، 17مج(. ط6قطب، سيد إبراىيـ حسيف الشاربي. في ظبلؿ القرآف. ) - 2

 (.1/479ـ. )1991 -ق1412
ـ، مكقع األلككة: 24/12/2011الجريتمي، أبك مريـ محمد. السنف اإلليية كأثرىا في فيـ الكاقع.  - 3

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/37004/. 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/37004/
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 تحقيؽ بيانيا مف يقصد ،كالحياة كالنفس الككف في اهلل لسنف جمي تقرير الكريـ القرآف ففي      
 :  يمي ما
 ،حكمتو بديع مف شيء عمى باالطبلع كذلؾ، بو اإليماف كمزيد، كجؿ عز اهلل تعظيـ" -1

 ال أنو ،كالحياة الككف في تعالى اهلل سنف عمى اطمع الذم اإلنساف يعرؼ إذ، صنعتو كعظيـ
 قاؿ، (1)"كاالرتجاؿ كضىلمف الحياة في مكاف كال -يقاؿ كما -العمياء لمصدفة الحياة في مكاف
 .[49القمر:] َّ  مئ هي مي خي حي ُّٱ: تعالى

 المعرفة ىذه كأف، الديف مف لجزء معرفة أك، الديف معرفة مف جزء اهلل سنف معرفة أف" -2
 نقع ال حتى، الحياه في الصحيح السمكؾ بكيفية تبصرنا ألنيا ؛الدينية الكاجبات كمف، ضركرية

 .(2)"منو اهلل حذرنا مما ننجك كبذلؾ، الكاذبة مانيكاأل كالغركر ،كالعثار الخطأ في
 مكافقة فإف، منيا كيستفيد بيا كينتفع، السنف ىذه يجارم المؤمف تجعؿ السنف ىذه معرفة أف -3

ىماؿ، كالفبلح لمنجاح سبب اإلليية السنف  .كالبكار لمدمار سبب ؛بيا الجيؿ أك ،السنف ىذه كا 
-كتحميميا، األحداث تفسير عمى قدرة تعالى بإذنو حوتمن السنف ليذه اإلنساف معرفة أف -4

 . سميمان  شرعيان  تفسيران  -الكبرل خاصة
 .األرض في االستخبلؼ لمعنى قيؽتح ىداىا عمى كالسير السنف معرفة -5
 .(3)لمصؼ ككحده، لمكممة اجتماع ىداىا عمى كالسير السنف معرفة -6
 قصركا المسمميف كلكف، كالعمراف االجتماع لسنف األكؿ المرشد ىك اإلسبلـ كتاب أف تىبىيٍّفى " -7
 في حقيـ ككاف، إليو بالحاجة شعكرىـ لعدـ بالتدكيف ذلؾ تفصيؿ عف العممية حياتيـ طكر في
 تدعك التي الضركرة بؿ لمحاجة مؤيده  اهلل كتاب ألف، عممان  بو الناس أكسع يككنكا أف العصر ىذا
 .(4)"إليو
 
 
 

                                                           

إلليية. مكقع إسبلـ كيب: العكدة، سمماف فيد. مطارؽ السنف ا -1
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=14001 

الرسالة. )د. ـ(.)د. ط(. )د. ت(.  زيداف، عبد الكريـ. السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد. مؤسسة -2
 .14ص
 مطارؽ السنف اإلليية.، سمماف العكدة، انظر الجريتمي، أبك مريـ محمد. السنف اإلليية كأثرىا في فيـ الكاقع -3
ج(. مصر: 12رضا، محمد رشيد بف عمي بف محمد شمس الديف. تفسير القرآف الحكيـ = تفسير المنار. ) -4

 (.9/482ـ. )1990 -ق1421لمكتاب، الييئة المصرية العامة 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=14001
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 :ةاإلليي السنن خصائص: ثالثاً 
، كانسجاـ تناغـ في الكؿ ليسير، شيء لكؿ األمر كأعطى، الخمؽ خمؽ كجؿ عز اهلل إف     
 نظرنا كاذا، متكازف، متكامؿ نظاـ عمى كيسير، الككف يستقر كي، بالمسببات األسباب كربط

 تغير ميما تتغير ال، كمميزات، خصائص ليا السنف ىذه: أف نجد الكريـ القرآف فيكتأممنا 
 كال، غبش كال، غمكض يبلبسيا ال، صريحة، بينة، التعاليـ كاضحة الخصائص ىذهك ، البشر
 كال، بشر إلرادة تخضع ال فيي، شيء كؿ أصؿ عمى كتدؿ، أقكـ ىي لمتي تيدم فيي، لبس

 .أحد تيحابي كال، أحد مف تىٍستىحي
 : اإلليية السنف خصائص أىـ كىذه     

 حل جلمك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ: عالىت قاؿ، تتغير كال تتبدؿ ال أم: الثبات -1
 اهلل خمقيا قد، ثابتة كقكاعد قكانيف عف عبارة فيي"، [62:األحزاب]  َّ جم هل مل خل

، التغيير قكاعد كتنظـ، التاريخ حركة كتحكـ، كاألحياء كالحياة الككف حركة كتحكـ لتنظـ سبحانو
 قاؿ. (1)"مالحضار  النيكض كعكامؿ ،السقكط عكامؿ مكضحة، الحضارية بالدكرات كتتحكـ
  يقكؿ، [77:اإلسراء ]َّٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ُّٱ: تعالى
 الثابتة الككنية بسنتو الكفار كىزيمة نصرىـ يربط كىكذا: "اآلية ىذه عمى تعميقو في (2)قطب سيد
 يسمعكف كىـ أنفسيـ في المؤمنكف أكلئؾ يجده تثبيت كأم ثقة؟ كأية سكينة؟ فأم، تتبدؿ ال التي
 ال دائمة سنة كىي الكجكد؟ ىذا في الجارية سننو مف سنة أعدائيـ كىزيمة صرىـن أف اهلل مف

 .(3)"تتبدؿ

، (4)"استثناء دكف، كالمجتمعات، كاألفراد، األمـ جميع عمى حاكمة كىي": والشمول العموم -2
 السنف كاقع مف يغير ال معيف كانتماء، مشترؾ تاريخ كلنا، إسبلمية رقعة في نعيش ككننا ك

 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ: يقكؿ  اهلل فإف، قط شيئا يةاإللي
 قضية القضية إف، [123:النساء]  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
 السنف تمؾ عمييـ نطبؽت الرسؿ حتى بؿ، خرةكاآل الدنيا في بو يجز سكءان  يعمؿ مف، كجزاء عمؿ

                                                           

 بتصرؼ. الجريتمي، أبك مريـ محمد. السنف اإلليية كأثرىا في فيـ الكاقع. -1
سيد قطب: يعد سيد قطب مفكر جماعة اإلخكاف المسمميف كمؤسس الكثير مف أطركحاتيـ النظرية كتعتبر  - 2

ـ، حكـ عميو 1906في أسيكط مصر في كتبو المرجع األساسي لفيـ الخمفيات الفكرية ليذه الجماعة. كلد 
 ./http://www.aljazeera.netانظركا سيد قطب. مكقع الجزيرة نت:  ـ.1966باإلعداـ سنة 

 (. 8/481سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) -3
 الجريتمي، أبك مريـ محمد. السنف اإلليية كأثرىا في فيـ الكاقع.  -4

http://www.aljazeera.net/
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 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ: تعالى قاؿ، (1)ليا كيخضعكف

 .[65:لزمرا] َّ مخ جخ مح جح مج

، كالزماف، المكاف، المناسبة الظركؼ كجدت فأينما التكرار، ىنا باالطراد كالمقصكد: رادالط   -3
 سنتو: "اهلل رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ، (2)السنف ىذه جدتكي ، كاألفكار، كاألشخاص

لىفٍ  تىٍبًديبلن  المَّوً  تً ًلسينَّ  تىًجدى  فىمىفٍ : تعالى كقاؿ، كالطبيعيات الدينيات في ردةمطَّ  تعالى  ًلسينَّتً  تىًجدى  كى
 األمكر في يقضي كأنو، حكمتو مقتضى مف ىذا أف عمى دليؿ، [43:فاطر] تىٍحًكيبلن  المَّوً 

 ىذا كاف مؤمنكف ألنيـ المؤمنيف نصر قد كاف فإذا، مخالؼ بقضاء ال متماثؿ بقضاء المتماثمة
 . (3)"إيمانيـ كنقضكا عصكا ما إذا بخبلؼ، الكصؼ ىذا كجد حيث لنصرىـ مكجبان 

 مخ جخ مح جح ُّٱ: تعالى قكلو مفتستنبط  الخصيصة ىذه: والنفاذ الوقوع حتمية -4

، محالة ال متحققة قضاؤه ىك كما سننو بأف يقضي، [117:البقرة] َّ مس خس حس جس
 .(4)القضاء مف نكع السنف ألفَّ 

 رابعًا: معنى الظمم: 
ـى " :لغة الظمم ـي  ظىمى ـي ، (5)"كظىمكـ ظالـه  فيك، ظىٍممان  يىٍظًم ٍضعي  كالظ ٍم  أىكً ، مىٍكًضًعو غىٍيرً  ًفي الشٍَّيءً  كى
ؽٍّ  ًفي التَّعىدٍّم ـي : كقيؿ، غىٍيره حى ، حقكقيـ الحقكؽ أىؿ المانعكف: كالظَّممىةي  القصد، عف الميؿ: الظ ٍم
 حم جم ُّٱ: الىتع قاؿ، الٌنكر عدـي : كالظ ٍممىةي ، "(6)بعضان  بعضيـ ظىمىـى : القكـي  كتىظىالىـ

 عف بالٌنكر يعٌبر كما كالفسؽ، كالٌشرؾ الجيؿ عف بيا كعٌبر، [257:لبقرةا ] َّىم مم خم
 .(7)"أضدادىا

 عمى كالتعدم، شرعو بمخالفة الرب كمبارزة، مكضعو غير في الشيء كضع  :اصطالحاً  الظمم
 .الغير حقكؽ

                                                           

 انظر سميماف فيد العكدة، مطارؽ السنف اإلليية.  -1
 انظر الجريتمي، انظر السنف اإلليية كأثرىا في فيـ الكاقع.  -2
 (. 1/54ابف تيمية، جامع الرسائؿ، ) -3
 .219-216انظر خصاكنة. قزؽ. السنف اإلليية في القرآف الكريـ كدكرىا في استشراؼ المستقبؿ. ص  -4
 (.1/1134المحيط، مادة ظمـ، ) ابف حباف، البحر - 5
(. العظيـ أبادم، 3/468(. ابف فارس، مقاييس المغة )375-12/373انظر ابف منظكر، لساف العرب ) - 6

 (.4/282عكف المعبكد )
 .  537األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ص -7
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، دـ أك، ماؿ مف، منو شيء كال، أخذه لو ليس ما أخذ المطمؽ الظمـ: "اهلل رحمو رجب ابف كقاؿ
 .(1)"عرض أك

 كمبارزة، حؽ بغير الغير ماؿ أخذ: معصيتيف عمى يشتمؿ الظمـ إف: "اهلل رحمو حجر ابف يقكؿ
 يقدر ال الذم بالضعيؼ إال غالبان  يقع ال ألنو غيرىا؛ مف أشد فيو كالمعصية، بالمخالفة الرب
 .(2)"االنتصار ىعم

، الغير ممؾ في كالتصٌرؼ، الجكر كىك الباطؿ إلى الحؽ فع التعدٍّم عف عبارةه  ىك: "كقيؿ
 .(3)"الحد كمجاكزة

، (5)"الكبيرة صاحب، غيره عمى المعتدم،"(4)"مكضعو غير في لمشيء الكاضع: "فيك الظالـ كأما
 . (6)"المستقيـ الطريؽ عف المبتعد"

 :الظمم أنواعخامسًا: 
، شيئان  منو اهلل يغفر ال فديكاف: يفدكاك  ثبلثة الظمـ: "السمؼ مف كاحد غير عف كرد قد

 منو اهلل يغفر ال الذم الديكاف فأما. شيئان  بو اهلل يعبأ ال كديكاف، شيئان  منو اهلل يترؾ ال كديكاف
 فيك شيئان  منو اهلل يترؾ ال الذم الديكاف كأما. بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل فإف الشرؾ؛ فيك شيئان 
 ال الذم الديكاف كأما. الظالـ مف المظمكـ ينصؼ أف بد ال اهلل فإف بعضان؛ بعضيـ العباد ظمـ
 . (7)"ربو كبيف بينو فيما نفسو العبد ظمـ فيك شيئان  بو اهلل يعبأ

 الديكاف ىذا فإف كجؿ عز ربو كبيف بينو نفسو العبد ظمـ: "تعالى اهلل رحمو القيـ ابف قاؿ
 كالمصائب، الماحية كالحسنات، اركاالستغف، بالتكبة يمحى فإنو، محكان  كأسرعيا، الدكاكيف أخؼ

                                                           

قيؽ: كليد عبد الرحمف محمد الحنبمي، عبد الرحمف بف رجب بف الحسف. شرح حديث لبيؾ الميـ لبيؾ. تح -1
 .13ـ. ص1996 -ق1417. مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد، 1آؿ فرياف. ط

 (.5/100ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -2
 -ق1424. بيركت: دار الكتب العممية، 1البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم. التعريفات الفقيية. ط -3

 .139. ص2003
 (.5/581لبياف )الطبرم، جامع ا -4
ج(. تحقيؽ: عبد اهلل 15عمي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف  بف حسف، فتح البياف في مقاصد القرآف، ) -5

 (.11/248ـ. )1992 -ق1412إبراىيـ األنصارم، بيركت:  المكتبة العصرية، 
 (.4/164المراغي، تفسير المراغي ) -6
 (.18/162ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ) - 7
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 يمحى ال المظالـ كديكاف، بالتكحيد إال يمحى ال فإنو، الشرؾ ديكاف بخبلؼ، ذلؾ كنحك، المكفٍّرة
 .(1)"منيا كاستحبلليـ أربابيا إلى منيا بالخركج إال

 :   كمنيا، كندامة شر ككميا، بعض دكف بعضيا لكف، كثيرة الظمـ كأنكاع
 كالٌنفاؽ، كالٌشرؾ الكفر: كجؿ عز لربو اإلنساف ظمـ أنكاع أعظـ مف :لربو ساناإلن ُظْممُ : األّول
 ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ :تعالى كقاؿ، [254:البقرة] َّ ري ٰى ين ُّٱ: تعالى قاؿ كلذلؾ

ـي  الذٍَّنبً  أىم    اهلل رسكؿ سيئؿ لذلؾ ؛(2)"الظمـ أعظـ فيك، "[13:لقماف] َّ رئ  اهلًل؟ ًعٍندى  أىٍعظى

مىقىؾى  كىىيكى  ًندًّا ًلمَّوً  تىٍجعىؿى  أىفٍ : "قىاؿى   ني مي زي ُّٱ: تعالى قاؿ، بالتكبة إال أبدان  اهلل يغفره ال فيذا، (3)"خى
 كما القيامة، يكـ النار في يخمد أف صاحبو جزاء كاف كليذا، [48:النساء]ٱَّحئ جئ يي ىي

 مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ: تعالى قاؿ

 .[72:المائدة] َّ  نث

 الظمـ كمف، [32:فاطر] َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: تعالى قاؿ :نفسول اإلنسان ظمم: الثاني

 َّ ٍّ ُّٱ: تعالى قاؿ، المحرمات مف محرمان  إتيانو أك، الكاجبات مف كاجبان  تركو ىك لمنفس

 أسيؿ ىك كىذا فقط، ربو كبيف العبد بيف يككف فيذا، [1:الطبلؽ] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ
ذا رحيـ، غفكر  اهلل ألف كأيسرىا؛ الظمـ أنكاع ـى  كا  ، بو مشرؾ غير ظالمان  ربو عمى العبد قىًد
، كجؿ عز اهلل بمشيئة متعمؽ فكمو، يبالي كال شاء إذا كعبل جؿ اهلل يغفره سكؼ ظممو كؿ فإف
 .عذب شاء إف غفر شاء إف

 جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ: تعالى قاؿ :لبعض بعضيم العباد ظمم: الثالث
 َّخك حك  جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض

 بأكؿ أك الناس، أعراض بيتؾ إما: لبعض بعضيـ العباد ظمـ كيككف، [42-40:الشكرل]

                                                           

. القاىرة: دار الحديث، 3لقيـ الجكزية، الكابؿ الطيب مف الكمـ الطيب . تحقيؽ: سيد إبراىيـ. طابف ا -1
 .19ـ. ص1999 -ق1420

 (.6/336ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -2
كىأىٍنتيـٍ فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىٍندىادنا البخارم، صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف الكريـ، باب قكلو تعالى: ] -3

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الغيماف، باب ككف الشرؾ أقبح الذنكب، ]. [4477: رقـ الحديث  ،6/18تىٍعمىميكفى 
 .[141: رقـ الحديث 1/90كبياف أعظميا بعده، 
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 المشاحاة عمى مبناه فيذا، عمييـ كجبت التي حقكقيـ بمنع أك، دمائيـ سفؾ أك أمكاليـ،
 فبل الحؽ صاحب يعؼ لـ فإف الحؽ، صاحب يعفك أف إال شيئان  منو اهلل يترؾ كال ،(1)كالمقاصاة

مىصى  ًإذىا: "اهلل  رسكؿ قاؿ .(2)صاحبو إلى الحؽ أداء مف بد ًبسيكا النَّارً  ًمفى  الميٍؤًمنيكفى  خى  حي
نَّةً  بىٍيفى  ًبقىٍنطىرىةو  ـى  فىيىتىقىاص كفى  كىالنَّاًر، الجى تَّى الد ٍنيىا ًفي بىٍينىييـٍ  كىانىتٍ  مىظىاًل  لىييـٍ  أيًذفى  كىىيذٍّبيكا، نيق كا ًإذىا حى
كؿً  نًَّة، ًبديخي مَّدو  سي نىفٍ  فىكىالًَّذم الجى ديىيـٍ  ًبيىًدًه، ميحى ىحى نَّةً  ًفي ًبمىٍسكىًنوً  ألى ٍنًزًلوً  أىدىؿ   الجى  ،(3)"الد ٍنيىا ًفي كىافى  ًبمى
قيكؽى  لىتيؤىد فَّ : " أيضان  كقاؿ تَّى اٍلًقيىامىًة، يىٍكـى  أىٍىًميىا ًإلىى اٍلحي اًء، ًلمشَّاةً  ييقىادى  حى ٍمحى  الشَّاةً  ًمفى  اٍلجى
 كبيف بينؾ فيما ذنبان  بسبعيف تعالى اهلل لقيت إف: "قاؿ اهلل رحمو(5)الثكرم سفياف كعف .(4)"اٍلقىٍرنىاءً 

 الظمـ مف النكع كىذا. (6)"العباد كبيف بينؾ فيما كاحد بذنب تمقاه أف مف عميؾ أىكف، تعالى اهلل
 : إلى تقسيمو يمكف

 كاالحتقار، لشتـ،كا كالسباب، كالنميمة بالغيبة لمناس التعرض: صكره كمف :قولي ظمم -1
 .كغيرىا...  بالباطؿ كاالتياـ كالقذؼ كاالستيزاء كالسخرية باأللقاب، كالتنابز

، كالزكجات، األكالد ظمـ كمنو، الناس أمكاؿ كأكؿ، حؽ بغير القتؿ: صكره كمف: فعمي ظمم -2
 لمعامبلتا في كالغش، كالميسر، كالغمكؿ، كالتجسس، كالمكاط، كالزنا، كالربا، كالرشكة، كالسرقة
 .(7)الفعمية المظالـ مف كغيرىا... 

                                                           

المقاصة: مف القصاص كالمعنى يتراضكف فيما بينيـ كيتسامحكف عما كاف لبعضيـ مف تبعات عمى  -1
ًبسيكا" البخارم، صحيح البخارم بعض. تعميؽ مصطفى ال مىصى الميٍؤًمنيكفى ًمفى النَّاًر حي بغا عمى حديث: "ًإذىا خى

 ..2440 :  رقـ الحديث3/128
. المكتبة الشاممة. 32انظر الغنيماف، عبد اهلل بف محمد. شرح فتح المجيد. دركس صكتية مفرغة. الدرس  -2

http://www.islamweb.net 
 .2440: رقـ الحديث 3/128ارم، كتاب المظالـ كالغصب، باب قصاص المظالـ، البخارم: صحيح البخ -3
. 2582: رقـ الحديث: 4/1997مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ،  - 4

 .  7996: رقـ الحديث حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة 
سفياف الثكرم: ىك شيخ اإلسبلـ، إماـ الحفاظ، سيد العمماء العامميف في زمانو، أبك عبد اهلل الثكرم،  -5

الككفي، المجتيد، مصنؼ كتاب "الجامع"، كلد سنة سبع كتسعيف اتفاقا، كطمب العمـ كىك حدث باعتناء كالده 
خيثمة بف عبد الرحمف كمف ثقات المحدث الصادؽ: سعيد بف مسركؽ الثكرم ككاف كالده مف أصحاب الشعبي ك 

 (.6/621الككفييف كعداده في صغار التابعيف. ركل لو الجماعة الستة في دكاكينيـ. سير أعبلـ النببلء )
السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ. تنبيو الغافميف بأحاديث سيد األنبياء كالمرسميف.  -6

 .380ـ. ص2000 -ىػ 1421ركت، دمشؽ: دار ابف كثير، . بي3تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم. ط
مكم بف عبد القادر، كمجمعة مف الباحثيف. صكر الظمـ. مكسكعة األخبلؽ  -7 انظر السقاؼ، الشيخ عى

 /akhlaq/2359http://www.dorar.net/encاإلسبلمية، مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت: 

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/2359
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 : الظممة أنواع
 :ثبلثة الظممة إف: (1)األصفياني الراغب يقكؿ
ياه، تعالى المَّو شريعة تحت يدخؿ ال الذم المشرؾ كىك :األعظم الظالم -1  بقكلو عنى كا 

 [.13:لقماف] َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشِّْركَ  ِإن  : تعالى
 أنظمة مف الٌسمطاف كضعو ما أم، السمطاف حكـ يمتـز ال الذم ىكك : األوسط الظالم -2

 .الشرع أحكاـ مع تتعارض كال، الحياة لتيسير، كقكانيف
 يعطييـ كال الناس منافع فيأخذ، كاألعماؿ المكاسب عف يتعطؿ الذم ىك: األصغر الظالم -3

مؽ، بالطبع: العدؿ تعاطي عف خرج كمف منفعة، ، كالرغبة، كالرياء، عكالتصن، كالتخمؽ، كبالخي
 كأكؿ، كتغالبكا، فتيارشكا ذلؾ عمى صقع كؿ أىؿ صار كمتى اإلنسانية، عف انسمخ فقد، كالرىبة
 سبيؿ عف كيصدىـ، الفساد عمى كيحثيـ يمنعيـ لمف قبكؿ أثر فييـ يبؽى  كلـ، ضعيفيـ قكييـ
فناؤىـ، إىبلكيـ أمثاليـ في سبحانو اهلل عادة أف تقدـ فقد، اهلل  .(2)آخرىـ عف ستئصاليـكا، كا 

 : الكريم القرآن في الظالمين صفاتسادسًا: 
 مف  اهلل حذرنا كلقد، الكريـ القرآف في معظميا كردت صفات ليـ الظالميف إف 
ال، بيا االتصاؼ  : الصفات ىذه كمف، كاآلخرة الدنيا خسرنا كا 

، شيء بكؿ األعمـ نفسو يظف برعيتو، مستبد بأفعالو، مستبد برأيو، مستبد فالظالـ :الستبداد -1
 تعالى قاؿ، السديد الرأم صاحب فيك، ببلده كبشؤكف، رعيتو كبمصالح، كبأىمو، بنفسو األعمـ
 .[29:غافر] َّ مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب  ُّٱ: الظالـ فرعكف عف حاكيان 

 بدعكل كالدعاة كالمخمصيف المصمحيف يحارب الظالـ إف :والدعاة المصمحين محاربة -2
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ: تعالى قاؿ، كاألمة الشعب مصالح عمى الحفاظ
 .[26:غافر] َّ ىه مه

                                                           

الراغب االصفياني: ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني )أك األصبياني(. المعركؼ  -1
بالراغب: أديب، مف الحكماء العمماء. مف أىؿ )أصبياف( سكف بغداد، كاشتير، حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي. 

 (.2/255األعبلـ لمزركمي )
ني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد. الذريعة إلى مكاـر الشريعة. تحقيؽ: د. أبك اليزيد انظر الراغب األصفيا - 2

 .254ـ. ص 2007 -ىػ 1428أبك زيد العجمي. القاىرة: دار السبلـ، 
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 يستغؿ، كقدراتيـ كبإمكانياتيـ بيـ مستيزئ بشعبو، مستخؼ الظالـ: برعيتو الستخفاف -3
 زيري  ٰى ين ُّٱ: تعالى قاؿ، طاعتو فيمزميـ، فسادىـ كيستغؿ فييـ، سطكتو
 .[54:الزخرؼ]  َّ يي ىي ني مي

 لمتنكيؿ كالتعذيب؛ البطش كسائؿ كؿ يستخدـ فالظالـ :لمخالفيو والتيديد دالوعي دائم -4
رىابيـ بخصكمو  ُّ  َّ  ُّٱ: تعالى قاؿ، إنسانية كرامة أك لحرمة مراعاة دكف، كا 

 ري ٰى ُّٱٱ:تعالى كقكلو، [124:األعراؼ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

، المصمحيف عمى يىميف   أنو كما، [127:األعراؼ] َّ يي ىي ني مي  زي
: تعالى قاؿ، شيكاتو كراء كسعيان ، لمصمحتو مراعاة، التيـ بأبشع كيتيميـ، فكاتيـى كيستغؿ

 جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلُّٱ
 .[19-18:الشعراء]  َّ  حي

: تعالى قاؿ، عنيا معرض، اهلل بآيات جاحد الظالـ :عنيا واإلعراض اهلل بآيات الجحود -5
 يف ىف يث  ىث  ُّٱ: ان أيض كقاؿ، [49:العنكبكت] َّ ري ٰى ين  ىن ننُّٱ

 .[57: الكيؼ]  َّ لك اك يق ىق

 جغ ُّ: تعالى قاؿ، بيا آبو غير اهلل حدكد يتعدل الظالـ: وشرعو اهلل حدود عمى التعدي -6

 لحكـ رافض أنو كما، [229:البقرة] َّ مك لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ
 أك -القرار يممؾ أك، منصب ذا أك، قاضيان  يككف كأف - ذلؾ عمى قادرا كاف سكاء،  تعالى اهلل

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ُّٱ :تعالى قاؿ، كعقيدة كمبدأ نفسو في اضمره
 .[45:المائدة]  َّ  جف

 كلك، كحبيـ كدىـ ككسب، إرضائيـ في جيدان  يدخر كال، لمكفار كالئو الظالـ: لمكفار ولؤه -7
 يي ىي مي خي حي ُّٱ: تعالى قاؿ، إليو الناس أقرب حساب عمى ذلؾ كاف

 نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 .[23:التكبة]  َّ يئ ىئ

 الدعكة مف كيمنعيـ اهلل، ًذكر عف الناس يصد   الظالـ :لدينو والدعوة اهلل ذكر عن الصد -8
 الدنيكية مصمحتو عمى خكفان ، كيدمرىا كيغمقيا المساجد فيحرؽ، لو العبادة كاخبلص، لدينو
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 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱتعالى قاؿ، اإلسبلـ ألعداء كخدمة، السياسي كمنصبو

  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب مب زب

 .[114:البقرة] َّ مك لك اك يق ىق

، فيو الناس كييرغب، كيزينو، كيظيره الباطؿ ينصر الظالـ :الحق وتكذيب الباطل تزيين -9
 ىق يف ُّٱ: تعالى قاؿ، لو كينتصر، يقكلو مف كيعاقب، لمناس كيكرىو، كيزيفو، الحؽ كيشكه

 َّ ىن نن من زن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 أك، مصالحو ابتغاء، الناس كعمى، رسكلو كعمى، اهلل عمى مفتر، كاذب كالظالـ، [68:العنكبكت]

 يف ىف يث ىث نث مث زث  رث ُّٱ: تعالى قاؿ، المصمحيف أك، بالمسمميف نكاية
 . (1)[144:األنعاـ]  َّ يل ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

انظر قبلككف، أميف. صفات الظالميف في كتاب اهلل تعالى، مكقع  -1
topic-http://kalawounamine.ahlamontada.com/t208 

http://kalawounamine.ahlamontada.com/t208-topic
http://kalawounamine.ahlamontada.com/t208-topic
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 المبحث األول
 نالظالميالسنن اإلليية في تغيير 

 مفيوم التغيير وحقيقتو: :تقديم
 تعريف التغيير لغة:

تغيَّر الشيءي عىٍف " تعني: )غينر( عند البحث في معاجـ المغة العربية تبيف لي أف مادة     
 . عىمىوي غىٍيرى مىا كىافى بىدَّلىوي كأىنو جى لو كى كَّ . كغىيَّرىه: حى ؿى كَّ اًلًو: تىحى  خل ُّٱٱقاؿ تعالى: كفي التنزيؿ العزيزحى

 َّ مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 تىغىي ر الحاؿ" :أىم، (1)"ريىٍكفيًر اهللى يىٍمؽى الًغيى  مىفٍ " :ككرد في حديث االستسقاء. [53األنفاؿ:]

 .(2)"فساديا مف الصَّبلح إلى الكانتقال

 :تعريف التغيير اصطالحاً 
مغايرة، لتحقيؽ نتائج  ،كالس مكؾ ،كاألساليب ،التغيير ىك إحداث انقبلب شامؿ في المفاىيـ     

 كينقسـ التغيير إلى قسميف:
حميدة، سكاء الكضاع األسيٍّئة إلى الكضاع األالتحك ؿ مف مجمؿ  ىك: اإليجابير التغيي -1

 أك إداريَّة. ،أك ثقافيَّة ،أك اجتماعيَّة ،أك اقتصاديَّة أك سياسيَّة ،كانت األكضاع فكريَّة
تمييدان لكضع  ،تغيير البنَّاء الذم يقكـ عمى ىدـ األكضاع السيٍّئةىك ال :كبمعنى آخر     

 يحقٍّؽ طمكحات الفرد كالمجتمع. ،األسس البلَّزمة لبناء سميـ
 ،مف أكضاع حسنة مقبكلة، طكعيَّة أك قسريَّة، سريعة أك متدرٍّجة : ىك ردَّةالتغيير الس مبي -2

ابتعاد األمَّة اإلسبلميَّة عف  :ر السمبي ىكإلى أكضاع فاسدة رديئة، كأكضح مثاؿ عمى التغي
 (3)عقيدتيا

 
 
 

                                                           

 المحققيف. دار مف تحقيؽ: مجمكعة . تاج العركسمرتضى. ، . الزبيدم(5/40)ابف منظكر، لساف العرب  -1
 (.13/2869) اليداية. )د. ـ(. )د. ط(. )د. ت(.

ج(. )د. ف(. 4، )ة في غريب األثريلنيااعبدالكريـ.  بف محمد بف محمد بف الجزرم، المبارؾ السعادات أبك -2
 (.3/253)د. ـ(. )د. ط(. )د. ت(. )

 .(ـ18/4/2007)، إربد، األردف، "انظر مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة "جامعة اليرمكؾ -3
http://islamport.com/w/amm/Web 

http://islamport.com/w/amm/Web
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 طمب األولالم
 تغيير الظالمينصور 

كردت كميا في  ،عدة إف الظالميف غيركا كبدلكا كارتكبكا مف المحظكرات صكران كأشكاالن      
ي بل بد مف معرفة المكاضع التي ذكر فييا التغيير ففالقرآف الكريـ، كلكي نبينيا كنكضحيا 

 القرآف الكريـ.
 مكزعة عمى أربع سكر مدنية النزكؿ، باالشتقاقات التالية: ،التغيير في أربعة مكاضعذكر      

(: في قكلو تعالى)-1  هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱييغيٍّريفَّ

 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث

كقاؿ ابف ، كىك قكؿ ابف عباس تغير ديف اهلل ىنا: المقصكد بالتغيير .[119النساء:]  َّ  حض
 .(2)"المَّو خمؽ(1)المغيرات كالمستكشمات كالمتنمصات الكاشراتمسعكد: "ىف 

(: في قكلو تعالى-2  جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ)ييغيٍّري
 مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مفبالناس  ما يغير البالتغيير ىنا: أف اهلل  المراد أف، أجمع المفسركف [11:الرعد] َّ حض  جض
 .(3)كالفساد المعاصي منيـ يككف بأف إال االنتقاـ بإنزاؿ النعـ

كا(: كردت في سكرتيف في قكلو تعالى-3  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ)ييغىيٍّري

 ٰى ُّٱٱ، كفي قكلو تعالى:53األنفاؿ: َّمه جه ين ىن من خن  حن جن يم
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
  .[11الرعد:] َّ حض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت

 صكر  مجمكعة مففقد كردت  مكارد لفظ التغيير في القرآف الكريـمف خبلؿ تتبع 
  ، كميا قد ارتكبيا الظالمكف كمف ذلؾ:التغيير

                                                           

 مرققات أسنانيف، كالمتنمصات: الناتفات لمشعر، المستكشمات: المتنقشاتالكاشرات: ال -1
. 3ج(. ط4الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد. الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ) -2

 (.1/567ـ. )1986 -ق1407بيركت: دار الكتاب، 
. بيركت: دار 3التيمي. مفاتيح الغيب. طانظر الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  -3

 (.19/20ـ. )2000 -ىػ 1420إحياء التراث العربي، 
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، جاءت [119النساء:] َّ محجح مج حج  مث ُّٱ قاؿ تعالى: : تغيير خمق اهلل:أولً 
اد اهلل، كدعائو إياىـ إلى طاعتو، بميس لعبة في معرض حديثو تعالى عف غكاية إىذه اآلي

، حتى يبعدىـ عف الطريؽ المستقيـ مف خبلؿ أمره لمعباد كالكفر ،كالضبلؿ ،كتزيينو ليـ الغكاية
 بتغيير خمؽ اهلل.

 كقد اختمؼ العمماء في ىذا التغيير عمى أقكاؿ أبرزىا:     
 جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱلقكلو تعالى:تغيير دين اهلل:  -1
:] َّ مع جع  مظ حط مض خض حض   كىذا التغيير نكعاف:"، [30الرـك

ا ًمٍف مىٍكليكدو : " : فمف كفر غينر فطرة اهلل، لقكؿ رسكؿ اهللتغيير فطرة اهلل تعالى وع األول:الن مى
رىاًنًو  يينىصٍّ دىاًنًو كى مىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكٍّ سىاًنًو"ًإالَّ ييكلىدي عى ييمىجٍّ كى

(1). 
 .(2)"، كالحراـ حبلالن تغيير الحبلؿ حرامان " اني:النوع الث

التخنث، كالترجؿ، كبتر العيكف، ": كذكر العمماء مف ذلؾ: تغيير الصفات الحسية لمخمق -2
، كعمميات التجميؿ كتصغير األنؼ، كتكبير (3)"كشؽ اآلذاف، كالكصؿ، كالنمص، كالكشـ

تجديد الشباب دكف كجكد دكافع مر إلى تحسيف المظير، ك حتى كصؿ األ ،كالثدم ،الشفتيف
فحرمت ىذا النكع مف  ،العمماء إلى دراسة ىذه القضية ارية، أك حاجة تستمـز ذلؾ، مما دعضرك 

 مت خت حت  جت هب ُّٱ :عمميات مستدليف بقكؿ اهلل ال
 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت

كىالميكتىًشمىاًت،  لىعىفى المَّوي الكىاًشمىاتً :" ، كبقكؿ رسكؿ اهلل [119النساء:] َّ  حض جض
ٍمؽى المًَّو" ٍسًف الميغىيٍّرىاًت خى اًت، ًلٍمحي اًت كىالميتىفىمٍّجى كىالميتىنىمٍّصى
(4).  

                                                           

 عمى يعرض كىؿ عميو، يصمى ىؿ فمات، الصبي أسمـ إذا البخارم: صحيح البخارم، كتاب الجنائز، باب -1
 يكلد مكلكد . مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القدر، باب معنى كؿ1358 الحديث رقـ :(2/94اإلسبلـ، ) الصبي
 .2658 الحديث (: رقـ4/2047المسمميف، ) كأطفاؿ الكفار أطفاؿ مكت كحكـ الفطرة عمى

. 3. طامع البياف في تأكيؿ القرآفج اآلممي. غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد جعفر أبك، الطبرم -2
 (.5/183) .ـ1978 -ق1398دار المعرفة، بيركت: 

الكشـ ىك: غرز إبرة أك نحكىا في الجمد حتى يسيؿ منو الدـ ثـ  (.50-11/49) ح الغيبيمفاتالرازم،  -3
يحشى المكضع بكحؿ أك نحكه فيتمكف الجمد كال يزكؿ بعد ذلؾ أبدان. كالنمص: أخذ شعر الكجو بالمنقاش كىك ما 

 يسمى بالممقط، كالمتفمجة: كىي التي تبرد أسنانيا لتفترؽ عف بعضيا ألجؿ الجماؿ.
ا، كتاب تفسير القرآف، باب حيح البخارمصالبخارم:  -4 مى ـي  كى ذيكهي  الرَّسيكؿي  آتىاكي ، رقـ الحديث:  ،6/147فىخي

4886. 



 23   
 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قاؿ تعالى: : تغيير النعمة:ثانياً 

كال  ،قط ما عذب اهلل قكمان : "(2)قاؿ الضحاؾ .(1)[53األنفاؿ:] ٱَّ مه جه ين ىن من خن
حتى كذبكا رسميـ، فمما فعمكا ذلؾ ألزميـ الذؿ كسمبيـ  ،فرؽ بينيـ كبيف العافية كال ،سمبيـ لنعمة

 .(3)"العز

فإنو  ،ذا أنعـ عمى قكـ نعمةإأخبر اهلل تعالى أنو في تفسيره ليذه اآلية: " (4)ابف عطيةكقاؿ      
التي تيراد ذلؾ منيـ، بأف يغيركا حاليـ  يءحتى يج ،كتكديرىا ،بمطفو كرحمتو ال يبدأ بتغييرىا
غير  ،كتمبسكا بالتكسب بالمعاصي أك الكفر الذم يكجب عقابيـ ،كتحس منيـ، فإذا فعمكا ذلؾ
 .(5)اهلل نعمتو عمييـ بنقمتو منيـ"

 َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱٱقاؿ تعالى: تغيير ما بأنفس القوم: ثالثاً 
نما يجئ التغيير مف النافي ىذه اآلية: "(6)، قاؿ قتادة[11عد:الر ] كالتيسير مف اهلل، فبل  ،سكا 

 -"ىذا التَّغيير نكعاف: . كقاؿ اإلماـ ابف تيمية:(1)تغيركا ما بكـ مف نعمة اهلل"

                                                           

 الكريـ.  القرآف في التغيير مفيـك(. ـ16/1/2010) الحكيـ عبد درقاكم،انظر  -1

ارب بف الضحاؾ: ىك الضحاؾ بف قيس بف خالد بف كىب بف ثعمبة بف كائمة بف عمرك بف سناف بف مح -2
كلو مف العمر ثماف سنيف، ؾ اف الٌضحاؾ بف قيس مع  فير الفيرٌم، قاؿ البخارم: لو صحبة، مات النبي 

معاكية بدمشؽ، ككاف كاٌله الككفة، ثـ عزلو ثـ كاٌله دمشؽ، كحضر مكت معاكية، فصٌمى عميو، كبايع الناس 
اؾ إلى نفسو. انظر ابف حجر العسقبلني. ليزيد، فمما مات يزيد بف معاكية ثـ معاكية بف يزيد دعا الٌضح

 . بيركت: 1ج(. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض. ط8اإلصابة في تمييز الصحابة، )
 (.389-3/387ـ. )1994 -ىػ1415دار الكتب العممية، 

. )د. ـ(. )د. ف(. -3 )د. ط(. )د.  السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ. بحر العمـك
 (.2/27ت(. )

ابف عطية: عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف عطية المحاربي، مف محارب قيس، الغرناطي، ابك  - 4
محمد: مفسر فقيو، أندلسي، مف أىؿ غرناطة. عارؼ باألحكاـ كالحديث، لو شعر. كلي قضاء المرية، ككاف 

. الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف رخي يكثر الغزكات في جيكش الممثميف. كتكفي بمكرقة.
 (.3/282) .ـ2002، لممبلييف العمـ دار. 15ط. األعبلـ

ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب  -5
 (.2/541ـ. )2001-ق1422مية، العزيز. تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد. بيركت: دار الكتب العم

ىك قتادة بف دعامة بف عكابة، حافظ العصر، قدكة المفسريف كالمحدثيف، أبك الخطاب السدكسي،  قتادة: -6
البصرم، الضرير، األكمو. كلد سنة ستيف، ككاف مف أكعية العمـ، كممف يضرب بو المثؿ في قكة الحفظ. انظر 

 (.5/270سير أعبلـ النببلء )
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ـ  كالعقاب.  أحدىما: أف ييٍبدكا ذلؾ فيبقى قكالن كعمبلن يترتَّب عميو الذَّ
كيعزمكا عمى ترؾ  كالثَّاني: أف يغيٍّركا اإليماف الذم في قمكبيـ بضدٍّه مف الرَّيب كالشٌَّؾ كالبغض،

فعؿ ما أمر اهلل بو كرسكلو، فيستحق كف العذاب ىنا عمى ترؾ المأمكر، كىناؾ عمى فعؿ 
 .(2)المحظكر"

شارة إليو ىك كرد ذكره في القرآف كاإلقاـ بو الظالمكف يير الذم نجد أف التغكمما سبؽ      
مف الطاعة إلى المعصية، كمف التغيير مف اإليماف إلى الكفر، كمف اليقيف إلى الشؾ كالريبة، ك 

أحدث  ماء البشر، فعندحاكمية اهلل إلى سمطاف البشر، كمف اتباع منيج اهلل إلى اتباع أىكا
ىذا التغيير استحقكا عقاب اهلل كسخطو، ك تبديؿ ما كانكا فيو مف نعمة، قاؿ رسكؿ الظالمكف 

ـٍ ًباٍلمىعىاًصي، ثيَـّ ":  اهلل ا ًمٍف قىٍكـو ييٍعمىؿي ًفيًي كا ًإالَّ ييكشىؾي أىٍف  مى كا ثيَـّ الى ييغىيٍّري مىى أىٍف ييغىيٍّري كفى عى يىٍقًدري
" يىعيمَّييـي المَّوي ًمٍنوي ًبًعقىابو
(3).  

سرائيؿ أف قؿ لقكمؾ: إنو ليس إكحى اهلل إلى نبي مف أنبياء بني أ" :كقد كرد في األثر
إال حكؿ اهلل  ،لكف إلى معصية اهللفيتحك  ،يقكمكف عمى طاعة اهلل ،كال أىؿ بيت ،مف أىؿ قرية

 (4)عنيـ ما يحبكف إلى ما يكرىكف"
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                     

 .. تفسير القرآف العظيـالتميمي المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد أبك، حاتـ أبي ابف -1
 .(7/2233) ـ.1998 -ق1419مكتبة نزار مصطفى الباز، السعكدية:  . 3. طتحقيؽ: أسعد محمد الطيب

 بف الرحمف عبد: . تحقيؽمجمكع الفتاكل .الحراني الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي، تيمية ابف -2
 السعكدية، العربية المممكة النبكية، المدينة الشريؼ، المصحؼ لطباعة فيد الممؾ قاسـ، مجمع بف محمد
 .(14/109) ـ.1995 -ىػ1416

 .سنف أبي داكداألزدم.  عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف السجستاني: أبي داكد -3
كتاب المبلحـ،  ، )د. ط(، )د. ت(.بيركت -مجيد، المكتبة العصرية، صيداتحقيؽ: محمد محي الديف عبد ال

: حديث حسف (3353قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة ) .4338الحديث  رقـ :4/122 باب األمر كالنيي،
  صحيح.

 (.4/444يـ )تفسير القرآف العظابف كثير،  -4
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 نيالثاالمطمب 
 التغييرموجبات 

اجتماعية في نشأة المجتمعات اإلنسانية، قكتيا كضعفيا، ازدىارىا  إف هلل سننان 
فإذا كانحطاطيا، كىذه السنف ال تتخمؼ نتائجيا عف مقدماتيا، كال تنفؾ أسبابيا عف مسبباتيا، 

 كىي: ،شركط كجكد أك ،أردنا أف نحدث التغيير فبل  بد مف مقكمات

ىـ أسباب في تحكؿ  ،كالظمـ ،كالشرؾ ،لقد عممنا أف الكفرالعقيدة الصحيحة:  -أولً 
سط النعمة، أك لب أكليان  الحاؿ مف أحسف حاؿ إلى أسكأ حاؿ، فاإليماف باهلل تعالى يعيد شرطان 

أك الرفاىية كالرخاء، كالعمؿ الصالح الذم يترجـ ىذا  ،ارة"قياـ الحضبالمصطمح المعاصر "
قامة العدؿ بيف (1)اإليماف إلى سمكؾ ىك صماـ أماف لمحفاظ عمى ىذه النعمة أك الحضارة ، كا 

يا، قاؿ ىك مف أقكل أسباب دكاـ نعـ اهلل، كبقاء األمـ، كامتناع تعذيبيا أك استئصالثانيان  الناس
ف كانت كافرةابف تيمية: " اإلسبلـشيخ  ف  ،إف اهلل يقيـ الدكلة العادلة كا  كيخذؿ الدكلة الظالمة كا 
 .(2)مسممة"كانت 

إف اإلسبلـ ديف عقيدة كعمؿ، فإذا تـ الفصؿ بيف : لمشريعة العممي التطبيق -ثانياً 
العقيدة كالعمؿ، كايكتفي بأحدىما دكف اآلخر، حصؿ الخمؿ كالفصاـ، كحمت المصائب، كظيرت 

 لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: تعالى اعات كاالختبلفات، قاؿالفرقة كالنز 
إف أىؿ ىذه القرية عندما طبقكا  بمفيـك المخالفة, [16:اإلسراء] َّ خل حل جل مك

أعرضكا عف كدامت عييـ النعـ، كعندما  ،ميكف ليـ في األرض ؛اعتقادا كعمبله  منيج اهلل 
ففسقكا في  ؛كالظالميف ،كالمتكبريف ،جباريفأمر اهلل مترفييـ مف ال ،كنكاىيو ،كأكامره ،منيج اهلل
 .(3)فأىمكيـ اهلل ىبلؾ استئصاؿ ،فاستحقكا العذاب ،األرض

 

 

 

 

                                                           

، ذك القعدة/ 207كاألنفس: مجمة البياف، العدد  انظر أمحزكف، محمد. عمـ السنف كأىميتو في اآلفاؽ -1
 .25ـ، ص2004-ق1425

 (.28/146ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ) -2
انظر الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي. التفسير الكجيز. تحقيؽ: صفكاف عدناف  -3

 .630ـ، ص1994-ىػ1415. دمشؽ، بيركت: دار القمـ، 1داككدم. ط
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 فيي:عناصر التغيير  أما
، فبل ساسية في بناء المجتمعاتنة األ، كىك المبر عممية التغيرمحك  إف اإلنساف": اإلنسان -أولً 

 ،. كذلؾ مف خبلؿ شحذ طاقاتو الركحية(1)"عبدايتو، كتزكيتو، كتييئتو لمعمؿ كاإلبد مف ترب
الذم  ،ؤىمو إلقامة المجتمع اإلسبلميي ىائبلن  كالعقمية، حتى يمتمؾ رصيدان  ،كالعاطفية ،كالنفسية

 كالعدؿ. ،كالطمأنينة ،كاالستقرار ،ينعـ بالسعادة
 ،تمؿحتى يك ،يحتاج إلى فترة زمنية كافية ،: إف أم تغيير نكعي في المجتمعالزمن -ثانياً 
 .(2)ؤتى ثماره يانعة سائغةكيي 

فمقد ، كاف تدريجيان  إلى العالميف عندما بعثو اهلل نبيان  النبي محمد فالتغيير الذم قاـ بو      
 ،كاإلخبلص لو شراؾ بو،كعدـ اإل ،يدعكىـ إلى عبادة اهلل كحده مكث في مكة ثبلثة عشر عامان 

ساسية التي ستحمؿ كف ذلؾ أعد المبنة األكفي غض في السر كالعمف، كالعمؿ ابتغاء مرضاتو،
ـ ، كلأمنان ك  ،كسبلمان  ،مؤلكا الدنيا عدالن  ،صحابة عمى كجو األرضخير  كافكان ،لكاء ىذا الديف

ذلؾ  حتى أعدَّ  ،منو  بؿ استغرؽ ذلؾ ثبلث كعشركف عامان  ،يكف ذلؾ في لحظة زمنية
بأسره، فكصؿ المد اإلسبلمي أطراؼ الذم استطاع بعد ذلؾ أف يفتح العالـ  ،المجتمع اإلسبلمي

مف مشارقيا حتى مغاربيا، كقامت الحضارة اإلسبلمية التي لـ يشيد التاريخ حضارة  ،األرض
 مثميا.
 تأكؿي  ءكال بحرب شعكا كال باإلكراه أك اإلجبار، كال بقرار سياسي، ،إف التغيير ال يأتي بغتةن      

، بؿ ييابسلاألخضر كا ، ثـ دائرة األسرة ، يبدأ بالفرد، ثـبدأ مف أضيؽ دائرة، كال يبدأ بقمة اليـر
في مراحؿ الدعكة فقد  كيظير ذلؾ جميان . (3) دائرة األقربيف، ثـ المجتمع، ثـ المحيط كىكذا...

 مب خب حب جب هئ مئ ُّٱٱفي بدء الدعكة بقكلو تعالى جاء الخطاب اإلليي لسيدنا محمد 
كاف النداء ف"، [6-1المدثر:] َّ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

، كتطيير الثياب مف أف تككف مف مكسب باطؿ، كىجر ب األكؿ لسيدنا محمد  ترؾ النـك
 ء النداء الثاني لو بقكلو تعالى:. ثـ جا(4)"منيا يمتمس أفضؿى  األصناـ، كأف ال يعطي عطيةن 

. ثـ بعد ذلؾ كاف الخطاب اإلليي لو بأنو جاء [214الشعرا:] َّ زت رت يب ُّٱٱ
                                                           

 .25لبياف، صمجمة ا -1
 , نفس الصفحة.السابؽ رجعانظر الم -2

. )د. ـ(، )د. ف(، )د. ط(، )د. فتاكل في الرد عمى الشبو كتصحيح المفاىيـ السحيـ، عبد الرحيـ. انظر -3
 .(2/244) ت(.

 .(10/3382) تفسير القرآف العظيـابف أبي حاتـ،  -4
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 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ، قاؿ تعالى:ك نذيران  لمعالميف بشيران 

 .[28سبأ:] ٱَّ هب مب خب حب

مف سار عمييا  ،تسير عمى سنف حكيمة ،كمف خبلؿ ما سبؽ نجد أف مشيئة اهلل في خمقو     
 كمف حاد عنيا خسر.  ،ظفر
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 ثالثالمطمب ال
 الظالمين تغييرة اهلل في نماذج لسن

كثيرة عمى سنة  يرل نماذجى  ، كالسنة النبكيةقرآف الكريـالمتدبر آليات اهلل عز كجؿ في ال إف     
 ،كالشرؾ ،، فمعظـ الخطاب الرباني لمبشر فيو دعكة ليـ لترؾ الكفرالظالميف تغييراهلل في 

فعؿ الطاعات، كالقضاء عمى التحكؿ إلى ك  ،كالمعاصي كالتحكؿ إلى اإليماف، كترؾ الذنكب
قامة العدؿ، كالنيي عف المنكر ك  ،الظمـ ك السنة كرد في القرآف الكريـ لمعركؼ، كلقد األمر باكا 

 بعضو منيا: ، كلكف اكتفي بذكرالظالميف تغييرمف نماذج لسنة اهلل في النبكية كثيران 
  أول: قصة سبأ:

استعانكا بنعـ اهلل عمى إذ  فظممكا أنفسيـ، كفركا النعمة تناكلت سكرة سبأ قصة أقكاـ    
مف شكر اهلل كحمده عمى نعمو التي ال  ،أمركىـ بوعما أعرضكا ، فكذبكا رسؿ اهلل، ك معصيتو

ؽ اهلل عمييـ في الرزؽ، كبدليـ مف الرفاىية كالنعماء عاقبتيـ بأف ضيَّ  ، فكافتعد كال تحصى
 خل ُّٱ :في كتابو العزيز قاؿ تعالى ، فكانكا أفقر الناس بعد غنى، كأذليـ بعد عز.خشكنة كشدة

 جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

-16-15سبأ:] َّ مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
17]. 

 ،(1)"كشماليا بستاناف سبأ قرل في اليمف كاف عددىا ثبلث عشرة قرية، ككاف عمى يمينيا"     
ـ يكف كل" ،(2)"كثمارىـ ،كزركعيـ ،ككانكا في نعمة كغبطة في ببلدىـ، كعيشيـ كاتساع أرزاقيـ"

ف اإلنساف ليدخؿ  ،، كال ذباب، كال برغكث، كال عقرب، كال حيةيرل في قريتيـ بعكضة قط   كا 
فة مف أنكاع الفاكية، الجنتيف، فيمسؾ القفة عمى رأسو، كيخرج حيف يخرج كقد امتؤلت تمؾ الق

ف رزقو، ، تأمرىـ أف يأكمكا مفبعث اهلل ليـ ثبلثة عشر نبيان "، (3)"منيا شيئا بيده كلـ يتناكؿ
أمركا بو، فعكقبكا بإرساؿ  ثـ أعرضكا عما، شكركه بتكحيده كعبادتو، فكانكا كذلؾ ما شاء اهلليك 

                                                           

)د. ط(، )د. دار الكتب العممية، لبناف: ز أبادل، الفيرك : جمعو .تفسير ابف عباسابف عباس، عبد اهلل.  -1
 .(1/360) ت(.

 (.6/504) تفسير القرآف العظيـابف كثير،  -2
 (.10/3165)تفسير القرآف العظيـ ابف أبي حاتـ،  -3



 29   
 

ؿ جنتيف ذكاتا ثمر مر، فبدَّ كبدليـ اهلل بجنتييـ " ،(2)"كخرب دكرىـ ،فأغرؽ أمكاليـ"، (1)"السيؿ
. (4)"ر ال تصمح لؤلكؿليـ بأشجابدَّ ". أم (3)"رراؾ كالطرفاء كالسدأشجار األباألشجار المثمرة 

الشبع ب، ك الفرح ألمان ب، ك الجنة جحيمان ، كببالنعمة نقمةن  يـلفبدَّ  ،فكاف الجزاء مف جنس العمؿ
كظمميـ،  ،كطغيانيـ ،كجحكدىـ ،نعـ اهلل كفرىـ  كؿ ذلؾ بسببك ، المنحة محنةن ب، ك جكعان 

 .كتكذيبيـ رسؿ اهلل
 قصة صاحب الجنتين: ثانيا:
 مض خض حض جض مص خص حص مس  خس ُّٱ: و العزيزقاؿ تعالى في كتاب     
 جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط
 ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .[43-32الكيؼ:]  َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

ستانيف مف أعناب، جعؿ اهلل ألحدىما بي  كقصة صاحب الجنتيف ىي كالتالي: ىما رجبلف     
 ،ما الزركع، ككؿ مف األشجار كالزركع مثمرمحفكفتيف بالنخؿ المحدقة في جنباتيما، كفي خبللي

فييما ىاىنا كىاىنا، فقاؿ صاحب الجنتيف لصاحبو كىك  في غاية الجكد، كاألنيار تتدفؽ ،بؿقمي 
تمؾ كاهلل أمنية "، قاؿ قتادة: ككلدان  كحشمان  أنا أكثر منؾ خدمان  ،كيفتخر عميو ،كيخاصمو ،يجادلو

                                                           

 .(6/504) القرآف العظيـ تفسيرابف كثير،  -1
 (.25/202) مفاتيح الغيبالرازم،  -2
عمي. التفسير الكجيز. تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم.  بف محمد بف حمدأ بف عمي الحسف الكاحدم، أبك -3
 .881ـ. ص1994-ىػ1415بيركت: دار القمـ، ، . دمشؽ1ط
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عف  كتكبره ،كتمرده، باهلل ظالـ لنفسو بكفرهكىك نتو ، كدخؿ ج"نفرالفاجر، كثرة الماؿ كعزة ال
نكاره المعاد ،كتجبره ،طاعتو كاألنيار  ،كاألشجار ،كالثمار ،فقاؿ لما رأل فييا مف الزركع ،كا 

و، كضعؼ يقينو مً قٍ عى  كال تتمؼ، كذلؾ لقمةً  ،كال تيمؾ ،المطردة في جكانبيا كأرجائيا، أنيا ال تفنى
عجابو بالحياة ا  ،: كلئف كاف لي معادككفره باآلخرة، ثـ أردؼ قائبلن  ،كزينتيا ،لدنياباهلل، كا 

كمرد إلى اهلل، ليككنف لي ىناؾ أحسف مف ىذا ألني ميحظى عند ربي، كلكال كرامتي  ،كرجعة
 ،لو كاعظان  المؤمف عمى اهلل تعالى، فقاؿ لو صاحبو ان ، متأليفي الدنيا عميو ما أعطاني ىذا

كىك الذم أكجدؾ بعد أف كنت  ؟الكفر باهلل كاالغترار، كيؼ تكفر باهللا ىك فيو مف عمٌ  كزاجران 
حمدت اهلل عمى ما أنعـ بو  ،ذا دخمت جنتؾ فأعجبتؾإفيؿ ، كىك خالقؾ كخالؽ كؿ شيء، عدمان 

ا أنا فأرجك مف كماؿ فضؿ ربي أمَّ  ،(1)عميؾ، كما أعطاؾ مف الماؿ كالكلد ما لـ يعطو غيرؾ
مف جنتؾ التي أنت  ءن كبيا كأزيد حسنان  خيران  ةن نيا كالعقبى جنَّ في الد كجكده أف ييؤتيًف كيعطيني

، فتحرقيا، السماءتتفضؿ بيا عمي، إذ ىك القادر عمى أف يرسؿ عمى جنتؾ صكاعؽ مف 
كال تينبت فييا نبات، كيصير  ،ممساء، ال تثبت فييا قدـ زلقان  كتستأصميا، فتصبح ترابان  ،كتخربيا

لبعد غكره كعمقو، كلف تستطيع  ،بحيث ال يمكف سقييا منو ،عميقان  ،ئران غا ،ماؤىا الجارم غكران 
كأنكاع التدابير، كلقد أعطى اهلل سبحانو مف فضمو  ،كالحيؿ ،بالحفر ،أنت كلف تقدر لو طمبان 

، فأرسؿ عمى بستاف الكافر صكاعؽ كامتنانان  ،عميو كسعة جكده األخ المؤمف ما أممو تفضبلن 
 ،نادمان  ،إحدل يديو عمى األخرل، فأصبح يضرب امكأفناىجنتيو اهلل  ؾأىمف ،(2)نازلة مف السماء

صبلحيا مف األمكاؿ، ثـ تمنى عند مشاىدتو ليبلؾ جنتو متحسران   ،عمى ما أنفؽ في عمارتيا كا 
 ،حتى تسمـ جنتو مف اليبلؾ، كلكف لـ تكف لو فرقة كجماعة يمتجئ إلييا ،بأنو لـ يشرؾ باهلل

 تذىب كال تعكد. ،النعـ اذا لـ يحمد اهلل عميياىكذا  .(3)كينتصر بيا
  قصة األقرع واألبرص واألعمى:ثالثا: 
عز كجؿ أف يختبرىـ إنيا قصة ثبلثة نفر، ابتبلىـ اهلل بالمرض كالسقـ، فأراد اهلل      

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفيرل ىؿ يحمدكه كيشكركا فضمو، أما يعرضكا كيستكبركا، فكيمتحنيـ، ل  أىًبي عف عى
مَّى اهللي  دَّثىوي: أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى ٍنوي، حى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى : " عىٍمرىةى، أف أىبىا ىيرى مَّـى، يىقيكؿي سى مىٍيًو كى ًإفَّ عى

ؿَّ أىٍف يىٍبتىًميىييـٍ  : أىٍبرىصى كىأىٍقرىعى كىأىٍعمىى، بىدىا ًلمًَّو عىزَّ كىجى مىكنا، ثىبلىثىةن ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ـٍ مى ، فىبىعىثى ًإلىٍيًي
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، قى  ًني النَّاسي ، قىٍد قىًذرى سىفه ، كىًجٍمده حى سىفه : لىٍكفه حى ؟ قىاؿى : أىم  شىٍيءو أىحىب  ًإلىٍيؾى ، فىقىاؿى : فىأىتىى األىٍبرىصى اؿى
: أىم  المى  سىننا، فىقىاؿى سىننا، كىًجٍمدنا حى ٍنوي، فىأيٍعًطيى لىٍكننا حى وي فىذىىىبى عى ، فىمىسىحى : اإًلًبؿي ؟ قىاؿى  -اًؿ أىحىب  ًإلىٍيؾى

: البى  ري قىاؿى اآلخى ، كى ا اإًلًبؿي ديىيمى ، كىاألىٍقرىعى، قىاؿى أىحى : ًإفَّ األىٍبرىصى ، ىيكى شىؾَّ ًفي ذىًلؾى : البىقىري -قىري أىٍك قىاؿى
: ييبىارىؾي لىؾى ًفييىا كىأىتىى األىٍقرىعى  ؟ قىاؿى شىعىره ، فىأيٍعًطيى نىاقىةن عيشىرىاءى، فىقىاؿى : أىم  شىٍيءو أىحىب  ًإلىٍيؾى فىقىاؿى

: فىأىم   سىننا، قىاؿى وي فىذىىىبى كىأيٍعًطيى شىعىرنا حى : فىمىسىحى ، قىاؿى ًني النَّاسي يىٍذىىبي عىنٍّي ىىذىا، قىٍد قىًذرى ، كى سىفه  حى
امً  : فىأىٍعطىاهي بىقىرىةن حى ، قىاؿى : البىقىري ؟ قىاؿى اًؿ أىحىب  ًإلىٍيؾى : ييبىارىؾي لىؾى ًفييىا، كىأىتىى األىٍعمىى المى قىاؿى ، كى بلن

وي فى  : فىمىسىحى ، قىاؿى ًرم، فىأيٍبًصري ًبًو النَّاسى : يىريد  المَّوي ًإلىيَّ بىصى ؟ قىاؿى : أىم  شىٍيءو أىحىب  ًإلىٍيؾى دَّ المَّوي فىقىاؿى رى
؟  اًؿ أىحىب  ًإلىٍيؾى : فىأىم  المى رىهي، قىاؿى لَّدى ىىذىا، ًإلىٍيًو بىصى ـي: فىأىٍعطىاهي شىاةن كىاًلدنا، فىأيٍنًتجى ىىذىاًف كىكى قىاؿى الغىنى

، ثيَـّ ًإنَّوي أىتىى األىٍبرىصى فً  نىـو ًليىذىا كىادو ًمٍف غى ، كى ًليىذىا كىادو ًمٍف بىقىرو ، كى ًتًو فىكىافى ًليىذىا كىادو ًمٍف ًإًبؿو كرى ي صي
ؿه ًمٍسًكيفه  ، أىٍسأىليؾى كىىىٍيئىًتًو، فىقىاؿى رىجي ، تىقىطَّعىٍت ًبيى الًحبىاؿي ًفي سىفىًرم، فىبلى بىبلىغى اليىٍكـى ًإالَّ ًبالمًَّو ثيَـّ ًبؾى

مىٍيًو ًفي سىفىًرم، فىقىاؿى لى  ، بىًعيرنا أىتىبىمَّغي عى ، كىالمىاؿى سىفى ، كىالًجٍمدى الحى سىفى وي: ًإفَّ ًبالًَّذم أىٍعطىاؾى المٍَّكفى الحى
قيكؽى كىًثيرى  : الحي ، فىًقيرنا فىأىٍعطىاؾى المَّوي؟ فىقىاؿى ـٍ تىكيٍف أىٍبرىصى يىٍقذىريؾى النَّاسي ، أىلى ةه، فىقىاؿى لىوي: كىأىنٍّي أىٍعًرفيؾى

، كىأىتىى األىٍقرىعى  يَّرىؾى المَّوي ًإلىى مىا كيٍنتى : ًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا فىصى ، فىقىاؿى ًرٍثتي ًلكىاًبرو عىٍف كىاًبرو  ًفي لىقىٍد كى
: ًإفٍ صي  مىٍيًو ىىذىا، فىقىاؿى مىٍيًو ًمٍثؿى مىا رىدَّ عى ا قىاؿى ًليىذىا، فىرىدَّ عى ًتًو كىىىٍيئىًتًو، فىقىاؿى لىوي: ًمٍثؿى مى كيٍنتى كىاًذبنا  كرى

ؿه ًمٍسًكيفه كىاٍبفي سىًبيؿو كى  : رىجي ًتًو، فىقىاؿى كرى ، كىأىتىى األىٍعمىى ًفي صي يَّرىؾى المَّوي ًإلىى مىا كيٍنتى تىقىطَّعىٍت فىصى
رىؾى  مىٍيؾى بىصى ، أىٍسأىليؾى ًبالًَّذم رىدَّ عى شىاةن أىتىبىمَّغي ًبيى الًحبىاؿي ًفي سىفىًرم، فىبلى بىبلىغى اليىٍكـى ًإالَّ ًبالمًَّو ثيَـّ ًبؾى

فىًقيرنا فىقىٍد أىٍغنىانً  ًرم، كى دَّ المَّوي بىصى : قىٍد كيٍنتي أىٍعمىى فىرى ، فىكىالمًَّو الى ًبيىا ًفي سىفىًرم، فىقىاؿى ا ًشٍئتى ٍذ مى ي، فىخي
، فىقىٍد رىًضيى المَّوي عىنٍ  ا اٍبتيًميتيـٍ ، فىًإنَّمى الىؾى ٍذتىوي ًلمًَّو، فىقىاؿى أىٍمًسٍؾ مى سىًخطى أىٍجيىديؾى اليىٍكـى ًبشىٍيءو أىخى ، كى ؾى

" اًحبىٍيؾى مىى صى " فإف ركىاًبرو عىٍف كىابً ٍثتي لً لىقىٍد كىرً " في الحديث قكؿ األبرص كاألقرع: ، كالشاىد(1)عى
 ،حاؿ الضر يضرع إلى اهلل تعالى، كينيب إليو، كيدعكه، ثـ اذا خكلو نعمة منو اإلنساف في

كقاؿ: إنما أكتيتو ألف اهلل يعمـ استحقاقي لو، كلكال أف لي عند اهلل خصيصة لما  ،كبغى ،طغى
ٍنسى  كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى: ،(2)خكلني ىذا ٍلنىاهي ًنٍعمىةن ًمنَّا فىًإذىا مىسَّ اإٍلً كَّ رٌّ دىعىانىا ثيَـّ ًإذىا خى افى ضي

ـٍ الى يىٍعمىميكفى  لىًكفَّ أىٍكثىرىىي مىى ًعٍمـو بىٍؿ ًىيى ًفٍتنىةه كى ا أيكًتيتيوي عى  ، كفي الحديث49الزمر: قىاؿى ًإنَّمى
كفيو فضؿ تحذير مف كفراف النعـ، كالترغيب في شكرىا، كاالعتراؼ بيا، كحمد اهلل عمييا، "ال

كراميـ كتبميغيـ مآربيـ، كفيو الزجر عف البخؿ ألنو  ،الصدقة، كالحث عمى الرفؽ بالضعفاء، كا 

                                                           

رقـ الحديث  :4/171إسرائيؿ،  بني عف ذكر ما ، كتاب أحاديث األنبياء، بابصحيح البخارمالبخارم:  -1
3464.  

 (.7/105) القرآف العظيـتفسير ابف كثير: انظر  -2
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كفي الحديث دليؿ عمى أف شكر اهلل  .(1)"صاحبو عمى الكذب، كعمى جحد نعمة اهلل تعالى ؿى مى حى 
  ٌّ ٰى ُّٱٱعمى النعـ، كاالعتراؼ بفضمو كمنو ككرمو ىي أسباب لبقاء النعـ، قاؿ تعالى

 .[7ابراىيـ:] َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ

 
 ظمم الظالمين في الواقع المعاصر: :رابعاً 

 تغييرالمستفادة من سنة  تتحقق الدروسحتى  ,مانةأو ,عند الحديث عن واقعنا المعاصر يجب الوقوف عليه بصدق
 .الظالمين

 هلل، فالحاكمية لـ تعدحدكد ا مكاكعط، جانبان  شرع اهللنحى الظالمكف : لقد ففي المجال السياسي
 شرذمة مف الناسفرضيا بؿ ىي قكانيف كضعية  ،قرآفلييعمؿ بايعد لـ خالصة هلل، بؿ لمبشر، ك 

يعممكف تحقيقان ألىداؼ كمآرب  جد حكاـ كزعماءككي  ،كشيكاتيـ ،كأىكائيـ ،مصالحيـكفؽ  الظممة
إسبلمية جماعة كة أك أم صحنجد أفَّ أعداء الديف، فظير الفساد، كالطغياف السياسي، بينما 

عتقؿ دعاتيا كرجاليا المخمصكف، كتكجو ليـ ابشع التيـ، كأقذع طارد، كيي حارب، كتي تي تظير، 
 السخريات.

كبرل ك االقتصاد االسبلمي قائـ عمى الربا بكؿ أشكالو كأنكاعو، إفَّ : في المجال القتصادي
ز لثركات الطبيعية كالبتركؿ كالغاالمكارد كا .في الكطف العربي أجنبية غربيةالتجارية الشركات 

أميف قائمة شركات التك  .كردىا بعد ذلؾ بأغمى األسعارنستتصدر إلى الغرب بأزىد األثماف ثـ 
كدكر السينما المتصاص األمكاؿ عف  ،كالمسارح ،المبلىي أقيمتك  .عمى االستغبلؿ كالجشع

 كاألفبلـ الخميعة. ،كالغناء ،كالرقص ،طريؽ الجنس

ببلد اإلسبلمية أسكاقان تجارية لمنتجات الغرب الرأسمالي، أك الشرؽ لقد أصبحت ال
الشيكعي، دكف التخطيط كالعمؿ الجاد مف أجؿ إقامة المصانع الكبرل الكطنية، كأصبحت كثير 
مف البمداف اإلسبلمية ال تستطيع العيش إال باستيراد القمح األمريكي كالمنتجات األكربية، كما 

 .(2)رقة في الديكف الربكية بصكرة مذىمة تثقؿ كاىؿ الكطف كالمكاطفأصبحت ىذه البمداف غا

                                                           

تحقيؽ: محمد  .فتح البارم شرح صحيح البخارمالفضؿ.  أبك حجر بف عمي بف أحمد العسقبلني، ابف حجر -1
 .(6/503) . )د. ط(، )د. ت(.دار المعرفة . بيركت: فؤاد عبد الباقي

 -ق1431. طبعة جديدة. فمسطيف: غزة، كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرمنظر الرقب، صالح حسيف. ا -2
 .127ـ. ص2010
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: إلغاء التعميـ الديني مف المناىج الدراسية، إال ما يكافؽ أطماع الغرب في مجال التربية والتعميم
المناداة ، ك بيف الذكر كاألنثى في كؿ شيء مف الدعكة إلى الحرية في اختيار الديف، كالمساكاة

تشكيو تاريخ االسبلـ ك ، دينيةبلمؿء المناىج باألفكار الغربية الك صية، الحريات الشخب
 بناء جيؿ ال يؤمف بقضايا أمتو، كال يحمؿ فكران ك كالمسمميف، ككصفيـ بالتخمؼ كالرجعية، 

كراء الماؿ كالجاه  كال قضية، مبيكر بالغرب، ال يفكر إال باليجرة، سعيان  ،كال مسؤكلية ،مستنيران 
 كالنساء.

رحـ، القطيعة ر مف الببلد اإلسبلمية نتيجة يكث ي: حدث تفكؾ أسرم فجال األخالقيفي الم
تبرج، كالسفكر، كالختبلط بيف الجنسييف، كظير االرشاكم، كالجشع، كالطمع، كالكالديف، العقكؽ ك 
كسائؿ اإلعبلـ المختمفة  مف خبلؿ كالتركيج ليذه األمراض كالمفاسدسحاؽ، كالمكاط، كالزنى، كال

 مفإعبلـ قائـ عمى سمخ المسمـ ككجد فضائيات ال تنشر إال الرذيمة، كأكجدت ية كالمرئية، السمع
 . ىكيتو الدينية

لت في كؿ المجاالت، فكانت سنة اهلل، بأف رت كبدَّ إف الحقيقة المرة كالمؤلمة أف األمة غيَّ      
إلى ىكاف، كلكف مجد انتقمت األمة مف بعد عزة إلى ذلة، كمف بعد قكة إلى ضعؼ، كمف بعد 

ٱٱ:قاؿ تعالى ،ر ىذه الحاؿغيٍّ يي كعدنا اذا غيرنا ما بأنفسنا أف اهلل   حت جت هب مب خب حب جب ُّٱٱ
ترؾ الفرقة ك ، فيجب عمينا ترؾ الكفر كالشرؾ كالبدع، [11الرعد:]  َّهت مت خت

ىجر الذنكب كالمعاصي، كالقضاء عمى الظمـ كالجكر مع القريب كالبعيد، ك كاالختبلؼ كالتنازع، 
الحياة، كىذا ال يككف باألماني عدك كالصديؽ، كالعكدة إلى شرع اهلل كتحكيمو في كؿ شؤكف مع ال

، فإذا فعمنا ذلؾ كاف (1)إنما بالعمؿ الجاد الدؤكب، كالنية الخالصة، كالسمكؾ المستقيـ ،األحبلـك 
 ،كاليناء ،كالطمأنينة ،كأعزتيا، كأف ننعـ بالسعادةسادة الدنيا يجعمنا عمى اهلل أف  كحقان  كعدان 

 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱقاؿ تعالى:  كالرفاىية. ،كالرخاء
  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ، كقاؿ أيضان: 44المائدة:
 خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج
، كبٌيف [45المائدة:]  َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص

ى سبب تعالى أف الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل حكـ الجاىميف، كأف اإلعراض عف حكـ اهلل تعال
  مخ جخ مح جح ُّٱد عف القكـ الظالميف، يقكؿ سبحانو: رَّ لحمكؿ عقابو، كبأسو الذم ال يي 

                                                           

 الواقع. فهم فً وأثرها اإللهٌة مرٌم. السنن لجرٌتلً, أبوانظر ا -1
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 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 خن حن جن مم حمخم جم  هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق

 .[50-49المائدة:] َّ  جه هن من
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 المبحث الثاني
  وصراع الحق والباطل الظالمينو الصالحين بين الصراع في السنن اإلليية  

 المطمب األول
 وأسبابو الصراعمعنى 

 .(1)"مشادَّة نزاع، كمنافسة، خصكمةصارعى،  مصدر": لغةالصراع معنى 
 أك مبادئ، أك جماعات، بيف االتفاؽ عدـ أك االختبلؼ مف حالة": الصطالحيالصراع معنى 
 .(2)"متناقضة أك متعارضة، أفكار

، كاحد ىدؼ أجؿ مف جماعات أك أفراد بيف كمقصكد مباشر نزاع عف كقيؿ: "عبارة 
 عف النظر بغض اآلخر بالطرؼ اليزيمة إلحاؽ في النزاع أطراؼ أحد لدل الرغبة كتظير
 .(3)اليدؼ" إلى الكصكؿ

 الباطؿأىؿ عمى  الصالحيف  مف الحؽأىؿ ىك غمبة  :الظالمينالصالحين و مفيوم الصراع بين 
 أىؿ  الحؽ عمىأىؿ يف، كالحجج، التي ال تدع مجاالن لذم لب في ظيكر ، بالبراىمف الظالميف

بالشرائع اإلليية، التي أنزليا الحؽ جؿن كعبل في كتبو عمى أنبيائو  ـلي ـالباطؿ، كمدافعتي
 .(4)صمكات اهلل كسبلمو عمييـ أجمعيف

يدة، إنيا قديمة جد الظالميفصالحيف كأىؿ الباطؿ مف الأىؿ الحؽ مف إف قصة الصراع بيف 
تتجدد في كؿ عصر، كىذه القضية ترتبط بالكجكد اإلنساني نفسو، كمف طمب نياية ليا فقط 
طمب المستحيؿ، ما داـ اإلنساف حيان، متحركان عمى ظير األرض، كلقد لفت القرآف الكريـ نظرنا 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱإلى ىذه الحقيقة الككنية فقاؿ تعالى: 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي
 .(5)[40الحج:] َّ مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ  نئ مئ

                                                           

 (.2/1289معجـ المغة العربية، ) -1
سباب كاألنكاع. مجمة "دراسات بدكم، منير محمكد. مفيـك الصراع : دراسة في األصكؿ النظرية لؤل -2

 .37مصر. ص -ـ، مركز دراسات المستقبمػ جامعة أسيكط1997مستقبمية"، العدد الثالث، يكليك 
الخرب، محمد بف عبد اهلل بف حمد. الصراعات الشخصية كانعكاساتيا عمى األمف الكظيفي. رسالة  -3

 .48ـ. ص2006-ق1427السعكدية.  -ماجستير في العمـك اإلدارية، جامعة الرياض
. رسالة دكتكراه .الصراع بيف الحؽ كالباطؿ كما جاء في سكرة األنعاـ .أبك العبل، عادؿ محمد صالحانظر  -4
 .751. صـ1995 -ق 1416، مكتبة الممؾ عبد العزيزالرياض:  . 1ط
 .29ص  . )د. ط(، )د. ت(.دار قباء. القاىرة: الكحي كاإلنسافالسيد.  الجميند، محمدانظر  -5
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كاليدل  ،كالشر الخيرإف قكل الشر كالضبلؿ تعمؿ في ىذه األرض، كالمعركة مستمرة بيف      
كالشر  الطغياف منذ أف خمؽ اهلل اإلنساف.الظمـ ك كالصراع قائـ بيف قكل اإليماف كقكل  ،كالضبلؿ

كيممؾ أف يفتف الناس عف  ،ر متحرج، كيضرب غير متكرعكىك يبطش غي ،مسمحجامح كالباطؿ 
مف قكة  ،كالحؽ ،كالخير ،فبل بد لئليماف ،الخير إف اىتدكا إليو، كعف الحؽ إف تفتحت قمكبيـ لو

. ،تحمييا مف البطش، كتقييا مف الفتنة فالقكة المادية التي يممكيا  كتحرسيا مف األشكاؾ كالسمـك
النفكس كتزيغ الفطر. كلمصبر حد كلبلحتماؿ أمد، كلمطاقة  الباطؿ قد تزلزؿ القمكب كتفتف

إليو، لذلؾ أىًذفَّ اهلل عز كجؿ لممؤمنيف بالدفاع عف أنفسيـ، كاإلعداد البشرية مدل تنتيي 
 .(1)لمكاجية العدك بكؿ ما أيكتكا مف قكة كمف عتاد

صراعات، ذلؾ أف كىذا ىك شأف المجتمعات البشرية، أف يظير فييا الخبلفات، كالنزاعات، كال
مقكا مختمفيف، تختمؼ أىكاا ىـ، كشيكاتيـ، كرغباتيـ، كمقاصدىـ، كغاياتيـ، فإف كؿ ما ؤ لناس خي

ما باطؿ، كمسألة الحياد في أمر الحؽ كالباطؿ غير كارد، كعندما يقكؿ  في الكجكد إما حؽ، كا 
قائمة أىؿ الباطؿ، يصنؼ في ديف اهلل كشرعو في أىؿ الحؽ ك أىؿ إنساف: أنا محايد بيف 
 َّ حن جن خممم حم جم هل مل  حلخل جل مك لك ُّٱالباطؿ، لقكلو تعالى: 

 .(2)[32يكنس:]

 الحؽ بيف الصراع أف مفادىا حقيقة عمى يقؼ أف يعجزه ال الكريـ القرآف آليات إف المتتبع
 بحيث تككف خيران مطمؽ، أف يمكف ال الحياة كأف الحياة، ىذه عمييا اهلل أقاـ سنة ىك كالباطؿ
تككف شر مطمؽ تخمك مف الخير، كفييا مف يقكـ بالحؽ.  أف يمكف ال كبالمقابؿ ر،الش مف تخمك

 جع مظ  حط ُّٱكاآليات القرآنية الكريمة التي تشير إلى ىذه الحقيقة كثيرة جدان، قاؿ تعالى: 
  َّمت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ، كقاؿ تعالى: 17الرعد: َّ مغجغ مع

 ىب نب  مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱكقاؿ أيضان:  
 .(3) [3محمد:] َّ يب

                                                           

 .، بتصرؼ(4/2424في ظبلؿ القرآف )انظر قطب، -1
 .مكقع صيد الفكائد الصراع بيف الحؽ كالباطؿ،العكدة، سميماف فيد. انظر  -2

http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm. 

بلـ كيب. كالباطؿ، مقاؿ. مكقع إس الحؽ كصراع انظر القرآف -3
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id=160812 

 

http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id=160812
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id=160812
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 ىب نب مب زب ُّٱ: كجؿ عز قاؿ، اإلنساف اهلل خمؽ أف منذ صراع بينيما كالباطؿ كالحؽ

مؽ  ،117طو: ٱَّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب فمنذ المحظة االكلى التي خي
فييا آدـ عميو السبلـ ايبتمي بكيد الشيطاف، كبدأ الصراع معو، كمازاؿ الشيطاف يكيد آلدـ حتى 

مد كأىبطو إلى األرض فانتقؿ ميداف الصراع مف السماء إلى االرض، قاؿ أخرجو مف جنة الخ
. 24األعراؼ:  َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من ُّٱ تعالى:

كبعد ىبكط آدـ عميو السبلـ ظمت أجياؿ مف الناس عمى النكر كاليدل كاإليماف حتى استطاع 
معالمو؛ فبعث اهلل رسمو  الشيطاف أف يؤثر فييـ فأغكاىـ، فانحرفكا عف التكحيد، كاندرست

 .(1)مبشريف كمنذريف، فحدث الصراع بيف األنبياء كأقكاميـ الظالميف

 :الظالمين أسباب الصراع بين األنبياء وأقواميم
 ًجدى الخمؽ كمو مؤمنيف، كما لـ يخمقيـ جميعان كفاران ممحديف، لذا كي  لـ يخمؽ اهلل عز كجؿ

ال ا  حتى تتحقؽ سنة التدافع في األرض، ك ، عدؿ كظمـإيماف ككفر، خير كشر، حؽ كباطؿ، 
ف دفع الباطؿ بالحؽ ىك مف أعظـ المياديف كأكسعو  لفقدت الحياة حبلكتيا، كانعدمت لذتيا، كا 

 لطمب الجنة.
كعند الحديث عف أسباب الصراع، ال بد مف الحديث عف أسباب الصراع بيف األنبياء  

 -عمييـ السبلـ كأقكاميـ:
لقد طعف أقكاـ األنبياء في نبكة أنبيائيـ ثبلثة مطاعف: الطعنة األكلى: ميم: أوًل: كونيم بشرًا مث

مثميـ مثؿ غيرىـ مف البشر، كالطعنة  ،كيتزكجكف كيتناسمكف ،يأكمكف كيشربكف ،أنيـ بشر مثميـ
كأدناىـ عقبلن كجاىان كسعة كماالن، كالطعنة  ،الثانية: أنو لـ يتبع الرسؿ إال أراذؿ الناس كأسافميـ

 مت ُّٱقاؿ تعالى: ثالثة: أنيـ ال يركف ليـ زيادة عمييـ في العقؿ كالماؿ كالجاه كالرياسة، ال
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .[27ىكد:] َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ: قاؿ تعالى: ثانيًا: كبُر المؤل واستعالؤىم

ه تيمة كذلؾ تكجو دائمان مف المؤل العاليف ، يقكؿ الشييد سيد قطب: "ىذ[27ىكد:]  َّ مض
لجمكع المؤمنيف.. أنيا ال تتركل كال تفكر في اتباع الدعكات. كمف ثـ فيي متيمة في اتباعيا 
كاندفاعيا، كال يميؽ بالكبراء أف ينيجكا نيجيا، كال أف يسمككا طريقيا. فإذا كاف األراذؿ يؤمنكف، 
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، إف ىؤالء القـك (1)ف األراذؿ كال أف يدعكا األراذؿ يؤمنكف"فما يميؽ إذف بالكبراء أف يؤمنكا إيما
يقيسكف األمكر بمقياس خاطئ فصاحب الفضؿ مف يممؾ الماؿ، كصاحب الفيـ مف يممؾ 

يسير عميو طأ الخ كىذا الفيـ المقياس، إف ىذا كاألمر الجاه، كصاحب المعرفة مف يممؾ السمطة
 بلـ إلى اف يرث اهلل األرض كمف عمييا.كبراء القكـ ككفارىـ مف زمف نكح عميو الس

 ،قذؼ في كجكه األنبياء كأتباعيـالتي تي  مف التيـ ثالثًا: تكذيب أنبيائيم وأتباعيم المؤمنين:
بيتاف عمى اهلل، ذلؾ عندما تسقط مف أيدم المؤل الكافريف الحجج كالبراىيف بالكذب كال يـاتيام
 .[27ىكد:] َّ  خف حف جف ُّٱقاؿ تعالى:  ،كاألدلة

بآيات اهلل، العادلكف بو المكذبيف الظالميف إف ىؤالء " :في نظرىم أولى بالرسالة: المالئكة رابعاً 
يا محمد سيقكلكف لؾ ىىبٌل األنداد كاآللية، ميما جئتيـ مف اآليات البينات كالمعجزات الخارقات 

دقؾ عمى ما جئت بو مف أفَّ اهلل  كيشيد لؾ بحقيقة ما تدَّعي  ،نزؿ عميؾ ممؾ مف السماء ييصَّ
 حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱقاؿ تعالى:  (2)"أرسمؾ إلينا!
 .(3)[8األنعاـ:] َّخك

ذا قيؿ ليـ اعممكا : خامسًا: دعواىم أن ما جاء بو األنبياء لم يسمعوا بو في أباءىم األولين كا 
كجدنا عميو  بع مابما أنزؿ اهلل في القرآف مف تحميؿ ما أحؿ اهلل كتحريـ ما حـر اهلل. قاليكا بؿ نت

قاؿ تعالى: آباءىـ جياالن ؟ فكأنو نياىـ عف التقميد كأمرىـ بالتمسؾ بالحجة. أكلك كاف  ،آباءنا
 ىه مه جه ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .[170البقرة:] َّ خي  حي جي يه

 اتباع األىكاء كالشيكات تحكؿ بيف المرءأن  مف المعمكـسادسًا: اتباع األىواء والشيوات: 
ف اتباع اليكل يؤدم إلى الفرقة كاالختبلؼ  كاتباعو لمحؽ الذم جاء بو األنبياء عمييـ السبلـ كا 

ير المؤمنيف . قاؿ أم[3القمر:]  َّ حص مس خس  حسجس مخ جخ ُّٱ، قاؿ تعالى: كالنزاع
، كاتباع اليكل : فأما طكؿ األمؿ عميكـ طكؿ األمؿ إٌف أخكؼ ما أخاؼعمي رضي اهلل عنو: "

 .(4)اليكل فيصد عف الحؽ"كأما اتباع  فينسي اآلخرة ،
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كالخكؼ منيـ الظالميف ـ الجبابرة إف قضية اتباع الحكا :الظالمين سابعًا: اتباع الحكام الجبابرة
سمطانيـ مكغمة جذكرىا في القدـ، كلعؿ المثاؿ البارز في ىذا الباب ىك فرعكف، الذم لـ كمف 

كأنو  ،لو مر كييشرع، كأف جميع الناس عبيده إليان يأيعتبر نفسو حاكمان كممكان فقط، بؿ اعتبر نفسو 
لى الطريؽ المستقيـ   مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ، ىك الذم ييدييـ إلى الرشد كا 

 الجبابرة كالمتكبريفعاقبة تككف كلكف دائمان أبدان  29غافر: َّمج حج مث هت
فقط بؿ لظالميف االخسراف في الدنيا ك األخرة، كال يقتصر ىذا الخسراف عمى الجبابرة  كالظالميف

  جب هئ خئمئ حئ ُّٱقاؿ تعالى: كأعكانيـ فيمقكف أسكأ مصير كأشنع ميتة. يناؿ أتباعيـ 

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 .60-59ىكد: َّ حط مض خض حض  جض خصمص حص

دة كالدعاة اليكـ مع مف يدعكنيـ مف الحكاـ كالكجياء كأصحاب ما أشبو أصحاب العقي      
تدرؾ، ال ال  رضشعكب األ عميو األنبياء عمييـ السبلـ مع أقكاميـ، اليكـ معظـالنفكذ بما كاف 

 كاإلدراؾ، كأصحاب الماؿ كالنفكذ كالسمطاف ىـ أصحاب الفضؿ، كالفيـ،تعي، ال تفيـ، 
داعو إلى  يقاؿ عند كؿ، ك (1)أفيـ، كذك السمطاف أعرؼكالمعرفة، فذك الماؿ أفضؿ، كذك الجاه 

فنائومتشدد إرىابيأك متخمؼ،  رجعي  أنو منيجو، ، كتطبيؽ واهلل، كشرع قبؿ أف  ،، يجب قتمو كا 
داعو إلى الحرية، كالكرامة، كاحتراـ إنسانية  كؿ  أصبح في الببلد، ك شره كيستفحؿ  ،يمتد خطره

نسانيتو كحقكقو باسـ ان مقيكر  ،اإلنساف، في غياىب السجكف مذلكالن  الدفاع عف ، تمتيف كرامتو كا 
بالقتؿ، كالفساد، كابتزاز  كالذم يطالب برحيؿ رئيس، أك كزير، أك مسؤكؿ متيـو  ،إلنسافحقكؽ ا

أف ىناؾ لمقكؿ بعبلـ رد العباد، كييجند اإلشخرب الببلد، كيي قاـ ألجمو الحركب، كتي األمكاؿ، تي 
السمطاف، كلقد أقسـ صاحب  مذبالرئيس، ك كبيكت في الظبلـ، تتربص بالببلد، مؤامرات حً 
المنازؿ فكؽ رؤكس العباد، كيييجر أصحاب  قصؼي تي اء عمييا في التك كالحاؿ، فى القض األمر عمى

 أعكاف الشيطاف أفً  كاؿ، يييدـ في ثكاف، ثـ ييطؿي طً  األرض كاألكطاف، كما ايستغرؽ بنيانو سنكاتو 
 الحمد هلل قضينا عمى اإلرىاب، كمف أراد الببلد كالسمطاف بسكء الحاؿ.

 م مع بعض:أسباب الصراع بين الناس بعضي
 نب ُّٱقاؿ تعالى: أوًل: عداوة إبميس لبني آدم وتوعده بإضالليم ما استطاع إلى ذلك سبيال: 

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
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 فيذا عدك اهلل إبميس يتكعد بني آدـ، فيقسـ أنو .19األعراؼ: ٱَّ يك ىك مك لك اكيق
كييشيي ليـ المعاصي، لييا، يف ليـ الدنيا، كيدعكىـ إسيصد الناس عف ديف اإلسبلـ، كيز 

شككيـ كأما الحؽ فيفيخبرىـ أنو ال بعث، كال حساب، كال جنة، كال نار، كيشككيـ في األخرة، 
، بؿ إف مف غايات إبميس إيقاع البشرية في (1)رغبيـ فيو، كيخففو عمييـفيفيو، كأما الباطؿ 

شعاؿ الحركب كالعداكات بيف الم   مل خل ُّٱٱؤمنيف، قاؿ تعالى:النزاعات الداخمية كالخارجية، كا 
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  .91المائدة: َّ جي يه ىه مهجه ين

 كبيف الصالحيف ،كمعسكر اإليماف كمعسكر الكفر ،كفي إطار الصراع الشامؿ بيف الخير كالشر
يستعمؿ الشيطاف في سبيؿ ىزيمة المؤمنيف أساليب متعددة منيا؛ نشر الخكؼ كالظالميف، 

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱٱالمؤمنيف، قاؿ تعالى: كالذعر فيما بيف
يخكفكـ بأكليائو كأكلياؤه الشياطيف، يخكفيـ قاؿ مجاىد: " ،[175آؿ عمراف:] َّٰر ٰذ
يفقده كؿ قدرة عمى المبادرة، كيشؿ تفكيره، كيجعمو ضمف ، كالخكؼ إذا استبد باإلنساف (2)بالفقر"

 .كال نفعان  مخططات الغير، فبل يستطيع لنفسو ضران 

إبميس بذلؾ بؿ قاـ عمى نشر اإلشاعات الكاذبة كاألخبار المحبطة قاؿ تعالى:  كلـ يكتؼً      
 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

  َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن
ما ىي إال مف فعؿ الشيطاف ككيده مف  ، فيو داللة عمى أف نشر اإلشاعات الكاذبة[83النساء:]

ضعافيـ، فيعدىـ بالنصر عمى المؤمنيف، كيمنييـ بالغأجؿ تخذيؿ المؤم نى كالرفاىية نيف كا 
 .(3)[120النساء: ]َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مض ُّٱقاؿ تعالى: ،كالثراء

: فإف كشؼ العكرات أساس كؿ فتنة، قاؿ كشف العورات وما يجر ذلك من الفواحش ثانيًا:
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱتعالى: 
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 حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل

عمى بقية العرب الذيف يفدكف لحج  . كانت قريش ابتدعت لنفسيا حقكقان 27األعراؼ: َّ خئ
البيت الحراـ، ذلؾ أنيـ ىـ كحدىـ ليـ حؽ الطكاؼ في ثيابيـ، كأما بقية العرب فبل تطكؼ في 

ال إذا ثياب لبستيا مف قبؿ، يتأكلكف في ذلؾ أنيـ ال يطكفكف في ثياب عصكا اهلل فييا، إ
كمف أعاره أحمسي ثكبان طاؼ فيو، كمف معو  -ثياب الحمس–أعارتيـ قريش ثيابان أطمقكا عمييا 

ثكب جديد طاؼ فيو. ثـ يمقيو فبل يتممكو أحد! كمف لـ يجد ثكبان جديدان، كال أعاره أحمسي ثكبان 
عض الستر.. طاؼ عريانان! كربما كانت امرأة فتطكؼ عريانة، فتجعؿ عمى فرجيا شيئان ليستره ب

كأكثر ما كاف النساء يطفف عراة بالميؿ. ككاف ىذا شيئان قد ابتدعكه مف تمقاء أنفسيـ، كاتبعكا فيو 
 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱقاؿ تعالى:  ،(1)آباءىـ

ىذه جاىمية قريش تعالكا نقارنيا بجاىمية  .28:ؼاألعرا َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ
أصبح في كقتنا الحاضر نادم بالعرم كالتعرم، فالتعرم الجسدم : ىناؾ دعكات محمكمة تاليكـ
لضرب العالـ اإلسبلمي مف  فيناؾ مخططات صييكنيةعمى التقدـ كالحضارة كالرقي،  دليبلن 

لتصبح متعة لممارة كالنظارة في  ؛الداخؿ، عف طريؽ تحرير المرأة مف حجابيا كزييا الشرعي
ادة اإلغراء الكحيدة، في األفبلـ السينمائية، كالصحؼ، الشكارع كاألسكاؽ، حتى أصبحت المرأة م

كالمجبلت، كاإلعبلنات التجارية، ىذا باإلضافة إلى مسابقات الجماؿ، كغيرىا مف مسابقات 
، كالتبرج ،الطرب كالغناء التي شيغؿ العالـ اإلسبلمي كالعربي بيا، التي تدعك إلى االختبلط

مف إنسانيتو، فبل  كالعربي المسمـيمة، كسمخ اإلنساف بذم ق ، كليسيءكاالىتماـ بكؿ ما ىك دن
 يفكر إال في كيفية إشباع رغبتو كشيكتو.

إف المتأمؿ في : ثالثًا: المعاصي وما تجمبو عمى بني آدم من الشؤم وخسران الدنيا واآلخرة
 فمقد انتشر حاؿ األمة يرل العجب العجاب، فما تركت مف ذنب أك معصية إال كاقترفتيا األمة،

، [103يكسؼ:] َّ حي جي ٰه مه جه هن ُّٱٱقاؿ تعالى: الشرؾ، كالفسكؽ، كالعصياف
كمكاالة الكفار كالرككف إلييـ، كمفارقة الجماعة كشؽ عصا الطاعة، كحمؿ السبلح عمى 

مىاعىةى : "قاؿ رسكؿ اهلل المسمميف كقتميـ ظممان كعدكانان،  فىارىؽى اٍلجى ًة، كى رىجى ًمفى الطَّاعى مىٍف خى
، مى  بىةو، أىٍك فىمىاتى بىةو، أىٍك يىٍدعيك ًإلىى عىصى ٍف قىاتىؿى تىٍحتى رىايىةو ًعمٍّيَّةو يىٍغضىبي ًلعىصى مى اًىًميَّةن، كى اتى ًميتىةن جى
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فىاًجرىىىا، كىالى يىتى  مىى أيمًَّتي، يىٍضًربي بىرَّىىا كى رىجى عى مىٍف خى اًىًميَّةه، كى ، فىًقٍتمىةه جى بىةن، فىقيًتؿى ري عىصى اشىى يىٍنصي حى
لىٍستي ًمٍنوي" ٍيدىهي، فىمىٍيسى ًمنٍّي كى ًمٍف ميٍؤًمًنيىا، كىالى يىًفي ًلًذم عىٍيدو عى
(1). 

كمف الذنكب كالمعاصي التي ابتميت بيا األمة انتشار السحر كالعرافة كالكيانة، قاؿ رسكؿ اهلل 
 ةه أى بلى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي صى ، لى ٍف أىتىى عىرَّافنا فىسىأىلىوي عىٍف شىٍيءو ، كاتخاذ المعازؼ كالقينات (2)ٍربىًعيفى لىٍيمىةن": "مى

 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقاؿ تعالى: 
 َّ ُّٱ، قاؿ ابف مسعكد رضي اهلل عنو في قكلو تعالى: [6لقماف:] َّمت زت  رت يب
، كشرب الخمكر كلبس الحرير قاؿ (3)"ىك كاهلل الغناء"قاؿ:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

لىيىٍنًزلىفَّ أىٍقكىاـه لىيىكيكنىفَّ مً : "رسكؿ اهلل  ، كى ٍمرى كىالمىعىاًزؼى ، كىالخى ًريرى ٍف أيمًَّتي أىٍقكىاـه، يىٍستىًحم كفى الًحرى كىالحى
ـٍ  ، يىٍأًتيًي ـٍ ةو لىيي ـٍ ًبسىاًرحى مىٍيًي كحي عى ، يىري مىـو ٍنًب عى : اٍرًجٍع ًإلىٍينىا  -يىٍعًني الفىًقيرى  -ًإلىى جى ةو فىيىقيكليكفى اجى ًلحى

ًة"غىدنا، فىيي  نىاًزيرى ًإلىى يىٍكـً الًقيىامى دىةن كىخى ًريفى ًقرى يىٍمسىخي آخى ، كى ـى عي العىمى يىضى بىيٍّتيييـي المَّوي، كى
انتشار ، ك (4)

الكذب، كالخيانة، كالفجكر، كضياع األمانة، كالركيبضة يتحكـ في أمر الناس، قاؿ رسكؿ اهلل 
 دَّاعىاتي مىى النَّاًس سىنىكىاته خى ييٍؤتىمىفي : "سىيىٍأًتي عى اًدؽي، كى ييكىذَّبي ًفييىا الصَّ ، كى دَّؽي ًفييىا اٍلكىاًذبي ، ييصى

: "ا ةي؟ قىاؿى ٍيًبضى كى ا الر  مى : كى ةي"، ًقيؿى ٍيًبضى كى يىٍنًطؽي ًفييىا الر  ، كى في ًفييىا اأٍلىًميفي كَّ ييخى ، كى اًئفي ؿي ًفييىا اٍلخى لرَّجي
مف فساد  مراض التي ابتميت بيا األمة اإلسبلميةذلؾ مف األإلى غير . (5)التَّاًفوي ًفي أىٍمًر اٍلعىامًَّة"

دارم كانتشار األمراض الجنسية التي  ،كالمكاط ،كالزنى ،كالسرقة ،كانتشار البنكؾ الربكية ،مالي كا 
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقاؿ تعالى: لـ تسمع بيا البشرية مف قبؿ، 

 .28العنكبكت: َّ هت مت خت حت جت هب مب

                                                           

الكفر،  إلى الدعاة كتحذير الفتف ظيكر عند الجماعة بمزـك ، كتاب اإلمارة، باب األمرصحيح مسمـمسمـ:  -1
. أحمد بف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي 1848الحديث  : رقـ3/1476

 .7944: رقـ الحديث 13/326ىريرة رضي اهلل عنو، 
تياف الكيانة تحريـ ، كتاب السبلـ، بابصحيح مسمـمسمـ:  -2  .2230رقـ الحديث : 4/1751الكياف،  كا 
 .(6/330ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -3
اسمو،  بغير كيسميو الخمر يستحؿ فيمف جاء ما ، كتاب األشربة، بابصحيح البخارمالبخارم:  -4
 . 5590يث رقـ الحد(: 7/107)
 األرنؤكط، عادؿ ج(. تحقيؽ: شعيب5، )سنف ابف ماجةالقزكيني.  يزيد بف محمد اهلل عبد ابف ماجو، أبك -5

ـ. أبكاب  2009 - ىػ 1430العالمية،  الرسالة . دار1اهلل. ط حرز الٌمطيؼ بممي، عىبد قره كامؿ مرشد، محمَّد
في صحيح  ره ابف حباف في الثقات، كقاؿ األلبانيذك. 4036: رقـ الحديث 5/162الفتف، باب شدة الزماف، 

 : حديث صحيح. 3650الجامع 
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كحدة صؼ المسمميف كاجتماع كممتيـ مف أىـ الكاجبات التي ف والفرقة: النزاع والختالرابعًا: 
 يل ُّٱٱأمرنا اهلل بيا، كما أنو جؿ في عبله حذرنا مف الفرقة كالتنازع كاالختبلؼ قاؿ تعالى

، كقاؿ 46األنفاؿ: َّىن من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ أيضان:

 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

عباده  في ىذه اآلية يذكر اهلل ، 103آؿ عمراف: َّيك ىك مك لك اك
المسمميف بنعمتو عمييـ بتأليؼ قمكبيـ، كتكحيد صفكفيـ تحت راية اإلسبلـ، بعد أف كانكا 

(1)متفرقيف كمختمفيف كمتنازعيف، فكانكا عمى شفا حفرة مف النار فأنقذىـ اهلل منيا بنكر اإلسبلـ
 

حاؿ المجتمع المسمـ عندما يسكده الحب كالرحمة كاالئتبلؼ، عف  كلقد أخبر النبي  
سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي  :قاؿ رسكؿ اهلل  ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى "مى

مَّى" سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي ؿ أيضان عميو الصبلة كالسبلـ: "اٍلميٍؤًمفي ، كقا(2)عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى
ا" وي بىٍعضن ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيد  بىٍعضي
(3). 

كالذم ينظر إلى األمة اإلسبلمية اليكـ يرل كيؼ أف أكصاليا مقطعة، كيجد الفرقة كالتنازع 
ا دماءنا ض، فسفكنيذيؽ بعضنا بأس بعكأحزابان شيعان أصبحنا  في كاقع المسمميف،كاضحان 

كصدؽ  ،كشردنا إخكاننا، كأكؿ القكم منا الضعيؼ فاستحقينا ما نحف فيو مف العذاب كاليكاف
 حت جت  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ُّٱفينا قكؿ اهلل عز كجؿ:

بان كاحدان عمى مف مفي كقت أحكج ما نككف فيو يدان كاحدة، كق، 105آؿ عمراف: َّ مت خت
ألننا  ،سيمةسائغة، د تداعت عمينا األمـ كأصبحنا لقمة لقأراد بنا شران مف أعداء ىذه األمة، 
كظمـ بعضنا  ،كليثنا كراء شيكاتنا كعرض مف الدنيا زائؿ ،تركنا ديننا كلـ نتبع أكامر اهلل كرسكلو

ا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي : "قاؿ رسكؿ اهلل  بعضان، ـي ًمٍف كيؿٍّ أيفيؽو كىمى ـي اأٍليمى مىٍيكي مىى  ييكًشؾي أىٍف تىدىاعىى عى عى
؟ قىاؿى  ".قىٍصعىًتيىا ًئذو : قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىًمٍف ًقمَّةو ًبنىا يىٍكمى لىًكٍف : "قىاؿى ، كى ًئذو كىًثيره تىكيكنيكفى أىٍنتيـٍ يىٍكمى

                                                           

 .(1/432)في ظبلؿ القرآف قطب، انظر  -1
 :4/1999كتعاضدىـ،  كتعاطفيـ المؤمنيف تراحـ ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بابصحيح مسمـمسمـ:  -2

، النبي  بشير عف بف النعماف ف، حديثابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند الككفيي .2586 رقـ الحديث
 .18373: رقـ الحديث 30/323
 .2585رقـ الحديث: نفس الصفحة، السابؽ، المرجع  -3
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ـي اٍلكى  يىٍجعىؿي ًفي قيميكًبكي ، كى ـٍ كي مىا غيثىاءن كىغيثىاًء السٍَّيًؿ، تيٍنتىزىعي اٍلمىيىابىةي ًمٍف قيميكًب عىديكٍّ : قيٍمنىا: كى ". قىاؿى ٍىفى
؟ قىاؿى  ٍكًت": "اٍلكىٍىفي كىرىاًىيىةي اٍلمى يىاًة كى يتبيف لنا أف سبب  . كمف حديث رسكؿ اهلل (1)حيب  اٍلحى

ف التنافس عمييا ىك  عمييا،  ىك حب الدنيا كالحرص ،االختبلؼ كالفرقة كالكىف كالطمع فييا، كا 
زكجة، كاألخ كأخيو، بؿ أكصميـ ذلؾ إلى القتؿ، كسفؾ الذم فرؽ بيف األب كاالبف، كالزكج كال
 الدماء، كغيرىا مف المصائب العظيمة.

مما ال شؾ فيو أف التمسؾ بالكتاب كالسنة كاالعتصاـ : البدع واختالطيا بالسنن خامسًا: ظيور
 نب مب زب رب ُّٱبيما فيو النجاة مف الكقكع في البدع كالضبلؿ، قاؿ تعالى: 

 َّىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت يبىب
أمر اهلل المؤمنيف بالجماعة، كنياىـ قكلو في تفسير ىذه اآلية: " (2)عباس، عف ابف 153:األنعاـ

عف االختبلؼ كالفرقة، كأخبرىـ أنو إنما ىمؾ مف كاف قبميـ بالمراء كالخصكمات في ديف اهلل 
اًىده قاؿ . (3)كنحك ىذا" ميجى

كقد أكضح ذلؾ  .(5): "السبؿ ىي البدع كالشبيات كالضبلالت"(4)
مىٍيًو : "رضي اهلل عنو: قاؿ فيما ركاه ابف مسعكد  رسكؿ اهلل مَّى اهللي عى طَّ لىنىا رىسيكؿي اهلًل صى خى
مَّـى خىطًّا سى : "ىىذىا سىًبيؿي اهللً  كى طَّ خيطيكطنا عىٍف يىًميًنًو كى ثيَـّ قىاؿى : ""، ثيَـّ خى اًلًو، ثيَـّ قىاؿى ٍف ًشمى ىىًذًه سيبيؿه عى

قىةه  قىاؿى  - مىى كيؿٍّ سىًبيؿو ًمنٍ  -يىًزيدي: ميتىفىرٍّ  مب زب رب ُّٱ"، ثيَـّ قىرىأى: يىا شىٍيطىافه يىٍدعيك ًإلىٍيوً عى

مما سبؽ نجد أف مف  .(6)153:األنعاـ]َّ يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب
                                                           

. قاؿ شعيب 22397 : رقـ الحديث37/82حنبؿ، مسند األماـ أحمد، مسند األنصار، مف حديث ثكباف،  -1
 الحديث رقـ: 22/133 (.ت. د(. )ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )األرناؤكط بأحكاـ أحمد اإلماـ في مسند األرنؤكط
 .حسف إسناده الحديث:  22450

ماـ التفسير، أبك العباس عبد اهلل، ابف عـ رسكؿ اهلل  -2  ابف عباس: ىك حبر األمة، كفقيو العصر، كا 
العباس بف عبد المطمب شيبة بف ىاشـ، كاسمو عمرك بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف 

م بف غالب بف فير القرشي، الياشمي، المكي، األمير، كلد بشعب بني ىاشـ قبؿ اليجرة بثبلث سنيف. سير لؤ 
 (.3/332أعبلـ النببلء، )

 (.11/438الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف ) -3
،  مجاىد: ىك مجاىد بف جبير كىك مكلى قيس بف السائب بف أبي السائب، ككاف السائب شريؾ النبي  -4

-4/454) انظر سير أعبلـ النببلء ثقة، فقيو، عالـ، كثير الحديث. مات مجاىد كىك ساجد، سنة ثنتيف كمائة.
455.) 

  . 331تفسير مجاىد، ص -5
: 7/207، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو، مسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -6

الدارمي  الصمد، مسند عبد بف بىيراـ بف الفضؿ بف الرحمف عبد بف اهلل عبدالدارمً,  .4142رقـ الحديث 
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ىىدل كال أعرض عف الكتاب كالسنة انحرؼ عف الطريؽ المستقيـ، كغرؽ في ضبلؿ البدعة فبل 
 اىتدل.

 أىـ أسباب ظيكر البدعة ما يمي:كلعؿ مف 
إف سكء فيـ القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كعدـ معرفة أقكاؿ السمؼ  الجيل بأحكام الدين: -1

 ،كبعد الناس عف آثار الرسالة ،كمما امتد الزمف كطاؿىما السبب الرئيسي في ظيكر البدع، ف
ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو كىالسٍَّمًع كىالطَّاعىةً : "أيكصً كفشى الجيؿ، كما أخبر بذلؾ النبي بقكلو ،قؿ العمـ ٍف  ،يكي كىاً 

سينَّةً  ـٍ ًبسينًَّتي كى فنا كىًثيرنا فىعىمىٍيكي ـٍ فىسىيىرىل اٍخًتبلى ٍف يىًعٍش ًمٍنكي ا، فىًإنَّوي مى دَّعن بىًشيًّا ميجى ٍبدنا حى مىفىاًء عى  اٍلخي
كا ٍيًديٍّيفى فىتىمىسَّكيكا ًبيىا كىعىض  ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر فىًإفَّ كيؿَّ ميٍحدىثىةو  الرَّاًشًديفى اٍلمى ـٍ كى يَّاكي مىٍييىا ًبالنَّكىاًجًذ كىاً  عى

لىةه" بلى كيؿَّ ًبٍدعىةو ضى ًبٍدعىةه كى
ـٍ ًبسينًَّتي" عند ذكر االختبلؼ في قكلو "، قاؿ أبك حاتـ: (1) : "فىعىمىٍيكي

كلـ يعرج عمى غيرىا  ،ياقاؿ بك  ،بياف كاضح أف مف كاظب عمى السنف ،الذم يككف في أمتو
ًإفَّ المَّوى أيضان قكلو: " . كعنو (2)اهلل منيـ بمنو"جعمنا  ،مف الفرؽ الناجية في القيامة ،مف اآلراء

تَّى ًإذىا لى  اًء، حى ـى ًبقىٍبًض العيمىمى لىًكٍف يىٍقًبضي الًعٍم ا يىٍنتىًزعيوي ًمفى النَّاًس كى ـى اٍنًتزىاعن ٍؾ ـٍ يىٍتري الى يىٍقًبضي الًعٍم
م كا" م كا كىأىضى يَّاالن فىسيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعٍمـو فىضى ذى النَّاسي ريءيكسنا جي ا اتَّخى اًلمن عى
(3). 
ظيرت فإذا فقد العمـ كالعمماء إف محاربة البدعة كمقاكمتيا ال يككف إال بالعمـ كالعمماء، 

 البدعة كانتشرت كنشط أىميا.
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّقاؿ تعالى:  اتباع اليوى: -2
  .23الجاثية: َّ ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من

                                                                                                                                                                     

ـ. كتاب 2013 - ىػ1434البشائر،  . بيركت: دار1الغمرم. ط ىاشـ الدارمي. تحقيؽ: نبيؿ بسنف المعركؼ
 رقـ: 1/292األرنؤكط في مسند اإلماـ أحمد بأحكاـ األرناؤكط  شعيب العمـ، باب في كراىة أخذ الرأم،  قاؿ

 .حسف اسناده الحديث: 4142 الحديث
ٍعبدى: اإلحساف بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف ابف حباف، محمد -1 حباف،  ابف صحيح تقريب في مى
 - ىػ1408الرسالة،  . بيركت: مؤسسة1األرنؤكط. ط شعيب: عميو كعمؽ أحاديثو كخرج ج(. حققو18)

 التي الفرؽ بيف مف الناجية الفرقة كصؼ كزجران، ذكر كأمران  نقبلن  بيا يتعمؽ كما بالسنة االعتصاـ ـ. باب1988
قاؿ الترمذم: حسف صحيح، كصححو الحاكـ . 5: رقـ الحديث   ،1/179المصطفى  أمة عمييا تفترؽ

 : حديث صحيح. 1353قاؿ األلباني في صحيح الجامع  ، ككافقو الذىبي.1/95
 .المرجع السابؽ نفسو -2
. مسمـ: صحيح 100: رقـ الحديث1/31رم، كتاب العمـ، باب كيؼ يقبض العمـ، البخارم: صحيح البخا -3

 .3673: رقـ الحديث 4/2058الزماف،  آخر في كالفتف الجيؿ كظيكر كقبضو العمـ رفع مسمـ، كتاب العمـ، باب



 46   
 

ف ات باع اليكل أصؿ كؿ شر، كأساس أم انحراؼ عف إف البدعة ىي نسيج اليكل، كا 
قاؿ ابف القيـ : "إف األنفس، الصراط المستقيـ، فما مف فتنة كقعت إال كاف مف كرائيا أىكاء 

كصار صاحبو  ،فإف كقع في العمـ أخرجو إلى البدعة كالضبللة اليكىل ما خالط شيئنا إال أفسده،
ف كقع في الزىد ف كقع  ،مف جممة أىؿ األىكاء، كا  أخرج صاحبو إلى الرياء كمخالفة السنة، كا 

ف كقع في القسمة ،الظمـ كصده عف الحؽ إلى أخرج صاحبو ،في الحكـ خرجت عف قسمة  ،كا 
ف كقع في الكالي ،العدؿ إلى قسمة الجكر  ،أخرج صاحبو إلى خيانة اهلل كالمسمميف ،ة كالعزؿكا 

ف كقع في العبادة ،كيعزؿ بيكاه ،حيث يكلي بيكاه فما  ،خرجت عف أف تككف طاعة كقربة ،كا 
 .(1)قارف شيئا إال أفسده"

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاؿ تعالى:  التعصب لآلراء والرجال: -3

ا ىك . ىذ170البقرة: َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن  خن حن
 ،شأف المتعصبيف في كؿ زماف كمكاف، إذا دعكا إلى كتاب اهلل كسنة نبيو احتجكا بآبائيـ

 ، كمذاىبيـ.سيادىـكأ ،كرؤساءىـ ،كمشايخيـ ،ىـكأجداد

العصبيات التعصب في الدعكة مبررةن باسـ الديف؛ فتجد أكثر الدعكات  أخطر مف
أكثر مف اعتمادىا عمى العمـك  ،حركةكال ،كالثقافة ،اإلسبلمية المعاصرة تعتمد عمى الفكر

 الشرعية كالعمماء.
 جم يل ىل مل خل ُّٱسرائيؿ: قاؿ تعالى حكاية عف بني إالكفار: التشبو ب -4
 حي  جييه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم مم خم حم
، ًشٍبرنا : "قاؿ رسكؿ اهلل  .138األعراؼ: َّ ىي مي خي ـٍ لىتىٍتبىعيفَّ سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
ًذرىا ارىل؟ ًشٍبرنا كى "، قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو، اليىييكدي كىالنَّصى ـٍ ٍحرى ضىبٍّ تىًبٍعتيميكىي ميكا جي تَّى لىٍك دىخى ، حى ا ًبًذرىاعو عن

ٍف" : "فىمى قىاؿى
اتباعنا لمييكد رم في كاقعنا اليكـ مف . لقد أخبر الصادؽ المصدكؽ عف ما يج(2)

. حتى صار في اعتقاد الكثير كاالجازات ،دكاألعيا ،كالممبس ،كالمشرب ،كالنصارل في المأكؿ

                                                           

. يفنزىة المشتاقك  المحبيف ركضة .الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ابف القيـ الجكزية، محمد  -1
 .474صـ. 1983 -ىػ1403بيركت: دار الكتب العممية، 

"  كىافى  مىفٍ  سىنىفى  : "لىتىٍتبىعيفَّ ، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب قكلو صحيح البخارمالبخارم:  -2 ـٍ قىٍبمىكي
: 4/2054مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب العمـ، باب اتباع سنف الييكد كالنصارل،  .7320رقـ الحديث : 9/103

 .2669رقـ الحديث 
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كسار عمى نيج حياتيـ  ،مف شبابنا أف أكثر الناس تمدنان كحضارة كتقدمان ىك مف تشبو بالغرب
 في كؿ شؤكنو.

إف أىؿ السنة غرباء في زمف تكالبت عمييـ األعداء مف  :غربة الحق واستعالء الباطلسادسًا: 
سىيىعيكدي قاؿ رسكؿ اهلل غريبان،  أىؿ البدع، لقد أصبح الحؽ في ببلدنا ـي غىًريبنا، كى ٍسبلى : "بىدىأى اإٍلً

بىاًء" ًريبنا، فىطيكبىى ًلٍمغيرى ا بىدىأى غى كىمى
"قكـ  مغرباء" قمنا: كما الغرباء؟ قاؿ:قاؿ: "طكبى ل كعنو  .(1)

كفي ىذا داللة عمى . (2)مف يعصييـ أكثر ممف يطيعيـ" ،في ناس سكء كثير ،صالحكف قميؿ
كىؤالء الغرباء قاؿ ابف رجب: "مة عددىـ، كقمة المطيعيف ليـ، ككثرة مخالفييـ، كالعاصيف ليـ. ق

 قسماف: 
 أحدىما: مف يصمح نفسو عند فساد الناس.

 .(3)كالثاني: مف يصمح ما أفسد الناس مف السنة، كىك أعمى القسميف كأفضميا"
 اإلسبلـ فيو عاد زمانان  األزمنة مف أدركت إني": (4)أحمد بف عاصـ األنطاكيقاؿ 

 مفتكنان  كجدتو عالـ إلى فيو نزعت إف بدأ، كما غريبان  فيو الحؽ كصؼ كعاد ،بدأ كما غريبان 
ف كالرياسة، التعظيـ يحب ،بالدنيا  ،صريعان  ،مجذكمان  ،عبادتو في جاىبلن  كجدتو عابد إلى نزعت كا 
 بأعبلىا، لو فكيؼ ناىابأد جاىؿ كىك ،العبادة في سطح أعمى إلى بو صعد قد إبميس عدكه
 ىذا. جارية كثعالب ،ضارية كسباع ،مختمسة كذئاب ،أعكج ،فقبيح الرعاع مف ذلؾ كسائر
 .(5)"الحكمة كدعاة كالقرآف العمـ حممة مف زمانؾ في مثمؾ عيكف كصؼ

يعت األمانة، كفشا الربا، كاسيتحؿ ، كضي الصبلة نعتكيؼ لك أدرؾ ىذا زماننا، حيث مي ف
ربت الخمكر، الديف بعرض مف الدنيا، كشي  تعميى في البنياف، كًبيعى بالدماء، كاسي  الكذب، كاسيتخؼ

ٌطعت األرحاـ، كاسيتحمت المعازؼ كالقينات، كظير الجكر، ككثر الطبلؽ، طمت الحدكد، كقي كعي 

                                                           

 بيف يأرز كأنو غريبان، كسيعكد غريبان  بدأ اإلسبلـ أف بياف ، كتاب اإليماف، بابصحيح مسمـمسمـ:  -1
 .232رقـ الحديث : 1/130المسجديف، 

 حديث رقـ :8/86مسند أحمد بف حنبؿ  :، ابف حنبؿ8986حديث رقـ  :9/14 معجـ األكسطال :الطبراني -2
 لغيره. حسف. قاؿ األرناؤكط: 7072

تحقيؽ: أبك مصعب طمعت . مجمكع رسائؿ الحافظأحمد.  بف الرحمف عبد الديف رجب الحنبمي: زيف ابف -3
 (.1/320ـ. )2003 -ق1424بف فؤاد الحمكاني، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، 

ج كؿ الشؾ مف أحمد بف عاصـ األنطاكي: ىك اإلماـ، القدكة، كاعظ دمشؽ، الزاىد، جاسكس القمكب، يخر  -4
 (.410-11/409القمب. انظر سير أعبلـ النببلء )

 كطبقات األكلياء ميراف: حمية بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف اهلل عبد بف نعيـ أحمد األصبياني، أبك -5
 (.9/386ـ. )1988 -ق1409ج(. بيركت: دار الكتاب العربي، دار الكتب العربية، 10األصفياء، )



 48   
 

كٌ  ٌدؽ الكاذب، كخي األميف كأيتمف الخائف، كصار الحفاة العراة ممككان، كتشبو  فى ككيذب الصادؽ كصي
كب كاتمفت، مربت القؿ بالنساء كتشبيت النساء بالرجاؿ، كعيمرت المساجد كزيخرفت كخي الرجا

أخر ىذه األمة أكليا، فماذا ننتظر؟ إال خسفان أك  فى عى ككثرت الجيكش كاسيتعبدت العباد كالببلد، كلى 
 مسخان أك قذفان.

شريانيا الدافؽ، كىك كىك عصب الحياة ك  ،الماؿ نعمة مف اهلل عز كجؿ: إف كثرة األموالسابعًا: 
، 46الكيؼ: َّ جمحم يل ىل مل خل ٱُّكبيجتيا، قاؿ تعالى:  الدنيازينة الحياة 

أما مف يخدميـ  ف إلى قسميف: قسـ يخدميـ الماؿ، كقسـ يخدمكف الماؿ.كالناس حيالو مقسكمك 
ه الماؿ فيؤالء لـ ييطغيـ الماؿ، كلـ يفتتنكا بو، بؿ كاف عكنان ليـ عمى طاعة اهلل كرضاه، كسبك 

في حبلؿ كأنفقكه في حبلؿ، ككاف الماؿ في أيدييـ كليس في قمكبيـ، لـ يستحكذ عمييـ كلـ 
يأسرىـ، فالماؿ ىنا نعمة كأم نعمة، نعـ الماؿ الصالح لمرجؿ الصالح. كأما القسـ الثاني: مف 

ف ، كتمكف ميخدـ الماؿ: فيؤالء عبيد لو، خادمكف لو، تعبكا في جمعو كحفظو، فأنساىـ ذكر اهلل
ٍبدي  : "تىًعسى سكيداء قمكبيـ، فعاشكا في شقاء كتعاسة كىـ ال يعممكف، قاؿ رسكؿ اهلل   الدٍّينىاًر، عى

ٍبدي  ، كىعى ٍبدي  الدٍٍّرىىـً ًة، كىعى ًميصى ، أيٍعًطيى  ًإفٍ  الخى فٍ  رىًضيى ، تىًعسى  سىًخطى، ييٍعطى  لىـٍ  كىاً  ذىا ًشيؾى  كىاٍنتىكىسى  كىاً 
" فىبلى  ده  أىعىزَّ  سف البصرم قائبلن: "مىاكأقسـ الح .(1)اٍنتىقىشى ـى  أىحى اهللي" أىذىلَّوي  ًإالَّ  الدٍٍّرىى

(2)(3). 

بيذه الفتنة، قاؿ  إف الماؿ فتنة، كما أعظميا مف فتنة، كلقد ابتميت أمة سيدنا محمد 
ًفٍتنىةي  ًفٍتنىةن  أيمَّةو  ًلكيؿٍّ  : "ًإفَّ رسكؿ اهلل  " أيمًَّتي كى المىاؿي

أيدم المسمميف، فيؿ إف الماؿ فاض في ، (4)
شكركا اهلل عمى ىذه النعمة؟ ال، لقد طغكا، كبغكا، كفجركا، كظممكا، ككفركا بنعـ اهلل عمييـ، لقد 

 في تقبع ،مكاؿ تريميكف دكالركقد بمغ مقدار ىذه األ"أكدعت أمكاؿ العرب في بنكؾ الغرب، 

                                                           

 رقـ الحديث: 4/34اهلل،  سبيؿ في الغزك في ، كتاب الجياد كالسير، باب الحراسةلبخارمصحيح االبخارم:  -1
 .4135: رقـ الحديث 5/248. القزكيني: سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب في المكثريف، 2887

 .(2/152)حمية األكلياء كطبقات األصفياء األصبياني،  -2
 ق.16/6/1429مكقع سماء اإلسبلـ : انظر قصة قاركف -3

http://islamsky.net/speechesDetail.php?id=25 
: رقـ الحديث 29/15حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث كعب بف عياض،  -4

رقـ ، 4/569فتنة ىذه األمة في الماؿ،  ، أبكاب الزىد، باب ما جاء أفسنف الترمذم. الترمذم: 17471
: حديث 2216في السمسمة الصحيحة  ، قاؿ الترمذم: حديث صحيح غريب، كقاؿ األلباني2336الحديث: 
 صحيح. 

http://islamsky.net/speechesDetail.php?id=25


 49   
 

ا كأمريكا ال يمكف أف إف ىذه األمكاؿ المكدعة في بنكؾ أكرب، (1)"كسكيسرا نيكيكرؾ مصارؼ
غرب تسترجع، بالرغـ مف أنيا مسجمة باسـ مكدعييا، كيستطيعكف نظريان أف يستردكىا، كلكف ال

 ،معشارىا، ألفن اقتصاده المتأـز يعتمد عمييا كال يحتمؿ إعادتيا عمميان ال يستطيع أف يرد عيشرى 
 عممية غير منيا جدكل كال ىدؼ ال سبلح صفقات في تبٌدد لثركات الخيالي اليدر مف كدعؾ
 األشكاؿ متعٌددة لصفقات كما كأكركبا، أميركا في االقتصاد عجمة كلدفع لذاتيا، الشراء

 .(2)هالرفا فكؽ ما االستيبلؾ مف أحد بو يسمع لـ كما كالسيارات، كاليخكت الخاصة كالطائرات
ركا ما بقي معيـ عمى كلـ يكتًؼ العرب كالمسممكف بأف أكدعكا أمكاليـ البنكؾ السكيسرية، بؿ بذٌ 

كالرذيمة، ككؿ ما ىك ماجف، أك عمى المسارح، أك لفضائية التي ال تنشر إال الفسكؽ القنكات ا
األفبلـ السينمائية، أك بيكت الدعارة، كأخيران كجد العرب بابان أخر إلنفاؽ ىذه األمكاؿ أال كىك 

ألنيا أرادت أف تعيد سحقيا شترل السبلح لضرب الشعكب ك اإلرىاب، فبدعكة محاربة اإلرىاب يي 
 لؤلمة مجدىا.

 

  

                                                           

 2، )بيركت، سكاؽ الماؿ العربيةأالمؤتمر العاشر لبلستثمار ك محمد، مياتير: كممة رئيس كزراء ماليزيا،  -1
 http://arabic.cri.cn/1/2004/06/25/64@19382.htm ـ(. مكقع عربي.2004/ 6/
 كقع: الجزيرة نت.ـ. م11/1/2013االمكاؿ العربية في الغرب لماذا؟ شفيؽ، منير. انظر  -2

http://www.aljazeera.net/ 

 

http://arabic.cri.cn/1/2004/06/25/64@19382.htm
http://arabic.cri.cn/1/2004/06/25/64@19382.htm
http://www.aljazeera.net/
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 المطمب الثاني
 والظالمين صالحينبين الالصراع اذج من السنن اإلليية في نم

ف ي عمى دفع اهلل الناس بعضيـ ببعضالككف كمو مبنإف  كالعدؿ  ،بيف الخير كالشر. كا 
ؾ سنأتي لذلو، ينتصر ميما بمغت قكتو كجبركتصراع دائـ، كالشر نفسو ال يمكف أف كالظمـ 

 عمى بعض األمثمة في التدافع منيا:

 أول: الصراع بين ابني آدم: 
انتيى بأبشع جريمة عرفتيا  إنو صراع األخكة،اريخ البشرية، إنو أكؿ صراع في ت  

، اإلنسانية أال كىي القتؿ، كقد جاءت تمؾ القصة لتبيف أف اعتداء البشر عمى بعضيـ البعض
أصؿ فييـ، كقع في العيد األكؿ، كمازاؿ مستمران إلى كقتنا مت كظمميـ لبعضيـ البعض،

 مث زث رث يت ىتُّٱقاؿ تعالى: الحاضر، كسيبقى إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا. 

 مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس

 هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق  مف خف حف جف

 .[31-27المائدة: ] َّحن جن مم حمخم جم

اإلنساف عمى حب الكماؿ، كما يتبعو مف حسد الناقص لمف يفكقو في الفضائؿ  بؿلقد جي 
كاألعماؿ ، كككف الحاسد يبغي إف قدر، ما لـ يىزىٍعو الديف أك يمنعو القدر، كىك ال يبغي كال 

مبينان لنا عاقبة  اهلل عمينا قصة ابني آدـ فقد قٌص ، (1)ظف أف ذلؾ خير لو كأنفعيقتؿ إال كىك ي
خمص فيو هلل عز كجؿ، الحسد كالبغي كالظمـ، فيما كىبو اهلل مف النعمة كتقبؿ القرباف الذم أي 

ففاز المقتكؿ بكضع اآلثاـ كالدخكؿ إلى الجنة، كخاب القاتؿ، كرجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا 
ذلؾ أف اهلل تعالى شرع آلدـ عميو السبلـ، أف يزكج بناتو مف بنيو لضركرة الحاؿ، . (2)رةكاآلخ

أخت ككاف يكلد لو في كؿ بطف ذكر كأنثى، فكاف يزكج أنثى البطف لذكر البطف اآلخر، ككانت 

                                                           

 .(6/281) تفسير المنارمحمد رشيد رضا، انظر  -1
 .(3/81)تفسير ابف كثير ابف كثير، انظر  -2
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ربا ىابيؿ دميمة، كأخت قابيؿ كضيئة، فأراد أف يستأثر بيا عمى أخيو، فأبى آدـ ذلؾ إال أف يقٍّ 
أكـر غنمو كأسمنيا  كى ان رب ىابيؿ ككاف صاحب غنـ، كبشقبؿ منو فيي لو، فقَّ ربانان، فمف تي ق

بيا نفسو، كقرب قابيؿ ككاف صاحب حرث أشر حرثو كأسكئيا، غير طيبة بيا  كأحسنيا، طيبةه 
نفسو، فتيقبؿ مف صاحب الغنـ كلـ ييتقبؿ مف صاحب الحرث، فقاؿ قابيؿ ليابيؿ: ألقتمنؾ 

الرجميف كأقكاىـ كلكف ، فكاهلل إف ىابيؿ كاف أشد يف الفرصة المناسبة فقتموؾ، فتحَّ فأستريح من
 ،فمما مات الغبلـ تركو بالعراء، كال يعمـ كيؼ ييدفف، فبعث اهلل غرابيف اقتتبل أمامو .منعو الكرع

ٍزتي أىٍف أىكيكفى ًمٍثؿى أعميو. فمما رآه قاؿ:  اقتؿ أحدىما صاحبو، فحفر لو ثـ حثف  ىىذىا اٍلغيرىاًب  عىجى
 .(1)، فعبله اهلل بندـ بعد خسراففدفف أخاه

الذم ال مبرر لو  كالظمـ، كالعدكاف ،كالبغي ،إف ىذه القصة نمكذج صارخ لطبيعة الشر
بيف باطؿ أراد أف ينتصر  ، صراعميث كراء شيكات النفس كحظكظياالك  ،كالحقد ،سكل الحسد

مى حرمة الدـ؟ كأم دـ؟ إنو دـ اإلنساف ألخيو كلك بارتكاب جريمة نكراء، فييا اعتداء ع
كالسماحة كالطيبة، التي  ،كالحب ،اإلنساف...كفي المقابؿ ييقدـ لنا نمكذجان رائعان لطبيعة الخير

كلك كمفو ذلؾ أف تزىؽ  ،تنبع مف اإليماف الصادؽ، كتقكل اهلل، فينأل بنفسو أف يمس دـ أخيو
 .(2)الثكاب، إنو ذلؾ الصراع القديـ بيف الحؽ كالباطؿطمعان بما عند اهلل مف المغفرة ك  ؛نفسو
 الصراع بين لوط وقومو: ثانيًا:
إف انحراؼ قكـ لكط انحراؼ لـ تعرفو البشرية مف قبؿ، إنو انحراؼ الفطرة، لقد كانت سنة      

اهلل عز كجؿ أف خمؽ الزكجيف الذكر كاألنثى، كجعؿ كؿ كاحدو منيما مكمبلن لؤلخر، ككفؽ ىذه 
نة جعؿ طريقة التصاليما، حفاظان عمى امتداد النسؿ البشرم، كخمؽ ليما شيكة عميقة، كلذة الس

، كلكف قـك لكط تجاكزكا ذلؾ حتى كصمكا حد اإلسراؼ، فإذا ىـ صادقة تستقيـ كىذه الفطرة
يريقكنيا كيبعثركنيا في غير مكضع اإلخصاب، فيي مجرد شيكة شاذة، فيك الشذكذ إذف 

د الفطرم، قبؿ أف يككف فساد األخبلؽ.. كال فرؽ في الحقيقة، فاألخبلؽ كاالنحراؼ كالفسا
 مت ُّٱٱقاؿ تعالى في كتابو العزيز:. (3)اإلسبلمية ىي األخبلؽ الفطرية، ببل انحراؼ كال فساد

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت

                                                           

 . (90-3/82) تفسير القرآف العظيـ ابف كثير، انظر -1
إلى مؤتمر كرقة مقدمة )دراسة قرآنية(:  انظر القكة اإليمانية كدكرىا في حسـ الصراع بيف الحؽ كالباطؿ -2

 .(ـ3/4/2007-1فمسطيف، غزة: الجامعة اإلسبلمية، )لمعاصرة، اإلسبلـ كالتحديات ا
 (.3/1315)في ظبلؿ القرآف،  سيد قطب، انظر -3
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 حم جم يل ىل مل خل  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم

 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ  ىي مي خي حي جي يه
. إنو نبي اهلل لكط عميو السبلـ، ابف أخي نبينا إبراىيـ عميو السبلـ، بعثو اهلل 84-80األعراؼ:
سىديكـى  في أرض فمسطيف المباركة، قرل، نبيان إلى ديكمىا كى غَّرىةى كىغىٍمرىةى كى ٍمسنا: صٍيغىةى كىصى كيفَّ خى كى

، (2)"أحسف ببلد اهلل كأكثرىا مياىان كأشجاران كحبكبان كثماران كسدكـ  كانت "، (1)"كىًىيى اٍلقىٍريىةي العظمى
قـك كلقد كاف مف كاجبيـ أف يشكركا اهلل عمى ما أنعـ بو عمييـ مف النعـ كالخيرات، كلكنيـ 

، جحدكا نعمة ربيـ، كبارزكه بالكفر، كالعصياف، كتكذيب الرسؿ، كاإلتياف ظالمكف كافركف
فمقد اكتفى الرجاؿ بالرجاؿ، ت فييـ، كلـ يعمميا قكـ قط قبميـ، بالفاحشة، تمؾ الفاحشة التي شاع

ا : "(3)قاؿ عمرك بف دينار " ره ذىكى  نىزىامى تَّى كىافى قىٍكـي ليكطو مىى ذىكىرو حى عى
كذلؾ النساء استغنى . ك (4)

ببعض، كىذا شيء لـ يكف بنك آدـ تعيده كال تألفو، كال يخطر بباليـ، حتى صنع ذلؾ بعضيف 
، مىٍينىا (5)كقاؿ الكليد بف عبد الممؾ الخميفة األمكم أىؿ سدـك ، قىصَّ عى ؿَّ : "لىٍكالى أىفَّ المَّوى، عىزَّ كىجى

                                                           

 .(15/443) تفسير الطبرمابف جرير،  -1
بيركت، )د. ط(،  -، دار صادر202القزكيني، زكريا بف محمد بف محمكد. آثار الببلد كأخبار العباد ص -2

 )د. ت(.
، عمرك بف دينار: م -3 ف كبار التابعيف. كىك اإلماـ الكبير، الحافظ، أبك محمد الجمحي مكالىـ، المكي، األثـر

أحد األعبلـ، كشيخ الحـر في زمانو. كلد: في إمرة معاكية، سمع مف: ابف عباس، كجابر بف عبد اهلل، كابف 
 ير اعبلـ النببلء،عمر، كأنس بف مالؾ، كعبد اهلل بف جعفر، كأبي الطفيؿ، كغيرىـ مف الصحابة. انظر س

(5/300-301.) 
الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد. سنف الدارمي. تحقيؽ:  -4

: رقـ 1/735ـ، 2000 -ىػ 1412. المممكة العربية السعكدية: دار المغني، 1حسيف سميـ أسد الداراني. ط
اسناده صحيح، عبد الجبار، صييب: الجامع الصحيح لمسنف . قاؿ الدارمي كابف كىب: 1179الحديث 

 ـ. 2014 -ق1435(، ، 20/427( ك )14/115كالمسانيد )
ىشاـ بف عبد الممؾ: ىك الخميفة، أبك الكليد القرشي، األمكم، الدمشقي. كلد بعد السبعيف، كاستخمؼ بعيد  -5

استخمؼ كلو أربع كخمسكف سنة. ككاف حريصان معقكد لو مف أخيو يزيد، ثـ مف بعده لكلد يزيد، كىك الكليد، 
 (.352-5/351)، انظر سير أعبلـ النببلء ، فيو ظمـ مع عدؿ.، سائسان ، حازمان جماعان لمماؿ، عاقبلن 
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، مىا ظىنىٍنتي أىفَّ ذىكىرنا يىٍعميك ذىكىرنا بىرى ليكطو عميو . كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ كمما مر عمييـ نبينا لكط (1)"خى
مف بيف  كبناتو أخرجكه كانفكه ىك :الكاينياىـ عف فعؿ ذلؾ، كينذرىـ، كيتكعدىـ، قالسبلـ 

عابكىـ بغير عيب، ؿ السخرية كالتيكـ، قاؿ قتادة: "ظيرانيكـ، إنيـ أناس يتطيركف، عمى سبي
فرفعيا حتى سمع أىؿ أف جبريؿ عميو السبلـ اقتمعيا بجناحو فكاف عقابيـ ، (2)كذمكىـ بغير ذـ"

أعبلىا أسفميا كأرسميا إلى األرض،  السماء نييؽ الحمير، كصياح الديكة، ثـ عكسيا فردَّ 
ت امرأة لكط كتبعتيـ الحجارة مع ىذا فأىمكت مف كاف منيـ في سفر، أك خارجان إلى البقاع، كقال

ة كا   .(3)قكماه، كالتفتت، فأصابتيا صخرة فقتمتياحيف سمعت الرجَّ

ىذ الفعؿ ، كأكبر الكبائر، إف الذنكبأقبح ك  ،مف أعظـ الجرائـفعؿ قكـ لكط إف جريمة   
كليذا عاقب اهلل قكـ لكط  يدؿ عمى انتكاس الفطرة، كعمى القمب، كضعؼ العقؿ، كقمة الديانة،

عقكبة شديدة، لـ يعاقب بيا أمة غيرىـ، كما ذاؾ إال لشناعتيا كبشاعتيا كفحشيا المتناىي، فإف 
رل المكاطة، ثـ اهلل عذبيـ بأنكاع مف العذاب، فجمع ليـ بيف الرفع كالقمب كالقذؼ، فرفع اهلل ق

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّقاؿ اهلل تعالى:  ،تبعكا بالحجارةقمبيا عمييـ، ثـ أي 

ٍدتيميكهي : "قاؿ رسكؿ اهلل . (4)[82ىكد:] َّحن جن يم ىم  مم خم مىٍف كىجى
ٍفعيكؿى ًبًو" يىٍعمىؿي عىمىؿى قىٍكـً ليكطو فىاٍقتيميكا اٍلفىاًعؿى كىاٍلمى
 مف فعؿ فعؿكقد أجمع الصحابة عمى قتؿ . (5)

                                                           

ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر. مسند الفاركؽ أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رضي  -1
 -ىػ 1412. المنصكرة: دار الكفاء، 1. تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي. طاهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ

 (.2/666ـ. )1991
 (.12/550)الطبرم، جامع البياف  -2
 التفسير، في المحيط البحر. األندلسي الديف أثير يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بفابف حياف، أبك حياف محمد  -3
 (.5/103). ـ1992 -ق1412(. ط. د). الفكر دار: بيركت. جميؿ محمد صدقي: تحقيؽ(. مج10)

. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. كتاب اإليضاح كالتبييف لبعض صفات المؤمنيفالراجحي، عبد العزيز. انظر  -4
 .35ص)د. ت(. 

 محمد أحمد: تحقيؽ(. ج5، )الترمذم سنف الضحاؾ: بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد، الترمذم -5
براىيـ(، 3 جػ) الباقي عبد فؤاد كمحمد(، 2 ،1 جػ) شاكر  ،4 جػ) الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة كا 

ـ. أبكاب الحدكد، باب ما 1975 - ىػ1395، الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: مصر. 2ط(. 5
ابف ماجو: سنف ابف ماجو، أ]كاب الحدكد، باب مف عمؿ  .1456 رقـ الحديث: 4/57جاء في حد المكطي، 

 بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف . الحاكـ، محمد2561(: رقـ الحديث 2/856كط، )عمؿ قـك ل
 مصطفى: ج(. تحقيؽ4الصحيحيف، ) عمى المستدرؾ البيع: بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ
قـ الحديث : ر 4/395ـ. 1990 – ق1411بيركت،  – العممية الكتب . بيركت: دار1عطا. ط القادر عبد

 : حديث صحيح.6588(: صحيح. قاؿ األلباني في صحيح الجامع 4/395الحاكـ في مستدركو )قاؿ . 8047
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حرؽ بالنار، كمنيـ مف قاؿ يي  و، لكف اختمفكا في طريقة قتمو، فمنيـ مف ذىب إلى أنقكـ لكط 
. قاؿ ابف رجـ بالحجارة حتى يمكتكمنيـ مف قاؿ: يي شاىؽ كيتبع بالحجارة،  رمى بو مف أعمىيي 

عظـ : "كلما كانت مفسدة المكاط مف أعظـ المفاسد، كانت عقكبتو في الدنيا كاآلخرة مف أ(1)القيـ
 . (2)العقكبات"

يجب  ،كبيف شذكذ لـ تعرؼ البشرية مثمو ،إف الصراع بيف فطرة فطر اهلل الناس عمييا
أف ينتيي لصالح الحؽ، فإف اهلل ييحؽ الحؽ كيىمحؽ الباطؿ. إف مف يعمؿ عمؿ قـك لكط ييعجؿ 

:  قاؿ رسكؿ اهلل ،مطركدكف مف رحمة اهللظالمكف فيـ لو العذاب في الدنيا قبؿ اآلخرة، 
"" ٍمعيكفه مىٍف عىًمؿى عىمىؿى قىٍكـً ليكطو مى

، كنتيجة ليذه المعنة فيـ يعيشكف حالة نفسية مدمرة، كما (3)
ٍمسه ًإذىا اٍبتيًميتيـٍ : "سمط عمييـ األمراض كاألكجاع، قاؿ رسكؿ اهلل أنيـ تي  يىا مىٍعشىرى اٍلمييىاًجًريفى خى

، كىأىعيكذي ًبالمًَّو أىٍف تيٍدًركي  ـي ًبًيفَّ تَّى ييٍعًمنيكا ًبيىا، ًإالَّ فىشىا ًفيًي ـٍ تىٍظيىًر اٍلفىاًحشىةي ًفي قىٍكـو قىط ، حى : لى كىيفَّ
ٍكا" ـي الًَّذيفى مىضى ًفًي ٍت ًفي أىٍسبلى ـٍ تىكيٍف مىضى اعي الًَّتي لى ، كىاأٍلىٍكجى الطَّاعيكفي
 صدقت يا رسكؿ اهلل ، لقد(4)

نقص المناعة المكتسبة  :فاحشة مثؿلممارسة ىذه ال ؛كثيرة نتيجة ان اكتشؼ العمـ الحديث أمراض
كىك أكثر األمراض الجنسية انتشاران في العالـ، كينتج عف ىذا  السيبلف، ك (5)، كاليربساإليدز

                                                           

مَّد ٍبف أىًبي بىٍكر ٍبف أيكب ٍبف سىٍعد ٍبف جريز الزرعي الدمشقي، الفقيو األصكلي،  -1 ابف القيـ الجكزية: ىك ميحى
كىافى عارفا بالتفسير ال المفسر النحكم، العارؼ. كلد سنة إحدل كتسعيف كستما ئة. كتفنف ًفي عمـك اإًلسبلـ. كى

ًديث كمعانيو كفقيو، كدقائؽ االستنباط منو، ال يمحؽ ًفي  ليو فييما المنتيى. كالحى يجارل ًفيًو، كبأصكؿ الديف، كا 
لىوي ًفييىا اليد الطكلى. انظر الحنبمي، ابف رجب. ذيؿ طبقات  ، كبالفقو كأصكلو كبالعربية، كى ج(. 5الحنابمة، )ذىًلؾى

 ـ.2005 -ىػ 1425الرياض،  –. الرياض: مكتبة العبيكاف 1تحقيؽ: د عبد الرحمف بف سميماف العثيميف. ط

(5/071-070.) 

دار  . المغرب:1. طالجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء القيـ. الجكزية، ابف -2
 .168ـ، ص1997 -ىػ 1418–المعرفة 

سنف الترمذم . الترمذم، 2916: رقـ الحديث 2/246ؿ: مسند اإلماـ أحمد بأحكاـ شعيب األرناؤكط حنب -3 
: 1552شعيب األرناؤكط: إسناده حسف. قاؿ األلباني في صحيح الجامع قاؿ  ،1456: رقـ الحديث 4/57

 حديث صحيح.
. ابف حباف: 4019يث: رقـ الحد: 2/1332، كتاب الفتف، باب العقكبات، سنف ابف ماجةابف ماجو:  -4

: 106في السمسمة الصحيحة  قاؿ األلباني .10/259صحيح ابف حباف، كتاب الحدكد، باب الزنى كحده، 
 .صحيح حديث

اليربس: ىك إصابة فيركسية متكررة بسيطة تصيب الجمد، حيث تصاب االعضاء التناسمية كاألرداؼ  -5
ؿ اإلباحية بشكؿ مرعب، كتبمغ إصابة الشاذيف جنسيان كمنطقة الشرج بالتقرحات، ينتشر ىذا المرض في الدك 

فتو نيائيان. انظر الصراع بيف الحؽ أبيذا المرض أضعاؼ ما ىي عميو عند الزناة، كال يكجد لو عبلج يقطع ش
 .315كالباطؿ، مكقع كيكيبديا المكسكعة الحرة، مرض ىربس، ص
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كارتفاع في درجة الحرارة،  باإلضافة إلى حرقة المرض خركج صديد كثيؼ مف مجرل البكؿ،
ذا  كيطمؽ  ،كالزىرم، تياب المخ) السحايا(، كالعقـكالىمؿ عبلجو قد يسبب التياب المفاصؿ، أكا 

عميو المقمد العظيـ ألنو يشترؾ مع األمراض األخرل في كثير مف األعراض، لذلؾ يصعب 
بلج، فإنو يمكف أف يمحؽ الضرر كفي حالة ما إذا ترؾ مرض الزىرم دكف ع تشخيصو،

الحاالت، قد تككف ىذه  ك العيكف، كالعظاـ، كفي بعض القمب، كالشرياف األبير، كالدماغ،بػ
إضافة إلى ما يسببو  ؛ض، كاألكراـ، كالسرطانات الخبيثةإلى غير ذلؾ مف األمرااآلثار قاتمة. 

في كبمغت نسبة األفراد الذيف مارسكا نشاطان جنسيان شاذان ، (1)المكاط مف أمراض نفسية، كعصبية
 .(2)% 10% إلى 2خبلؿ حياتيـ مف العالـ 

 وسى وفرعون: ثالثًا: الصراع بين م
في القرآف الكريـ في أكثر مف أربع كعشريف  الظالـ مع فرعكفكردت قصة مكسى عميو السبلـ 

ظاىران  كاآلخر بشيء مف اإلجماؿ، كتمثؿ ىذه القصة نمكذجان  بعضيا عمى كجو التفصيؿ،سكرة، 
ء بو الذم جاالحؽ ، مف الظالميف الباطؿأىؿ ك  مف الصالحيف الحؽأىؿ لمصراع بيف  كصريحان 
ضرب فرعكف، الذم أصبح مثبلن يي الظالـ جبركت  الباطؿ الذم تجسد فيك   ،عميو السبلـ مكسى

 مق حق مف خف  حف  ُّٱيقكؿ اهلل تعالى: ، (3)متكبر عنيدظالـ لكؿ صاحب باطؿ 

 ىل مل خل  مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك  لك خك حك جك
 يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل
خرج بيا البشرية و السبلـ برسالة التكحيد، رسالة يي لقد جاء سيدنا مكسى عمي ،96ىكد: َّ جي

مف الظممات إلى النكر، فييدييـ صراط اهلل المستقيـ، الصراط القائـ عمى العبكدية هلل كحده، 
، كمناىج كالدينكنة لربكبيتو كحده، كالتخمص مف ربكبيات العبيد، كاالستعبلء عمى حاكمية العبيد

قتصاد كاالجتماع، كفي الخمؽ كالسمكؾ، كفي العادات العبيد في السياسة كالحكـ كفي اال
كالتقاليد.. كذلؾ فكؽ صيانة ىذا المنيج لمطاقة البشرية أف تبذؿ في تأليو العبيد، كالطبؿ كالزمر 

، كلكنيـ مع كؿ ذلؾ رفضكا دعكة مكسى، كعصكا أمر اهلل، كاتبعكا أمر فرعكف (4)لمطكاغيت!!!
                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wiki .حرةمكقع كيكيبديا المكسكعة الانظر مرض السيبلف كالزىرم.  -1
 مثمية جنسية. ،انظر المصدر السابؽ -2
بحث مقدـ إلى مؤتمر  .القكة اإليمانية كدكرىا في حسـ الصراع بيف الحؽ كالباطؿ)دراسة قرآنية(انظر  -3

-3-2ية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية غزة، في الفترة: "اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة"، المنعقد بكم
 .م4/3117

 .(4/2085)في ظبلؿ القرآف قطب، انظر  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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، ذلؾ أف ىذا الطاغي المتجبر، كالمدعي لنفسو (1)ططرغـ ما فيو مف حماقة، كجيالة، كش
كالمفاخر ، ]38:القصص[ َّرت يب ىب نب مب زبُّٱباأللكىية كالربكبية كالذم قاؿ

 مث هت  مت خت حت جت هب مبٱُّبنفسو أنو المتفرد بمعرفة طريؽ الحؽ كالصكاب، 

 مل خلُّٱ، كالمخكؼ لقكمو مف مكسى أف يفتنيـ عف دينو، ]29:غافر[ َّمج حج
ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل َّ ] 
الصراع إال أف الجكلة النيائية كانت لمحؽ الجكالت في ىذا إف كاف كسب بعض  ،]26:غافر

في . كقد عبر القرآف عف ىذه النتيجة الظمـ عمى الباطؿ، كلئليماف عمى الكفر، كلمعدؿ عمى
 ذلؾ قكلو تعالى: مقران حقيقة انتصار مكسى عمى فرعكف ، مف أكثر مف آية، كبأساليب متنكعة؛

 َّمم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ
  مح جح مج حج مث هتُّٱ: سبحانو ، كقكلو]119-118:األعراؼ[

 مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ

 .]37األعراؼ:[ َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع

نو لمف  مشتغؿ بغير الحؽ،ظالـ رض جبار عنيد في األ إف فرعكف لعاؿو       في  المسرفيفكا 
فَّ ، ك (2)، كاستمراره عمى الباطؿو كأحكالوجميع أمكره كشئكن ، مكسى عميو السبلـ متكاضعه، عادؿه  ا 

لمباطؿ، كقد جرت سنة اهلل تعالى في األرض أف يدفع الباطؿ بالحؽ،  اصره لمحؽ، محاربه من
 كأف ينصر رسمو كلك بعد حيف.

 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.4/1924) انظر المرجع السابؽ -1
، مطبعة دار التأليؼ . القاىرة:1. طتحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد .قصص االنبياءكثير،  ابفانظر  2-

 (. 2/76. )ـ1968 -ىػ 1388
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 المطمب الثالث
 والظالمين الصالحين الصراع بين مظاىر 

ليس كليد اليكـ، بؿ ىك ممتد في عمؽ التاريخ منذ لحيف كالظالميف صااليف الصراع بإف   
سده إبميس رض كمف عمييا، فيك مقارف لخمؽ أبينا آدـ عميو السبلـ، فقد حى ف خمؽ اهلل األأ
فقاؿ لرب العالميف:  عده عف الطريؽ المستقيـ،كيبكييشقيو، ضمو، فتنو، كيي كعده ىك كذريتو أف يى كتى 
 .]82ص: [ َّمس هث  مثُّٱ

كلقد اتخذ الصراع عمى مدار العصكر أشكاالن كصكران عديدة، كلـ يقتصر عمى 
دكلية، فنشبت صراعات فردية أك جماعية، بؿ تجاكز ذلؾ كمو، حتى كصؿ األمر إلى صراعات 

 مف الظالميف كاف أىؿ الباطؿبيف دكؿ كبرل عمى مدار التاريخ،  ،دارت رحاىاحركب طاحنة 
، كالمحبة، ليطمسكا نكر الحؽ ، كالعداكة، كالبغضاء،ف جذكة نار الحربيكقدك ىـ مف  دائمان 

 كاليداية.
 قد نشب أكؿ صراع بيف الصالحيف كالظالميف ىك: كل

أكؿ ظالـ كيجد في الككف ىك إبميس عميو مف اهلل  إف: الصراع بين الشيطان وآدم وذريتوأوًل: 
بميسك  اإلنساف بيف العداءما يستحؽ، فإف   الذم اليكـ إلى تاريخو يعكد الجذكر، دبعي عداء ا 

 اهلل  رسكؿ فعف بو، يطيؼإبميس  فأخذ مف ركحو، فيو ينفخ أف قبؿ آدـ بيديو، فيو خمؽ اهلل
كَّرى  لىمَّاقاؿ: " ـى  اهللي  صى نَّةً  ًفي آدى عىؿى  يىٍتريكىوي، أىفٍ  اهللي  شىاءى  مىا تىرىكىوي  اٍلجى  امى  يىٍنظيري  ًبًو، ييًطيؼي  ًإٍبًميسي  فىجى
، ًمؽى  أىنَّوي  عىرىؼى  أىٍجكىؼى  رىآهي  فىمىمَّا ىيكى ٍمقنا خي " الى  خى الىؾي يىتىمى

مف  ف كعمـ أنو خاؿو ، فمما رآه الشيطا(1)
فمما نفخ اهلل فيو الركح،  ،(2)الشيكات عف كيممكيا نفسو، بسيحأف الداخؿ، عرؼ أنو ال يستطيع 

بميسع بيف آدـ ك أمر المبلئكة بالسجكد لو، عند تمؾ المحظة أيعمف الصرا  .ا 
 يرسؿ قاعدتو كمف كيقكدىا، اإلنساف بني مع لممعركة يخطط الذم ىك إف إبميس"
 صنعكه، فيما كجيكشو جنكده يناقش مجالس كيعقد المختمفة، االتجاىات في كالسرايا البعكث
 ٍبًميسى إً  : "ًإفَّ ، قاؿ رسكؿ اهلل (3)"الناس كفتنة اإلضبلؿ في كأجادكا أحسنكا الذيف عمى كيثني

                                                           

رقـ : 4/2016، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب خمؽ اإلنساف خمقان ال يتمالؾ، صحيح مسمـ مسمـ: -1
. ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل 2611الحديث 
 .13391: رقـ الحديث 12/88عنو، 

ج(. 8، )ًإكمىاؿي الميٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـالسبتي.  عمركف بف عياض بف مكسى بف القاضي عياض، عياضانظر  -2
 (.8/86. )ـ1998 -ىػ 1419دار الكفاء  . مصر:1. طتحقيؽ: د. يحيى اسماعيؿ

 - ىػ1404، الفبلح مكتبة: الككيت. 4ط. كالشياطيف الجف عالـ. اهلل عبد بف سميماف بف عمر، األشقر -3
 .63صـ. 1984
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عي  مىى عىٍرشىوي  يىضى اًء، عى ٍنًزلىةن  ًمٍنوي  فىأىٍدنىاىيـٍ  سىرىايىاهي، يىٍبعىثي  ثيَـّ  اٍلمى ديىيـٍ  يىًجيءي  ًفٍتنىةن، أىٍعظىميييـٍ  مى : فىيىقيكؿي  أىحى
كىذىا، كىذىا فىعىٍمتي  نىٍعتى  مىا: فىيىقيكؿي  كى ديىيـٍ  يىًجيءي  ثيَـّ  قىاؿى  شىٍيئنا، صى ا: فىيىقيكؿي  أىحى ٍكتيوي تى  مى تَّى رى  بىٍينىوي  فىرٍَّقتي  حى
بىٍيفى  يىقيكؿي  ًمٍنوي  فىييٍدًنيوً : قىاؿى  اٍمرىأىًتًو، كى ـى : كى  كغكاية ضبلؿفي إ طكيمة خبرة ، كالشيطاف لو(1)"أىٍنتى  ًنٍع

فيك يجيد كضع الخطط كالمكائد، كىك دؤكب عمى القياـ بالشر الذم نذر نفسو لو، ال بني آدـ، 
بٍّوً  قىاؿى  ًإٍبًميسى  قاؿ: "ًإفَّ  لحديث أف رسكؿ اهلل يكؿ كال يمؿ، ففي ا ؿَّ  عىزَّ  ًلرى ًلؾى  كىًعزًَّتؾى : كىجى بلى  كىجى

ـى  بىًني أيٍغًكم أىٍبرىحي  الى  ، اأٍلىٍركىاحي  دىامىتً  مىا آدى ـٍ ب وي  لىوي  فىقىاؿى  ًفيًي ؿَّ  عىزَّ  رى ًلي فىًبًعزًَّتي: كىجى  أىٍبرىحي  الى  كىجىبلى
كًني" امى  لىييـٍ  أىٍغًفري  اٍستىٍغفىري

، فيذا المعيف ييضؿ كييغكم، ان ، كربنا ال يزاؿ بالعفك كالمغفرة معركف(2)
 .كربنا يتكب كيغفر

 :أوجو الصراع بين آدم والشيطان
المبلئكة  : كاف إبميس يتعبد اهلل مع المبلئكة، فمما أمر اهلل رفض الشيطان السجود آلدم -1

 جئ ييُّٱنفسو كاستكبر، كأبى السجكد آلدـ، قاؿ تعالى:  بالسجكد شممو األمر، كلكنو تعاظـ في

كقكلو  ،]34البقرة:[ َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
فتح أبكنا آدـ عينيو فكجد ، ]12األعراؼ:[ َّمه جه ين  ىن من خن حن جن يمُّٱتعالى: 

ىك كذريتو باليبلؾ،  لو ساجديف، ككجد عدكان يتربص بو كيتيدده ان أعظـ تكريـ، يجد مبلئكة كرام
أنو أفضؿ مف آدـ  نفسو فرآل في ، آدـ كبيف بينو المقايسة بطريؽ نفسو في إبميس نظر فإف

مؽ مف نار، كآدـ  مؽ عميو السبلـ، ألنو خي  كىك إبميس قاسمف طيف، قاؿ الحسف البصرم: "خي
 .(3)قاس" مف أكؿ

 مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱقاؿ تعالى:  :خراج آدم من الجنةالعمل عمى إ -2

كاف ذلؾ مف رعاية كعناية اهلل عز كجؿ بآدـ  ،]117 طو: [ َّ رث يت ىت  نت
 ،عميو السبلـ أف حذره مف عدكه إبميس كغدره، أف يخرجو مف الجنة إلى األرض التي كميا تعب

                                                           

 كأف الناس لفتنة سراياه كبعثو الشيطاف تحريش ة القيامة كالجنة كالنار، باب، كتاب صفصحيح مسمـمسمـ:  -1
  . 2813رقـ الحديث : 4/2167قرينان،  إنساف كؿ مع
: 15/80، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو، مسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -2

: حديث 104حسف، قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة  قاؿ شعيب األرناؤكط: حديث، 11262 رقـ الحديث
 صحيح.

تحقيؽ: عبد الرحمف عبد . ذـ الكبلـ كأىمواألنصارم.  عمي بف محمد بف اهلل عبد اليركم، أبك إسماعيؿ -3
 (. 2/200. )ـ1998-ىػ 1418 ،مكتبة العمـك كالحكـ. المدينة المنكرة: 1. طالعزيز
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 مثُّٱٱقاؿ تعالى:، (1)كفقداف كألـ، كانتظار، كليفة، كحيرة، كقمؽ، كضبلؿ، ، كشركد،ككد ،كشقاء

فإف الجنة ال  ،]118طو: [ َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .(2)ألف ىذه األشياء ىي متاعب اإلنساف األكلى جكع، كال عيرم، كال عطش، كال حر فييا،

 البشرم النفس البشرية كالضعؼإنيا  :وسوسة الشيطان آلدم بالحياة األبدية والممك الطويل -3
 زنُّٱ: قاؿفاف الشيط إليو نفذ الثغرة ىذه السمطاف، كمف في كالرغبة ،البقاء في الرغبة تجاه

نساف الحياة يذه ىي نقاط ضعؼ اإلف ،]119طو: [ َّمي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 ليما الشيطاف أقسـ ، ثـالطكيمة، كالممؾ الطكيؿ، كمف ىاتيف النافذتيف دخؿ الشيطاف إلى آدـ

ُّٱ: تعالىقاؿ ، كمحب ليما ناصح أنو باهلل  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت
 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس
فكقع في المحظكر، كنسي العيد الذم  ، ]21-20راؼ:األع[ َّ  مق حق مف خف حف

 كبذلؾ، ]123طو [ َّجض مص خص مسحص  خس حس جسُّٱ: فقاؿ لو ، بينو كبيف ربو
 . (3)ال ليقؼ األمر عند آدـ، بؿ ليمتد إلى ذريتو مف بعدهالثقميف،  في الخصكمة أعمنت

طاف مف الجنة، بسبب استكباره، كلكنو أخذ طرد الشي: ي ثانيًا: الصراع بين ذرية آدم والشيطان
، فقطع عمى نفسو عيدان مف غكاية ذرية آدـ فكعدان مف اهلل بإبقائو حيان إلى يكـ القيامة، ليتمك

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱبإضبلليـ، قاؿ تعالى: 
 لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
بني آدـ قد حذر  كرحمتو بعباده هلل ، لكف عناية ا]17-14األعراؼ:[  َّ يك ىك مك

لعظيـ فتنتو، كميارتو في اإلضبلؿ، كدأبو  كذلؾ: ؛في آيات كثيرة مف القرآف الكريـ مف الشيطاف
 ٌُّّٱكقكلو:  ،]27األعراؼ:[ َّ ىق  يف ىف يث ىثُّٱكحرصو عمى ذلؾ، قاؿ تعالى: 

 مس خس  حس جس مخ جخُّٱكقكلو:  ،]6فاطر:[ َّّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

كعداكة الشيطاف باقية ال تزكؿ إلى يـك  ،]119:النساء [ َّحض جض مص خص حص

                                                           

 (. 4/2354)في ظبلؿ القرآف قطب، انظر  -1
 (. 4/2354)في ظبلؿ القرآف قطب،  (.7/2438) تفسير ابف أبي حاتـ انظر -2
 .(2355-4/2354)في ظبلؿ القرآف قطب، انظر  -3
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كعدـ امتثالو  ،خراجو مف الجنة، بسبب آدـ، ال باستكبارهامة، ألنو يرل أف طرده، كلعنو، كا  القي
 ىك ُّٱ، قاؿ تعالى حكاية عف إبميس: (1)مف بعده ألكامر اهلل، فبل بد مف االنتقاـ، مف آدـ كذريتو

  َّري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
 ألقكدنيـ الثاني: القكؿألستأصمنيـ باإلغكاء، ك القكؿ األكؿ: "كمعنى )أحتنكنو(:  ،]62اإلسراء:[

  .(2)"بحبميا الدابة تقاد كما المعاصي إلى

 : أوجو الصراع بين بني آدم والشيطان
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىتُّٱٱ: قاؿ تعالى:قدرتو عمى التزيين واإلغواء -1

بميس النظرة إلى اليكـ المكعكد أقسـ بأف لما أيعطي إ، ]39الحجر:[ َّيف ىف
ٱ، كقاؿ تعالى:(3)إزعاجان  كيزعجيـ إلييا، كيؤزىـ فييا، كيرغبيـ المعاصي إلى بني آدـ، يحبب

 حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ معٱُّ
األمـ السابقة، فكاف مصيرىـ إلى ف القبائح في أعيف ، إف الشيطاف قد زيَّ ]63لنحؿ:ا[ َّخل
 .(4)النار

مف أجؿ  ،كالخديعة ،كالخيانة ،لقد استخدـ الشيطاف أسمكب الكذب الكذب والمخادعة: -2
قاؿ ، (5)تكبة كيؤخرىاضبلؿ بني آدـ، فيك يزيف ليـ المعاصي، كيعدىـ األماني، كييسَّكؼ ليـ الإ

، كما أنو ]120:النساء[ َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مضُّٱتعالى: 
ؽ ،كالمحاـر ،كالمآثـ ،بالمعاصيينياىـ عف اإلنفاؽ في مرضاة اهلل، كيأمرىـ   ،(6)كمخالفة الخىبلَّ

 جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت ختُّٱ:كقاؿ 

  .]268:البقرة [ َّ حص مس خس

 

                                                           

 .54-53ص ،عالـ الجف كالشياطيفانظر األشقر،  -1
 .(21/366) مفاتيح الغيب الرازم،-2
 (.4/535ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )انظر  -3
 .(20/230) مفاتيح الغيبزم، الراانظر  -4
 (.2/415القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير، انظر  -5
 بتصرؼ.(، 1/700)تفسير ابف كثير،  -6
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بداية الكسكسة الشيطانية خكاطر، كبمجرد أف تككف خكاطر فبل استقرار ليا إذا الوسوسة:  -3
ذا تمكنت أثر فإف لـ تطٌ  ،دتطرَّ ا ذا استقرت تمكنت، كا  ت، كمما يدؿ عمى أف أكؿ رد استقرت، كا 

سىةً : "الكسكسة خكاطر ال استقرار ليا قكؿ الرسكؿ  ٍسكى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم رىدَّ كىيىدىهي ًإلىى اٍلكى ، قاؿ (1)"اٍلحى
 ،اٍلًفكر فيأخذىا ،اٍلًفكر ًإلىى متعمقاتيا تيؤدٍّم كالكساكس الخاطرات أىف ابف القيـ الجكزية: "كىأعمـ

رىادىة ًإلىى فيؤدييا ،الٌذكر فيأخذىا ك ر،التَّذى  ًإلىى فيؤدييا رىادىة فتأخذىا ،اإٍلً كىاًرح ًإلىى فتؤدييا ،اإٍلً  اٍلجى
ادىة فىتىًصير ،فتستحكـ ،كىاٍلعىمىؿ ، (2)كتماميا" قكتيا بعد قطعيىا مف أسيؿ مبادئيا مف فٌردىا ،عى

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ كقاؿ ابف عاشكر في قكلو تعالى:
فعند ابتداء إلماـ الخكاطر الشيطانية إف إصابة الشيطاف غير مكينة،  ،]201اؼ:األعر  [ َّ مك

، ألف تمؾ الخكاطر إذا أيميمت لـ تمبث أف تصير عزمان، ثـ بالنفس يجب الفزع إلى اهلل 
 .(3)عمبلن 

، قاؿ ابف (4)كالمعاصي ،كالشرؾ ،الكفر مبدأ كىي ،شر كؿ أصؿ كما أف الكسكسة 
 فمتى كقيى  ،فيك أصؿ الشر كمو ،كعصياف ،كفسكؽ ،س أصؿ كؿ كفرفإف الكسكاتيمية : "

فإف  ،كفتنة المسيح الدجاؿ ،كفتنة المحيا كالممات ،كعذاب القبر ،عذاب جينـ يى اإلنساف شره كق
 .(5)ككقي عذاب اهلل في الدنيا كاآلخرة" ،جميع ىذه إنما تحصؿ بطريؽ الكسكاس

 قمبو، في كيصغر عميو، ييكف حٌتى الذنب، كبيرت يزاؿ ال العبد إف"تيوين المعصية:  -4
 فعف رسكؿ اهلل، (6)"اهلل عند عظيـ العبد عيف في صغير كٌمما الذنب فإفٌ  اليبلؾ، عبلمة كذلؾ

بىؿو  تىٍحتى  قىاًعده  كىأىنَّوي  ذينيكبىوي  يىرىل الميٍؤًمفى  فَّ إ"ً أنو قاؿ:    اؼي  جى مىٍيًو، يىقىعى  أىفٍ  يىخى فَّ  عى  رىليى  الفىاًجرى  كىاً 

                                                           

. 2097رقـ الحديث (: 4/10، مسند بني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عباس، )مسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -1
، باب في رد الكسكسة، ) قاؿ األلباني:  ، 5112(: رقـ الحديث 4/329السجستاني: سنف أبي داكد، كتاب النـك

 . بيركت: المكتب4األلباني. ط الديف ناصر في كتاب اإليماف البف تيمية. تحقيؽ: محمد حديث صحيح
 .102ـ، ص1993 -ىػ1413اإلسبلمي،

 .174الفكائد: ابف القيـ، ص -2
 (.9/233)التحرير كالتنكير ابف عاشكر، انظر  -3
دار الحديث كالشياطيف. اليمف:  الجف كسكسة مف المسمميف اهلل. إنقاذ عبد بف محمد نصر أبكاإلماـ،  انظر -4

 .5-4بمعبر، ص
 (.17/518) مجمكع الفتاكلابف تيمية،  -5
مَّد أجمؿ اإلٍصبلىحي،  .، الداء كالدكاء = الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافيالقيـ ابف -6 تحقيؽ:  ميحى

 .144ق، ص1/1429، دار عالـ الفكائد بجدة، طمجمع الفقو اإلسبلمي بجدة
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مىى مىرَّ  كىذيبىابو  ذينيكبىوي   ان ميًصر  بالمعصية، ان معقكد كمف كاف قمبو ،(1)ىىكىذىا فطار" ًبوً  فىقىاؿى  أىٍنًفوً  عى
يا، القمب مف ينسمخ فإنو أمكنىٍتو، متى مكاقعتيا عمى ان عازم عمييا،  فبل عادةن، لو فتصير استقباحي
حتى أف أحدىـ يفتخر بالمعصية، كييحدث بيا  فيو، كبلمىيـ كال لو، الناس رؤيةى  نفسو مف يىستقبح

، ىؤالء (2)مف لـ يعمـ أنو عمميا، فيؤالء ضرب مف الناس ال ييعافكف، كتيسد عمييـ طرؽ التكبة
، ًإالَّ  ميعىافنى أيمًَّتي كيؿ  فييـ: "   ىـ المجاىركف، كقد قاؿ رسكؿ اهلل اًىًريفى فَّ  الميجى  ًمفى  كىاً 

اىىرىةً  ؿي  يىٍعمىؿى  أىفٍ  الميجى ، ًبالمٍَّيؿً  الرَّجي قىدٍ  ييٍصًبحى  ثيَـّ  عىمىبلن مىٍيًو، المَّوي  سىتىرىهي  كى ، يىا: فىيىقيكؿى  عى ًمٍمتي  فيبلىفي  عى
ةى  كىذىا، كىذىا البىاًرحى قىدٍ  كى ب وي، يىٍستيريهي  بىاتى  كى ييٍصًبحي  رى ٍنوي" المَّوً  ًسٍترى  يىٍكًشؼي  كى  . (3)عى

خر يسمكو الشيطاف إلضبلؿ مسمؾ آأييس من رحمة اهلل: التوبة عمى المسمم ثم الت عسيرت -5
لناس إيماف، أك ثقة باهلل، أك ال يريد أف يككف عند افيك ، اإلنساف، التقنيط مف رحمة اهلل 

قباالن عمى فعؿ الخيرات، كترؾ المنكرات، بؿ يريد منيـ ؿ برحمة اهلل، ؤ تفا أك يمتمئكف حماسةن، كا 
رحمة اهلل، خائفيف، ال ثقة عندىـ بخالقيـ، كال حتى بأنفسيـ،  أف يككنكا متشائميف، قانطيف مف

 يكقعو لكي لنفسو، الشديد لكمو مع التائب قمب يمؤل الذم المرير الندـ حالة الشيطاف ينتيز فقد
، فقد نيى اهلل عز كجؿ كىذا عكس ما أمرنا بو اهلل ...، غفراف ببل خطاياه كأف اليأس، في

 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خمُّٱالى: عف القنكط كاليأس، قاؿ تع

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئُّكقاؿ تعالى:  .]87يكسؼ:[ َّجي يه
سفياف بف  . كعف(4)الكفر ضبلؿ ضاؿ كالقانط كافر، فاليائس  .]56الحجر: [ َّزب

، اهلل ركح مف كاليأس، اهلل رحمة مف لقنكطكا باهلل، اإلشراؾ: الكبائر أكبرك ": قاؿأنو (5)عيينو

                                                           

  .6308رقـ الحديث : 8/67 ، كتاب الدعكات، باب التكبة،صحيح البخارمالبخارم:  -1
 .142-141ص، الداء كالدكاءابف القيـ، انظر  -2
 .6069رقـ الحديث  :8/20، كتاب اآلداب، باب ستر المؤمف عمى نفسو، صحيح البخارمالبخارم:  -3
 شرح العقيدة الطحاكية: محاضرة ضمف الدكرة العممية التي أقيمت بمسجد ابف تيمية. العزيز. حي، عبدالراج -4
سفياف بف عيينو: ىك مكلى محمد بف مزاحـ، أخي الضحاؾ بف مزاحـ، اإلماـ الكبير، حافظ العصر، شيخ  - 5

كمائة. كطمب الحديث كىك حدث، اإلسبلـ، أبك محمد اليبللي، الككفي، المكي. مكلده: بالككفة، في سنة سبع 
بؿ غبلـ، كلقي الكبار، كحمؿ عنيـ عمما جما، كأتقف، كجكد، كجمع، كصنؼ، كعمر دىرا، كازدحـ الخمؽ عميو، 

 (.455-8/454سير أعبلـ النببلء ) كانتيى إليو عمك اإلسناد، كرحؿ إليو مف الببلد، كألحؽ األحفاد باألجداد.
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 اليأس دخكؿ مف كجؿَّ  عزَّ  الرب ، كيعجبفإف القنكط أشد اليأس"، (1)"اهللمكر  مف كاألمف
 .(2)"العباد قمكب عمى الشديد

 كيترتب عمى اليأس مف رحمة اهلل عدة أمكر منيا: 
  :بأمكر الجيؿ عند إال يحصؿ ال تعالى اهلل رحمة مف القنكط" :وتعالى سبحانو باهلل الجيل -أ

 .عميو ان ر قاد تعالى ككنو يجيؿ أف: أحدىا
 .إليو العبد ذلؾ باحتياج ان لػمعا تعالى ككنو يجيؿ أف: كثانييا
 سبب األمكر ىذه بكؿٍّ  كالجيؿ .كالحاجة البخؿ، عف ان منزى تعالى ككنو يجيؿ أف: كثالثيا
  .(3)"لمضبلؿ

 يحصؿ ال تعالى اهلل رحمة مف اليأس أف في لفتة قكية لما سبؽ: "كاعمـ (4)قاؿ الرازم  
 أك المعمكمات، بجميع عالـ غير أك الكماؿ، عمى قادر غير اإللو أف اإلنساف عتقدا  إذا إال
 يحصؿ ال اليأس كاف فإذا الكفر، يكجب الثبلثة ىذه مف كاحد ككؿ بخيؿ، ىك بؿ بكريـ، ليس
 كاف لمف إال يحصؿ ال اليأس أف ثبت كفر، منيا كاحد ككؿ الثبلثة، ىذه أحد حصكؿ عند إال

 .(5)"كافران 
عمى العبد أف يككف كاثقان بأف اهلل ال ييقًَّدر لو إال كؿ خير، كأف الخيطكب لك  فيجب 

اجتمعت عميو فذلؾ لو منفعة، ألف اهلل يعمـ ما ينفع ىذا العبد كما ال ينفعو، كما كاف ليصيبو ما 
ط، كاف ليخطئو، كما أخطأه ما كاف ليصيبو، فمييحسف العبد الظفَّ باهلل، كليبتعد عف اليأس كالقنك 

 فإف في ذلؾ فساد قمبو.

                                                           

 .(7/298)بقات األصفياء حمية األكلياء كطاألصبياني،  -1
. 6الصميؿ. ط فكاز بف ج(. تحقيؽ: سعد2الكاسطية، ) العقيدة محمد. شرح بف صالح بف العثيميف، محمد -2

 (.2/27ـ. )2000  -ق1421الجكزم،  ابف السعكدية: دار العربية المممكة
 (.19/152تفسير الفخر الرازم )الرازم،  -3
ف القرشي، العبلمة الكبير، ذك الفنكف، األصكلي، المفسر، كبير الرازم: ىك محمد بف عمر بف الحسي -4

األذكياء كالحكماء كالمصنفيف. كاف يتكقد ذكاء، كقد بدت منو في تكاليفو ببليا كعظائـ كسحر كانحرافات عف 
ير السنة، كاهلل يعفك عنو، فإنو تكفي عمى طريقة حميدة، كاهلل يتكلى السرائر. مات سنة ست كست مائة. انظر س

 (.501-21/500أعبلـ النببلء )

 (.18/501تفسير الرازم )الرازم،  -5



 64   
 

 كاإلياس كاألمف"رحمو اهلل:  (1)قاؿ الطحاكم :وتعالى سبحانو اهلل من الخوف في الغمو -ب
راجيان،  خائفان  العبد يككف أف القبمة، فيجب ألىؿ بينيما الحؽ كسبيؿ اإلسبلـ، ممة عف ينقبلف
 منو خيؼ ذلؾ تجاكز إذاف اهلل، محاـر كبيف صاحبو بيف حاؿ ما الصادؽ المحمكد الخكؼ فإف

  .(2)"كالقنكط اليأس
إف الخكؼ المرفكض ىك الذم يكقع العبد في اليأس مف رحمة اهلل كعفكه، كالخكؼ  

المحمكد ما حجز العبد عف الكقكع في المعاصي كالذنكب، فيعيش العبد بيف الخكؼ كالرجاء، 
: اهلل رحمو(3)الركذبارم عمي بكأ محسنان الظف بباريو، فيناؿ عندىا سعادة الدنيا كاآلخرة، قاؿ

ذا, طيرانو كتـ الطير استكل استكيا إذا الطائر، كجناحي كالرجاء "الخكؼ  كقع أحدىما نقص كا 
ذا النقص، فيو  كرجاؤه المؤمف خكؼ كزف لك: "قيؿ لذلؾ ،(4)"المكت في الطائر صار ذىبا كا 

 مظ حط مض خض حض جض ُّٱأىؿ الخكؼ كالرجاء فقاؿ:  كقد مدح اهلل ، (5)العتدال"

 ام  يل ىلُّٱ: تعالى كبقكلو ،]9الزمر:[ َّحف جف مغ جغ  مع جع
 .]16السجدة:[ َّنن من زن رن مم

أكبر إف سكء الظف باهلل عز كجؿ مف يوقع العبد في براثن سوء الظن برب العالمين:  -ج
 مف أعظـ كعيد القرآف في يجيء مف أشنع الذنكب كأشدىا كعيدان، قاؿ ابف القيـ: "كلـك  الكبائر،

                                                           

الطحاكم: ىك أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة، اإلماـ العبلمة، الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية  -1
مثمو،  ، لـ يخمؼعاقبلن  فقييان  كفقيييا، صاحب التصانيؼ، كلد في سنة تسع كثبلثيف كمائتيف. ككاف ثقة ثبتان 

 (.29-15/27) ءمات سنة إحدل كعشريف كثبلث مائة. انظر سير أعبلـ النببل

. عبد اهلل بف المحسف التركي، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. شرح العقيدة الطحاكيةالعز.  أبي الحنفي، ابف -2
  (2/456) .ـ1997 -ىػ 1417 ،مؤسسة الرسالة. بيركت: 10ط
محمد بف محمد بف عمي بف حاتـ، الركذبارم، الطكسي، اإلماـ  أبك عمي الركذبارم: ىك الحسيف بف -3

المسند، كحدث ب "سنف أبي داكد" بنيسابكر، كعقد لو مجمس في الجامع، ثـ مرض، كرد إلى كطنو بالطابراف، 
 فتكفي في ربيع األكؿ سنة ثبلث كأربع مائة.

بف عمي الطكسي، كفاطمة بنت أبي عمى حدث عنو الحاكـ كىك مف أقرانو، كأبك بكر البييقي، كأبك الفتح نصر 
 الدقاؽ، كعدد كثير نيؼ عمى الثمانيف.

. مصر: 7. طإرشاد السارم لشرح صحيح البخارمالممؾ.  عبد بف بكر أبى بف محمد بف القسطبلني، أحمد -4
 .(9/268ـ. )1902 -ىػ1323المطبعة الكبرل األميرية، 

ٍكًجردمال مكسى بف عمي بف الحسيف بف البييقي، أحمد -5 ٍسرى تحقيؽ: عبد العمي  .شعب اإليمافالخراساني.  خي
 -ىػ  1423مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند . السعكدية:1. طعبد الحميد حامد

 (.2/328) .ـ 2003
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 رن مم ام  يلُّٱ تعالى: قاؿ ،(1)السكء" ظف بو ظف مف كعيد
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ينٰى ىن نن  من زن
  .]6:الفتح[ َّخب حب هئجب

ابف  ، يقكؿ(2)"التكحيد ينافي بو الظف كسكء التكحيد، كاجبات مف باهلل الظف إف حسف"
 هأمر  كأف و،رسكلى  ينصر ال سبحانو بأنو الظف ىذا رسٍّ القيـ في تفسير اآلية السابقة: "في 

نكار الحكمة، بإنكار رسٍّ ففي  كحكمتو، اهلل بقدر يكف لـ أصابو ما بأف رسٍّ كفي  سيضمحؿ،  القدر، كا 
نكار َـّ  أف كا   وي نَّ ظى  الذم كءالسَّ  ف  ظى  ىك كمو، كىذا الديف عمى اهلل يظيره كأف رسكلو، أمر يت

نما، كالمشرككف المنافقكف  يميؽ كما سبحانو، بو ؽيمي ما غير ف  ظى  ألنو ،كءالسَّ  فَّ ظى  ىذا كاف كا 
 .(3)"الصادؽ ككعده كحمده بحكمتو
الذم ىك خصاؿ الكافريف، كىك أسكأ مف  ،سكء الظف ىك أثر مف اليأس مف ركح اهللك  

القنكط مف رحمة اهلل التي ىي سبب خسارة الخاسريف، ذلؾ أف سكء الظف برب العالميف يأس، 
 .(4)عمى اهلل أشياء ال تميؽ بكرمو كجكده ؟كزييجٍّ  كقنكط، كزيادة، فالذم يسيء الظف باهلل 

 رت يب ىب نب مب زبٱُّٱ: تعالى كمبتدع، قاؿ ميبطؿ كؿ كىي صفة
 مقيكر كمبتدع ككافر مبطؿ "كؿ  : القيـ ابف ، قاؿ]23: فصمت [ َّ نت مت  زت
 الخمؽ فأكثر خصكمو، مف كالعمك كالظفر بالنصر أكلى كأنو الظف ىذا بربو يظف فيك مستذؿ،

 أنو يعتقد آدـ بني غالب فإف السكء، ظف ،الحؽ غير باهلل يظنكف اهلل شاء مف إال كميـ بؿ
 ربي، ظممني: يقكؿ حالو كلساف اهلل أعطاه ما فكؽ يستحؽ كأنو الحظ، ناقص الحؽ مبخكس
 بو، التصريح عمى يتجاسر كال ينكره، بمسانو كىك بذلؾ، عميو تشيد كنفسو ،أستحقو ما كمنعني

                                                           

. حمد الدخيؿ اهللتحقيؽ: عمي بف م. الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمةالقيـ الجكزية،  ابف -1
 .(4/1356ـ. )1987 ىػ1408 ،دار العاصمةالسعكدية، الرياض:  العربية المممكة . 1ط
. 4. طاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاداهلل.  عبد بف فكزاف بف الفكزاف، صالح -2

 .92ـ، ص1999 -ىػ 1420دار ابف الجكزم، 
 المنار مكتبة: الككيت، الرسالة مؤسسة: بيركت ،. 27ط(. ج5، )العباد خير دمى في المعاد زاد، الجكزية -3

 (.3/205) .ـ1994- ىػ1415، اإلسبلمية
الكبائر.  اقتراؼ عف ج(. الزكاجر2األنصارم، ) السعدم حجر بف عمي بف محمد بف أحمد ،الييتمي انظر -4
 (.1/150ـ. )1987 - ىػ1407، الفكر . دار1ط
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 في النار كمكف ان كامن فييا ذلؾ رأل كطكاياىا دفائنيا معرفة في كتغمغؿ نفسو فتش كمف
  .(1)الزناد"

اليأس مف  إف اليمة وترك العمل, والستسالم لمواقع, وعدم الرغبة في التغيير: دنو -د
صبلح كالتغيير يعاني منو كثير مف الناس، فمف عايف الفتف، كالمحف، كالنكازؿ التي تعاني اإل

صبلح، كاستسمـ لمكاقع، فرقة كاختبلؼ كتناحر، يأس مف اإل اإلسبلمية، مفمنيا األمة العربية ك 
كلـ ييفكر في إحداث أم تغيير، كىذا شأف كثير مف الناس ممف أسرؼ عمى نفسو بالذنكب 

فكيؼ سيصمح مجتمعان بأسره، كىذا  ،صبلح نفسو التي بيف جنبيوه ييأس مف إكالمعاصي، تجد
 صغر النفس، كالعجز عف مكاجية الكاقع كتغييره.كمو مظير مف مظاىر دنك اليمة، ك 

 .(3)تركيا" ذلؾ الًزـً  كمف األعماؿ نىٍفعً  مف آيس : "القانط(2)قاؿ ابف حجر الييتمي 
ألف ال سعادة  هلل فإنو يشقى في الدنيا كاآلخرة؛مف يتعمؽ قمبو بغير اتعمق القمب بغير اهلل:  -ه

 مي حيخي جي ٰه  مه جه هنُّٱٱ:اؿ تعالى لمقمكب إال بذكر اهلل، كاالطمئناف إليو، ق
كمف تعمؽ قمبو بعىرىضو مف الدنيا فيك شقي، تعيس،  ، ]28الرعد: [ َّمب هئ مئ هي

ٍبدي  : "تىًعسى قاؿ رسكؿ اهلل  ٍبدي  الدٍّينىاًر، عى ، كىعى ٍبدي  الدٍٍّرىىـً ًة، كىعى ًميصى ، أيٍعًطيى  ًإفٍ  الخى فٍ  رىًضيى  لىـٍ  كىاً 
،كىاٍنتىكى  تىًعسى  سىًخطى، ييٍعطى  ذىا سى ..." فىبلى  ًشيؾى  كىاً   .(4)اٍنتىقىشى

 قبؿ بو ييعذب فيك الدار، ىذه في مرات ثبلث بو عيذٍّبى  اهلل غير شيئنا أحب مىف فكؿ"  
ؿ فإذا عميو، يحصيؿ حتى حصكلو  كفكاًتو، سمبو مف بالخكؼ حصكًلو حاؿ بو عذٍّب عميو حىصى

ًمبو فإذا كألـ البعد  العظيـ باشتغالو بضده،اتو مف األجر ، باإلضافة إلى ما فعذابيوي  عميو اشتدَّ  سي
 .(5)"عف اهلل، كالندامة كالحسرة في الدنيا كاآلخرة

ؿ إلى ما تمناه قمبو كاشتياه، حتى أصبح ذلؾ شغمو مف عمَّؽ قمبو بغير اهلل، ككٍّ  
عيؼ إيمانو، ككجد لذتو في حطاـ الدنيا، فنسي اآلخرة،  الشاغؿ،  يؼ فإذا أصبح ىذا حالو خً فضى

 عميو مف سكء الحاؿ، كسكء الختاـ.

                                                           

 (.3/211د المعاد في ىدم خير العباد )زاابف القيـ،  -1
، كلد في محمة ابي الييتـ  -2 الييتمي: ىك احمد بف محمد بف حجر الييتمي، فقيو مشارؾ في انكاع مف العمـك

 (.2/152ق. معجـ المؤلفيف )973مف اقميـ الغربية بمصر في رجب، كتكفي بمكة سنة 

 (.1/122) الزكاجر عف اقتراؼ الكبائرابف حجر الييتمي،  -3
 رقـ الحديث :4/34اهلل،  سبيؿ في الغزك في الحراسة ، كتاب الجياد كالسير، بابصحيح البخارمالبخارم:  -4

 .4135: رقـ الحديث 5/248القزكيني: سنف ابف ماجو، أبكاب الزىد، باب في المكثريف،  .4/34، 2887
 (.1/185) الداء كالدكاءابف القيـ الجكزية،  -5
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بؿ تعدل ال يكتفي الشيطاف بالكسكسة كالتزييف كالكذب كالخداع،  :اإليذاء النفسي والبدني -6
 اإليذاء النفسي كالبدني فمف ذلؾ: مشيطاف قدرة عمىاألمر أكثر مف ذلؾ، فإف ل

حزنو، خكفو، كيي زعجو، كيي يي  لئلنساف في منامو، فىييريو ماالشيطاف أف يأتي  الرؤيا المحزنة: -أ
ٍؤيىاؤلمو، قاؿ رسكؿ اهلل كيي  ًديثي : ثىبلىثه  : "الر  تىٍخًكيؼي  النٍَّفًس، حى بيٍشرىل الشٍَّيطىاًف، كى  ، (1)المًَّو" ًمفى  كى
شعاؿ النار فييا، بكاسطة بعض الحيكانات، عف  إحراق المنازل: -ب قد يقكـ بإحراؽ المنازؿ كا 

اءىتٍ : ابف عباس قاؿ ذىتٍ  ٍأرىةه فى  جى ر   فىأىخى اءىتٍ  اٍلفىًتيمىةى  تىجي مىى  المَّوً  رىسيكؿً  يىدىمٍ  بىٍيفى  فىأىٍلقىٍتيىا ًبيىا فىجى  عى
ٍمرىةً  مىٍييىا قىاًعدنا كىافى  الًَّتي اٍلخي ، فىأىٍطًفئيكا ًنٍمتيـٍ  "ًإذىا: فىقىاؿى  الدٍٍّرىىـً  مىٍكًضعً  ًمٍثؿى  ًمٍنيىا فىأىٍحرىقىتٍ  عى ـٍ كي  سيريجى

مىى ىىًذهً  ًمٍثؿى  يىديؿ   الشٍَّيطىافى  فَّ فىإً  " ىىذىا عى ـٍ فىتيٍحًرقىكي
(2). 

الضرب "الخبط:  كمعنىف الشيطاف يتخبط اإلنساف عند مكتو، إ ط عند الموت:التخب   -ج
: ان فبلن الشَّيطافي  تخبَّط"، كقيؿ: (4)"اد إفساد العقؿ كالديفالتخبَّط: اإلفساد، كالمر "كقيؿ: ، (3)"الشديد
 يلُّٱ: تعالى ،قاؿ(5)"كالخبؿ الجنكف مف بشيء  كأصابو، االضطراب في كأىٍكقعو كأفسده، مٌسو

 رسكؿ اهلل  ، ككاف]275البقرة: [ َّخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
، ًمفى  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنٍّي "المَّييَـّ يتعكذ مف تخبط الشيطاف، فيقكؿ:   كىأىعيكذي  التَّرىدٍّم، ًمفى  ًبؾى  كىأىعيكذي  اليىٍدـً

ًؽ، ًمفى  ًبؾى  ًؽ، اٍلغىرى رى ، كىاٍلحى ـً بَّطىًني أىفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  كىاٍليىرى ٍكًت، ًعٍندى  الشٍَّيطىافي  يىتىخى  أىفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  اٍلمى
 ،(6)لىًديغنا" أىميكتى  أىفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  ميٍدًبرنا، سىًبيًمؾى  ًفي أىميكتى 

                                                           

 .7017: رقـ الحديث 9/37 ، كتاب التعبير، باب القيد في المناـ،البخارم صحيحالبخارم:  -1
، باب فيسنف أبي داكدالسجستاني:  -2 ابف . 5247:  رقـ الحديث: 4/363 بالميؿ، النار إطفاء ، أبكاب النـك

،صحيح ابف حيافحباف:  لباني قاؿ األ ،5519: رقـ الحديث 12/327 ، كتاب الزينة كالتطيب، باب آداب النـك
 : حديث صحيح.1426في  السمسمة الصحيحة 

 (.19/277) تاج العركسالزبيدم، (. 7/280لساف العرب )ابف منظكر،  -3
العظيـ آبادم، محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، الصديقي. عكف  -4

يضاح عممو كمشكبلتو، )المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أ ج(. 14بي داكد كا 
 (. 1/287ـ. )1995 -ىػ1415. بيركت: دار الكتب العممية، 2ط
 (.1/611) معجـ المغة العربية المعاصرة -5
. 1552رقـ الحديث:  :2/92، باب تفريع أبكاب الكتر، باب في االستعاذة، سنف أبي داكدالسجستاني:  -6

قاؿ ، 7917: رقـ الحديث 7/239تعاذة، باب االستعاذة مف اليدـ كالتردم، النسائي: سنف النسائي، كتاب االس
ـ.  2002 - ىػ1423غراس،  . مؤسسة1ج(. تحقيؽ: األلباني. ط7األـ، ) – داكد أبي في صحيح األلباني

 حديث صحيح. (:5/275)
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 بينو كيحكؿ فيضمو، الدنيا، مفارقة ندع الشيطاف عميو يستكلي أفاستعاذتو : "(1)قاؿ الخطابي 
 رحمة مف يؤيسو أك قبمو، تككف مظممة مف كالخركج شأنو، إصبلح عف يعكقو أك التكبة، كبيف
 إلى كالنقمة الفناء، مف اهلل قضاه بما يرضى فبل الدنيا، حياة عمى كيتأسؼ المكت، يتكره أك اهلل،
كم كقد، عميو ساخطكىك  اهلل كيمقى بالسكء، لو فيختـ اآلخرة، الدار  في يككف ال الشيطاف أف ري
 لـ اليكـ فاتكـ إف فإنو ىذا، دكنكـ ألعكانو: يقكؿ المكت، حاؿ في منو آدـ ابف عمى أشد حاؿ

 .(2)تمحقكه"

ـى  بىًني كيؿ  : "كما أنو يؤذم الكليد عند كالدتو، قاؿ رسكؿ اهلل  النخس عند الولدة: -د  آدى
ٍنبىٍيوً  ًفي الشٍَّيطىافي  يىٍطعيفي  ٍيرى  ييكلىدي، ًحيفى  ًبًإٍصبىًعوً  جى ، اٍبفً  ًعيسىى غى ـى  ًفي فىطىعىفى  يىٍطعيفي  ذىىىبى  مىٍريى

اًب"  استجاب تعالى اهلل إف" :(4)أم: في المشيمة التي يككف فييا الكلد، كقاؿ القرطبي، (3)الًحجى
  .(5)"كابنيا مريـ إال كاألكلياء األنبياء حتى آدـ كلد جميع ينخس الشيطاف فإف مريـ، أـ دعاء
آدـ المأكؿ كالمشرب كالمسكف، ف الشيطاف يشارؾ ابف إ إلنسان طعامو وشرابو:مشاركتو ا -ه

ؿى  : "ًإذىارسكؿ اهلل قاؿ  ؿي  دىخى كًلوً  ًعٍندى  اهللى  فىذىكىرى  بىٍيتىوي، الرَّجي  الى : الشٍَّيطىافي  قىاؿى  طىعىاًمًو، كىًعٍندى  ديخي
ًبيتى  ، مى ـٍ ذىا اءى،عىشى  كىالى  لىكي ، كىاً  ؿى كًلًو، ًعٍندى  اهللى  يىٍذكيرً  فىمىـٍ  دىخى ٍكتيـي : الشٍَّيطىافي  قىاؿى  ديخي ، أىٍدرى ذىا اٍلمىًبيتى  لىـٍ  كىاً 
ٍكتيـي : قىاؿى  طىعىاًمًو، ًعٍندى  اهللى  يىٍذكيرً  ًبيتى  أىٍدرى كىاٍلعىشىاءى" اٍلمى

بذكر اسـ اهلل  لذلؾ أمرنا رسكؿ اهلل ، (6)
أف  عند الطعاـ كالشراب، حتى يجنبنا اهلل الشيطاف، بؿ أكصانا رسكؿ اهلل عند دخكؿ البيت، ك 

نذكر اسـ اهلل عند فعؿ كؿ شيء، حتى ال يككف لمشيطاف سمطانان عمينا، حتى عند مقاربة الزكج 

                                                           

العبلمة، الحافظ،  الخطابي: أبك سميماف حمد  بف محمد بف إبراىيـ بف خطاب البستي، الخطابي، اإلماـ، -1
مات سنة ثماف كثمانيف كثبلث مائة. انظر ك  .مائة كثبلث عشرة بضع كلد سنةالمغكم، صاحب التصانيؼ. 

 (.27-17/23سير أعبلـ النببلء )
 أبي سنف شرح كىك السنف، معالـ. البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف أبك، الخطابي -2

 .(1/296) .ـ1932 - ىػ1351،العممية مطبعةال: حمب، سكريا. 1ط. داكد
 .3286: رقـ الحديث 4/125 ، كتاب بدء الخمؽ، باب صفة إبميس كجنكده،البخارم: صحيح البخارم -3
القرطبي: ىك الخزرجي محمد بف عبد الحؽ بف أحمد، اإلماـ، الفقيو، مع )المكطأ( كغيره مف: محمد بف  -4

 (.421-20/420ستيف كخمس مائة. انظر سير أعبلـ النببلء ) فرج الطبلعي، كعني بالفقو. تكفي سنة

 .(4/68) تفسير القرطبي -5
رقـ الحديث : 3/1598كأحكاميما،  كالشراب الطعاـ آداب ، كتاب األشربة، بابصحيح مسمـمسمـ:  -6

ث : رقـ الحدي2/1279بيتو،  دخؿ إذا بو يدعك ما القزكيني: سنف ابف ماجو، كتاب الدعاء، باب .2018
3887. 
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ـٍ  أىفَّ  : "لىكٍ ، قاؿ رسكؿ اهلل زكجتو دىكي نٍٍّبنىا المَّييَـّ  المًَّو، ًباٍسـً  قىاؿى  أىٍىمىوي  أىتىى ًإذىا أىحى  الشٍَّيطىافى  جى
نٍّبً  ا الشٍَّيطىافى  كىجى ٍقتىنىا، مى زى ا فىقيًضيى  رى لىده  بىٍينىييمى ر هي" لىـٍ  كى  .(1)يىضي

 عىفٍ ف فمقد ثبت سرقة الشيطاف لتمر الصدقة، ،إف سرقة الجف لؤلشياء أمر محتمؿالسرقة:  -ز
ٍيرىةى  أىًبي ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  ىيرى كَّمىًني: قىاؿى  عى كىاةً  ًبًحٍفظً   المَّوً  رىسيكؿي  كى ، زى افى عىؿى  آتو  فىأىتىاًني رىمىضى  فىجى
ٍذتيوي، الطَّعىاـً  ًمفى  يىٍحثيك قيٍمتي  فىأىخى ىٍرفىعىنَّؾى  كىالمَّوً : كى ، ًإنٍّي: قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى ألى مىيَّ  ميٍحتىاجه  كىعى
ًلي ًعيىاؿه  ةه  كى اجى مٍَّيتي : قىاؿى  شىًديدىةه، حى ٍنوي، فىخى ، عى ٍيرىةى، أىبىا "يىا:  النًَّبي   فىقىاؿى  فىأىٍصبىٍحتي  فىعىؿى  مىا ىيرى
ةى"، أىًسيريؾى  ةن  شىكىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىاؿى  البىاًرحى اجى ، شىًديدىةن، حى مٍَّيتي  فىرىًحٍمتيوي، كىًعيىاالن  سىًبيمىوي، فىخى
ا: قىاؿى  ، قىدٍ  ًإنَّوي  "أىمى سىيىعي  كىذىبىؾى ٍدتيوي، سىيىعيكدي، ًإنَّوي   المَّوً  رىسيكؿً  ًلقىٍكؿً  سىيىعيكدي، أىنَّوي  فىعىرىٍفتي  كد"،كى  فىرىصى
اءى  ، ًمفى  يىٍحثيك فىجى ٍذتيوي، الطَّعىاـً ىٍرفىعىنَّؾى : فىقيٍمتي  فىأىخى  ميٍحتىاجه  فىًإنٍّي دىٍعًني: قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى ألى
مىيَّ  ، كىعى مٍَّيتي  فىرىًحٍمتيوي، دي،أىعيك  الى  ًعيىاؿه ، سىًبيمىوي، فىخى ٍيرىةى، أىبىا "يىا:  المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  فىأىٍصبىٍحتي  ىيرى
"، فىعىؿى  مىا ةن  شىكىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  أىًسيريؾى اجى ، شىًديدىةن، حى مٍَّيتي  فىرىًحٍمتيوي، كىًعيىاالن : قىاؿى  سىًبيمىوي، فىخى
ا سىيىعيكدي"، كىذىبىؾى  قىدٍ  ًإنَّوي  "أىمى ٍدتيوي  كى اءى  الثَّاًلثىةى، فىرىصى ، ًمفى  يىٍحثيك فىجى ٍذتيوي، الطَّعىاـً ىٍرفىعىنَّؾى : فىقيٍمتي  فىأىخى  ًإلىى ألى

، ثىبلىثً  آًخري  كىىىذىا المًَّو، رىسيكؿً  ـي  أىنَّؾى  مىرَّاتو مٍٍّمؾى  دىٍعًني: قىاؿى  تىعيكدي  ثيَـّ  تىعيكدي، الى  تىٍزعي  يىٍنفىعيؾى  ًممىاتو كى  أيعى
ا: قيٍمتي  ًبيىا، المَّوي  ؟ مى ٍيتى  ًإذىا: قىاؿى  ىيكى ، ًإلىى أىكى   جئ يي ىي ني ميُّٱ: الكيٍرًسيٍّ  آيىةى  فىاٍقرىأٍ  ًفرىاًشؾى

تَّى ،]255: البقرة[ َّخئ حئ ـى  حى مىٍيؾى  يىزىاؿى  لىفٍ  فىًإنَّؾى  اآليىةى، تىٍخًت اًفظه، المَّوً  ًمفى  عى بىنَّؾى  كىالى  حى  يىٍقرى
تَّى طىافه شىيٍ  ، حى مٍَّيتي  تيٍصًبحى ةى"، أىًسيريؾى  فىعىؿى  "مىا:  المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  فىأىٍصبىٍحتي  سىًبيمىوي، فىخى  البىاًرحى
ـى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  مٍَّيتي  ًبيىا، المَّوي  يىٍنفىعيًني كىًممىاتو  ييعىمٍّميًني أىنَّوي  زىعى "، "مىا: قىاؿى  سىًبيمىوي، فىخى : قيٍمتي  ًىيى
ٍيتى  ًإذىا: ًلي قىاؿى  ًليىا ًمفٍ  الكيٍرًسيٍّ  آيىةى  فىاٍقرىأٍ  ًفرىاًشؾى  ًإلىى أىكى تَّى أىكَّ ـى  حى  يي ىي ني ميُّٱ: اآليىةى  تىٍخًت

قىاؿى  ،]255: البقرة[  َّخئ حئ  جئ مىٍيؾى  يىزىاؿى  لىفٍ : ًلي كى اًفظه، المَّوً  ًمفى  عى بىؾى  كىالى  حى  شىٍيطىافه  يىٍقرى
تَّى كىانيكا - ًبحى تيصٍ  حى مىى شىٍيءو  أىٍحرىصى  كى ٍيرً  عى ا : النًَّبي   فىقىاؿى  - الخى دىقىؾى  قىدٍ  ًإنَّوي  "أىمى  كىىيكى  صى

، ـي  كىذيكبه اًطبي  مىفٍ  تىٍعمى ٍيرىةى"، أىبىا يىا لىيىاؿو  ثىبلىثً  ميٍنذي  تيخى " "ذىاؾى : قىاؿى  الى،: قىاؿى  ىيرى ، كقد يقـك (2)شىٍيطىافه
لقائف أيضان بسرقة بعالج قاؿ ابف تيمية يا في مكاف آخر مف باب العبث كاألذل، ض األشياء كا 

                                                           

: رقـ الحديث 1/40البخارم: صحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب التسمية عمى كؿ حاؿ كعند الكقاع،  -1
: رقـ الحديث 2/1058. مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب ما يستحب أف يقكلو عند الجماع، 141
1434. 

 جائز، فيك المككؿ فأجازه شيئا الككيؿ فترؾ رجبل، ككؿ إذا ، كتاب الككالة، بابصحيح البخارمالبخارم:  -2
ف  .2311رقـ الحديث : 3/101جاز،  مسمى أجؿ إلى أقرضو كا 
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 في لذة كليـ ،كالعصياف كالفسكؽ الكفر مف عنو اهلل نيى فيما غرض ليـ رحمو اهلل: "فالشياطيف
ف ،ذلؾ يحبكف كالفتف الشر  .(1)ليـ" منفعة فيو يكف لـ كا 

ؿى  أىنَّوي  زيٍىرىةى  ٍبفً  ًىشىاـً  مىٍكلىى عفالقتل:  -ط مىى دىخى ٍدًرمٍّ  سىًعيدو  أىًبي عى ٍدتيوي : قىاؿى  بىٍيًتًو، ًفي اٍلخي  فىكىجى
مٍّي، مىٍستي  ييصى تَّى أىٍنتىًظريهي  فىجى تىوي، يىٍقًضيى  حى  اٍلبىٍيًت، نىاًحيىةً  ًفي عىرىاًجيفى  ًفي تىٍحًريكنا فىسىًمٍعتي  صىبلى
يَّةه  فىًإذىا فىاٍلتىفىت   ثىٍبتي  حى ، اٍجًمٍس  أىفً  ًإلىيَّ  شىارى فىأى  أًلىٍقتيمىيىا، فىكى مىٍستي رىؼى  فىمىمَّا فىجى  ًفي بىٍيتو  ًإلىى أىشىارى  اٍنصى
؟ ىىذىا أىتىرىل: فىقىاؿى  الدَّاًر، ،: فىقيٍمتي  اٍلبىٍيتى ـٍ ًديثي  ًمنَّا فىتنى ًفيوً  كىافى : قىاؿى  نىعى ، عىٍيدو  حى : قىاؿى  ًبعيٍرسو
رىٍجنىا نٍ  ًإلىى  اهللً  رىسيكؿً  مىعى  فىخى اؼً  اهلًل  رىسيكؿى  يىٍستىٍأًذفي  اٍلفىتىى ذىًلؾى  فىكىافى  ،دىؽً اٍلخى  النَّيىارً  ًبأىٍنصى
ا، فىاٍستىٍأذىنىوي  أىٍىًمًو، ًإلىى فىيىٍرًجعي  مَّى اهللً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى  يىٍكمن مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ذٍ  كى مىٍيؾى  خي ، عى ؾى حى  ًسبلى
مىٍيؾى  أىٍخشىى فىًإنٍّي ٍيظىةى، عى ذى  قيرى ؿي  فىأىخى وي، الرَّجي حى عى  ثيَـّ  ًسبلى  ًإلىٍييىا فىأىٍىكىل قىاًئمىةن  اٍلبىابىٍيفً  بىٍيفى  اٍمرىأىتيوي  فىًإذىا رىجى
ابىٍتوي  ًبوً  ًليىٍطعينىيىا الر ٍمحى  ٍيرىةه، كىأىصى مىٍيؾى  اٍكفيؼٍ : لىوي  فىقىالىتٍ  غى ؾى  عى ؿً  ريٍمحى تَّى اٍلبىٍيتى  كىاٍدخي  مىا تىٍنظيرى  حى
ًني، الًَّذم ؿى  أىٍخرىجى يَّةو  فىًإذىا فىدىخى مىى ميٍنطىًكيىةو  عىًظيمىةو  ًبحى  ًبًو، فىاٍنتىظىمىيىا ًبالر ٍمحً  ًإلىٍييىا فىأىٍىكىل اٍلًفرىاشً  عى
رىجى  ثيَـّ  بىتٍ  الدَّارً  ًفي فىرىكىزىهي  خى مىٍيًو، فىاٍضطىرى ا ييٍدرىل فىمىا عى يَّةي  مىٍكتنا أىٍسرىعى  كىافى  أىي ييمى : قىاؿى  اٍلفىتىى، أىـً  اٍلحى

قيٍمنىا لىوي  ذىًلؾى  فىذىكىٍرنىا ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى فىًجٍئنىا كا: فىقىاؿى  لىنىا ييٍحًييوً  اهللى  اٍدعي  كى " "اٍستىٍغًفري ـٍ اًحًبكي  ثيَـّ  ًلصى
ًدينىةً  "ًإفَّ  :قىاؿى  ثىةى  كهي فىآًذني  شىٍيئنا، ًمٍنييـٍ  رىأىٍيتيـٍ  فىًإذىا أىٍسمىميكا، قىدٍ  ًجنًّا ًباٍلمى ، ثىبلى ـٍ  بىدىا فىًإفٍ  أىيَّاـو ، بىٍعدى  لىكي  ذىًلؾى

" ىيكى  فىًإنَّمىا فىاٍقتيميكهي، كفي ىذا الحديث دليؿ عمى أف الجف يتشكؿ بصكر الحيات، كأف  .(2)شىٍيطىافه
يكت، أف نستأذف الحيات ثبلثان إذا رأيناىا في الب لو القدرة عمى القتؿ، لذلؾ أمرنا رسكؿ اهلل 

 ف.ككف الحيات جنان مسمميلئبل ت
، (3)الصرع() مف الشيطاف ىي المسفي بدنو اليا اإلنساف أما األذية الكبرل التي ين المس: -ط
 أئمة باتفاؽ ثابت اإلنساف بدف في الجني دخكؿ ككذلؾ: "اهلل رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ
 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: تعالى اهلل قاؿ، (4)"كالجماعة السنة أىؿ

عندىا  ،فقد يمس الشيطاف اإلنساف مسان كميان ، ]275:البقرة[ َّ خن حن جن يم  ىم
، فيتحكـ بجزء مف جسد اإلنساف كالمساف كالعيف كالذراعيسكف الجني دماغ اإلنساف، أك جزئيان 
، أك يمسو مسان دائمان حيث يسكف الجني جسد المريض فيفقد اإلنساف قدرتو عمى التحكـ بالعضك

                                                           

 (.13/83ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ) -1
. النسائي: 2236: رقـ الحديث 4/1756مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب قتؿ الحيات كغيرىا،  -2

 .10742: رقـ الحديث 9/356ما يقكؿ إذا رأل حية في مسكنو،  سنف النسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب
 .62-59انظر عمر األشقر، عالـ الجف كالشياطيف ، ص -3
 (.24/276ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ) -4
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، ال يستغرؽ أك يمسو مسان عارضان كىذا أخؼ أنكاع المسصؿ إلى سنكات، قد تبصفة دائمة، 
 .(1)إال لحظات

 يككف قد لئلنس س فيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: كصرعيـكأما أسباب صرع الجف لئلن
 يؤذييـ أف مثؿ كمجازاة، بغض عف األكثر أك كثير كىك يككف كعشؽ، كقد كىكل شيكة عف

ما بعضيـ، عمى ببكؿ إما أذاىـ، يتعمدكف أنيـ يظنكا أك اإلنس، بعض ما حار، ماء بصب كا   كا 
ف بعضيـ، بقتؿ  عف يككف كقد يستحقو، مما بأكثر ذلؾ، فيعاقبكنو يعرؼ ال اإلنسي كاف كا 
كقد يككف غضب شديد، أك فرح شديد، أك كثرة المعاصي كاالنكباب عمى  ، (2)كشر منيـ عبث

 الشيكات، أك الغفمة، ...
مف أذل نفسي كبدني يفعمو الشيطاف ببني آدـ،  كلـ يقؼ األمر عند ذلؾ : طانعبادة الشي -ي

يرلندا كبريطانيا جماعة أمريكا ك في  ه بعبادتو كالسجكد لو، فظيرتبؿ تعدل ذلؾ إلى أف أمر  ا 
 رسمية كنيسة أسس مف أكؿ" ليفي فأنطك " ككاف  الييكدم، "عبدة الشيطاف"أطمقت عمى نفسيا 

 عمى ترسـ، السكاد ترتدم كىي فرقةبأمريكا،  فرانسسكك ساف في ،ـ1966 سنة لشيطافعبدة ال
 صكرة كاإلنساف دكنيا مثؿ: أف الككف أزلي،قدات يعتقمعتكليؤالء  ،لمشيطاف صكرة مبلبسيا
 تنتيي ال سمسمة إال ىي ما" كالدـ الجسد حياة" نعيشيا التي الحياة أف يدَّعكف كىـ منو، مصغرة

 المنزلة مف يككف ال الترقي أف فييا، كيركف يترقكف مراتب الشيطاف ةالحياة، كلعبد حمقات مف
 الشاذ حتى كشيكاتيا، برغباتيا، األحط، المنزلة إشباع طريؽ عف إال األعمى المنزلة إلى األحط
 كرغباتيا النفس شيكات يحقؽ ما فكؿ كمنكر، شر اسمو شيء كال خطيئة، اسمو شيء فبل منيا،
 نظرتيـ المزعكمة، كأما درجاتيـ في الترقي ليـ يحصؿ حتى طافالشي عبدة عند مطمكب ىك
 حياة ال ،الكاقعية الحياة كيمثؿ الحكمة، يمثؿ الشيطاف أف يركف فيـ ،"الشيطاف" معبكدىـ إلى

 كالفكرم، الجسدم اإلشباع إلى تقكد التي كالسيئات الخطايا كؿ كيمثؿ كاألكىاـ، الخياؿ
 طريقو، سمكؾ كيقصدكف ،بأخبلقو يتخمقكف فيـ لذلؾ التسامح، ال االنتقاـ كذلؾ يمثؿ كالشيطاف

 :مثبلن  كصاياىـ فمف
 (. االنتقاـ) رحمة ببل مضايقتؾ يحاكؿ مف كؿ تدمير •
 (.الجنسي االشباع) المحاـر مع كخاصة ،الظركؼ سنحت طالما الجنسية المبادرة •
 .السحرية بالطقكس المطمؽ كاإليماف ،بالسحر الكامؿ االعتراؼ •

                                                           

 . ـ2010 -ق1431دار البيت العتيؽ، . األردف، عماف: 2. طالعبلج بالقرآفحنيدؽ، محمد حسف. انظر  -1
 .44ص
 . (40-19/39) مجمكع الفتاكلية، ابف تيمانظر  -2
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 كالماديات ،كالشر كالخير ،كالبغض الحب مف المتضادات بيف المساكاة أفكارىـ كمف
 يحقؽ لكي يستميت أف الشيطاف عابد كعمى.....  كالفرح كالحزف ،كالسركر كاأللـ ،كالركحانيات

يتقربكف إلييا مف الشيطاف، مثؿ: طقكس يمارسكنيا كليـ  ،(1)المتضادات تمؾ بيف التكازف ىذا
غراض شريرة سحر يمارس ألكىك: " الجنس، كتعمـ السحر األسكد كممارسة درات،تناكؿ المخ

كتقديـ القرابيف كالذبائح، تيا معككسة، قراءى  ، كتدنيس الكتب الدينية، أك(2)كىك أقكل أنكاع السحر"
مقية، كفي الع ديد مف المرات تـ التضحية التي ليا صفات معينة كالمكف األسكد، أك العيكب الخى

 كسمككه. إال لمفسؽ كالفجكر بابان  يترككا لـ ، فيؤالء(3)...بالبشر
ىذه بعض أكجو الصراع بيف الشيطاف كبني آدـ، فالشيطاف ال يفتأ يكيد لبني آدـ حتى  

فيك منبع في الحياة،  يكردىـ الميالؾ، فيك يتربص باإلنساف مف لحظة مكلده حتى آخر رمؽ لو
، فمنستعذ باهلل منو في كؿ كقت كحيف، كالظمـ العصيافك الشركر كاآلثاـ، كىك رافع راية الكفر 

  كلنعتصـ بحبؿ اهلل المتيف، عندىا فقط ننجك مف كيده، كنسعد في الدنيا كاآلخرة.
  ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱقاؿ تعالى:  الصراع بين األنبياء وأقواميم الكافرين: -ثالثاً 
 نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ُّٱاؿ أيضان: كق، ]112األنعاـ:[ َّزت رت يب  خض حض جض مص خص  حص
 المؤمنيف، إنيا سنة اهلل في عباده ]31رقاف:الف[ َّ جغ  مع جع مظ مضحط
أف يرسؿ لؤلنبياء كأتباعيـ أعداء مف بني جمدتيـ، يناصبكنيـ العداء، كيكيمكف إلييـ  ،الصالحيف

قكمو ه ا نكح عميو الصبلة كالسبلـ بارز فسيدنكؿ أصناؼ العذاب، كهلل الحكمة البالغة في ذلؾ، 
ُّٱبالعداء، ككؿ ذنبو أنو ذكرىـ بآيات اهلل، فقاؿ تعالى:   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن

سيدنا ىكد عميو السبلـ عندما  ، أما]71يكنس: [ َِّّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
خبلص العمؿ لو،  دعا ف، قاؿ اتيمكه بالكذب كالسفاىة كالجنك حيث قكمو لعبادة اهلل عز كجؿ، كا 

                                                           

التعريؼ كاألفكار، مكسكعة الرد عمى المذاىب  -عبدة الشيطاف المعاصركف نايؼ. بف انظر الشحكد، عمي -1
 .(48/17)الفكرية المعاصرة، 

 .(2/1041)معجـ المغة العربية المعاصرة  -2
. عماد، ، كيكيبديا المكسكعة الحرةشيطانية. 189-186الرقب، كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم، صانظر  -3

: مكقع كابكسـ، 3/12/2009بميسيكف كتفاصيؿ ممارساتيـ العجيبة، (: طقكس اإل3عبدة الشيطاف)
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 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغُّٱتعالى: 
 خلُّٱٱجكاب المشفؽ عمييـ، الطامع بإيمانيـ،، كلكنو أجابيـ ]66األعراؼ:[ َّجل
، أما سيدنا مكسى عميو ]67األعراؼ:[  َّخن حن جن مم خم حم جم هل  مل

 ة كالعذاب،أشد اإلعراض كالعداك الظالـ كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كالتسميـ، فقد لقي مف فرعكف 
كاستباح أمكاليـ كأعراضيـ، ككصؿ األمر بو أف أراد أف يقتؿ سرائيؿ، فقد قتَّؿ أطفاؿ بني إ

 خممم حم جم يل ىل مل خلُّٱمكسى كمف معو فقاؿ اهلل عز كجؿ حكاية عنو: 
، أما سيدنا محمد ]26غافر:[ َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 ابو، كببلؿ كياسر كسمية، فمـ يسمـ أيضان مف عداكة قريش، كال مف بطشيـ، فقد عذَّبكا أصح

كا كجيو، ككسركا رباعيتو، كأتمركا لقتمو ليمة اليجرة   .كأٍدمىكا قدميو الشريفتيف، كشىج 

عكدىا، كييذبيا كيقكييا،  يقكم ،كالدعكات األنبياء لحربالظالميف  المجرميف بركز إف
بقى الزائفيف، فبل ت ا، كيطردكيميز الدعكات الحقة مف الدعاكل الزائفة، كيمحص القائميف عميي

، كلك كانت الدعكات سيمة ، التي ال تبتغي إال  كجو اهلل الصالحة إال الثمة المؤمنة القكية
الباطؿ، دعكات الحؽ كدعاكل دييا كيقؼ في كجييا، الختمطت اميسكرة، ليس ليا مف يع

 ككقعت البمبمة كالفتنة. 
المعانديف كمف الظالميف كافريف كفي غمرة الصراع بيف الرسؿ كأتباعيـ، كالمجرميف ال 

كآالـ  ذا كثرت تضحياتبقى متفرجة عمى ىذا الصراع، حتى إكاالىـ، نرل أف كثرة الناس ت
 الكثرة تتقدـ الرسؿ كأتباعيـ، كىـ ثابتكف عمى دعكتيـ ال يتزعزعكف، ماضكف في طريقيـ، عندئذ

 بؿ يرجح ممذات الحياة، كؿ يرجح عمى الذم الثميف الغالي العنصر ىذا ىك ما لترل المتفرجة
 عندئذمكا كؿ تمؾ التضحيات كتمؾ اآلالـ؟ مَّ حتى تحالرسؿ كأتباعيـ،  عند ذاتيا عمى الحياة

 اهلل جعؿ كمو ىذا أجؿ مف! بالصراع التفرج طكؿ بعد العقيدة ىذه في أفكاجان  المتفرجكف يدخؿ
 .(1)الظالميف المجرميف مف عدكان  نبي لكؿ
 مزدكج مخمكؽنساف إف اإل: اعي الحق ودواعي الشر في النفس البشريةالصراع بين دو  -رابعاً 

نفخ اهلل الذم كىك  ،طيف، كجزء ركحيالفيك يتككف مف جزء مادم، كىك المخمكؽ مف  الطبيعة،
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّقاؿ تعالى: ركحو، مف فيو 
 باستعدادات زكدممزدكج االستعدادات، فيك  أنو كما ،]72-71ص:[ َّحب جب هئ مئ
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، شر ىك كما خير ىك ما بيف التمييز عمى قادر فيك ،كالضبلؿ كاليدل كالشر، لمخير متساكية
لى الخير إلى نفسو تكجيو عمى قادر أنو كما  مئ زئ رئ ُّّٰٱ، قاؿ تعالى: سكاء الشر كا 

 النكر مف كعبل، جؿ الخالؽ صاغيا ىكذا، ]8-7الشمس:[ َّيئ ىئ نئ
، كآتاىا اهلل القدرة عمى االتجاه نحك اليميف أك األرض تراب كمف السماء، نفحات مف كالظبلـ،

لذلؾ أقسـ اهلل عز كجؿ بيذه النفس،  ،(1)الشماؿ، نحك الخير أك الشر، نحك اإليماف أك الكفر
فيك أحكـ أمرىا، كمنحيا مف القكل كالغرائز التي تستكمؿ بيا الحياة، فقد خمؽ اهلل ليا عقبلن 

كذلؾ مف تماـ الخمؽ، كأقدرىا عمى فعؿ المعصية التي تيمكيا، كما  تميز بيف الخير كالشر،
ُّٱقاؿ تعالى: أقدرىا عمى فعؿ الخيرات الذم ينجييا، كيقييا مصارع السكء،   ىب نب مب  زب

ف زكى نفسو كأعبلىا، كخاب مقد فاز كربح  ،]10-9الشمس:[ َّ نت مت زت رت يب
إلنساف يرتفع كيعمك بالنفس عف جعميا في عداد نفكس الحيكانات، فإف اكخسر مف دساىا ك 

، (2)عاصيوممزالؽ الشيكات إذا حكـ العقؿ، كينحط إلى درجة الحيكاف إذا استكلت عميو شيكاتو ك 
كالنفس في صراع دائـ بيف دكاعي الخير كدكاعي الشر، فمف غمب خيره شره سعد كفاز، كمف 

 غمب شره خيره شقي كخسر.

 رن مم ام يل ىل  ٱُّقاؿ تعالى:  :والييودية اإلسالم بين الصراع -خامساً 
ىذه اآلية  ذكر اهلل سبحانو كتعالى في، ]82المائدة:[ َّىن نن  من زن

اء لممشركيف ، حيث أخبر سبحانو أف الييكد في غاية العداكة لممسمميف، كجعميـ قرنأحكاؿ الييكد
عمى قدَّـ ذكرىـ  ولممسمميف أشد مف المشركيف،  ذلؾ أن ـنيـ في عداكتيفي شدة العداكة، بؿ إ

 بأم الديف في يخالفيـ مف إلى الشر إيصاؿ عمييـ يجب أنو الييكد ف مذىبألذكر المشركيف، 
ال فذاؾ، القتؿ عمى قدركا فإف كاف، طريؽ  المكر مف بنكع أك ،بالسرقة أك ،الماؿ فبغصب كا 
 لمدنيا حبيـ شدة كمف" ،(3)الدنيا عمى الشديد بالحرص مخصكصكف الييكد كالحيمة، ألف كالكيد

 مف خكفنا كذلؾ، السنيف مئات فييا يعٌمر أف كيتمٌنى مغادرتيا يريد ال أحدىـ فإفٌ ، بيا تعمقيـك 

                                                           

دار الفكر العربي، القاىرة:  ج(.16، )التفسير القرآني لمقرآفيكنس.  الكريـ الخطيب، عبدانظر  -1
(16/1585). 
ـ، 1992 -ق1413دار الجيؿ الجديد، . بيركت: 10. طالتفسير الكاضحمحمكد.  الحجازم، محمدانظر  -2
(3/869.) 
 (.12/4159)مفاتح الغيب انظر الرازم،  -3
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 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱكدليؿ ذلؾ قكلو تعالى: ، (1)"ينتظره الذم المصير سكء
 في لبث كأقؿ حياة، أحقر عمى الناس أحرص أنيـ: أم لمتحقير،: حياة كتنكير"، ]96البقرة:[

 اإلسبلـ دكلة فييا قامت التي األكلى المحظة منذ بالعداء اإلسبلـ الييكد وكاج لقد، (2)"الدنيا
عشر قرنان خمسة أمة، فمنذ  فيو أصبحت الذم األكؿ اليكـ منذ المسممة لؤلمة ككادكا بالمدينة،

 قد،  ك اإلسبلـ محمد ؿ ك كعمى رس ،كالييكد يشنكف حربان مريرة عمى اإلسبلـمف الزماف 
فتاريخيـ  الييكدية،كالدىاء  المكر عبقرية عنيا تفتقت التي كالكسائؿ ةاألسمح كؿ استخدمكا

 الدكلة عمىالمشركيف  أحزاب كاألب فالذي يـلئلسبلـ، ف كالظمـ الكيدك حافؿ بالمكر كالخديعة 
 مكة، في قريش كبيف كغيرىـ قريظة بني مف الييكد بيف جمعفالذم  المدينة، في الناشئة المسممة
، افييكديال كسبلـ بف مشكـ ،حيَّ بف أخطب :الظالماف ىما الجزيرة في خرلاأل القبائؿ كبيف
ىك  كما تمى ذلؾ مف النكبات ،نار الفتنة، بدءان بمقتؿ عثماف رضي اهلل عنو أشعبل مذافكال

كاف كراء الحركة الباطنية القرمطية التي أقضت مضاجع  كالذمييكدم، عبد اهلل بف سبأ الالظالـ 
كالذم كاف كراء إثارة النعرات القكمية في دكلة  ءىا ميمكف القدَّاح الييكدم،المسمميف كاف كرا

أتاتكرؾ مصطفى كماؿ الظالـ ىك الخبلفة العثمانية التي انتيت بإلغاء الخبلفة اإلسبلمية 
كاف  كالذم ييكدم،ال ماركس كارؿالظالـ  ىك اإللحادية المادية النزعة كراء كالذم كافييكدم، ال

 اليدامة النظريات معظـ كراءكذلؾ نجد ك  ييكدم،ال فركيدالظالـ  الجنسية الحيكانية النزعة كراء
الظالـ ة يكراء اإلباحكاف دركايـ الييكدم، ك إيميؿ الظالـ في عمـ االجتماع التي قكَّضت األسرة 

 مكاف كؿ في اإلسبلمي البعث طبلئع عمى الحرب أعمف الذمأما جاف بكؿ سارتر الييكدم، ك 
حتى انتيى بيـ المطاؼ أف يككنكا في العصر األخير ىـ الذيف  ،ييكدم األرض كجو عمى

يقكدكف المعركة مع اإلسبلـ في كؿ شبر عمى كجو األرض، كيشنكنيا حربان صميبية صييكنية 
  .(3)عمى كؿ جذر مف جذكر ىذا الديف

                                                           

 الجامعة مجمة الكريـ. القرآف يصكرىا كما الييكد يكسػؼ. صفات إبراىيـ. كالصيػفي، رمضػاف االزميمي، زكري -1
 .122ص، 2010 يكنيك الثاني. العدد عشر. الثامف المجمد . غزة. (اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسبلمية

 .(1/135) فتح القديرالشككاني،  -2
حسيف. شذا الرياحيف مف  بف كانظر العفاني، سيد .(961-2/960)في ظبلؿ القرآف سيد قطب، انظر  -3

 (.2/54مج(. غزة: مكتبة أفاؽ. )2كاستشياد الشيخ أحمد ياسيف، )سيرة 
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 ٍمطكغى  لمحؽ، كمباىتة ،كجحكد ،عناد الييكد رحمو اهلل: "إف كفر(1)يقكؿ ابف كثير 
 مرة غير  اهلل رسكؿ بقتؿ ىمكا حتى األنبياء مف ان كثير  قتمكا كليذا. العمـ بحممة كتىنىقص ،لمناس

 .(2)القيامة" يكـ إلى المتتابعة اهلل لعائف عمييـ- المشركيف مف أشباىيـ عميو كألَّبكا كسحركه،
كما ترككا كسيمة  إف الييكد لـ يترككا بابان لمطعف في اإلسبلـ كالكلكج إليو إال كلجكه، 

يؾ المسمـ بعقيدتو إال كسمككىا، كما ترككا طريقان لمرذيمة كالفاحشة إال كأغرقكا شباب كلتش
كلف يخمد الييكد كالحقد الدفيف في قمكبيـ، ، كما ذلؾ إال لمشر الذم جبمكا عميو، فييا المسمميف

  إلى إسبلميـ الحؽ.كيتصاغركا إال بعكدة المسمميف 
نبيو عميو أفضؿ الصبلة كأتـ  لقد حذر اهلل  بين اإلسالم والنصرانية:الصراع  -سادساً 

 حم جم يل ىل مل خلُّٱالتسميـ كيد النصارل، كما حذره كيد ييكد، قاؿ تعالى: 

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم

، إف العبلقة بيف الشرؽ كالغرب عبلقة تصادـ كتدافع، ]120البقرة:[ َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
تيجتيا حركب كصراعات، تصير الغمبة فييا مرة لمشرؽ كمرة لمغرب، كبقي الشرؽ شرقان كانت ن

ف غمب  كالغرب غربان، إلى أف جاء الديف اإلسبلمي كتحكؿ الصراع إلى صراع ديني، حتى كا 
فقد التقى المسممكف كالنصارل في عدة معارؾ ، (3)صر السياسي أك االقتصادم أحيانان عميو العن

رغـ قمة عددىـ كعتادىـ، كمف أشير تمؾ مثميا، كاف النصر فييا لممسمميف؛ يخ لـ يشيد التار 
 المعارؾ: 

ىي مف أعظـ معارؾ المسمميف، جرت في جمادل األكؿ مف  :م(629-ه8)غزة مؤتة -1
بمغ ـ، بيف جيش المسمميف كجيش الركـ كالغساسنة، 629العاـ الثامف لميجرة المكافؽ أغسطس 

                                                           

اإلماـ، الفقيو، المحدث األكحد، البارع ، عماد الديف البصركم  ابف كثير: ىك إسماعيؿ بف عمر بف كثير -1
تصانيؼ مفيدة، يدرم الفقو، كيفيـ العربية كاألصكؿ،  الشافعي، فقيو متقف، كمحدث متقف، كمفسر نقاؿ، كلو

كيحفظ جممة صالحة مف المتكف كالتفسير كالرجاؿ كأحكاليـ، سمع مني، كلو حفظ كمعرفة. الذىبي، محمد بف 
 .41ـ. ص1988 -ق1408. الطائؼ: مكتبة الصديؽ، 1أحمد بف عثماف بف قايماز. معجـ المحدثيف. ط

 .(3/150العظيـ )القرآف تفسير ابف كثير،  -2

. ـ2/9/2010انظر مظاىر االحتكاؾ بيف اإلسبلـ كالغرب، مكقع منتديات ستار تايمز،  -3
http://www.startimes.com/?t=25130231 
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ؼ مقاتؿ، كبمغ عدد الركـ مائة ألؼ، استشيد مف المسمميف أربعة عشر عدد المسمميف ثبلثة آال
 .(1)رجبلن، كقتؿ مف النصارل ثبلثكف ألفان 

 بيف صداـ كأقكل ،اإلسبلـ معارؾ أعظـ مف كاحدة نياإ: م(634-ه13)اليرموكمعركة  -2
 أنيت التي لمعركةكا ،الظالمة النصرانية البيزنطية أك الركمية كالدكلة العادلة اإلسبلمية الدكلة
القديـ، بمغ تعداد  العالـ في القكل مكازيف كغيرت الطاىرة، الشاـ أرض في الركماني الكجكد

 مقاتؿ. 240000مقاتؿ، كتعداد الركـ 36000جيش المسمميف 
 28 األحد يـك في كانت ،البرباط كيطمؽ عمييا اسـ سيؿ :م(711-ه92)وادي لكو -3

 قرابة الطاحنة المعركة كاستمرت لكة، كادم نير ضفاؼ عمى أحداثيا كدارت ىػ92 سنة رمضاف
 الغربييف لمقكط ساحقة كىزيمة زياد، بف طارؽ بقيادة المسمميف بانتصار كانتيت أياـ، ثمانية
اإلسبانييف يزيد عف ، كعدد 12000المعركة، كاف عدد المسمميف  أرض مف فركا الذيف

 .(2)مقاتؿ 100000
التقى المسممكف بقيادة عبد الرحمف الغافقي مع جيش  :(م732-ه114الشيداء)بالط  -4

ألنو كاف شديدان عمى أعدائو،  ،بالمطرقة الذم يمٌقب مارتؿ شارؿالظالـ بقيادة الفرنسي النصارل 
حيث كاف تعداد جيش ، ككاف مف أقكل حكاـ فرنسا عمى اإلطبلؽ، في مدينة بكاتييو

 في الجيشاف كالتقى ألؼ مقاتؿ، 50يف ألؼ مقاتؿ، بينما عدد جيش المسمم 400النصارل
 كاممة، أياـ عشرة بينيما المكقعة دارت اإلطبلؽ، عمى اإلسبلمية المكاقع أشرس مف مكقعة
 فطنكا المكقعة آخر في النصارل لكف عددىـ، قمة عمى لممسمميف الغمبة المكقعة بداية في ككانت
 الغنائـ، كىاجمكا الجيش حكؿ فالتفكا اإلسبلمي، الجيش خمؼ المحممة الضخمة الغنائـ كمية إلى

 الغنائـ حب ألف الكثيرة؛ الغنائـ ليحمكا كأسرعكا المسممكف فارتبؾ المسمميف، غنائـ يسمبكف كبدئكا
 ىـز لك أنو: ركاياتيـ في النصارل يقكؿ ضافة أنيـ اغتركا بعددىـ كعدتيـ.، باإلقمكبيـ في دخؿ

                                                           

الشيباني.  الكاحد عبد بف يـالكر  عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف األثير، أبك انظر ابف -1
ـ، 1996 - ىػ1417 العربي، الكتاب دار . بيركت:1تدمرم. ط السبلـ عبد عمر: الكامؿ في التاريخ:، تحقيؽ

 (.3/337كابف القيـ، زاد المعاد في ىدم خير العباد ) (.2/111)
 ـ.12/1/2011مكقع قصة اإلسبلـ، . كادم لكة كثبة اإلسبلـ إلى أكرباالسرجاني، راغب. انظر  -2

http://islamstory.com/ar/ 
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إف ىذه ". (1)جامعات أكربا في القرآف رسدي كلى  جميعان، أكركبا لفتحت بكاتييو مكقعة في الفرنسيكف
 .(2)"أكربانحك اليزيمة أكقفت تقدـ المسمميف 

بداية النياية لئلمبراطكرية البيزنطية  تعد ىذه المعركة ىي: (1071-ه463د)كر  مالذ -5
ة التي الشرقية التي كانت تتسيَّد العالـ في ذلؾ الكقت، كبداية صعكد الدكلة السمجكقية الكليد

 ضخمان  جيشان " ركمانكس" البيزنطي اإلمبراطكر ، جيَّزالصالح تكالىا السمطاف "ألب أرسبلف"
، مف مقاتؿ ألؼ ثبلثمائة مف يتككف  كالفرنجة، كالخزر، كاألرمف، كالكرج، كالركس، الرـك

يا كمف نتائج ىذه المعركة أف تكسعت الدكلة السمجكقية، حتى تكغمكا في قمب آس كالبمغاريٍّيف،
 ىذه في السبلجقة لدكلة ان فرع كأسَّسكا ككتاىية، إلى ككصمكا كآؽ، فتحكا قكنيَّة، ك الصغرل
، سبلجقة باسـ عيرؼ المنطقة  بعد الزَّماف مف قرنيف مف أكثر الحكـى  يتناكبكف حكَّامو ظؿَّ  الرـك
 .ىذا كمناي إلى المسمميف ببلد مف جزءنا المنطقة ىذه كأصبحىت كرد، مبلذ في السبلجقة انتصار
 رخاءن  كأكثرىا ،ياكأحسن األياـ أعدؿ ًمف كانت أيامو فكانت الصالح  "أرسبلف ألب" أمَّا 

 بعده مف أحفاده مف حفيد جاء حتى الركـ ببلد فتكح يديو عمى يسَّر اهلل كأف المسمميف، عمى
 ىـجكدك  كينيي البيزنطية، الدكلة عاصمة ةالقسطنطيني حليفت الفاتح، محمد كىك قركف، ةبعد
 .(3)تمامان 

استطاع صبلح الديف األيكبي في ىذه المعركة أف ييـز  :(م1187-ه583)ينحطمعركة  -6
 كرينك ،طرابمس أمير الثالث كريمكف ،أمير أنطاكية غي دم لكزينياف جيكش الصميبيف الثبلثة،

ى حرره مف دنس الصميبيف، كرده إلكيبيت المقدس، كأف يفتح  ،الكرؾ حصف أمير شاتيكف دم
 .(4)حضف الدكلة اإلسبلمية

                                                           

. مكقع قصة اإلسبلـ. األندلس مف الفتح إلى السقكطالسرجاني، راغب. انظر  -1
http://islamstory.com/ar/% 

 . )د. ط(. )د. ت(.مطبعة األزىر. القاىرة: قكف في مكقفيـ مف اإلسبلـالمبشركف كالمستشر البيي، محمد.  -2
 .8ص
، ثركت.  الفضؿ، محمكد أبكانظر  -3 ـ، 11/7/2015معركة مبلذ كرد: يـك أسر المسممكف إمبراطكر الرـك
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http://islamstory.com/ar/ 

http://islamstory.com/ar/%25
http://islamstory.com/ar/%25
http://www.alukah.net/culture/0/89121/
http://islamstory.com/ar/


 79   
 

 قرطبة مف كبالقرب غرناطة خارج مكاف كفي ىناؾ: م(1276-ه672) الدونونيةمعركة  -7
 نكنيك دكف يدعى ،قشتالة مممكة قكاد أكبر مف كاحد رأسيـ كعمى النصارل، مع المسممكف يمتقي
 جيكش رأس ىعم ككاف ،(الدكنكنٌية بمكقعة فعيرفت باسمو، المكقعة سميت الذم) الرل دم

 فحقؽ مقاتؿ، آالؼ عشرة يتجاكز ال ، ككاف عدد قكاتواهلل رحمو المريني المنصكر المسمميف
 آالؼ سبعة أسر كتـ مقاتؿ، آالؼ ستة النصارل مف كقيتؿ كعظيمان، باىران  ان انتصار  المسممكف
 ال غنائـ المسممكف غنـ كقد المكقعة، ىذه في قشتالة قائد نكنيك دكف كقيتؿ آخريف، كثمانمائة
نيا أكقفت الزحؼ في تاريخ األندلس اإلسبلمي، إذ إ كاف لممعركة تأثير كبير ،(1)تحصى

  ،(3)(2)النصراني في األراضي اإلسبلمية، كقد أخرت سقكط غرناطة مدة قرنيف مف الزماف
كىذا عمؿ المعارؾ، كالبعض األخر لـ نسمع بو قط، لقد سمعنا عف بعض ىذه 

 الصالحكف نجيؿ تاريخنا كأمجادنا التميدة، لقد استطاع المسممكفو أف ئريدكف مف كرامقصكد، ي
عمى مدار الظالميف األكائؿ رغـ قمة عددىـ كعتادىـ أف يدحركا جيكش النصارل الصميبيف 

 كب النصارل حنقان كحقدان، فيجيشكفالتاريخ، كفي كؿ مرة يككف النصر حميفيـ، فتمتؤل قم
الكرة تمك الكرة، غازيف ببلد المسمميف، ليعيدكا ماضييـ،  الصفكؼ، ليعيدكا كيرصكف الجيكش

 .كيفتخركا بأمجادىـ، كما المعارؾ الصميبية إال محاكالت أخرل الستعادة ما ضاع منيـ
أصبح ييدد الرـك في عقر دارىـ، ك ، كغربان كبسرعة ىائمة ر االسبلـ شرقان نتشا عندما

يـ، أعدت ـ أساطيؿ بحرية قكية تيدد دكلتكبعد أف فتح المسممكف األندلس كصقمية، كصار لي
كاليجكمية عمى المدل  ،كضعت الخطط الدفاعية عمى المدل القريبأكربا المسيحية عدتيا، ف

مي الطكيؿ بيف اإلسبلـ كالمسيحية، اإلسبلـ البعيد، فكانت الحركب الصميبية، ككاف الصراع الدا
 بعدلو كالمسيحية بظمميا.

 أف نقسـ ىذه الحركب إلى عدة مراحؿ:كنستطيع  الحروب الصميبية:
ـ، كانتيت بعد 1095-ق489شنت الكنيسة عمى العالـ اإلسبلمي حربيا عاـ  :األولى المرحمة

 ـ، كاتخذت مف الصميب راية ليا.1291-ق690ماف قرنيف مف الز 
                                                           

ـ، 30/5/2012جميكرية السكداف، . مكقع كزارة الدفاع. معركة الدكنكنيةالسرجاني، راغب. انظر  -1
http://mod.gov.sd/index.php/section-blog/ 

انظر معركة الدكنكنية يـك مف أياـ األندلس المجيدة، مكقع االتحاد العالمي ألمناء النسب الشريؼ عمى  -2
ـ، 20/9/2011منياج أىؿ السنة كالجماعة، 

http://www.ansabcom.com/vb/t56980.html#.V1fp9DV97IU 
ـ، 27/12/2014 ،معارؾ لممسمميف كاف تعدادىـ أقؿ مف نصؼ عدد العدك10أعظـ حميد، عمر. انظر  -3
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 في فكر الذم ،الثاني سميفستر الباباالظالـ  زمف إلى الحرب ليذه األكلى البدايات ترجع
كلكف ريثما  كالممكؾ، الرىباف لدف مف إصغاءن  يجد لـ كلكنو ـ،999 عاـ الصميبية الحرب رإشيا

 ليا تكفرت حيف ـ،1095 عاـ الثاني أكرباف الباباالظالـ  زمفترجمت ىذه الفكرة إلى كاقع 
 زيارة مف عاد الذم الناسؾ بطرسالظالـ  أمثاؿ مف ،المناسبكف كاألشخاص ،المناسبة الظركؼ

عبلمو المناـ، في لو المسيح السيد زيارة خرافة البابا إلى كأكحى ،المقدس يتب إلى لو  بأف كا 
 .الشرؽ في كالمسمميف اإلسبلـ ضد المقدسة الحرب إلعبلف حاف قد الكقت

سباب إلعبلف كرجاؿ اإلقطاع كالممكؾ لمبحث عف أج البابا كرجاؿ الكنيسة يحت كلـ
عمى الحجاج المسيحيف المتكجييف إلى بيت المقدس، الحرب، فقد أشاعكا بأف المسمميف يعتدكف 

فصكركا المسمميف بأبشع صكرة، كاختمقكا القصص الغريبة عف أكضاع المسمميف، كعف حقدىـ 
كلممسيح بشكؿ خاص، مما أليب مشاعر الخاصة كالعامة، فأعمنكىا حربان  ،لممسيحية كعدائيـ

 . (1)مقدسة إلنقاذ قبر السيد المسيح مف قبضة المسمميف
عمى كفاؽ ف فيو المسممك لـ يكف في كقت  ،اجتمعت أكربا كميا عمى اإلسبلـ كالمسمميف 
كالتفكؾ، فدكلة السبلجقة  كاالنحبلؿ الضعؼ أسباب مف فالعالـ اإلسبلمي كاف يعانيككحدة، 

قد استقمكا بالمغرب، كأما  الفاطميكفكاف ذىبت قكتيـ، كتمزقت لدكيبلت صغيرة متحاربة، ك 
 الضالة، كعقائدىـ أفكارىـ بنشرفقد استقمكا بالمشرؽ، كقاـ الشيعة اإلسماعيميكف  العباسيكف
 ،الفاتحيف المسمميف القادة مف كثير باغتياؿ فقامكا ،الصميبييف مع اإلسماعيميكف كتعاكف

رأة أف كلكال ىذه التجزئة كالفرقة كالضعؼ ما كاف لممسيحيف الج، (2)المشيكريف كالسبلطيف
 ،في القتاؿ، يدفعيـ حبيـ لمجياد بأسيـك  ،ألنيـ خبركا قكة المسمميف بر أك البحر؛يتحرككا في ال

عبلء راية الحؽ كالديف عاليان.  كا 
لؼ رجؿ، كعمى الرغـ مف شكد اليائمة التي بمغت ثبلثمائة أكعمى الرغـ مف كؿ تمؾ الح

الصميبيكف مف  أف عدد الحمبلت الصميبية بمغ السبع عمى فترات متقاربة، كمع كؿ ما اقترفو
جرائـ كقتؿ كتدمير، فإنيـ لـ ينعمكا باليدكء كاالستقرار طكاؿ قرنيف مف الزماف لبثكىا في ديار 

صبلح الديف األيكبي الذم الصالح اإلسبلـ، فمقد قيض اهلل لدينو كعباده مف ينافح عنيما، فكاف 
إلسبلـ كالغرب، لتبدأ استطاع أف ييزميـ ىزيمة نكراء، كانتيت ىذه المرحمة مف الصراع بيف ا

 .(3)مرحمة جديدة بتصكر جديد كأسمحة جديدة

                                                           

 .18كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم، صصالح لرقب، انظر  -1
 .33-30صالمرجع السابق,  انظر -2

 .انظر مظاىر االحتكاؾ بيف اإلسبلـ كالغرب -3
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كانت حركة الكشكفات الجغرافية في القرف الخامس : االستعمار األكربي القديـ: المرحمة الثانية
عشر الميبلدم أىـ نتيجة لمنيضة االكربية، ككاف ىدؼ األكربييف مف ىذه الكشكفات تحقيؽ 

 أمريف:
 سبلمي، تمييدان لضربو مف الداخؿ.تطكيؽ العالـ اإل -1
 البحث عف طريؽ تجارم ال يمر بديار المسمميف. -2

سطرالب، كالبكصمة، كالخرائط الجغرافية، األ :األكربييف في اكتشافاتيـ ىذه كقد ساعد
نكا بالتجار الييكد كمعرفة كركية األرض، كالعمكـ المبلحية التي تعممكىا مف المسمميف، كاستعا

سبلمو، فقامت بعثة مف ، حتى أف بعضيـ أظير إجكاسيس ضد المسمميف الذيف عممكا
ند، ثـ عادكا إلى برككب سفف إلى كيؿو مف السكيس ثـ عدف ثـ الي ،البرتغالييف كالييكد متنكريف

بحركا إلى البرتغاؿ، بعد أف التقكا ببعثة أخرل جاءت لنفس اليدؼ، كىـ يحممكف القاىرة كمنيا أ
عف المحيط اليادم، كمعمكمات مبلحية، كمعمكمات تفصيمية عف التيارات  خرائط جغرافية عربية

البحرية، كالرياح المكسمية، باإلضافة إلى بيانات تفصيمية عف التجارة الشرقية، مف حيث 
الظالمة حجميا، كفئاتيا، كما إلى ذلؾ، كقدمت ىاتاف البعثتاف المعمكمات إلى السمطات الحاكمة 

عندىا اكتشفكا رأس  نعـ المعيف في حربيـ الشرسة عمى ببلد المسمميف،في لشبكنة، فكانت ليـ 
غزك إفريقيا، كأقامكا الحصكف كالقبلع عمى السكاحؿ اإلفريقية  الرجاء الصالح، كاستطاعكا بدايةن 

كاآلسيكية، لبسط سيطرتيـ التجارية كالعسكرية، كىزمكا أسطكالن إسبلميان كبيران، كاستطاعكا  
قاؿ: "اآلف طكقنا رقبة سكك دجاما( )فاالظالـ إلسبلمي، حتى أف قائدىـ محاصرة العالـ ا

رؾ( فقد قاؿ في يك)البك الظالـ القائد كأما  .(1)اإلسبلـ، كلـ يبؽ إال جذب الحبؿ فيختنؽ"
كاقتحاـ المسجد النبكم، كأخذ إلى األراضي المقدسة لممسمميف،  يكمياتو: "كاف ىدفنا الكصكؿ

 البرتغاؿ ممؾ ، كقاؿ(2)"ة لنساكـ عميو العرب، مف أجؿ استرداد القدسرفاة النبي محمد رىين
 لىإ الطريؽ البحرم اكتشاؼ مف إف الغرض": البرتغالية الحمبلت أىداؼ معمنان  األكؿ عمانكيؿ

  (3)الشرؽ" ثركات عمى كالحصكؿ النصرانية نشر ىك اليند
يزابيبل فقد نجحا في القضاء عمىالظالماف أما  آخر معقؿ لممسمميف في  فرديناند كا 

نفاذ حممة الستعادة بيت غرناطة،  ككانا يمنياف نفسييما ببعث عيد الحركب الصميبية  كا 

                                                           

 .213كاقعنا المعاصر، صمد، قطب، مح -1
مكتبة مدبكلي، . تحقيؽ: محمد سركر الحريرم. القاىرة: دكلة المماليؾ في مصر كليـ. السير، مكير -2

 .41ـ، ص2014 -ق1435
 الصفحة نفسيا. السابؽ. رجعالم -3
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فقد قيض اهلل السمطاف سميـ العثماني لمتصدم  ؛المقدس، كلكف أمانييما ذىبت أدراج الرياح
، ترد كيد الصميبيف، ليؤالء المعتديف، فضـ الشاـ، ثـ مصر، كامتدت الدكلة العثمانية شرقان كغربان 

ف سنكات ي، كديار المسمميف، فكقؼ األكربيك كاستطاعت منعيـ مف مياجمة قمب العالـ اإلسبلم
 .(1)طكاؿ مكقؼ الدفاع أماـ الدكلة العثمانية

أىـ أسباب ىذا مف  الثكرة الصناعية كانتاالستعمار األكربي الحديث:  المرحمة الثالثة:
لى مصانعيـ، لتشغيؿ الخاـ المكاد إلى الغربيكف احتاج إذاالستعمار،  األسكاؽ مف أجؿ  كا 

 فرنسا احتبلؿ فكاف، االستعمار ىذا أىداؼ مف ىدفان  اإلسبلمي العالـ فكافتصريؼ منتجاتيـ، 
-ق1330 سنة كمراكش ـ،1881-ىػ1299 سنة كتكنس ـ،1830-ق1246 سنة لمجزائر
 لميند ـ1857-ق1274 سنة بريطانيا احتبلؿ ككاف ـ،1920-ق1338 سنة كلمشاـ ـ،1912
عشر،  السادس القرف مستيؿ في قامت التي الكبرل اإلسبلمية الدكؿ إحدل بزكاؿ إيذانان 

 سنة كفمسطيف ـ،1914-ق1332 سنة كالعراؽ ـ،1882-ق1300 سنة لمصر كاحتبلليا
 يكف كلـ ـ،1911 أكتكبر في اإليطالي االستعمار تحت ليبيا كقعت كما ـ،1918-ق1337
 بيف المنعقد االتفاؽ كشؼ فمقد الصدفة، كليد كبريطانيا فرنسا بيف اإلسبلمي الـالع تكزيع

 تقطيع في تتمثؿ التي الصميبية الغربية السياسة مف جانب عف ـ1904-ق1322 سنة الدكلتيف
ق: 1337كما قاؿ المكرد المنبي بعد أف دخمت قكاتو فمسطيف عاـ ، (2)اإلسبلمي العالـ أكصاؿ

 .(3)"باستيبلء النصارل عمى القدس في القرف العشريف كب الصميبية"اآلف انتيت الحر 
جدم نفعان، رض لف يي لعسكرية كاحتبلؿ األعمـ أف القكة ا الحديث االستعمار ىذالكف ك 

جراءات لتطكيع ىذه البمداف إلرادتيـ أكثر مف استيطانيا، ، لذلؾ قامكا بعدة إيكمفيـ باىظان كسي 
 كحكميا، مف خبلؿ ما يمي:

 كنحك كالكصاية، الحماية اتفاقيات أك االستعمار، عمبلء طريؽ عف الخارج مف كمياح -1
 .ذلؾ
 كربط ،أراضييا في المستعمر شركات تشغيؿ طريؽ عف، كمقدراتيا ،ثركاتيا عمى االستحكاذ -2

قامة ،كالمساعدات، القركض عف فضبلن  استعمرتيا، التي الدكلة بعممة عممتيا  ،المشاريع كا 
 .المستعمريف صالح في ىي التي اىداتالمع كتكقيع

                                                           

-ق1409العبيكاف، . حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرةمحمد.  اهلل عبد المصرم، جميؿانظر  -1
 .85-79ـ ، ص1988

 .25ص عاصر كالغزك الفكرم،مكاقعنا الانظر الرقب،  -2
 .85ص، حاضر العالـ اإلسبلمي كقضاياه المعاصرة -3
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 .لممستعمر كالثقافية السياسية التبعية -3
 :منيا عدة طرقان  ذلؾ تحقيؽ سبيؿ في المستعمركف سمؾ كقد
 العثمانية. الخبلفة إسقاط عقب صغيرة، دكيبلت إلى اإلسبلمي العالـ تقطيع -أ
ضعاؼ كشريعتو، اإلسبلـ بأحكاـ العمـ منابع تجفيؼ -ب  لعمماء كالدعاة باحتكائيـ،ا دكر كا 

 االحتكاء. سياسة عمى تأبَّى مف كتصفية
 .(1)ليا ليست أخرل بثقافة األمة ثقافة كتبديؿ التنصير، ممارسة -ج

باقيان، مف خبلؿ ما زاؿ رحؿ المستعمر عف ديار المسمميف، كلكف تأثيره الثقافي  
تماعية، كنادكا كالمؤسسات االج كالمدارس الغربية،الجامعات الغربية، كالجامعة األمريكية، 

كأطمقكا دعكات باسـ القكمية العربية، كطالبكا بفصؿ الديف عف خراجيا لمعمؿ، بتحرير المرأة، كا  
الدكلة، فبدأكا بإفريقيا كعادتيـ، فعزلكىا عف الكياف اإلسبلمي، فحطمكا مراكز الثقافة اإلسبلمية، 

م األكربي المسيحي، كأنشأكا المدارس كسعكا إلى دمج شماؿ إفريقيا في الميداف الحضار 
التبشيرية، كاعتمد المبشركف الغربيكف عمى األعماؿ االجتماعية لتنصير بعض المسمميف 

      مستغميف فقرىـ كعىكىزىىـ. 
 ترث أفالظالمة  المتحدة الكاليات قررت العشريف، القرف مف الخمسينيات في المرحمة الرابعة:

 النفكذاف، ىذاف يحققيا كاف التي األىداؼ نفس لتحقؽ المنطقة، في سيكالفرن البريطاني النفكذيف
 أساليبيا أىـ ككاف ألىدافيا، تحقيقان  األمـ بمعبة يسمى ما ميارة في المتحدة الكاليات فقد مارست

 األمة آماؿ بو تتعمؽ الذم الزعيـ أك البطؿ طريقيا عف تصنع التي العسكرية االنقبلبات ذلؾ في
 غير في ثكرة إلى يؤدم أف يمكف كاف كما باطنيا، في يمكر ما بذلؾ تصفيم المسممة،
 أىدافيا عف لتنحرؼ الشعكب كتكجيو ،الكطف مكارد بتضييع المصطنع الزعيـ كيقكـ صالحيا،
 .الصميبي الغرب مصالح تتحقؽ كبالتالي الكطنية،
برشمكنة  تمر فيـ، عقد مؤ 1995 عاـ مف نكفمبر شير مف كالعشريف السابع كفي      

دكؿ ثماني دكلة متكسطية مف بينيا بإسبانيا، حضرتو خمس عشرة  دكلة أكربية كاثنتا عشرة 
عربية باإلضافة إلى تركيا كقبرص كمالطة كدكلة العدك الصييكني، كىذا المكعد يكافؽ ذكرل 

 رلالنصا باباالظالـ سنة عمى بدء الحركب الصميبية، ففي مثؿ ىذا اليكـ أطمؽ تسعمائة  مركر
 البحر شرؽ الكاقعة اإلسبلمية البمداف عمى الصميبية الحمبلت لبدء دعكتو" الثاني أكرباف"

                                                           

مجمة . ( قصة العبلقة بيف النصرانية كاإلسبلـ2-2صير لـ يكف غائبان )محمد. التن بف الحقيؿ، إبراىيـانظر  -1
 /http://books.islam-db.com/book. البياف
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 بو صرح ما المؤتمر ذلؾ في قيؿ كمما، المقدس بيت عمى االستيبلء بغرض المتكسط األبيض
 التي التحديات أىـ مف ىك اإلسبلمي األصكلي الخطر إف" :قاؿ حيث" كبلكس كيمي"الظالـ 
 التي الدكؿ مع نتعاكف أف كاجبنا كمف الشرقية، كالكتمة السكفيتي االتحاد تفكؾ بعد ربالغ تكاجو
 .(1)"مف الصعكبات النكع ذلؾ تكاجو

  مف دماء المسمميف؟ ... ألـ يشبع النصارل
ال، لـ يشبعكا بعد مف دماء المسمميف، فيا ىي صيحاتيـ تتعالى مف جديد تنادم بحرب 

 بالحرؼ إعبلميـ كزير قاؿ حتى جديدة، حمبلت كافتتحكا بالصر  جاء لقدصميبية أخرل، 
 الحرب طميعة يمثمكف إنما البمقاف في معاركيـ في الصرب إف: "لو شيير إعبلف في الكاحد

 لنا النيائي اليدؼ إف: "بريطانيا كزراء رئيس ، كقاؿ"اإلسبلـ شأفة الستئصاؿ األخيرة الصميبية
 بو  نسمح أف يمكف ال الذم األمر كىك أكربا، في اإلسبلمية الدكلة قياـ كمنع البكسنة، تقسيـ ىك
 . (2)"أبدان 

عامة الكاليات المتحدة األمريكية ىا ىي الحركب الصميبية عادت بثكب جديد، بز  
كىي عاصرة، قائدة العنؼ كاإلرىاب، فاحتمت العراؽ كأفغانستاف، مزعيمة الصميبية ال الظالمة،

ككانت كراء ما يجرم في الكطف العربي مف أحداث ليرسؾ، السبب في ما جرل في البكسنة كا
، حتى كنكبات، كحركب داخمية كطائفية، كفقر كمجاعة، في كؿو مف اليمف كتكنس كليبيا كسكريا

 المسيحي االتحاد أماـ ـ2002 يناير التاسع كالعشريف مف يكـ خطابو أف بكش قاؿ في
 كؿ كالمسمميف العرب بمحاربة حيان  بكش ؿآ إرث عمى حافظت قد أككف أف آمؿ إنني" :الييكدم
، إنيـ يعدكف العدة لرسـ شرؽ أكسطي (3)"ببلدىـ في الفكضى استمرار لضماف سنكات، عشر

بالنجاح، بسبب تخاذؿ العرب، كضعفيـ، كتفرقيـ، تكممت جديد، كىا ىي محاكالتيـ كميا 
 ، كتسخيرىا ليـ كألىدافيـ.كمساعدة الحكاـ العرب ليـ، كتقديـ كؿ المعكنات المادية كالنفطية

 ... المسمميف؟ مف النصارل يريد ماذا
 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىقُّٱ: تعالىقكلو  الجكاب في

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :سبحانو كقاؿ ،]109:البقرة [ َّام

 ىليل مل يك ىك مك لك  اك يق ىقُّ: كقاؿ، ]120:البقرة[ َّىم
                                                           

 .26-25صانظر كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم،  -1
محمد. تاريخ الحركب الصميبية. )د. ـ(. )د. ف(. )د.  بف ، كانظر األحمد، ناصر27المرجع السابؽ، ص -2

 .1ط(. )د. ت(. ص
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 ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
 زث رث يت  ىت  ٱُّ :تعالى ، كقاؿ]217:البقرة[ َّحب جب هئ  خئمئ حئ جئ
 .]2:الممتحنة [ َّاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

عيد أبدم، أينما تذىب ستجد نفس  ىذا" يجيب عف ىذا السؤاؿ أحمد ديدات فيقكؿ: 
المكقؼ، إلى أم مدل كنا نحاكؿ أف نيدم كنسترضي ىؤالء الناس؟ إنيـ لف يككنكا راضيف 

، يريدكف تحكيمكـ مف مسمميف إلى مسيحييف، فحتى عنكـ حتى تتبعكىـ، حتى يجعمككـ مسيحييف
شيء يرضييـ، يريدكف تعميدكـ، ، ال عف تحكيمكـ ف حتىياستعبادكـ لف يرضييـ، ىـ غير راض

دخالكـ كـ في الماء، ككضع خراجكـ مسمميف كا   . (1)"نصارلكا 
كفي خطاب لمبابا شنكدة  لشعب الكنيسة في مصر قاؿ: يجب مضاعفة الجيكد 

س اتفؽ عميو لممرحمة القادمة، الحالية، إذ إف الخطة التبشيرية التي كضعت عمى أساالتبشيرية 
، فإف اليدؼ زعزعة المسمميف زحزحة أكبر عدد ممكف مف المسمميف عف دينيـ كالتمسؾ بو يكى

ذا أفمحنا في تنفيذ كصً  ،كتشكيؾ الجمكع الغفيرة منيـ في كتابيـ عف دينيـ، ، ذلؾدؽ محمد، كا 
ف لـ تكف ىذه الفئات مستقببلن معنا فمف فإننا نككف  قد نجحنا في إزاحة ىذه الفئة مف طريقنا، كا 
 ،غير أنو ينبغي أف يراعى في تنفيذ ىذا المخطط التبشيرم أف يتـ بطريقة ىادئة، تككف عمينا

 .(2)أك يقظتيـ ،كذكية، حتى ال يككف ذلؾ سببان في إثارة حفيظة المسمميف ،لبقة
القضاء كىك اسي الذم يسعى إليو النصارل الصميبيكف المسيحيكف، ىذا ىك اليدؼ األس 

، ان ليـ تىبىععمى اإلسبلـ برمتو، كجعؿ الناس مسيحييف، فإف لـ يستطيعكا فيجب أف يككنكا 
ذلؾ فسيحصمكف يؤيدكنيـ في كؿ ما يفعمكف، كييسًَّخركف جميع ما يممككف لخدمتيـ، فإف فعمكا 

 عمى رضاىـ كلف يرضكا. 
منذ أف بزغ فجر اإلسبلـ، كانبثؽ نكر اإليماف، كىك يمقى مف أعداء  :عالنية الصراع -سابعان 

 بيف بيف الحؽ كالباطؿ،اإلسبلـ صنكفان مف التحديات، كألكانان مف اليجمات، تمثؿ الصراع 
في معركة دائمة، طكيمة مستمرة، متنكعة الصكر كاألساليب، ترمي إلى  ،كالظالميف الصالحيف

لى الخفاًء أحيانان أخرل، ساخالظيكر حينان  مقية نة تارة، كباردة أخرل، عسكرية مرة، كفكرية كخي ، كا 
مرات شتى، بمكر كعداء دفيف، يريدكف القضاء عمى اإلسبلـ كأىمو، كتمزيؽ كحدتيـ، كاستئصاؿ 

                                                           

. فيديك عمى يكتيكب ؟ماذا يريد النصارل مف المسمميف ديدات، أحمد.ىد شا -1

https://www.youtube.com/watch?v=OC44f3vZsMs 

ـ، 2000 -ىػ 1420 ،: دار القمـ. دمشؽ8. طأجنحة المكر الثبلثحنبكو.  الرحمف عبد ،الميدانيانظر  -2
 .37ص
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لغاء ىكيتيـ، كاالستيبلء عمى ميقىدراتيـ. كلف ييدأ ليـ زالة دكلتيـ، كا   شأفتيـ، كتدمير قكتيـ، كا 
، كلف يقر ليـ قرار، ماداـ لئلسبلـ كياف، كما دامت لممسممي ىذا  كاف قكة كمنعة، حتى ييطفئباؿه

 ىقُّٱاسمعكا إلى قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:  ،(1)كيستبيحكا بيضتوالنكر كيقضكا عمى أىمو، 

 خلُّٱ، كقكلو تعالى: ]217البقرة:[ َّىل مل يك ىك مك لك  اك يق

 جم يل ىل مل خل ٱُّ،]120:البقرة[ َّىم مم خم حم جم يل ىل مل
، فما ترؾ أعداء ]32التكبة:[ َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
مف كسيمة لضرب المسمميف في عقر دارىـ إال كاتبعكىا، فمف تحريض الظالميف اإلسبلـ 

إلسبلـ، كزرع كتيييج، ثـ إذكاء لنار العداكة في القمكب، إلى إشعاؿ جمر الغضب عمى أمة ا
كالعدك الغاشـ، حتى تتكحد الصفكؼ في العداء  أنيـ الخطر الداىـ،الخكؼ مف المسمميف ب

، تبيف لنا  نحكىـ، كتتكجو القكل المادية كالمعنكية بالكيد ليـ، لكف الصكرة الحية المتحركة اليـك
أصحابيـ أزان، كيدفعكنيـ دفعان، كيستخرجكف منيـ  كفى ؤيز  كيى  ،كيؼ يعمؿ أىؿ الكفر في صفكفيـ
لتشكية صكرة اإلسبلـ، حتى ينشأ  إذا بيـ يجكبكف اآلفاؽ،العكف كالتأييد المادم كالمعنكم، ف

 .(2)اإلسبلـالعداء في القمكب، كتتكجو القكل لحرب أمة 

 ٰر ٰذ يي ىيُّٱ: قاؿ تعالى: وجود روابط وثيقة يتناصر بيا أعداء الرسل -ثامنان 
 نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
كىذًلؾى جعمنا ل]112األنعاـ:[ َّ زت رت يب ؾ يا أكمؿ الرسؿ عدكان يعاديؾ، كما ، أم: كى

عىٍمنا ًلكيؿٍّ نىًبيٍّ مف األنبياء الماضيف عىديكًّا كذلؾ يعادييـ كيخاصميـ، كيريد مقتيـ كىبلكيـ،  جى
كران كتغريران "أم:   َّنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ بحيث أباطيمو كأراجيفو غيري

، فأعداء الرسؿ أعداء (3)"لضعفاء األناـ، حتى ييقدمكىـ عمى مخاصمة األنبياء كمعاداتيـ
يتناصركف، كيصبحكف صفان كاحدان عندما يكاجيكف اإلسبلـ عمى الرغـ مف الظالمكف اإلسبلـ 

الخبلؼ كالعداكة فيما بينيـ، فالييكد كالنصارل عمى مرٍّ العصكر بينيـ مف العداكة كالبغضاء 
                                                           

 مكقع إسبلـ كيب. ،المخدرات كالمسكرات آفة العصرالرحمف.  السديس، عبدانظر  -1

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28147 
التيييج كالتحريض ضد المسمميف: دركس صكتية قاـ بتفريغيا أحمد.  بف عمر بف عمي، بادحدحانظر  - 2
  ممكتبة اإلسبلمية.ل

الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ  عمكاف. بالشيخ كيعرؼ محمكد بف اهلل النخجكاني، نعمة -3
 (.1/230)ـ. 1999-ق1419، دار ركابي . مصر: 1ج(. ط2، )القرآنية كالحكـ الفرقانية
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يككنكف حزبان كاحدان، كيدان كالخبلؼ كالصراع  ما اهلل بو عميـ، كلكف عند محاربة اإلسبلـ كأىمو 
ركف ]51المائدة: [ َّخن حن  جنُّٱٱكاحدة، قاؿ تعالى: ضد اإلسبلـ كؿ ما يممككف ، ييسخٍّ

ليس جديدان كما  كأىمو، إفَّ تكالب الييكد كالنصارل كغيرىـ مف الطكائؼ عمى اإلسبلـ كالمسمميف
ان، كأسمحة جديدة، إنيا حرب نتصكر، غير أنو اتخذ شكبلن جديدان، كأسمكبان جديدان، كبعدان جديد

تشكه الحؽ كتمبسو لبكس الباطؿ، كتزخرؼ الباطؿ كتٌجممو، كتمبٍّسو لبكس الحؽ، لذلؾ نجد اليـك 
حمبلت إعبلمية ىائمة تيشف اليكـ لزعزعة عقائد المسمميف، كتشكيكيـ بدينيـ، فاليـك ييطمؽ عمى 

....كغير ذلؾ مف العبارات التي كؿ مف تمسؾ بدينو أصكلي، أك متشدد، أك متطرؼ، أك إرىابي
 .(1)اإلعبلـ العالمية كالعربية، يمبٍّسكف بيا عمى الناس الحؽ بالباطؿتتناقميا كسائؿ 

 صفكؼ بيا يخترقكف كسيمة مفالظالمكف  اإلسبلـ أعداء ؾكلـ يقؼ األمر عند ذلؾ، فما تر 
 المناىج تمؾ بحتأص حتى، التعميمية لممناىج تغريب مف، كاستخدمكىا إال المسمـ الشباب
ثارة، كالتخريب لميدـ كسائؿ  امك ، التمفزة شاشات ممئت التي الغناء كمسابقات، كالجنس لمغريزة كا 

 تيقف لقد، كىكيتو، كعقيدتو، دينو مف المسمـ سمخ إال ليا ىدؼ ال التي كالمسمسبلت فبلـألا
 كىك أال خرآ طريؽ إلى فمجأكا ؛الشعكب استعباد في تجدم لف العسكرية القكة أف االستعمار

 بيف الصراع مياديف أخطر مف الكممة أف عمى يؤكد كىذا، كمةمالمس باألفكار العقكؿ غزك
 ذلؾ ،عجيب كسحر، كبير تأثير ليا الباطؿ كممة أف باإلضافة، كأعدائيـ الحؽ كدعاة األنبياء

 قاؿ شياءاأل بتمؾ ينخدعكف كالذيف، رنانة ككممات، طنانة بعبارات كيزخرفكنيا يزينكنيا أىميا أف
 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ: فييـ تعالى اهلل

 عقكالن  صادفت إذا إال تنتشر كال تركج ال اليدامة األفكارإذف ىذه ، ]113:االنعاـ[ َّ ىق
 أف التكحيد راية كحممة اإلسبلـ دعاة عمى يجب لذلؾ، ميزكمة كنفكسان ، مضطربة كقمكبان ، خاكية
، كمقركءة كمسمكعة مرئية أشكاليا بكافة عبلـاإل كأجيزة، كأكقاتيـ، كأمكاليـ، جيكدىـ ييٌسخركا
 كلك أيكميا تؤتي الطيبة فالكممة، كاألخبلؽ كالقيـ الفضيمة كنشر، عنو كالدفاع الحؽ إلى لمدعكة
 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خفُّٱ :تعالى قاؿ، حيف بعد
 حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

                                                           

 مكقع صيد الفكائد.. الصراع بيف الحؽ كالباطؿفيد.  العكدة، سممافانظر  -1
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ٰذ ، كميداف محفؿ كؿ في تقاؿ أف كالبد، الخبيثة الكممة تقارع الطيبة فالكممة، ]14:إبراىيـ[ َّ
 . فعميا الطيبة الكممة ىذه تفعؿ حتى كسيمة كبكؿ

، بيف كالباطؿ الحؽ بيف الصراع مظاىر أبرز مف إفمجادلة الذين كفروا بالباطل:  -تاسعاً 
 مئ زئُّٱ، يقكؿ اهلل عز كجؿ: كالمناظرة، كالجدؿ مة،بالكم الصراعي  الصالحيف كالظالميف،
 ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ

، أخبر اهلل سبحانو كتعالى أف أىؿ الكفار يجادلكف ]56الكيؼ: [ َّ مث زث رث يت
ليضعفكا الحؽ الذم جاءت بو الرسؿ، كليس ذلؾ بحاصؿ ليـ، كاتخذكا الحجج  ،بالباطؿ

لرسؿ، كما أنذركىـ كخكفكىـ بو مف العذاب سخريان، كىذا كالبراىيف، كالمعجزات التي بعث بيا ا
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّ: كقاؿ تعالى أيضان . (1)أشد التكذيب
 ممرن  ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك  يق ىق يف ىف
 يدفع ، أم: ما]5-4غافر: [ َّ ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن
 كحججو اهلل آليات دكفالجاح كفركا، الذيف إال البرىاف كظيكر البياف بعد فيو كيجادؿ الحؽ

فبل يغيرؾ ما ىـ فيو مف نعيـ الدنيا كزينتيا، إنما ىك متاع الظالمكف ألنفسيـ كلغيرىـ،  كبراىينو،
بأف لو أسكة حسنة  لنبيو محمد  مسميان  قميؿ ثـ مأكاىـ النار كبئس المصير. ثـ يقكؿ اهلل 

ا عمى قتميـ بكؿ ممكف، كجادلكا لمف سمؼ مف األنبياء، فإنو قد كذبيـ أمميـ كخالفكىـ، كحرصك 
بالمرصاد، يفضحيـ، كيفند شبييـ، قاؿ  . كلكف اهلل ليؤالء(2)بالشبو ليردكا الحؽ الكاضح الجمي

  َّمن خن حن يمجن ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱتعالى: 

 في شؾٌ  قمكبيـ في الذيفالظالمكف  المنافقكف ىؤالء أحسب: ذكره يقكؿ تعالى ،]30محمد:[ 
 مف قمكبيـ في ما اهلل ييخرج لف أف ،الحؽٌ  معرفة في حيارل فيـ ينيـ،يق في كضعؼ دينيـ،

 نشاء كلك دينيـ، في كحيرتيـ نفاقيـ، يعرفكا حتى كيظيره، ليـ فيبديو المؤمنيف، عمى األضغاف
 فحكل في منيـ الظاىرة النفاؽ بعبلمات تعرفيـ، فمتعرفيـ حتى المنافقيف ىؤالء لعٌرفناؾ محمد يا

 .(3)فعاليـأ كظاىر كبلميـ

                                                           

 (.5/172القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير، انظر  -1
 .(7/129المرجع السابؽ، )انظر  -2
 (.22/184) ، جامع البيافانظر الطبرم -3
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يبدأ أكالن بالكممة، ثـ ينتقؿ  ، بيف الصالحيف كالظالميف،إف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ 
بعد ذلؾ إلى مياديف أخرل، يبدأ بالمدافعة كالمجاىدة الفكرية، كالدعكية، كالعقدية، كيصؿ إلى 

ككضكحو  مياديف الحرب كالقتاؿ، كميما عبل الباطؿ كظير، فإنو حتمان سيزكؿ أماـ قكة الحؽ
   .(1)كنكره، لذلؾ قاؿ العارفكف: دكلة الباطؿ ساعة، كدكلة الحؽ إلى قياـ الساعة

  
 
 
 

  

                                                           

 ىػ.1430-10-27انظر المدافعة كالتكسط بيف الحؽ كالباطؿ، ممتقى الخطباء،  -1

http://vb.khutabaa.com/showthread.php?  

http://vb.khutabaa.com/showthread.php?t=291#.V1ksFtJ97IU
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 المطمب الرابع
 الصراع بين الصالحين والظالمينآثار 

 إزالة ييريد فالصالح كاحتداـ، كصراع كتضاد، مقابمة الصالحيف بالظالميف عبلقة عبلقة 
 .المشركعة غير كمكاسبو مصالحو عف فاعكالد لمبقاء يتشٌبث كالظالـ  الظمـ،

أعمى  مف تبدأ متجذٍّرة، اجتماعية منظكمة ىك بؿ محدكدة، فردٌية ظاىرة ليس كالظمـ
 كالسمطة القٌكة بيدىـ كىؤالء المنتفعيف، مف اآلالؼ كفييا المجتمع، مرافؽ سائر إلى سمطة كتمتد

 دعكات عمى كلمقضاء الناقد رالحي  الصكت إلسكات يستعممكنيا التي كالفتؾ الكبت كأدكات
ذا  فإٌنيـ كمصالحيـ، عركشيـ يييدٍّد بالخطر كأحس الظالمكف المكاجية اشتٌدت ما اإلصبلح، كا 

 مف القتؿ أليس.. كتيجير كقمع كتشريد، قتؿ مف الظمـ، أنكاع أبشع استعماؿ في يتكانكف ال
 شيكعان؟ صكره أكثر مف الظمـ كأليس البغي؟ عناكيف أبرز
 اهلل عباد كبيف جية، مف كالكافريف كالفاسديف الظالميف بيف أبديان  صراعان : التاريخ عبر دنج كىكذا

 أدى ذلك إلى ظيور آثار ليذا الصراع منيا: ،(1)أخرل جية مف كالميصمحيف الصالحيف
ـي مً " :قاؿ رسكؿ اهلل : التكالب عمى األمة اإلسالمية -1 ـي اأٍليمى مىٍيكي ٍف كيؿٍّ ييكًشؾي أىٍف تىدىاعىى عى

: "أىنٍ  ؟ قىاؿى ًئذو مىى قىٍصعىًتيىا" قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىًمٍف ًقمَّةو ًبنىا يىٍكمى ا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي عى ًئذو أيفيؽو كىمى تيـٍ يىٍكمى
ـٍ  كي لىًكٍف تىكيكنيكفى غيثىاءن كىغيثىاًء السٍَّيًؿ، تيٍنتىزىعي اٍلمىيىابىةي ًمٍف قيميكًب عىديكٍّ ، كى ـي كىًثيره يىٍجعىؿي ًفي قيميكًبكي ، كى

ٍكًت" كىرىاًىيىةي اٍلمى يىاًة كى : "حيب  اٍلحى ؟ قىاؿى مىا اٍلكىٍىفي ". قيٍمنىا: كى اٍلكىٍىفى
مـ يدخر أعداء اإلسبلـ مف ف، (2)

ما لـ يبمغكه في أم  الظالميف كسيمة لمكيد لئلسبلـ كالمسمميف إال كسمككىا، فقد بمغ دعاةي الباطؿ
فمف ذلؾ جمع ، الصالحيف الحؽكا مف الكسائؿ ما يفطٍّر قمكب أىؿ عصر مضى، كاستخدم

، قاؿ ىزيمة األمة  المسممة عسكريان، كاقتصاديان، كفكريان، كنفسيان، كعمميان  األمكاؿ كانفاقيا في
 :ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئُّٱ 
كفي ىذا الكقت ، ]36األنفاؿ: [ َّيف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت

ي لكنان قذران مف ألكاف اإلرىاب الفكرم، بكصـ اإلسبلـ كالمسمميف يمارس اإلعبلـ الغرب
إلى  ،، كالجمكد كالتخمؼ كالرجعيةكالظمـ باألصكلية، كاإلرىاب كالتطرؼ، كالكحشية كالبربرية

                                                           

ـ. مكقع الببلغ: 10/6/2012سنة الصراع بيف اإلصبلح كالفساد. مقاؿ بتاريخ:  انظر األميف، إحساف. -1
http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=270 

، سميماف 22397: رقـ الحديث 37/82ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد، مسند األنصار، مف حديث ثكباف،  -2
: رقـ الحديث 4/111بف األشعث، سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب في تداعي األمـ عمى اإلسبلـ، 

 : حديث صحيح.956، قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة لصحيحة 4297

http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=270
http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=270
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لتييئة الرأم العالمي لضرب المسمميف في عقر دارىـ، كما آخر ىذه التيـ المعمبة الجاىزة، 
كما يحدث في فمسطيف كبكرما،  البكسنو العراؽ كالسكداف، كمجازرك  كالشيشاف ضرب أفغانستاف

  .إال دليؿ عمى ذلؾ الحقد الدفيفكسكريا كمعظـ الدكؿ العربية 

بعد فشؿ الغزك العسكرم لببلد المسمميف، استخدـ : تفكيك البنية الجتماعية لممسممين -2
فمقد حرص العدك  إنو الغزك الفكرم، أعداء األمة غزكان أخر أشد فتكان باألمة، كأعظـ خطران، أال

عمى تمزيؽ النسيج االجتماعي لممسمميف مف خبلؿ الكلكج إلى األسرة المسممة كتمزيقيا مف 
كانصب التركيز عمى المرأة، فمـ تعد المرأة تخطيء، كتعصي ربيا، كتنحرؼ عف جادة , الداخؿ

كتتدارؾ , ، فتتكب كتستغفرالصكاب زمنان قد يطكؿ كيقصر، ثـ تعكد إلى جادة الصكاب كالحؽ
قيدة المرأة، ما فاتيا مف خيرات نتيجة عصيانيا لخالقيا، ال بؿ تعدل األمر ذلؾ إلى ضرب ع

, الشرع مف صيانة لشرفيا، كعفتيا، كمكانتيا كؿ ما جاء بو بأف تتحمؿ مف أكامر ربيا، كترفض
نة عف الحرية، كاالستقبلؿ، كنيا، الىثةن كراء دعكات طناكل تقميد المرأة الغربية في كؿ شئبدع

مقت ألجميا أال كىي إنشاء البيت المسمـ،  كالسعادة، فتخمت عف المسؤكلية العظمى التي خي
قامة مجتمع يتمتع بالقكة، كالتماسؾ، كالصبلبة، فاستطاعت يد  عداد الشباب المخمص، كا  كا 

ة في كؿ ميداف الباطؿ أف تخرجيا مف بيتيا بكؿ الكسائؿ كالطرؽ، فجعمكا منيا سمعة رخيص
كمحفؿ، فمـ تعد تأبو بأم شيء، فتفككت األسرة، كضاع األكالد بضياعيا، كانيارت األمة بعد 
قكة، كذيلت بعد عز، فاستطاعكا أف يضربكا النسيج األكؿ، كالبنية التحتية في المجتمع، أال كىي 

  األسرة فمزقكا المجتمع بأسره.
خراج المرأة مف بتفكيؾ األسرة، كا  الظممة داء الديف أع لـ يكتؼ: تأجيج العداوات والعصبيات -3

ذكاء الفتف ،بيتيا، بؿ امتد خطرىـ إلى أف أججكا نيراف الجاىمية كالعصبية األكلى  في الطائفية كا 
، الصحيحة المسمميف عقيدة لضرب" تسد فرؽ" قاعدة بذلؾ متبعيف، العربك  المسمميف ببلد

، اإلسبلـ إلى االنتماء تدَّعي جديدة فرقان  فأحدثكا، ؤكفيشا كما اإلسبلمي العالـ يمزقكف فأخذكا
 اإلسبلـ حاربكا نفسو الكقت كفي، بدينو المسمـ ليشكككا، كالخرافات الضبلالت عمى تعتمد كطرقان 

 يسيؿ كاقعان  ليخمقكا، الصفات كأقبح بأبشع كنعتكىـ، كصكرتيـ صكرتو كشكىكا، كديعاتو الحقيقي
 قدـ مكطئ إيجاد عمييـ يسيؿ ككاقعان  أرادكا، كمما تفجيره عمييـ يؿيس ككاقعان  بزمامو، اإلمساؾ

  .كجميميا دقيقيا المسمميف ببلد شؤكف في لمتدخؿ كنافذة فيو، ليـ
 ؿ في عبله سمى عبادهجفيك سبحانو  ،كرفضياالعصبيات إف اإلسبلـ حذر مف ىذه      

مجحجُّٱ: فقاؿ  تسمية كاحدة رقة بيف ، كاعتبر كؿ تف]78:الحج[ َّجح
، كىك مف باب ان مرفكض ان قبيح المسمميف عمى أساس المذىب أك الفرقة أك البمد أك العرؽ، فعبلن 
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 بىاؿي  فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: "مىامنيا  ،رسكؿ اهلل ة كالجاىمية المنتنة التي حذرنا العصبي
اًىًميًَّة؟ دىعيكىىا، دىٍعكىل ٍنًتنىةه" فىًإنَّيىا اٍلجى مي

اهلل عز كجؿ أمرنا لمخركج مف كؿ ذلؾ ، كما أف (1)
: باالعتصاـ بالكتاب كالسنة، كاالجتماع عمى كممة الحؽ، كنبذ كؿ فرقة كاختبلؼ، فقاؿ 

 .]103 آؿ عمراف:[ َّنئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ

يماف كبير، كتمسؾ فتف ن: الفت -4 كثيرة تمكج كمكج البحر، يحتاج المسمـ إلى كعي، كعمـ، كا 
، قاؿ تعالى: ضبلتيا التي تصيب األفراد كالمجتمعاتشركرىا كمي  عصـ مفبحبؿ اهلل كي يي 

  َّ مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حفُّٱ

أم: اختباران  فتنة"يحذر اهلل تعالى عباده المؤمنيف  :رحمو اهلل ابف كثير، قاؿ ]25األنفاؿ:[
يعميما،  كمحنة، يعـ بيا المسيء كغيره، ال يخص بيا أىؿ المعاصي كال مف باشر بالذنب، بؿ

 .(2)حيث لـ تدفع كترفع"
الصالحيف  كالصراع بيف الحؽ كالباطؿ مظنة كجكد الخبلؼ كالشقاؽ كاالفتراؽ بيف الناس     

رحمو اهلل: "كحاصؿ معنى الفتنة  (3)رميو كثير مف الفتف، قاؿ ابف عاشك مما يترتب ع ،كالظالميف
 .(4)"الحذر في نفكس الناسيرجع إلى اضطراب اآلراء، كاختبلؼ السير، كحمكؿ الخكؼ ك 

اعتزالو كالنكء عنو  كليس كؿ اختبلؼ كفرقة كنزاع بيف الناس يقاؿ عنو فتنة يجب
يا ىي بؿ الفتنة التي يجب اعتزاليا كالبعد عن خاصة في صراع الحؽ كالباطؿ، ؛كالفرار منو

رحمو (5)رمر، حتى ال يعرؼ فييا المحؽ مف المبطؿ، قاؿ ابف حجالفتنة التي يختمط فييا األ
                                                           

مىٍيًيـٍ  سىكىاءه ، كتاب تفسير القرآف، باب قكلو تعالى صحيح البخارمالبخارم:  -1  تىٍستىٍغًفٍر  لىـٍ  أىـٍ  لىييـٍ  أىٍستىٍغفىٍرتى  عى
، ـٍ ، المَّوي  يىٍغًفرى  لىفٍ  لىيي ـٍ . مسمـ: 4905رقـ الحديث : 6/154، 6: المنافقكف الفىاًسًقيفى  القىٍكـى  يىٍيًدم الى  المَّوى  ًإفَّ  لىيي

 .2584: رقـ الحديث 4/1998مظمكمان،  أك ظالمان  األخ نصر صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب
  (.4/32القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير،  -2
ىػ، 1296ابف عاشكر: ىك العبلمة المفسر محمد الطَّاىر بف محمد بف محمد الطاىر، كلد في تكنس سنة -3

برز في عدد مف العمـك كنبغ فييا، كعمـ الشريعة كالمغة كاألدب، ككاف متقنا لم غة الفرنسية، كعضكاى مراسىبلن في 
دارية بارزة كالتدريس، كالقضاء ، كاإلفتاء ، كتـ مجمع المغة العر  بية في دمشؽ كالقاىرة، تكلى مناصب عممية كا 

  . تعيينو شيخان لجامع الزيتكنة، ألؼ عشرات الكتب في التفسير، كالحديث، كاألصكؿ، كالمغة، كغيرىا مف العمـك
 صالح المنجد،  مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب.

 السديد المعنى تحرير) كالتنكير التحرير. التكنسي الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد، عاشكر ابف  -4
 ـ1984 -ق1405(. ط. د. )التكنسية الدار: تكنس(. ج30(، )المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير

(9/316.) 
العسقبلني  ابف حجر: ىك أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف عمي بف أحمد الشياب أبك الفضؿ الكناني -5

القاىرم الشافعي المعركؼ بابف حجر كىك لقب لبعض آبائو الحافظ الكبير الشيير اإلماـ المنفرد بمعرفة 
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ما ينشأ عف االختبلؼ في طمب الممؾ، حيث ال يعمـ المحؽ مف  :اهلل: "كالمراد بالفتنة
. أما اذا ظير الحؽ كعيرؼ الجانب الذم معو الحؽ كالجانب الذم يتمسؾ بالباطؿ، (1)المبطؿ"
بؿ صراع بيف الحؽ كالباطؿ، كلك اعتزؿ الناس كؿ صراع بدعكل أنو فتنة لما  ؛فتنة لـ تصبح

بلؼ يقع اختؿ كب في الكاجكاف  لك: "قكلو رحمو اهلل(2)الطبرمعف ك زىؽ باطؿ، يـ حؽ كال أي قأي 
كـ، منواليرب  المسمميفبيف  ؿ، كلكجد باطؿ أيبطيـ حد، كال أيقكؼ، لما السيؿ، ككسر المناز  بمزي
 بأفيـ، الحر كاب المحرَّمات، مف أخذ األمكاؿ، كسفؾ الدَّماء، كسبي ارتًإلى  كؽ سبيبلن الفسأىؿ 

ييا، كىذا فتاؿ القفتنة، كقد نييينا عف  ىذهكا: يقكلأف بـ، نيعييـ أيدكف المسمميكيؼ ك ـ، يحاربكى
 .(4)(3)م الس فياء"أيدً عمى  باألخذ لؤلمرؼ ميخال
قاؿ تعالى في كتابو العزيز:  :وطيشان الباطل وزوالو ثبات الحق ورسوخو وانتصاره -5
 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثُّٱ

يقارف اهلل عز كجؿ بيف ، ]109التكبة:[ َّزي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام
مف يؤسس دينو عمى قاعدة قكية محكمة كىي الحؽ، الذم ىك تقكل اهلل كرضكانو، كبيف مف 

قاعدة ىي مف أضعؼ القكاعد، كأقميا بقاءن، كىك الباطؿ، ىؿ يستكياف؟؟؟  ىعمدينو يؤسس 
فما لبث إال هلل كجنتو، كالثاني أكصمو بنيانو إلى طرؼ جينـ، رضى ا إلىبنيانو أكصمو فاألكؿ 

 منو عمى حقيقة الباطؿ ككنو أمره. ، كال أبمغ مف ىذا المثاؿ كأدؿَّ (5)في قعرىاسقط أف 

                                                                                                                                                                     

الحديث كعممو في األزمنة المتأخرة. الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل. البدر الطالع بمحاسف مف 
 . )د. ت(.ج(. بيركت: دار المعرفة. )د. ط(2بعد القرف السابع، )

 (. 31/13ابف حجر، فتح البارم ) -1
الطبرم: ىك محمد بف جرير بف يزيد بف كثير اإلماـ، العمـ، المجتيد، عالـ العصر، أبك جعفر الطبرم،  -2

صاحب التصانيؼ البديعة، مف أىؿ آمؿ طبرستاف. كلد سنة أربع كعشريف كمائتيف، كطمب العمـ بعد األربعيف 
، كلقي نببلء الرجاؿ، ككاف مف أفراد الدىر عمما، كذكاء، ككثرة تصانيؼ. سير أعبلـ كمائتيف كأكثر الترحاؿ

 (.14/267النببلء )
 (.32/121المرجع السابؽ، ) -3
. أكتكبر 315انظر الشريؼ، محمد بف شاكر. الفتف في صراع الحؽ كالباطؿ. مجمة البياف. العدد  -4

  http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=3106ـ، 2013
 (.16/149انظر الرازم، مفاتح الغيب ) -5

http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=3106
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يقكؿ صاحب الظبلؿ: "ليطمئف دعاة الحؽ عمى مصير دعكتيـ، في مكاجية دعكات 
البناة عمى الكيد  كاف التقكل كمما كاجيالكيد كالكفر كالنفاؽ! كليطمئف البناة عمى أساس م

 .(1)كالضرار!"
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثُّٱ :في قكلو تعالى قاؿ صاحب المنار

المراد بالمثؿ ىنا بياف ثبات " ،]109التكبة:[ َّ... يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق
 كدكامو، كسعادة أىمو بو، كذكره بأثره كثمرتو في عمؿ أىمو، ،الحؽ الذم ىك ديف اإلسبلـ كقكتو

كجماعيا التقكل، كبجزائيـ عميو كأعبله رضكاف اهلل تعالى، كبياف ضعؼ الباطؿ كاضمحبللو، 
 .(2)كسرعة انقطاع آمالو" ،كقرب زكالو، كخيبة صاحبو ،ككىيو

ف الباطؿ  إف الحؽ ثابت، راسخ، كاضح، كأىمو في نعيـ، كاستقرار، كسكينة، كاطمئناف. كا 
 جض مصُّٱاستقرار، كأىمو مضمحمكف، قاؿ تعالى: خبيث، مقطكع الجذكر، ال ثبات لو، كال 

 جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض
 .]18إبراىيـ:[ َّخل حل جل مك خكلك حك

 أحيانان؟ كلكف يبقى سؤاؿ، لماذا يتفكؽ أىؿ الباطؿ عمى أىؿ الحؽ
يعمك كال ييعمى عميو، كىك الديف الكامؿ، الذم إف الحؽ ىك اإلسبلـ، كأنو ديف اهلل، 

ثمى، كلكف المشكمة تكمف في أىؿ اإلسبلـ، في ضعؼ تمسكيـ بدينيـ، كزىدىـ في كالشريعة المي 
ف ظير الباطؿ عمى الحؽ . ، كحبيـ لمدنيا كالحرص عمييا، كالتنافس ألجميا(3)تعاليمو كشريعتو كا 

 كأىمو، كالزَّبد لمحؽ العاقبة كيبطمو، كيجعؿ سيمحقو، سبحانو اهلل في بعض األحياف كعبل فإف
 كلكنو طافيان، رابيان  كيبدك كينتفخ كيعمك يطفك كيضمحٌؿ، فالباطؿ الماء فيمقيو الماء، يعمك الذم
 يظؿ كالحؽ، فيو تماسؾ كال لو حقيقة ال مطركحان  جفاء يذىب أف يمبث ما ،ان خبث أك ان زبد دي ك يع

 في الباقي ىك مات، كلكنو أك ضاع أك غار أك انزكل قد بعضيـ يحسبو ساكنان، كربما ىادئان 
 كدكلة الحؽ إلى قياـ الساعة. ،، فإف دكلة الباطؿ ساعة(4)الناس ينفع المحيي، كالماء رض،األ

يا عمر! "أرسؿ إلى عمر رضي اهلل عنو، فقاؿ:  أبك بكر الٌصٌديؽ رضي اهلل عنو لما احتضر
إف كٌليت عمى الٌناس فاتؽ اهلل، كالـز الحؽ، فإنما ثقمت مكازيف مف ثقمت مكازينيـ يكـ القيامة 

                                                           

  (.3/1711سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) -1
 (.11/37)محمد رشيد رضا، تفسير المنار  -2
: ػ، مكقع المسمـى12/11/1430. لماذا تفكؽ أىؿ الباطؿ عمى أىؿ الحؽإبراىيـ. ، الفكزافانظر  -3

http://www.almoslim.net/node/119803 

 (.4/2054)في ظبلؿ القرآف سيد قطب، انظر  -4

http://www.almoslim.net/node/119803
http://www.almoslim.net/node/119803
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نما  باتباعيـ الحؽ في الدنيا كثقمو عمييـ، كحٌؽ لميزاف إذا كضع فيو الحٌؽ غدان أف يككف ثقيبلن، كا 
خفت مكازيف مف خفت يـك القيامة، باتباعيـ الباطؿ في الٌدنيا كخٌفتو عمييـ، كحٌؽ لميزاف كضع 

 .(1)"فيو الباطؿ أف يككف خفيؼ
ف كاف كحده، األحمؽ الحؽ ثقيؿ، كطبلبو قميؿ، كمف كاف عمى الحؽ فيك  جماعة كا 

يغضب مف الحؽ، كالعاقؿ يغضب مف الباطؿ. كمف ىمؾ في دكلة الباطؿ، أكثر ممف حيي 
ف قميؿ الباطؿ ككثيره ىمكة ف لزكـ الحؽ نجاة، كا   .(2)بالباطؿ. كا 

 

 

 

                                                           

 كأنس المجالس بيجة. النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك، القرطبي -1
 .128ص (.ت. د(. )ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )المجالس

 ، نفس الصفحة.السابؽالمرجع انظر  -2



 
 

 المبحث الثالث
م يماستدراجالظالمين و  ةفتنسنة اهلل في   الءىموا 

 المطمب األول
 واصطالحاً  لغة ةالفتنتعريف 

 تعريف الفتنة:

 الفتنة في المغة: أوًل: 
فىتىٍنتي . فىٍتننا أىٍفًتفي  ، يقاؿ: فىتىٍنتي كاالمتحاف االبتبلء :الفتنة معنى في العرب كبلـ جماع       كى
ٍنتيوي  ًإذىا ًبالنَّاًر، الذَّىىبى    هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّقاؿ تعالى: . (1)اٍمتىحى
ال "، كقاؿ ابف أبي حاتـ: (2)"ال يبتمكف" الى ييٍفتىنيكفى ىد: قاؿ مجا .]2العنكبكت: [ َّجب
 .(3)"يختبركف

 كالفتنة المحنة، كالفتنة االختبار، "الفتنة: معاني الفتنة بقكلو (4)األعرابي كلقد لخص ابف      
 .(5)ار"بالن اإلحراؽ كالفتنة باآلراء، الناس اختبلؼ كالفتنة الكفر، كالفتنة األكالد، كالفتنة الماؿ،
 :الكريم القرآن في الفتنةثانيًا: 
 :معاف عدة عمى جاءت الفتنة في القرآف الكريـ     

، قاؿ مجاىد: ]193البقرة: [ َّرب يئ ىئ نئ مئُّٱٱ: قاؿ تعالى:الشرك والكفر -1

 حم جم يل ىل مل خلُّٱٱكقاؿ تعالى أيضان: .(6)"قاتمكىـ حتى ال يككف شرؾ"

                                                           

. 1ج(. تحقيؽ: محمد عكض مرعب. ط8انظر اليركم، محمد بف أحمد بف األزىرم. تيذيب المغة، ) -1
 مقاييس المغةابف فارس، . كانظر (4/211) .ـ2001 -ق1421، العربي التراث إحياء داربيركت: 

(4/472.)  
 (. 1/534ير مجاىد )مجاىد، تفس -2
 (. 9/3032ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -3
ابف األعرابي: ىك أحمد بف محمد بف زياد بف بشر، اإلماـ، المحدث القدكة الصدكؽ الحافظ، شيخ اإلسبلـ،  -4

قـك نزيؿ مكة، كشيخ الحـر ،كقد كاف ابف األعرابي مف عمماء الصكفية، فتراه ال يقبؿ شيئا مف اصطبلحات ال
إال بحجة، تكفي بمكة في شير ذم القعدة سنة أربعيف كثبلث مائة، كلو أربع كتسعكف سنة كأشير. سير أعبلـ 

 (.410 - 407/ 15النببلء )
 (.13/317ابف منظكر، لساف العرب ) -5
 (.1/223مجاىد، تفسير مجاىد ) - 6
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إف ما "ف كثير في تفسير ىذه اآلية: قاؿ اب، ]191البقرة:[ َّخنحن جن يم  ىم ممخم
 .(1)"مف القتؿ كأطـ كأعظـ كأشد يشتممكف عميو مف الكفر كالشرؾ كالصد عف سبيؿ اهلل أبمغ

 َّجعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خصُّٱ: قاؿ تعالى: الصد والرد عن سبيل اهلل -2
 .(2)يصدكؾ كيردكؾ"قاؿ القرطبي: "، ]49المائدة:[

  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱالى: : قاؿ تعالبتالء والختبار -3

 ابتبلء كال ،أيحسب الناس أف نتركيـ بغير اختبار"، قاؿ ابف جرير الطبرم: ]2:العنكبكت[ 
 .(3)"امتحاف

 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحُّٱ: : كما في قكلو تعالىالعذاب -4
، فتنكا : أم ]110النحؿ:[ َّجع مظ حط مض خض حض جض  مص

 .(4)عذبكا

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خمُّٱتعالى: : قاؿ الخوف من القتل -5
 معنى ألف فتنة القتؿ سمي" .]101النساء:[ َّمت هب مب هئ مئ هي ميخي حي

 أم، [83: يكنس [ َّيث ىث نث مث زث رث  يتُّتعالى:  قاؿ كما االختبار
 أف المسافريف لجميع عامان  ذلؾ صار ثـ الخكؼ، عند الصبلة قصر أباح قد تعالى فاهلل. يقتميـ

 .(5)"يخافكا لـ أك خافكا الصبلة مف يقصركا

 اك  يق ىقُّٱ: كما في قكلو تعالى في حؽ المنافقيف الوقوع في المعاصي والنفاق -6
، قاؿ البغكم: "أىمكتمكىا بالنفاؽ كالكفر ]14:الحديد[ َّيك ىك مك لك

 .(6)كاستعممتمكىا في المعاصي كالشيكات"

 

                                                           

 .(1/252، تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير -1
 (.6/213القرآف ) حكاـأل ، الجامعالقرطبي -2
 (. 19/7) ، جامع البيافالطبرم -3
 (.2/294انظر السمرقندم، بحر العمـك ) -4
 (.1/332)المرجع السابؽ  -5
 (.8/36) القرآفالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير  -6
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 الفتنة عنىم فإف ،]41المائدة: [ َّجض مص خص حصُّٱ: تعالى قكلو في كما: اإلضالل -7
 .(1)اإلضبلؿ ىنا

، أم: ]101 النساء:[ َّخي حي جي ٰه  مه جهُّٱ: تعالى قكلو كمنو: واألسر القتل -8
 .(2)أك يأسركف ،نتـ في صبلتكـ ساجدكف فيقتمكف، كأخشيتـ أف يحمؿ عميكـ الكفار

 مخ  جخ مح جح ُّٱ: تعالى قكلو في كما: وكممتيم قموبيم اجتماع وعدم الناس اختالف -9

 الخبلؼ يكقعكا"أم: ، ]47ة: التكب[ َّ مص  خص حص مس خس حس جس
 .(3)"مغزاكـ في نياتكـ كيفسدكا ،بينكـ فيما

ضالل الناسلشبيات و اإلقاء فتنة  -10   جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱقاؿ تعالى: : ا 
 ، قاؿ محمد بف إسحاؽ:]7 آؿ عمراف:[ َّ هت مت خت جتحت هب مب خب حب

كما ابتبلىـ في  ،فييف العباد "متشابيات في الصدؽ ليف تصريؼ كتحريؼ كتأكيؿ، ابتمى اهلل
رٍَّففى عف الحؽ" ٍففى إلى الباطؿ كال ييحى (4)الحبلؿ كالحراـ، أال ييٍصرى

 

 ىه مهُّٱ: قاؿ تعالى حاكيان عنيـ: بحجج واىية  التقاعس عن نصرة رسول اهلل -11

سمعت رسكؿ عف ابف عباس قاؿ: . ]49التكبة: [ َّٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه
د   ا"يس: يقكؿ لجد بف قي اهلل  ، ٍبفى  جى ا قىٍيسو اىىدىةً  ًفي تىقيكؿي  مى  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  "اأٍلىٍصفىًر؟ بىًني ميجى
ؤه  ًإنٍّي المًَّو، اًحبي  اٍمري تىى ًنسىاءو، صى مى  فىأىٍنزىؿى  تىٍفًتنٍّي، كىالى  ًلي فىٍأذىفٍ  أىٍفتىًتٍف، اأٍلىٍصفىرً  بىًني ًنسىاءى  أىرىل كى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  ، فسقطكا في فتنة (5) َّٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهُّٱ كىجى

 .(6)أكبر مف فتنة النساء أال كىي فتنة النفاؽ

                                                           

 (.4/262) البحر المحيطحياف،  أبيانظر  -1
 (.9/123) البياف ، جامعانظر الطبرم -2
 (.2/277الكشاؼ ) الزمخشرم، -3
 (.2/594ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ ) -4
 : حديث صحيح.2988(. قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة 5/375الطبراني، المعجـ األكسط ) -5
(. كانظر النخجكاني، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية 8/158انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) -6

 (.1/307مـ القرآنية كالحكـ الفرقانية )المكضحة لمك
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 مي زي ري ٰىُّٱ: كما في قكلو تعالى: جاءت الفتنة بمعنى الجنون –12

 .(1)"الجنكف"أم:  َّني مي ُّٱ: ابف عباسقاؿ  .]5,6القمـ:[ َّ ني

 ىث نث مث زث رث  يت ىتُّٱٱقاؿ تعالى: :وجاءت بمعنى مرض القموب -13
 المنافقكف ىؤالء يرل ال"أك ، قاؿ الطبرم في تأكيؿ ىذه اآلية: ]126التكبة: [  َّيف ىف يث
 .(2)"مرتيف أك مرة عاـ كؿ في يختبرىـ اهلل أفَّ 

 َّ هل مل خل  حل جلُّٱ: تعالى قكلو في كما": (3)"العبرة والعظة"وجاءت بمعنى  -14
هلل عز كجؿ أف ال يظفر بيـ تياؿ سرائيؿ كابفي ىذه اآلية دعاء مف بني إ .]5:الممتحنة[

سرائيؿ ألنو عمى الحؽ، كمكسى كقكمو ط عمييـ، فيظف أنو سيمط عمى بني إفرعكف، كال يتسم
 . (4)عمى الباطؿ

قاؿ  ،]10البركج:[ َّىك مك لك  اك يقُّٱ: قاؿ تعالى: اإلحراق بالنارفتنة  -15
 .(5)"أحرقكا المؤمنيف كالمؤمنات"مجاىد: 

 خف  حف جفُّٱ: في قكلو تعالى: الناس بعضيم ببعضجاءت بمعنى فتنة  -16
 دار الدنيا إف قاؿ القرطبي: "أم، ]20الفرقاف:[ َّخك حك جك حقمق مف
 الناس جميع في العمكـ عمى لبعض فتنة العبيد بعض يجعؿ أف سبحانو فأراد كامتحاف، ببلء
 كمعنى. غنيلم فتنة الصابر كالفقير لمفقير، فتنة كالغني لممريض، فتنة فالصحيح ككافر، مؤمف
. منو يسخر كال يكاسيو أف عميو بالفقير، ممتحف فالغني بصاحبو، مختبر كاحد كؿ أف ىذا

 منيا كاحد كؿ يصبر كأف أعطاه، ما إال منو يأخذ كال. يحسده أال عميو بالغني، ممتحف كالفقير
 .(6)الحؽ" عمى

نما، فقط المعاني تمؾ عمى الفتنة معنى يقتصر كال       التي كالقرائف السياؽ مف ادالمر  ييعرؼ كا 
 .فيو ذكرت

                                                           

 (.8/190ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -1
 (.14/579الطبرم، جامع البياف ) -2
ـ، 2009 -ق1430. مصر: دار الفاركؽ، 1انظر رشاد، يكسؼ. اإلعجاز النبكم في الفتف كالمبلحـ. ط -3

 .17ص
 (.4/288انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -4
 (. 1/718) تفسير مجاىدمجاىد،  -5
 (.13/18) ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي -6
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 أحاديث نبوية لمتحذير من الفتن:
مف الفتف، ما ظير منيا كما بطف، كنيانا عف الخكض فييا، كحثنا عمى  حذرنا رسكؿ اهلل    

 تجنبيا كاعتزاليا، بؿ حتى دعانا إلى الفرار منيا. 
ٍيرى  يىكيكفى  أىفٍ  ييكًشؾي ": قاؿ رسكؿ اهلل  -1 ـه  الميٍسًمـً  مىاؿً  خى نى مىكىاًقعى  الًجبىاؿً  شىعىؼى  ًبيىا يىٍتبىعي  غى  كى

 أفضؿ يككف أف قريب كىك زماف سيأتي أنو  اهلل رسكؿ يخبرنا. (1)"الًفتىفً  ًمفى  ًبًديًنوً  يىًفر   القىٍطًر،
 أف مف خكفان  ييرب، األمطار سقكط كمكاضع، الجباؿ رؤكس في بيا ، يرعىغنـ المسمـ ماؿ
 .(2)الخائضيف مع الفساد في كيخكض، دينو في يفتف
نٍّبى  لىمىف السعيدى  إف: "قاؿ رسكؿ اهلل  -2 ، جي نٍّبى  لىمىف السعيدى  إفَّ  الًفتىفى ، جي  لىمىف السعيدى  إف الًفتىفى

نٍّبى  ، جي بىرى  ابتيًميى  كلىمىف الًفتىفى  .(3)"فكاىان  فىصى
: فقاؿ الحجاج، مف نمقى ما وإلي فشككنا مالؾ، بف أنس أتينا: قاؿ (4)عدم بف الزبير عف -3
كا،" مىٍيكيـٍ  يىٍأًتي الى  فىًإنَّوي  اٍصًبري تَّى ًمٍنوي، شىرٌّ  بىٍعدىهي  الًَّذم ًإالَّ  زىمىافه  عى " سمعتو مف نبيكـ  تىٍمقىٍكا حى ـٍ بَّكي رى

 

 قبمو، كاف مما أشر كىك إال زماف عميكـ يأتي ال :قاؿ أنو (6)مسركؽعف قاؿ ابف حجر: " .(5)
 يذىبكف، كفقياؤكـ عمماؤكـ كلكف عاـ، مف خيران  عامان  كال أمير، مف خيران  أميران  أعني ال إني أما
  .(7)كييدمكنو" اإلسبلـ فيثممكف ،برأييـ األمكر في يفتكف قكـ كيجيء خمفان، منيـ تجدكف ال ثـ

                                                           

 .19 رقـ الحديث: 1/13الفتف،  مف الفرار الديف ، كتاب اإليماف، باب مفصحيح البخارمالبخارم:  -1
قـ : ر 4/103الفتنة،  في البداكة مف فيو يرخص ما السجستاني: سنف أبي داكد، كتاب الفتف كالمبلحـ، باب

 .4267الحديث 
 السابؽ، تعميؽ مصطفى البغا عمى الحديث. رجعالمانظر  - 2
: رقـ 4/102السجستاني: سنف أبي داكد، كتاب الفتف كالمبلحـ، باب في النيي عف السعي في الفتنة،  -3

ج(.  2. الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي. المعجـ الكبير، )4263الحديث: 
حقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية سعد بف عبد اهلل الحميد، كخالد بف عبد الرحمف الجريسي ت
 .: حديث صحيح. 1975، قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة 598(: رقـ الحديث 20/252)
 الزبير بف عدم: ىك أبك عدم اليمداني اليامي، العبلمة، ثقة، ثبت، فاضبلن، صاحب سنة. مات سنة -4

 (.6/157إحدل كثبلثيف كمائة. انظر سير أعبلـ النببلء )
: رقـ الحديث: 9/49البخارم: صحيح البخارم، كتاب الفتف، باب ال يأتي زماف إال الذم بعده شر منو،  -5

7068. 
مسركؽ: ىك مسركؽ بف األجدع بف مالؾ الكادعي اليمداني، اإلماـ، القدكة، سيرؽ كىك صغير، ثـ كجد،  -6

 (.64-4/63كقان، كعداده في كبار التابعيف، كاف أفرس فارس باليمف. انظر سير أعبلـ النببلء )فسمي مسر 
 (.13/21ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) - 7
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افى ": يقكؿ ،فزعان  ليمة  اهلل رسكؿ استيقظ: قالت ، النبي زكج (1)سممة أـ أف -5  المًَّو، سيٍبحى
اذىا زىاًئًف، ًمفى  المَّوي  أىٍنزىؿى  مى اذىا الخى مى كىاًحبى  ييكًقظي  مىفٍ  الًفتىًف، ًمفى  أيٍنًزؿى  كى رىاتً  صى جي وي  ييًريدي  - الحي  أىٍزكىاجى
مٍّيفى  ًلكىيٍ  اًريىةو  الد ٍنيىا ًفي كىاًسيىةو  ريبَّ  - ييصى  .(2)"اآلًخرىةً  ًفي عى
 سىٍكأىل ًمفٍ  ًبالمَّوً  كاف يتعكذ مف الفتف قائبلن: "أىعيكذي  أف رسكؿ اهلل  (3)عف أنس بف مالؾ -6

 .(4)الًفتىًف"
 
 
 
 

  

                                                           

أـ سممة: ىي ىند بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك بف يقظة بف مرة المخزكمية،  -1
؛ كبنت عـ أبي جيؿ بف ىشاـ. ككانت مف أجمؿ النساء كأشرفيف نسبا"، بنت عـ خالد بف الكليد سيؼ اهلل

ككانت آخر مف مات مف أميات المؤمنيف. مف المياجرات األكؿ، ككانت تعد مف فقياء الصحابيات. انظر سير 
 (.202 -2/201أعبلـ النببلء )

 .7069المرجع السابؽ، حديث رقـ  -2
نضر بف ضمضـ األنصارم، اإلماـ، المفتي، المقرئ، المحدث، أنس بف مالؾ: ىك أنس بف مالؾ بف ال -3

كقرابتو مف النساء،  راكية اإلسبلـ، أبك حمزة األنصارم، الخزرجي، النجارم، المدني، خادـ رسكؿ اهلل 
 (.396-3/395كتمميذه، كتبعو، كآخر أصحابو مكتان. سير أعبلـ النببلء )

  . 7090رقـ الحديث: : 9/53ب التعكذ مف الفتف، ، كتاب الفتف، باصحيح البخارم: البخارم -4
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 المطمب الثاني
 الظالمين فتن أنواع

فقاؿ عز مف قائؿ:  سنة ككنية في حؽ الناس عامة، كفي أىؿ اإليماف خاصة،االبتبلء  إف     
 مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ
. كاالبتبلء درجات كأنكاع، فأشد الناس ]1,2بكت:العنك[ َّجح مج حج  مث هت

ف الفتف تككف لتمحيص أىؿ الحؽ عف أىؿ الباطؿ، كىي  ابتبلءن األنبياء، ثـ األمثؿ فاألمثؿ. كا 
كال عاصـ مف ىذه الفتف كميا إال فتف ميمكات ال تذر كراءىا شيئان، كفتف أقؿ شأنان،  منيا :أنكاع

 مف عصمو اهلل.

 ،الشيكات كفتنة ،الفتنتيف أعظـ كىي الشبيات فتنة: نكعاف الفتنة اهلل رحمو القيـ ابف قاؿ      
. إف فتنة الشبيات منشأىا الجيؿ، كقمة العمـ، كاتباع بإحداىما ينفرد كقد لمعبد، يجتمعاف كقد

فيذه ىي الطامة الكبرل كالمصيبة العظمى، كىؤالء قاؿ اهلل فييـ: اليكل، كالمقصد الفاسد، 
ىذه الفتنة إف ، ]23النجـ: [ َّجل مك لك خك حك  مقجك حق مف خف حف جف مغٱُّ

. ىذه باختبلؼ مراتب بدعيـ الظالميف مآليا إلى الكفر كالنفاؽ، كىي فتنة المنافقيف كأىؿ البدع
كيدخؿ فييا حب الماؿ كالنساء، كالحرص عمى الدنيا، . .(1)ي فتنة الشيكاتىىي الفتنة الثانية ك 

كا: "قاؿ النبي  ا ميكاكىأىمٍّ  فىأىٍبًشري ، مى ـٍ ا فىكىالمَّوً  يىسير كي ، أىٍخشىى الفىٍقرى  مى ـٍ مىٍيكي لىًكفٍ  عى مىٍيكيـٍ  أىٍخشىى كى  أىفٍ  عى
ـي  تيٍبسىطى  مىٍيكي ا الد ٍنيىا، عى مىى بيًسطىتٍ  كىمى ، كىافى  مىفٍ  عى ـٍ ا فىتىنىافىسيكىىا قىٍبمىكي ـٍ  تىنىافىسيكىىا، كىمى تيٍمًييىكي  كىمىا كى
" ـٍ أىٍليىٍتيي
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: فقاؿ الفئتيف ذكر بيف اهلل جمع كقد .(2)

 مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم  مم

 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه

 ،كاألكالد ،ىي التي جمعت األمكاؿ :الفئة األكلىف .]69:التكبة[ َّ ِّ ُّ َّ
ىي التي  :كالفئة الثانيةفطغت كظممت كأفسدت. مفتخرة بما عندىا مف حطاـ الدنيا كزخرفيا، 

فظممكا خالقيـ، ما ال يميؽ بجبللو كجمالو،  ، كتقكؿ في حؽ اهلل ي الباطؿ كالكذبتخكض ف
                                                           

 مصايد مف الميفاف إغاثة. الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد، الجكزية قيـ ابف انظر -1
(. ط. د. )المعارؼ مكتبة: الرياض، السعكدية العربية المممكة. الفقي حامد محمد: تحقيؽ(. ج2، )الشيطاف

 (. 2/166) (.ت.د)
 رقـ الحديث: 8/90فييا،  كالتنافس الدنيا زىرة مف يحذر ما ، كتاب الرقاؽ، بابصحيح البخارمرم: البخا -2

 .2961: رقـ الحديث 4/2273. مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقاؽ، 6425
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سؿ ربيـ، فابتعدكا فظممكا ري ، كتتيـ رسؿ اهلل كأنبياءه بما ال يميؽ مف األفعاؿ كسيء األخبلؽ
 فكبل الفريقيف خسركا في الدنيا كاآلخرة.كانحرفكا عف المنيج الذم شيرع ليـ فظممكا أنفسيـ، 

التي ذكرت عمى لساف رسكؿ اهلل  بأسمائيامييا كنس ،بعض الفتفكسنذكر في بحثنا ىذا      
.كما عبلقة الظالميف بيا ، 
إف ىذه الفتنة يتزعميا الظالمكف مف الخمؽ، طمعان في دنيا زائمة،  فتنة الفرقة والختالف: -1

 ًفٍتنىةه  سىتىكيكفي  : "ًإنَّيىارسكؿ اهلل قاؿ فقاؿ: (2)سممةمقاؿ دخمت عمى محمد بف (1)عف أبي بردة
فيٍرقىةه  ، كى ؼه دنا، ًبسىٍيًفؾى  فىٍأتً  كىذىًلؾى  كىافى  فىًإذىا كىاٍخًتبلى تَّى فىاٍضًرٍبوي  أيحي ، ًفي اٍجًمٍس  ثيَـّ  يىٍنقىًطعى، حى  بىٍيًتؾى
تَّى اًطئىةه، يىده  تىٍأًتيىؾى  حى ًنيَّةه  أىكٍ  خى قىعىتٍ  فىقىدٍ  .قىاًضيىةه" مى فىعىٍمتي  كى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  امى  كى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى كى
أنو ستككف فتف، كفرقة، كاختبلؼ، كتنازع، كشحناء عمى أمكر الدنيا  . يخبرنا النبي (3)

كزخرفيا، كىذا االختبلؼ كىذه الفرقة ال تصب في مصمحة الديف، لذلؾ يأمرنا رسكؿ اهلل أف 
ف أكبر مثاؿ  مظمكميف، أك يأتي المكت بقضاء كقدر. انمـز بيكتنا، كنعتزؿ الفتف، كلك قيتمن كا 

 آخر في أقكاـ خركج عف رسكؿ اهلل  أخبرنا عمى ىذا النكع مف الفتف ىي: فتنة الخكارج فقد
 كيجيدكف العمـ، ىؤالء يدعي إذ ،كاختبلفيا اإلسبلمية األمة فرقة في كبير دكر ليـ الزماف،
قامة حدكده ،هللا كتاب إلى كيدعكف العبادة، في أنفسيـ  أحكاميـظممة،  جيبلء، كلكنيـ ،كا 
 كيجيمكف ،دكف أم كجو حؽ المسمميف مف مخالفييـ دماء يسفككف قاصرة، كآراؤىـ جائرة،

. العمماءكيستيزؤكف ب ، كيكفركف معاكية كعمي، كبعض الصحابة رضكاف اهلل عمييـ،الصحابة
ؼه  أيمًَّتي ًفي : "سىيىكيكفي في كصفيـ قاؿ رسكؿ اهلل  فيٍرقىةه، اٍخًتبلى ، ييٍحًسنيكفى  قىٍكـه  كى ييًسيئيكفى  اٍلًقيؿى  كى

، اًكزي  الى  اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىءيكفى  اٍلًفٍعؿى ، ييجى ـٍ ديكيـٍ  يىٍحًقري  تىرىاًقيىيي تىوي  أىحى بلى ، مىعى  صى ـٍ ًتًي بلى ًصيىامىوي  صى  مىعى  كى
، ـٍ كؽى  الدٍّيفً  ًمفى  يىٍمريقيكفى   ًصيىاًمًي ًميًَّة، ًمفى  السٍَّيـً  ميري تَّى يىٍرًجعيكفى  الى   ثيَـّ  الرَّ مىى يىٍرتىدَّ  حى  ىيـٍ  فيكًقًو، عى

ٍمؽً  شىر   ًميقىًة، اٍلخى قىتىميكهي، قىتىمىييـٍ  ًلمىفٍ  طيكبىى كىاٍلخى لىٍيسيكا اهلًل، ًكتىابً  ًإلىى يىٍدعيكفى  كى ، ًفي ًمٍنوي  كى  مىفٍ  شىٍيءو

                                                           

أبك بردة بف أبي مكسى األشعرم: الفقيو، العبلمة، قاضي الككفة. حدث عف: أبيو، كعمي بف أبي طالب،  -1
زبير بف العكاـ، كحذيفة بف اليماف، كعبد اهلل بف سبلـ، كأبك ىريرة، كغيرىما. ككاف مف أكعية العمـ، حجة كال

 (.6-5/5باتفاؽ، مات أبك بردة سنة أربع كمائة. انظر سير أعبلـ النببلء )
، محمد بف مسممة: ىك محمد بف مسممة بف سممة بف خالد األنصارم، مف نجباء الصحابة، شيد: بدرا -2

كالمشاىد. كاف ممف اعتزؿ الفتنة، كال حضر الجمؿ، كال صفيف؛ بؿ اتخذ سيفا مف خشب، كتحكؿ إلى الربذة، 
 (.2/369فأقاـ بيا مديدة. انظر سير أعبلـ النببلء )

: . حنبؿ3962: رقـ الحديث 2/1310 ، كتاب الفتف، باب التثبت في الفتنة،سنف ابف ماجة :القزكيني -3
: 25/413الشامييف،  مسند في حديثو كيأتي مسممة، بف محمد حديث باقي مسند المكييف، ،مسند اإلماـ أحمد

 : حديث صحيح.1112 - 2432. قاؿ األلباني في صحيح الجامع 16029رقـ الحديث: 
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؟ مىا اهلًل، رىسيكؿى  يىا: اليكاقى ". ًمٍنييـٍ  ًباهللً  أىٍكلىى كىافى  قىاتىمىييـٍ  ـٍ كمف صفاتيـ  .(1)التٍَّحًميؽي": "قىاؿى  ًسيمىاىي
،ايضان كما قاؿ رسكؿ اهلل  ، أىٍىؿى  : "يىٍقتيميكفى ـً ٍسبلى يىدىعيكفى  اإٍلً ٍكتيييـٍ  لىًئفٍ  اأٍلىٍكثىاًف، أىٍىؿى  كى ىٍقتيمىنَّييـٍ  أىٍدرى  ألى

" قىٍتؿى  ادو  العمر، في صغار أسناف أم: حدثاء فيـ الكثير، نيـم ظير قد ىذا زماننا . كفي(2)عى
 عمى كالسنة القرآف مف فيستدلكف البرية، قكؿ خير مف ، يقكلكف(3)عقكليـ بيا خفة بيـ، مغرر
 إال قتمو اهلل حـر مف دـ بإراقة كجؿ عز اهلل إلى فيتقربكف المسمميف، ضد فعميـ أك كجكب جكاز

قتمكا عثماف كعمي رضي اهلل عنيما،  األمس كارجخ كصفاتيـ، قمكبيـ، تشابيت كقد بالحؽ،
  اليـك قتمكا المسمميف كاستباحكا دمائيـ كأمكاليـ كأعراضيـ. كخكارج

ذىٍيفىةى  عىفٍ  :تزيين القبيح وتصويب الباطل فتنة -2 ، ًعٍندى  كينَّا: قىاؿى  ،(4)حي ـٍ : فىقىاؿى  عيمىرى  سىًمعى  أىي كي
مَّى اهللً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ؟ يىٍذكيري  كى  ًفٍتنىةى  تىٍعنيكفى  لىعىمَّكيـٍ : فىقىاؿى  سىًمٍعنىاهي، نىٍحفي : قٍكـه  فىقىاؿى  اٍلًفتىفى
ؿً  اًرًه؟ أىٍىًموً  ًفي الرَّجي ٍؿ،: قىاليكا كىجى ةي  تيكىفٍّريىىا ًتٍمؾى : قىاؿى  أىجى ـي  الصَّبلى يىا دىقىةي، كىالصٍّ لىًكفٍ  كىالصَّ ـٍ  كى  سىًمعى  أىي كي
مَّى النًَّبيَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ذىٍيفىةي  قىاؿى  اٍلبىٍحًر؟ مىٍكجى  تىميكجي  الًَّتي يىٍذكيري  كى  أىنىا،: فىقيٍمتي  اٍلقىٍكـي، فىأىٍسكىتى : حي
ذىٍيفىةي  قىاؿى  أىبيكؾى  ًلمَّوً  أىٍنتى : قىاؿى  مَّى اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : حي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  اٍلًفتىفي  تيٍعرىضي : "يىقيكؿي  كى
مىى ًصيرً  اٍلقيميكبً  عى  أىٍنكىرىىىا، قىٍمبو  كىأىم   سىٍكدىاءي، نيٍكتىةه  ًفيوً  نيًكتى  أيٍشًربىيىا، قىٍمبو  فىأىم   عيكدنا، عيكدنا كىاٍلحى
اءي، نيٍكتىةه  ًفيوً  نيًكتى  تَّى بىٍيضى مىى تىًصيرى  حى مىى قىٍمبىٍيًف، عى فىا ًمٍثؿً  أىٍبيىضى  عى ر هي  فىبلى  الصَّ ا ًفٍتنىةه  تىضي  دىامىتً  مى

، السَّمىاكىاتي  ري  كىاأٍلىٍرضي دي  كىاآٍلخى ينا كىاٍلكيكز، ميٍربىادًّا أىٍسكى خٍّ كفنا، يىٍعًرؼي  الى  ميجى  ًإالَّ  ميٍنكىرنا، ييٍنًكري  كىالى  مىٍعري
ا ذىٍيفىةي  قىاؿى  ،"ىىكىاهي  ًمفٍ  أيٍشًربى  مى دٍَّثتيوي،: حي بىٍينىيىا بىٍينىؾى  أىفَّ " كىحى  قىاؿى  ،"ييٍكسىرى  أىفٍ  ييكًشؾي  ميٍغمىقنا ابىابن  كى

؟ أىبىا الى  أىكىٍسرنا: عيمىري  دٍَّثتيوي  ،"ييٍكسىري  بىؿٍ  الى : "قيٍمتي  ييعىادي، كىافى  لىعىمَّوي  فيًتحى  أىنَّوي  فىمىكٍ  لىؾى  اٍلبىابى  ذىًلؾى  أىفَّ " كىحى
ؿه  ًديثنا يىميكتي  أىكٍ  ييٍقتىؿي  رىجي اًليطً  لىٍيسى  حى اًلدو  أىبيك قىاؿى  ،"ًباأٍلىغى ،أىبىا  يىا: ًلسىٍعدو  فىقيٍمتي : خى اًلؾو دي  مىا مى  أىٍسكى

ا: قيٍمتي : قىاؿى  ،"سىكىادو  ًفي اٍلبىيىاضً  ًشدَّةي : "قىاؿى  ميٍربىادٌّ؟ ينا؟ اٍلكيكزي  فىمى خٍّ ٍنكيكسنا": قىاؿى  ميجى مى
(5). 

                                                           

. قاؿ 4765: رقـ الحديث 7/143السجستاني، سنف أبي داككد، كتاب السنة، باب في قتؿ الخكارج،  -1
 تخريج سنف أبي داككد: حديث صحيح.شعيب األرناؤكط في 

: رقـ الحديث 2/741. مسمـ، صحيح مسمـ، 3344: رقـ الحديث 4/137البخارم، صحيح البخارم،  -2
1064. 

 (.6/619ابف حجر، فتح البارم )انظر  - 3
. حذيفة بف اليماف: ىك حذيفة بف اليماف بف جابر العبسي، مف نجباء الصحابة، كاتـ سر رسكؿ اهلل  -4
 ( بتصرؼ.2/361ير أعبلـ النببلء )س
مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا كسيعكد غريبا، كأنو يأرز بيف  -5

 .231: رقـ الحديث: 1/128المسجديف، 
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يحؿ مف قكؿ كفعؿ، في أىمو أف يأتي مف أجميـ ما ال الظالـ أف فتنة  يخبرنا رسكؿ اهلل      
في الماؿ أف يأخذه فتنة الظالـ ككذلؾ الكلد قد يأتي ألجمو بما ال يحؿ، أما فيقتؿ كيسرؽ كيظمـ، 

أف يحسده عمى ما  هر جافي فتنتو مف طريؽ غير مشركع كينفقو في غير ما أمر اهلل بو، كأما 
األمر بالمعركؼ ك  ،زكاةأتاه اهلل مف نعمة، كىذه الذنكب كالمعاصي تكفرىا الصبلة كالصياـ كال

، كيمتبس بعضيـ بعضان  يظمـك  ،أما الفتف العظاـ التي يضطرب بيا الناس ،كالنيي عف المنكر
 أحبيا كارتضاىا نيكت فيو نكتة سكداء، كأم قمب رفضيا كاستنكرىا، فأم قمب عمى الناس أمرىا

كقمب أسكد  ف، قمب أبيض ال تضره فتنة،نكتة بيضاء، حتى تصير القمكب لكنينيكت فيو 
بينيا كبيف  منككس ال يأمر بمعركؼ، كال ينيى عف منكر، كال يبقى فيو خير. كأف ىذه الفتف

 .(1)برأسيا كباضت كفرخت فإذا مات عمر انكسر الباب كأطمت ،اإلسبلـ عمر رضي اهلل عنو
مر بمعركؼ كال يينيى عف ذلؾ الزماف الذم تحدث فيو ال ييأ الفتنة: فيىذه ابف حجر ككصؼ 

ظيار ما يبطف خبلفو ،ؤلمراء في الحؽلمداىنة منكر، مداراة كمداىنة في الديف،  كالمتممؽ  ،كا 
رجت قد مي الظالميف ، فمـ يبؽ إال حثالة مف (2)، مف تزييف لمقبيح كتصكيب لمباطؿبالباطؿ

 ، كتمكنكا كما تتمكف الحرباء، فضمكا كأضمكا.عيكدىـ، كأمانتيـ، كاختمفكا
 كيقكؿ كى رضي اهلل عنو أنو سمع رسكؿ اهلل (3)عف ابف عمر :لدينفي ا البدعة فتنة -3

ٍيثي يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىاًف"مستقبؿ المشرؽ: " أىالى ًإفَّ الًفٍتنىةى ىىا ىينىا، ًمٍف حى
(4). 

لىنىا  المييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي شىاًمنىا، المييَـّ بىاًرؾٍ أنو قاؿ: " كجاء في حديث آخر عف رسكؿ اهلل      
 : ًفي نىٍجًدنىا، قىاؿى ًننىا "، قىاليكا: كى ًننىا"، قىاليكا: ًفي يىمى المييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي شىاًمنىا، المييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي يىمى

ًفي نىٍجًدنىا قىاؿى  : ًبيىا يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىافً : "كى ، كىاٍلًفتىفي ًمٍنيىا أىٍك قىاؿى ًزؿي كقد قاؿ  .(5)"ىينىاًلؾى الزَّالى
 منيا الفتف ىي العراؽ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "ىذهقرف الشيطاف التي تطمع العمماء أف 

                                                           

 السابؽ، تعميؽ مصطفى البغا عمى الحديث. رجعالم انظر -1
 .(13/53انظر ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -2
ابف عمر: ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ العدكم، اإلماـ، القدكة، شيخ اإلسبلـ، أسمـ كىك  -3

صغير، ثـ ىاجر مع أبيو لـ يحتمـ، كاستصغر يـك أحد، فأكؿ غزكاتو الخندؽ، كىك ممف بايع تحت الشجرة. 
 (.204-2/203انظر سير أعبلـ النببلء )

رقـ الحديث: : 9/53المىٍشًرًؽ"،  ًقبىؿً  ًمفٍ  "الًفٍتنىةي :  النبي قكؿ ب الفتف، باب، كتاصحيح البخارمالبخارم:  -4
7093. 

. 1037: رقـ الحديث 2/33كاآليات،  الزالزؿ في قيؿ ما البخارم: صحيح البخارم، أبكاب االستسقاء، باب -5
، الشيطاف قرنا طمعي حيث مف المشرؽ مف الفتنة باب، الساعة كأشراط الفتف مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب

  .2905 الحديث رقـ: 4/2228
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كقاؿ  .(1)"المشرؽ أىؿ كالعراؽ نجد أىؿ يسمكف كانكا الزماف، ذاؾ في النبكية المدينة أىؿ لغة
 فكاف الناحية، مؾت مف تككف الفتنة أف  فأخبر كفر أىؿ يكمئذ المشرؽ أىؿ كافابف حجر: "

 مما كذلؾ المسمميف، بيف لمفرقة سببان  ذلؾ فكاف المشرؽ، قبؿ مف كاف الفتف كأكؿ أخبر، كما
 . (2)"الجية تمؾ مف نشأت البدع ككذلؾ بو، كيفرح الشيطاف يحبو

قاؿ عبلمة العراؽ كأىـ فتف البدع، ىي البدع االعتقادية، التي تفسد الديف أك تضعفو،      
عف بمده العراؽ: "فببلد العراؽ معدف كؿ محنة كبمية، كلـ يزؿ أىؿ (3)األلكسي محمكد شكرم

اإلسبلـ منيا في رزية بعد رزية، فأىؿ حركراء كما جرل منيـ عمى اإلسبلـ ال يخفى، كفتنة 
الجيمية الذيف أخرجيـ كثير مف السمؼ مف اإلسبلـ إنما خرجت كنبغت بالعراؽ، كالمعتزلة كما 

كالشيعة كما حصؿ فييـ مف الغمك في أىؿ  ... ثـ الرافضة صرم كتكاتر النقؿ بوقالكه لمحسف الب
. كؿ ىذا الرسكؿ  البيت، كالقكؿ الشنيع في: اإلماـ عمي كسائر األئمة، كمسبة أكابر أصحاب

 .(4)"معركؼ مستفيض
فيستفاد "خريجو لكتاب فضائؿ الشاـ كدمشؽ: في ت رحمو اهلل(5)كقاؿ الشيخ العبلمة األلباني     

إلقميـ المعركؼ اليـك مف مجمكع طرؽ الحديث أف المراد مف نجد في ركاية البخارم ليس ىك ا
نما ىبيذا االسـ ، كبذلؾ فسره الخطابي كالحافظ ابف حجر العسقبلني ... كقد تحقؽ ك العراؽ، كا 

                                                           

 (.27/42)مجمكع الفتاكل ابف تيمية،  -1
 (.13/47ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -2
 محمكد السيد الثناء أبي ابف الديف بياء اهلل عبد السيد ابف المعالي بأبي المكنى شكرم محمكد ىكاأللكسي:  -3

 بغداد، رصافة في كلد. اإلصبلح إلى الدعاة مف كالديف، باألدب عالـ ،مؤرخ، مفسر، األلكسي الديف شياب
 في البدع أىؿ عمى كحمؿ. المساجد بعض كفي داره في لمتدريس كتصدر. كغيرىما كعمو أبيو عف العمـ كأخذ

 عمى يزيد ما ألؼ،  العراؽ عبلمة، ق1342 سنة تكفي، ق1272 سنة العراؽ في كلد. برسائؿ اإلسبلـ،
 (.7/172األعبلـ. ). لفان، الزركميمؤ  خمسيف

األلكسي، أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثناء. غاية األماني في الرد عمى  -4
السعكدية، الرياض:  العربية . المممكة1زىكم. ط آؿ منير بفج(. تحقيؽ: أبك عبد اهلل الداني 2النبياني، )

 (. 2/180ـ. )2001 -ىػ1422الرشد، مكتبة 
األلباني: ىك محدٍّث العىصر اإلماـ العبلمة محمد بف نكح نجاتي، الشَّيير بمحمد ناصر الديف األلباني،  -5

، عاـ  لد الشيخ األلباني في مدينة أشقكدرة عاصمة ألبانيا يكمئذو ىػ، 1332المكنى بأبي عبدالرحمف أكبر أبنائو، كي
ا السماء أديـ تحت رأيت ما: "باز بف العزيز عبد الشيخ قاؿىػ.  1420تكفي سنة   العصر في بالحديث عالمن

 غيركا اإلسبلـ أمة عظماء مف مائة. 1ط. جياد، الترباني انظر". األلباني الديف ناصر محمد العبلمة مثؿ
 ص. ـ2010 - ىػ1431، التقكل دار: الزغبي. القاىرة الممؾ عبد بف محمد الشيخ: تقديـ. التاريخ مجرل
331- 332 . 
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 .(1)"لعراؽ ...كاف مصدرىا ا كالبدع مف الفتف الكبرل ، فإف كثيران السبلـالصبلة ك ما أنبأ بو عميو 
ف زعماء ىذه الفتنة ىـ مف أكثر الناس ظممان، كأجرأىـ انتياكان لحدكد اهلل كحرماتو.    كا 

ـٍ : "فتنة الدجال: قال رسول اهلل  -4 اًؿ، ًفٍتنىةى  أىٍنذىٍرتيكي  أىكٍ  قىٍكمىوي  أىٍنذىرىهي  ًإالَّ  نىًبيٍّ  ًمفٍ  فىمىٍيسى  الدَّجَّ
نَّوي  أيمَّتىوي، ـي  كىاً  ٍعده  آدى ٍيًنوً  أىٍعكىري  جى نَّوي  اٍلييٍسرىل، عى رىةى، ييٍنًبتي  كىالى  ييٍمًطري  كىاً  نَّوي  الشَّجى مَّطي  كىاً  مىى ييسى  نىٍفسو  عى
مَّطي  كىالى  ييٍحًيييىا ثيَـّ  فىيىٍقتيمييىا مىى ييسى ٍيًرىىا، عى نَّوي  غى نَّةه  مىعىوي  كىاً  نىاره  جى نىٍيره  كى مىاءه  كى بىؿي  كى ، كىجى ٍبزو فَّ  خي نَّ  كىاً   تىوي جى
نىارىهي  نىاره  نَّةه، كى نَّوي  جى ـٍ  يىٍمبىثي  كىاً  ا، أىٍربىًعيفى  ًفيكي بىاحن ٍنيىؿو  كيؿَّ  ًفييىا يىًردي  صى  مىٍسًجدى : مىسىاًجدى  أىٍربىعى  ًإالَّ  مى

، رىاـً مىٍسًجدى  اٍلحى ًدينىًة، كى مىٍسًجدى  كىالط كًر، اٍلمى فٍ  اأٍلىٍقصىى، كى مىٍيكيـٍ  شىكىؿى  كىاً   لىٍيسى  اهللى  ًإفَّ فى  شيبٍّوى، أىكٍ  عى
" ًبأىٍعكىرى
نو، ك الدنيا في الكائنة الفتف أعظـ فتنة الدجاؿ مف ف. إ(2)  منذ األرض في فتنة تكف لـ ا 

  .الدجاؿ فتنة مف أعظـ آدـ ذرية اهلل ذرأ
كظمـ في األرض،  ،بيف ذات كسكء ،الديف مف كخفة ،الدنيا مف نقص في الدجاؿيخرج      

، كيقترب مف الظممة ، يتبعو سبعكف ألؼ مف ييكد أصبيافاألرض لو طكلكتي  ،منيؿ كؿ رديى فى 
 الفسؽ أك بالنفاؽ يتصؼ كاف مف إليو حينئذ المدينة يريد دخكليا، فترجؼ ثبلث رجفات، فيسارع

 فكاتح كنقرأ، صبلة كؿ دبر فتنتو مف نستعيذ أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كعممنا ،أك الظمـ
مَّى المَّوً  رىسيكؿى  رضي اهلل عنيا أنيا قالت: "سىًمٍعتي  عف عائشة، ف(3)سكرة الكيؼ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

بلىًتوً  ًفي يىٍستىًعيذي  اًؿ" ًفٍتنىةً  ًمفٍ  صى  (4)الدَّجَّ
: يىا رىسيكؿى المًَّو، مىا قاؿ رسكؿ اهلل  القتل: فتنة -5 : قيٍمتي ا"، قىاؿى : "ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم السَّاعىًة لىيىٍرجن

: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا نىٍقتيؿي اآٍلفى ًفي اٍلعىاـً اٍلكىا "، فىقىاؿى بىٍعضي اٍلميٍسًمًميفى : "اٍلقىٍتؿي ؟ قىاؿى ًحًد ًمفى اٍليىٍرجي
كىذىا، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ـٍ بى  اٍلميٍشًرًكيفى كىذىا كى كي لىًكٍف يىٍقتيؿي بىٍعضي ، كى تَّى : "لىٍيسى ًبقىٍتًؿ اٍلميٍشًرًكيفى ا، حى ٍعضن

مىعىنىا عيقي  : يىا رىسيكؿى المًَّو، كى ذىا قىرىابىًتًو"، فىقىاؿى بىٍعضي اٍلقىٍكـً ارىهي، كىاٍبفى عىمًٍّو كى ؿي جى كلينىا ذىًلؾى يىٍقتيؿى الرَّجي
؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  يىٍخميؼي لىوي  اٍليىٍكـى اًف، كى ، تيٍنزىعي عيقيكؿي أىٍكثىًر ذىًلؾى الزَّمى ىىبىاءه ًمفى النَّاًس الى  : "الى

ـي  : "كىاٍي ". ثيَـّ قىاؿى اأٍلىٍشعىًرم  ـٍ ـٍ ًمٍنيىا عيقيكؿى لىيي لىكي ـي المًَّو، مىا ًلي كى ، كىاٍي ـٍ يَّاكي ىظين يىا ميٍدًركىًتي كىاً  المًَّو، ًإنٍّي ألى
                                                           

 أحاديث تخريج. األشقكدرم آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف،األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر  -1
 .26ص .ـ2000 -ىػ1420، المعارؼ مكتبة. 1ط. الربعي محمد بف عمي الحسف ألبي كدمشؽ الشاـ فضائؿ

، المستدرؾ عمى . الحاكـ النيسابكرم23684: رقـ الحديث 39/88ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد  -2
، قاؿ الحاكـ في مستدركو حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ 8587(: رقـ الحديث 4/565الصحيحيف )

 يخرجاه. 
 (.94-13/92انظر ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -3
. مسمـ: صحيح 833رقـ الحديث : 1/166، كتاب الفتف، باب ذكر الدجاؿ، صحيح البخارمالبخارم:  -4

 .587: رقـ الحديث 1/411الصبلة،  في منو يستعاذ ما تاب المساجد كمكاضع الصبلة، بابمسمـ، ك
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ًيدى ًإلىٍينىا نىًبي نىا  كىٍتنىا ًفيمىا عى ، ًإٍف أىٍدرى ٍمنىا ًفييىا" ، ًإالَّ أىفٍ مىٍخرىجه نىٍخريجى كىمىا دىخى
ىذا الحديث شاىد  .(1)

الظالمكف عمى ما يحدث في زماننا ىذا، حيث كثير الجيؿ، كريفع العمـ، كقؿ الصالحكف، ككثير 
المفسدكف، كاشتد القتؿ بيف الناس، كانتشر اليرج بينيـ، كالناس حيارل ال يميزكف الحؽ مف 

نما  ، فبل يدرم القاتؿ لماذا يتحزبكف ألطماع الدنيا كشيكاتياالباطؿ، كالصكاب مف الخطأ، كا 
مىى لىيىٍأًتيىفَّ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي : "كىالًَّذم ، كال يدرم المقتكؿ عف سبب قتمو، قاؿ رسكؿ اهللؿى تى قى   النَّاسً  عى

، شىٍيءو  أىمٍّ  ًفي اٍلقىاًتؿي  يىٍدًرم الى  زىمىافه  ٍقتيكؿي  يىٍدًرم كىالى  قىتىؿى مىى اٍلمى " شىٍيءو  مٍّ أى  عى كأيف عقكؿ  .(2)قيًتؿى
، كال ترل اتزانان كال بٍّ لي  و تذىب عقكؿ الرجاؿ حتى ال ترل ذاأن الرجاؿ عند ذلؾ؟ يخبرنا النبي 

كعف حذيفة بف اليماف أنو قاؿ: "ما  اعتداالن، لشدة ىذه الفتف، كعظـ شأنيا، ككثرة شيكعيا.
 .(3)الفتف" مف الرجاؿ بعقكؿ بأذىب صرفان  الخمر
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى : " اهلل رسكؿ قاؿ كفي حديث آخر      ـي، ييٍقبىضى  حى تىٍكثيرى  الًعٍم ، كى  الزَّالىًزؿي

يىتىقىارىبى  ، كى تىٍظيىرى  الزَّمىافي ، كى يىٍكثيرى  الًفتىفي تَّى - القىٍتؿي  القىٍتؿي  كىىيكى  - اليىٍرجي  كى ـي  يىٍكثيرى  حى  المىاؿي  ًفيكي
" مـ: "حجر ابف الحافظ ؿ، قا(4)فىيىًفيضى  اليرج كأف ،كاقع بينيـ األمة بأس أف النبكم الخبر مف كعي

 .(5)القيامة" يكـ إلى يزاؿ ال
، : "سىتىكيكفي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة مك:ة المُ فتن -6  القىاًعدي  ًفتىفه

ٍيره  ًفييىا ، ًمفى  خى ـي  القىاًئـً ٍيره  ًفييىا كىالقىاًئ ٍيره  ًفييىا كىالمىاًشي المىاًشي، فى مً  خى  تىشىرَّؼى  مىفٍ  السَّاًعي، ًمفى  خى
دى  فىمىفٍ ، (6)طىالىعىٍتوي( ًبشىٍخًصوً  ليا )أم: مف طىمىعى  تىٍستىٍشًرٍفوي  لىيىا أن، ًمٍنيىا كىجى ٍمجى  فىٍميىعيذٍ  مىعىاذنا، أىكٍ  مى

                                                           

. الحاكـ 3959رقـ الحديث : 2/1309، كتاب الفتف، باب التثبت في الفتنة، سنف ابف ماجوالقزكيني:  -1
لحديث : رقـ ا4/565النيسابكرم: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الفتف كالمبلحـ، حديث ابي عكانة، 

 : حديث صحيح.1628. قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة 8587
 فيتمنى الرجؿ، بقبر الرجؿ يمر حتى الساعة تقـك ال ، كتاب الفتف كأشراط الساعة، بابصحيح مسمـمسمـ:  -2
 .2908رقـ الحديث : 4/2231الببلء،  مف الميت مكاف يككف أف
 (.1/247) ءحمية األكلياء كطبقات األصفيااألصبياني،  -3
. 1036: رقـ الحديث 2/33كاآليات،  الزالزؿ في قيؿ ما ، أبكاب االستسقاء، بابصحيح البخارمالبخارم:  -4

 . 4047: رقـ الحديث 2/1343 ماجو، أبكاب الفتف، باب أشراط الساعة، ابف سنف القزكيني:
 (.13/50ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -5
: تحقيؽ(. ج8، )البغكم تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ. مسعكد بف فالحسي محمد أبك، البغكم -6

 .ـ1997 - ىػ1417، طيبة دار. 4ط. الحرش مسمـ سميماف، ضميرية جمعة عثماف، النمر اهلل عبد محمد
(15/23.) 
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ممجأ كالمعاذ منيا أف كفي صحيح مسمـ زيادة في الحديث نفسو تكضح كيؼ يككف ال، (1)ًبًو"
، النبي  لىتٍ  فىًإذىا قاؿ: "أىالى قىعىٍت، أىكٍ  نىزى ؽٍ  ًإًبؿه  لىوي  كىافى  فىمىفٍ  كى مىفٍ  ًبًإًبًمًو، فىٍميىٍمحى نىـه  لىوي  كىانىتٍ  كى  غى
ؽٍ  مىفٍ  ًبغىنىًمًو، فىٍميىٍمحى ؽٍ  أىٍرضه  لىوي  كىانىتٍ  كى ؿه  فىقىاؿى  قىاؿى "  ًبأىٍرًضوً  فىٍميىٍمحى  لىـٍ  مىفٍ  أىرىأىٍيتى  اهللً  سيكؿى رى  يىا: رىجي
؟ كىالى  غىنىـه  كىالى  ًإًبؿه  لىوي  يىكيفٍ  ٍيًفوً  ًإلىى "يىٍعًمدي : قىاؿى  أىٍرضه مىى فىيىديؽ   سى دٍّهً  عى ، حى رو جى  اٍستىطىاعى  ًإفً  ًليىٍنجي  ثيَـّ  ًبحى

اءى، ؟ ىىؿٍ  المييَـّ  النَّجى ؟ ىىؿٍ  المييَـّ  بىمٍَّغتي ؟" قىاؿى بىمَّ  ىىؿٍ  المييَـّ  بىمٍَّغتي ؿه  فىقىاؿى : ٍغتي  أىرىأىٍيتى  اهللً  رىسيكؿى  يىا: رىجي
تَّى أيٍكًرٍىتي  ًإفٍ  دً  ًإلىى ًبي ييٍنطىمىؽى  حى فٍَّيًف، أىحى بىًني اٍلًفئىتىٍيًف، ًإٍحدىل أىكٍ  الصَّ رى ؿه  فىضى  يىًجيءي  أىكٍ  ًبسىٍيًفًو، رىجي

ٍثًمؾى  ًبًإٍثًموً  "يىبيكءي : قىاؿى  فىيىٍقتيميًني؟ سىٍيـه  يىكيكفي  ،كىاً  ابً  ًمفٍ  كى كالمراد "قاؿ ابف حجر:  .(2)النَّاًر" أىٍصحى
كنقؿ  .(3)"المبطؿ مف المحؽ يعمـ ال حيث الممؾ، طمب في االختبلؼ عف ينشأ بالفتنة ىنا ما

 المسمميف، حيث مف ىي كؿ فتنة تنشأ عف القتاؿ بيف طائفتيف"قكلو:  (4)ابف حجر عف األكزاعي
 كىذا يككف في آخر الزماف ،ممنكع، ألف القتاؿ يككف ألجؿ الممؾ حينئذ فالقتاؿ لمجماعة إماـ ال

 يأمف ال ؟ قاؿ: أياـ اليرج، حيفكمتى يككف ذلؾ يا رسكؿ اهلل كقد كقع، حيث سيئؿ رسكؿ اهلل 
إلى الممجأ كالمعاذ مف تمؾ الفتف، بأف نعتزليا كنبتعد  فأرشدنا رسكؿ اهلل  .(5)"جميسو الرجؿ

ذلؾ فميغمؽ عميو بابو كليمـز بيتو، فإذا ، فمف لـ يستطع كالبكادم ،كالجباؿ ،عنيا في الكيكؼ
لنا لكف  ىذا أمر رسكؿ اهلل  ديخؿ عميو كأيجبر عمى القتاؿ، عندئذو ليكف كأفضؿ ابني آدـ.

 الظالمكف لـ يترككا بابن لمممؾ ليدخمكا منو إال سمككه، متجاكزيف كؿ حد في الظمـ كالطغياف. 
كا : قاؿ رسكؿ اهلل  :ع فييا المرء دينو بعرض من الدنياتن يبيف -7  ًفتىننا ًباأٍلىٍعمىاؿً  "بىاًدري

، المٍَّيؿً  كىًقطىعً  ؿي  ييٍصًبحي  اٍلميٍظًمـً ييٍمًسي ميٍؤًمننا الرَّجي ييٍصًبحي  ميٍؤًمننا ييٍمًسي أىكٍ  كىاًفرنا، كى  ًدينىوي  يىًبيعي  كىاًفرنا، كى

                                                           

 الحديث ـ: رق9/51القائـ،  مف خير فييا القاعد فتنة تككف ، كتاب الفتف، بابصحيح البخارمالبخارم:  -1
. حنبؿ: 3961: رقـ الحديث 2/1320الفتنة،  في التثبت . القزكيني: سنف ابف ماجو، كتاب الفتف، باب7081

 .1446: رقـ الحديث  2/112مسند اإلماـ أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد 

: رقـ الحديث 4/2212ف كمكاقع القطر، مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب نزكؿ الفت -2
 .8305: رقـ الحديث 4/470. الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الفتف كالمبلحـ، 2887

 (.13/31ابف حجر، فتح البارم ) -3
األكزاعي: ىك األكزاعي عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد. شيخ اإلسبلـ، كعالـ أىؿ الشاـ، كاف يسكف  -4

ظاىر باب الفراديس بدمشؽ، ثـ تحكؿ إلى بيركت مرابطا بيا إلى أف مات. ككاف خيرا، فاضبل، بمحمة األكزاع، 
-7/107مأمكنا، كثير العمـ كالحديث كالفقو، حجة. تكفي: سنة سبع كخمسيف كمائة. انظر سير أعبلـ النببلء )

109.) 
 (.13/31)فتح البارم حجر،  ابف -5
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 ببل أجسامان  عقكؿ، ببل صكران  رأيناىـ لقد كاهلل؛"يقكؿ الحسف البصرم:  .(1)الد ٍنيىا" ًمفى  ًبعىرىضو 
 بثمف دينوي  ىـأحدي  يبيع بدرىميف، كحكفري كيى  ،بدرىميف كفدي غٍ يى  ع،مى طى  افى بَّ كذً  نار، اشى رى فى  أحبلـ،

 يبيع دينو ألجؿ كظيفة، أك مكافأة، أك درجة، أك راتب.  .(2)"زً نٍ العى 
 منيا ذىب كمما المظمـ، الميؿ كقطع أظمت قد الفتف ىذه: " عنورضي اهلل قاؿ ابف مسعكد     
كىذا كاقع في زمننا ىذا  .(3)"بدنو فييا يمكت كما الرجؿ قمب فييا يمكت آخر؛ رسؿ بدا رسؿ؛

كمات العمماء، كانشغؿ الناس بحطاـ  الدنيا  ،كالفساد، كرفع العمـكالظمـ حيث انتشر الجيؿ 
كيظمـ بعضيـ ، أحبلميـ كأحبلـ العصافير، يقتؿ بعضيـ بعضان كزخرفيا، قمكب الرجاؿ شتى، 

ًحٍكتيـٍ  أىٍعمىـي  مىا تىٍعمىميكفى  : "لىكٍ قاؿ رسكؿ اهلل بعضان،  ، لىضى لىبىكىٍيتيـٍ  قىًميبلن  النٍّفىاؽي، يىٍظيىري  كىًثيرنا، كى
تيٍرفىعي  تيٍقبىضي  اأٍلىمىانىةي، كى ييتَّيىـي  الرٍَّحمىةي، كى ، كى يي  اأٍلىًميفي ٍيري  ٍؤتىمىفي كى ـي  أىنىاخى  اأٍلىًميًف، غى كفي  الش ٍرؼ ًبكي  ،"الجي
ا: قىاليكا مى  .(4)"المظمـ الميؿ كقطع ًفتىفه : "قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا اٍلجيكفي  الش ٍرؼي  كى
ليس في ىذا الزماف فتنة أشد مف فتنة النساء، حيث بمغت كسائؿ الفتنة  فتنة النساء: -8

خراج المرأة مف قبؿ، حيث تفنف شياطيف اإلنس في إ لـ تشيده البشرية مفكاإلغراء بيف مبمغان 
دـ كالحرية كاالنفتاح، كما ترككا مقت ألجميا، بدعكل التقبيتيا، كجعميا تتخمى عف رسالتيا التي خي 
كلف حيث استخدمكا جسدىا سمعة رخيصة في كؿ محفؿ، منكران إال كانت المرأة أداة لمدعكة إليو، 

ايا. قاؿ النبي المرأة إلى بيتيا كتربية أبنائالمجتمع إال بعكدة مف يسكد األ  بىٍعًدم تىرىٍكتي  : "مى
رَّ  ًفٍتنىةن  مىى أىضى اؿً  عى كقع في إلييف، كيي أف النفكس مفطكرة عمى الميؿ ذلؾ . (5)النٍّسىاًء" ًمفى  الرٍّجى

ف لـ يكف كؿ ذلؾ فإنياكينشأ القتاؿ كالعداالحراـ ألجميف،  ب في الدنيا، غٍّ تيرى  ء بسببيف، كا 
                                                           

: رقـ 1/110الفتف،  تظاىر قبؿ باألعماؿ المبادرة عمى الحث ب، كتاب اإليماف، باصحيح مسمـمسمـ:  -1
: 4/487المظمـ،  الميؿ كقطع فتف ستككف جاء ما . الترمذم: سنف الترمذم، أ]كاب الفتف، باب118الحديث 

 . 2195رقـ الحديث 
. 18404: رقـ الحديث  ،30/353مسند الككفييف، حديث النعماف بف بشير  ،مسند اإلماـ أحمد :حنبؿ -2

 : حديث صحيح.2814قاؿ األلباني في صحيح الجامع 
: القاىرة. 1ط. الزىيرم أميف سمير:  تحقيؽ(. ج2، )الفتف كتاب. اهلل عبد أبك حماد بف نعيـ، المركزم -3

 (. 1/65) .ـ1990 -ق1412، التكحيد مكتبة
 ابف صحيححباف:  بف. ا6263 الحديث رقـ: 3/611، العمـ كتاب، الصحيحيف عمى المستدرؾ: الحاكـ -4

 .6706: رقـ الحديث 15/99 الفتف، كقكع قبؿ تظير التي األمارات عف اإلخبار حباف، كتاب التاريخ، ذكر
 : حديث حسف.3194في السمسمة الصحيحة  قاؿ األلباني

. مسمـ: 5096رقـ الحديث  :7/8المرأة،  شـؤ مف يتقى ما ، كتاب النكاح، بابصحيح البخارمالبخارم:  -5
بالنساء،  الفتنة كبياف النساء النار أىؿ كأكثر الفقراء الجنة أىؿ يح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب أكثرصح
 .2741: رقـ الحديث 4/2098
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 ألجؿ الكلد يحب الرجؿ أف ،أشدٌ  بيف الفتنة ككف خرة. قاؿ القسطبلني: "تحقيؽكتيشغؿ عف اآل
 أك ،بطبلؽ ،أمو فارؽ الذم الكلد عمى كيرجحو ،عصمتو في أمو الذم الكلد يحب ككذا المرأة،
ُّٱ. قاؿ تعالى: (1)غالبنا" كفاة  َّمك لك  اك يق ىق يف ىف

يحمؿ أحدكـ حب زكجتو عمى قطيعة الرحـ، أك معصية ربو، كال "مجاىد: ، قاؿ ]14التغابف:[
اقاؿ رسكؿ اهلل  .(2)"يستطيع مع حبو إال الطاعة اتً  ًمفٍ  رىأىٍيتي  : "مى ٍقؿو  نىاًقصى ًديفو  عى  أىٍذىىبى  كى

ؿً  ًلميبٍّ  اًزـً  الرَّجي " ًمفٍ  الحى ٍمكىةه  الد ٍنيىا كقاؿ أيضان: "ًإفَّ . (3)ًإٍحدىاكيفَّ فَّ  ًضرىةه،خى  حي ـٍ  اهللى  كىاً   ًفييىا، ميٍستىٍخًمفيكي
، كىٍيؼى  فىيىٍنظيري   .(4)النٍّسىاًء" ًفي كىانىتٍ  ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًفٍتنىةً  أىكَّؿى  فىًإفَّ  النٍّسىاءى، كىاتَّقيكا الد ٍنيىا فىاتَّقيكا تىٍعمىميكفى

سىاءى" كيؼ أف رسكؿ اهلل جعؿ كؿ الدنيا كما فييا النٍّ  كىاتَّقيكا الد ٍنيىا لك تأممنا قكؿ رسكؿ اهلل" فىاتَّقيكا
 جبؿ بف معاذ كعف مف ماؿ، كمناصب، كشيكات، كشبيات في كفة، كالنساء في كفة أخرل.

 أخاؼ ما كأخكؼ السراء، بفتنة كستبتمكف فصبرتـ، الضراء بفتنة ابتميتـ: "قاؿ أنو عنو اهلل رضي
 الغني، فأتعبف اليمف، كعصب الشاـ رباط كلبسف كالفضة، الذىب إذا تسكرف النساء فتنة: عميكـ
 .(5)"يجد ال ما الفقير ككمفف

ـي المسمميف أف يكلٌ  كلقد حذر رسكؿ اهلل       لٍَّكا أىٍمرىىي كا أمكرىـ امرأة فقاؿ: "لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى
اٍمرىأىةن"
اؿي ًإذىا أىطىاعىتً  . كعنو (6) اؿي ًإذىا أىطىاعىتً النٍّسى  قاؿ: "اآٍلفى ىىمىكىًت الرٍّجى  اءى، ىىمىكىًت الرٍّجى

                                                           

ج(. 10البخارم، ) صحيح لشرح السارم الممؾ. إرشاد عبد بف بكر أبى بف محمد بف أحمد ،القسطبلني -1
 (.8/25ـ. )1902 -ىػ1323األميرية،  الكبرل . مصر: المطبعة7ط
 (، بتصرؼ.1/662)تفسير مجاىد مجاىد،  -2
،  الحائض البخارم: صحيح البخارم، كتاب الحيض، باب ترؾ -3 . مسمـ: 304: رقـ الحديث 1/68الصـك

 غير عمى الكفر لفظ إطبلؽ كبياف الطاعات، بنقص اإليماف نقصاف بياف صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب
 .79: رقـ الحديث 1/86لحقكؽ، كا النعمة ككفر باهلل، الكفر

 الفتنة كبياف النساء النار أىؿ كأكثر الفقراء الجنة أىؿ أكثر ، كتاب الرقاؽ، بابصحيح مسمـمسمـ:  -4
الخراساني. السنف  عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد . النسائي، أبك2742 رقـ الحديث :4/2098بالنساء، 
كتاب ـ. 2001 -ىػ 1421. بيركت: مؤسسة الرسالة، 1شمبي. ط(. تحقيؽ: حسف عبد المنعـ ج10) الكبرل،

 .9224: رقـ الحديث 8/302الحديث،  ىذا في رجاء أبي عمى االختبلؼ عشرة النساء، ذكر
  (.1/236) حمية األكلياء كطبقات األصفياءاألصبياني،  -5
 .7099 : رقـ الحديث9/55البحر،  كمكج تمكج التي الفتنة ، كتاب الفتف، بابصحيح البخارمالبخارم:  -6

 .2262: رقـ الحديث 4/527الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الفتف، باب 
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ثنا" النٍّسىاءى  ىمتيـ يأتي عمى الناس زماف، "رضي اهلل عنو قاؿ: (2)عف عمي بف أبي طالب. (1)"ثبلى
ىـ، كدينيـ دراىميـ كدنانيرىـ، أكلئؾ ًشرار الخمؽ، ال كنو، كشرفيـ متاعيـ، كقبمتيـ نساؤ بط

، أكلئؾ ىـ الظال .(3)اهلل"خبلؽ ليـ عند  كىا نحف في زماننا ىذا ما أفسد األسر مكف اليـك
ككظيفتيا التي  ،كالمجتمعات بؿ الدكؿ، إال أنيـ حممكا المرأة فكؽ طاقتيا، كجردكىا مف ميمتيا

  خمقت ألجميا.
اؿ الزائد إف لمماؿ محبة في النفكس، كتميؿ إليو القمكب، كلقد كاف االنشغ: فتنة المال -9

كالكئاـ، فتف  المحبة تسباب الرئيسية التي فرقت بيف األرحاـ، كقطعمف األ بالبحث عنو كجمعو
كجعمت فظممكا بعضيـ بعضان، ، العداكة، كالبغضاء، كالشحناء، قعت بيف كثير مف الناسك أ

: قاؿ اهلل ، ف كانكا يعيشكف في سعادة كىناءبعد أ ،أصحابيا يعيشكف في محنة كشقاء
 اآلية ىذه في  .]15التغابف:[ َّ ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن ننُّٱ

النفكس تتعمؽ بو أكثر، ففتنتو أكثر مف ألف  ؛الكلد عمى الماؿ قٌدـ   اهلل نجد أف" الكريمة
كتنميتو، كأف مردكده  كسيكلة أخذه كتناكلو، كسرعة نجدتو، كسيكلة استثماره ،الكلد، كذلؾ لقربو

 كالتربية، اية كالتنشئةالرع حيث مف تطكؿ قد زمنية فترات الى الكلد فيحتاج كأما كربحو سريع،
 كقد مريضان، يككف كقد بعيدان، يككف كقد قريبان، يككف قد ذلؾ كبعد السعي، مرحمة يبمغ حتى
 لكيؿٍّ  "ًإفَّ  :قاؿفكفتنتو مف الماؿ  أمتو لذلؾ حذر رسكؿ اهلل  .(4) "عاقان  يككف كقد ، باران  يككف
فَّ  ًفٍتنىةن، أيمَّةو   "ًإنٍّيكحذر مف التنافس عمى الدنيا كاالقتتاؿ ألجميا فقاؿ:  .(5)"اٍلمىاؿي  أيمًَّتي ًفٍتنىةى  كىاً 

، ـٍ ، شىًييده  كىأىنىا فىرىطيكي ـٍ مىٍيكي نٍّي عى ىٍنظيري  كىالمَّوً  كىاً  ٍكًضي ًإلىى ألى ، حى نٍّي اآلفى زىاًئفً  مىفىاًتيحى  ٍعًطيتي أي  قىدٍ  كىاً   خى

                                                           

: رقـ 34/106 كمدة، بف الحارث بف نفيع بكرة أبي ، مسند البصرييف، حديثمسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -1
: 4/323 خعي،الن عبيد بف سالـ ، كتاب األدب، حديثالمستدرؾ عمى الصحيحيف :. الحاكـ20455الحديث 

 ، قاؿ الحاكـ حديث صحيح ككافقو الذىبي.7789رقـ الحديث 
عمي بف أبي طالب: ىك عمي بف أبي طالب عبد مناؼ بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، أمير  -2

كعرض عميو القرآف كأقرأه. انظر سير أعبلـ  المؤمنيف، أبك الحسف القرشي الياشمي. ركل الكثير عف النبي 
 (.225ء )راشدكف/النببل

 السعيد: تحقيؽ(. ج5، )الخطاب بمأثكر الفردكس. فناخسرك بف شيركيو بف شيردار بف شيركيو، الديمميٌ  -3
 .(5/444) .ـ1986 -ق1406، العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. زغمكؿ بسيكني بف
ف(. )د. ط(. )د. ت(.  المكتبة الشاممة. )د. ـ(. )د.مكقؼ المسمـ مف الفتف في ضكء الكتاب كالسنف،  -4
(26/2 .) 
 . 37تـ تخريجو ص -5
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فىاًتيحى  أىكٍ  - األىٍرضً  نٍّي - األىٍرضً  مى اؼي  مىا كىالمَّوً  كىاً  مىٍيكيـٍ  أىخى لىًكنٍّي بىٍعًدم، تيٍشًركيكا أىفٍ  عى اؼي  كى  أىخى
مىٍيكيـٍ  ًفييىا" تىنىافىسيكا أىفٍ  عى

(1). 

قاؿ رسكؿ كلقد أخبر رسكلنا الكريـ عف طمع ابف آدـ، كحرصو عمى المزيد مف الماؿ، ف     
ـى  اًلٍبفً  كىافى  : "لىكٍ اهلل  ٍبتىغىى مىاؿو  ًمفٍ  كىاًديىافً  آدى ي  كىالى  ثىاًلثنا، كىاًدينا الى ٍكؼى  يىٍمؤلى ـى  اٍبفً  جى ، ًإالَّ  آدى  الت رىابي

يىتيكبي  مىى اهللي  كى التكثير منو  في كفتنةه  تحصيمو كتنميتو، جية مف فتنةه  إف الماؿ .(2)"تىابى  مىفٍ  عى
ي كسبو، اهلل ف كفيتق كالظالمكف ال منو، الكاجبة الحقكؽ كأداء إنفاقو جية مف كفتنةه  بو، كالتفاخر

، كشغؿ ـبيحبو قمك مؿء ، ـأصبح الماؿ أكبر ىميكف عف الشبيات في جمعو، بؿ يتكرعال ك 
و كناآلخرة، يكسبك بعكاقب ذلؾ في الدنيا  ركف في جمعو أيَّما مخاطرة، ال يبالكف، يخاطـتفكيرى

كال  ركفالذم ال يعتب كفالمفتكن ، يجمعكنو مف حراـ كينفقكنو في حراـ، فيـبطرؽ ممتكية
عمـ األنصار بيذا الماؿ، فذىبكا إليو ك ماؿ البحريف،  هلما جاء ، كصدؽ رسكؿ اهلل كفتعظي

ـى ًبشىٍيءو ًمفى  في صبلة الفجر، فمما رآىـ رسكؿ اهلل  ـٍ سىًمٍعتيـٍ أىفَّ أىبىا عيبىٍيدىةى قىًد قاؿ: "أىظين كي
ٍؿ، يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى  ٍيًف؟"، قىاليكا: أىجى ا اٍلفىٍقرى أىٍخشىى أى : "اٍلبىٍحرى ، فىكىالمًَّو مى ـٍ ا يىسير كي كا، كىأىمٍّميكا مى ٍبًشري

، فى  ـٍ مىى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ، كىمىا بيًسطىٍت عى ـٍ مىٍيكي ـٍ أىٍف تيٍبسىطى الد ٍنيىا عى مىٍيكي لىًكنٍّي أىٍخشىى عى ، كى ـٍ مىٍيكي تىنىافىسيكىىا عى
ا تىنىافىسيكىىا ـٍ  ،كىمى  .(3)"ٍىمىكىٍتييـٍ أى  كىمىا فىتيٍيًمكىكي

، ككممة فتنة ]15:التغابف[ َّٱٰىري  ين ىن ننُّٱ: قاؿ : فتنة األوالد -20
 تحمؿ معنييف:  في اآلية

  .األكؿ: أف اهلل يفتنكـ باألمكاؿ كاألكالد بمعني يختبركـ

فجاء التحذير  .: أف ىذه األمكاؿ كاألكالد فتنة لكـ تكقعكـ بفتنتيا في المخالفة كالمعصيةالثاني
لىد قال رسول هللا من الوقوع بهذه الفتن,  بأخذ الحيطة كالحذررسكؿ رب العالميف مف  : "اٍلكى

                                                           

رقـ الحديث  :8/90فييا،  كالتنافس الدنيا زىرة مف يحذر ما ، كتاب الرقاؽ، بابصحيح البخارمالبخارم:  -1
كصفاتو،  كسمـ عميو اهلل صمى نبينا حكض إثبات باب مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، .6426

 .2296: رقـ الحديث 4/1796
. مسمـ: 6436 : رقـ الحديث8/92الماؿ،  فتنة مف يتقى ما البخارم: صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب -2

 .1048: رقـ الحديث 2/725ثالثان،  البتغى كادييف آدـ البف أف لك ، كتاب الزكاة، بابصحيح مسمـ
: صحيح مسمـ، كتاب . مسمـ4015 رقـ الحديث: 5/84، كتاب المغازم، باب، صحيح البخارمالبخارم:  -3

 . 2961: رقـ الحديث 4/2273الزىد كالرقاؽ، 
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نىة" مىة مىٍحزى ٍجبىنىة مىٍبخى مى
مبخمة يصرؼ اإلنساف عف اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل كعف الخكض في ، (1)

رض المعركة في سبيؿ اهلل، مبخمة يصرفو عف اإلنفاؽ، مجبنة يصرفو عف القتاؿ، محزنة إذا م
قاؿ: ما لي كلمكلد  ؟قيؿ ليحيى بف زكريا عمييما الصبلة كالسبلـ ما لؾ تكره الكلد"، كغير ذلؾ

ف مات ىدَّ  ،نيإف عاش كدَّ   .(2)"نيكا 

 بما اإلسبلـ جاء كلقد إنسانية، كعاطفة فطرية، غريزة عميو كالحنك بو كالرحمة الكلد إف حب    
الصحيحة، فيجب عمى المسمـ أف يراعي  يةالكج كيكجييا بيا، كيرقى العكاطؼ بيذه يسمك
دكف إفراط أك  ،المحبة في كاالعتداؿ كالكاجبات، الحقكؽ بيف التكازف تحقيؽ مع األكالد، حقكؽ
 عمى الحرص كفي ،األكالد حب فيبالغكا  الظالمكفف ،كالعاطفة العقؿ نداء بيف كالتكسط تفريط،

  .فتنة بأنيـ متذرعيف حقكقيـ كنيـكيحرم ـفكنييجا ،ناءجب بخبلء أجميـ مفأصبحكا ف مصالحيـ،
 

  

                                                           

ج(. 13يعمى،) أبي التميمي. مسند ىبلؿ بف عيسى بف يحيى بف المثينى بف عمي بف يعمى، أحمد أبك -1
: رقـ الحديث 2/305ـ. 1984 -ق1404لمتراث،  المأمكف دار . دمشؽ:1أسد. ط سميـ تحقيؽ: حسيف

 مكتبة: الرياض. المقصكد عبد أشرؼ: تحقيؽ(. ج2، )األسفار حمؿ عف المغني. ؿالفض أبك، . العراقي1032
، كقاؿ األلباني في صحيح الجامع . قاؿ الترمذم: حسف غىًريب(2/1014) .ـ1995 -ىػ 1415، طبرية
 : حديث صحيح.1985

 شرح القدير فيض .القاىرم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ عبد، المناكم -2
 (.2/403) .ـ1935 -ق1356، الكبرل التجارية المكتبة: مصر (1 .ط(. )ج6، )الصغير الجامع
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 المطمب الثالث
 معنى الستدراج واإلمالء 

  دار عمى معنى كاحد عند عمماء المغة العربية، كىك: االستدراج
مىى ًمٍنوي  أىٍدنىاهي " :بمعنى استدرجو :لغة الستدراج  مف رٌقاه: استدرجو"، كقيؿ: (1)"فىتىدىرَّجى  التٍَّدًريجً  عى

عذابىو، قاؿ  يعٌجؿ كلـ أميمو يباغتو، كلـ قميبلن  قميبلن  أميمو: العبد اهلل استدرج، ك درجة لىإ درجة
دىعو: كذا إلى فبلننا استدرجك ، [18األعراؼ:] َّ ىك مك لك اك يقُّٱٱتعالى:  خى
 .(2)"الحيمة أك باإلغراء يريد ما يفعؿ أف عمى حمموك  أطاعو، حتى

 أك االستغفار، كأنساه نعمة، لو جدد ،خطيئة دجد كمما أنو: العبد تعالى اهلل استدراجك "
 َّ ىك مك لك اك يقُّٱكمعنى قكلو تعالى:  ،(3)"يباغتو كال ،قميبلن  قميبلن  يأخذه أف
 يغتبطكف ما النعيـ مف عمييـ يفتح تعالى اهلل أف كذلؾ يحتسبكف، ال حيث مف سنأخذىـ" أم:
 كليذا ،كانكا ما أغفؿ غرتيـ مىع فيأخذىـ المكت، يذكركف فبل ،بو كيأنسكف ،إليو فيركنكف ،بو
 أككف أف بؾ أعكذ إني الميـ: كسرل كنكز إليو حمؿ لما عنو، اهلل رضي الخطابعمر بف  قاؿ

 .(4) َّ ىك مك لك اك يقُّٱٱ:تقكؿ أسمعؾ فإني ،مستدرجان 
 كمف، درجة إلى درجة مف أك، حاؿ إلى حاؿ مف ، كنقموىك ترؾ المعاجمة الستدراج اصطالحًا:

 ،(5)استنزاالن  فيككف سفؿ إلى عمك كمف، استصعادان  فيككف عمك إلى سفؿ مف، لةمنز  إلى منزلة
 في يتمادل أك النعمة، فتمييو المؤاخذة، في لو يممي أك النعـ، مف يكليو أف: لعبده اهلل كاستدراج"

  .(6)"غفمة في كىك باليبلؾ اهلل كيأخذه غيو،

                                                           

 ج(. تحقيؽ: يكسؼ1الصحاح، ) القادر. مختار عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الرازم، الديف -1
 .103صـ. 1999 - ىػ1420 النمكذجية، الدار ، العصرية . بيركت: المكتبة5محمد. ط الشيخ

 (.1/734) معجـ المغة العربية المعاصرة الحميد. عبد مختار عمر، أحمد -2
 (.1/188) القامكس المحيطالفيركزآبادم،  -3
 (.5/560(. الزبيدم، تاج العركس )2/268) لساف العربابف منظكر،  -4
 بف اهلل عبد سعيد أبك لديفا البيضاكم، ناصركانظر (. 18/252، الجامع ألحكاـ القرآف )انظر القرطبي -5

. 1المرعشمي. ط الرحمف عبد مج(. تحقيؽ: محمد5التأكيؿ، ) كأسرار التنزيؿ الشيرازم. أنكار محمد بف عمر
 تفسير في المعاني األلكسي، ركح. كانظر (3/43ـ. )1997 - ىػ1418العربي،  التراث إحياء بيركت: دار

 .(5/118المثاني ) كالسبع العظيـ القرآف
 لكممات لغكم كتفسير معجـ، الجمؿ مخطكطة. أحمد الفتاح عبد بف حسيف بف الديف عز حسف، لجمؿا -6

 .(2/99) .ـ2008-ـ2003، لمكتاب العامة المصرية الييئة: مصر. 1ط(. ج5، )القرآف
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 مقبكؿ العبد تعالى اهلل يجعؿ فأ: بعدة تعريفات فقاؿ: االستدراج(1)كعرفو الجرجاني
 مف بعيدنا تككف أف كالعذاب، كقاؿ: ىك بالببلء لبلبتداؿ عمره أقصى إلى فكقتان  كقتان  الحاجة
، مكاف إلى درجة الشيطاف يرفعو أف ىك تدريجينا، كقاؿ أيضان: العقاب إلى قريبنا اهلل رحمة  عاؿو
 .(2)ىبلكنا ييمؾ حتى المكاف ذلؾ مف يسقط ثـ

ة: االستدراج ىك: أف يعطي اهلل العبد كؿ ما يتمناه في الدنيا، فيزداد ضبلالن كالخبلص
 كغيان كظممان، حتى إذا طاؿ الزماف، أخذه أخذان أليمان.

 الستدراج:  أنواع
مبلء كنعـ، ال عطاء محبة كقربى كما يظنكف، قاؿ كىك عطاء إ: صعودال استدراج -1 مياؿ كا 

 جكمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خصُّٱتعالى: 
لك خك حك يمدىـ باألمكاؿ كاألكالد، كالزركع كالثمار  إف اهلل ، ]56-54المؤمنكف:[ َّ

، (3)اإلثـ زيادة في ليـ كاستجراران  المعاصي، في ليـ كالخيرات، كىذا اإلمداد ليس إال استدراجان 
مىى يىاالد نٍ  ًمفٍ  اٍلعىٍبدى  ييٍعًطي اهللى  رىأىٍيتى  : "ًإذىاكقاؿ رسكؿ اهلل   ىك فىًإنَّمىا،  ييًحب   مىا مىعىاًصيوً  عى

ُّٱاهللً  رىسيكؿي  تىبلى  ثيَـّ ،  اٍسًتٍدرىاجه   جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك

: الحسف البصرم كقاؿ، (4) ]44 "األنعاـ:[ َّجي ٰه مه جه هن من خن حن
 سفياف ، كقاؿ(5)عميو" بالستر مىغركر ككـ! عميو بالثناء مىفتكف ككـ! إليو باإلحساف ميستدرىجو  كـ"

، عمييـ نيسبغ: "الثكرم  .(6)"الشكر كنينسييـ النٍّعـى

ىك تدرج في المعاصي، كانتكاس لمفطرة، فاإلنساف مجبكؿ عمى قبكؿ نزول: الاستدراج  -2
ىؤالء قابمكا نعـ اهلل عمييـ بارتكاب السيئات الحؽ كالفضيمة، فيك مكلكد عمى الفطرة، كلكف 

                                                           

الجرجاني: ىك عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، كيعرؼ بالسيد الشريؼ )أبك الحسف(  -1
. معجـ المؤلفيف )عال  (.7/216ـ، حكيـ، مشارؾ في انكاع مف العمـك
 . 20انظر الجرجاني، التعريفات، ص -2
 (.23/282) مفاتيح الغيبالرازم، انظر  -3
 رقـ الحديث:  ،28/547الجيني  عامر بف عقبة ، مسند الشامييف، حديثمسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -4

 .حديث صحيح: 413حيحة في السمسمة الص قاؿ األلباني . 17311
 الصالحيف السمؼ. التيمسيرم الطميحي القرشي عمي بف الفضؿ بف محمد بف إسماعيؿ، األصبياني -5

(. ط. د. )الراية دار: الرياض. أحمد بف فرحات بف حممي بف كـر. د: تحقيؽ. األصبياني محمد بف إلسماعيؿ
 .1279ص  (.ت. د)
 (. 7/7) ألصفياءحمية األكلياء كطبقات ااألصبياني،  -6
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ا الشيكات، ىؤالء ينزلكف درجة درجة حتى يصمكا إلى أسفؿ كالفكاحش كالمعاصي، كاتبعك 
فيؤالء تدرجكا ، ]176األعراؼ:[ َّجت هب مب خب حب جبُّٱالسافميف، قاؿ تعالى: 

 .(1)خركم، عمى أفظع كأشنع حاؿييـ كممة العذاب الدنيكم كاآلفي المعاصي إلى أف حقت عم

 :اإلمالءتعريف 
 َّرن مم  ام ىليل ملُّٱ، قاؿ تعالى: كأميمو لو اؿأط: غيٍّو في لو اهللي  أىممى" :اإلمالء لغة

 كمىدَّه ،ًفيوً  أىنسأىه: األىجؿ ًفي لىوي  كأىمىدَّ "، (2)"لو كطٌكؿ أىميمو: لمظالـ اهللي  أىٍممى، ك ]183األعراؼ:[
ؿً  الغىيٌ  ًفي تىرىكىوي  لىوي  أىٍممىى: لىوي  كمىدَّ  مىدًّا يىميد ه كىالضَّبلى  خف حف  جفُّٱ: كفي التنزيؿ العزيز .كى

كىذىًلؾى : قىاؿى  كييًمج يـ، ييٍمًمي أىم، ]15البقرة: [ َّمف ، كفي مىدًّا اٍلعىذىابً  ًفي لىوي  المَّوي  مدَّ  كى

 . (3) ]79مريـ:[ َّ ٰذ يي ىي مي خيُّٱٱ:التنزيؿ العزيز

طالة العمر اإلمياؿ كالتأخير"إلمبلء ىك ا: اإلمالء اصطالحاً    .(4)"كا 
أما االستدراج فيك أنو مبلء ىك اإلمياؿ كالتأخير، كالفرؽ بيف اإلمبلء كاالستدراج: أف اإل

كمما جدد العبد خطيئة جدد اهلل لو نعمو، كأنساه االستغفار، إلى أف يأخذه قميبلن قميبلن، كال 
 .(5)ان استدراج إمبلءو  يباغتو، كعمى ىذا بينيما عمكـ كخصكص، إذ كؿ استدراج إمبلء كليس كؿ  

 يق  ىق يف ىفُّٱفي قكلو تعالى:ستدراج كاإلمبلء كقد اجتمع اال" 

ٱَّ رن مم  ام يلىل مل يك ىك مك لك اك ٱ   اهلل ، فذكر]183-182األعراؼ: [ ٱ
االستدراج أكالن ثـ اإلمبلء ثانيان، ألف اإلمبلء آلة االستدراج كأداتو، كأتى في االستدراج بأداة 

 نيج عمى بيما يأت كلـ ،  مل، كفي اإلمبلء بضمير الكاحد ى  يقالعظمة 

                                                           

 .(5/118) ركح المعانياأللكسي، انظر  -1
 (.3/2125). معجـ المغة العربية المعاصرة الحميد عبد مختار أحمد، عمر -2
 (.39/555، 9/155) تاج العركسالزبيدم، . (3/397)مادة أممى، ، لساف العربابف منظكر،  -3
رم، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف ابف األثير الجز  (.15/290ابف منظكر، لساف العرب ) -4

 محمكد، الزاكم أحمد طاىر: ج(. تحقيؽ5، )النياية في غريب الحديث كاألثر .محمد بف محمد ابف عبد الكريـ
 .(4/363. )ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -المكتبة العممية الطناحي. بيركت:  محمد

 الفركؽ معجـ.  ميراف بف يحيى بف سعيد بف سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبك، العسكرم انظر -5
(، قـ) بػ المدرسيف لجماعة التابعة اإلسبلمي النشر مؤسسة: قـ. 1ط. بيات اهلل بيت الشيخ: تحقيؽ. المغكية
 .73صـ. 1992 -ىػ1412
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فتارة يككف مف اهلل، كتارة يككف عمى يد عبيده  كبغيرىا، بكاسطة يككف االستدراج ألف كاحد،
 .(1)"جؿ فبل يككف إال مف اهلل جنكده، أما اإلمبلء كىك تطكيؿ األك 

ال تتبدؿ كال تتغير، فاهلل سبحانو كتعالى أمر عباده بطاعتو كامتثاؿ  االستدراج سنة إليية 
، أرسؿ إلييـ كظمـ دنيا كاآلخرة، كمف أعرض كتكلى كاستكبرأكامره، فمف سمع كأطاع فاز في ال

مف يذكرىـ بو، كيدليـ عمى طريقو، كيخكفيـ مف بطشو كعقكبتو، فإف لـ يسمعكا كلـ يطيعكا، 
ؿ اهلل السيئة بكا كتمادكا في طغيانيـ ككفرىـ كظمميـ، بدَّ ىـ بالضراء حتى يردىـ إليو، فإف أابتبل

أخذىـ بغتة كىـ كظممان لعطاء كاإلنعاـ، حتى إذا ازدادكا كفران كعتكان ع عمييـ في ابالحسنة، ككسَّ 
، كظمـ نفسو، كأعرض عف ذكره ،عصاهكفر بو ك كمكره بمف  ال يشعركف، فيذا ىك استدراجو 

  .كظمـ غيره
 
 

 
 

  

                                                           

، سكركال اآليات تناسب في الدرر نظـ. بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ، البقاعي -1
 ك محمكد. قاسـ، رياضكانظر (. 20/327) (.ت. د(. )ط. د. )اإلسبلمي الكتاب دار: القاىرة(. ج22)

ـ. 2015 -ق1436الجامعة اإلسبلمية، . بحث محكـ. غزة: االستدراج في القرآف الكريـ حسف. بياء زعرب، 
 .9-8ص



 009   
 

 المطمب الرابع
مالءالظالمين و  استدراجأنواع   ىما 

ف تقابؿ بالشكر كالثناء عمى اهلل عز ـ اهلل عمى العبد ال تعد كال تحصى، فيجب أعى نً  
ىذا ىك منياج المؤمف في حياتو، فإذا غفؿ عف شكر المنعـ الكىاب فيك مقصر كغافؿ،  كجؿ،

 كأما أف يقابؿ النعمة بالمعصية فيك مستدرج، كاالستدراج أنكاع منيا:
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ قاؿ تعالى: أوًل: الستدراج بالنعم: 

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي
 ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
 كالشيكات، األىكاء ركاـ الفطرة يزيؿ عف الضر إف، ]52-49الزمر:[ َّري ٰى ين
 كتعرفو اهلل ترل فييا، فعندئذ الكامف الحؽ عنيا تحجب التي المصطنعة العكامؿ مف كيعرييا
 الضراء، في قالو ما اإلنساف ىذا نسي الرخاء، الشدة، كجاء مرت إذا حتى. كحده إليو وكتتج

مى أيكًتيتيوي  ًإنَّما: »كالفضؿ كالرزؽ النعمة عف كقاؿ األىكاء، بتأثير فطرتو كانحرفت ..  «ًعٍمـو  عى
 أك ماؿ، مف لو اتفؽ ما بيا يعمؿ حيمة أك صنعة أك بعمـ مخدكع كؿ كقاليا قاركف، قاليا

 األرزاؽ،  كمقدر األسباب، كمسبب كالقدرة، العمـ ككاىب النعمة، مصدر عف غافبلن  سمطاف،

إنيا فتنة االختبار كاالمتحاف، ليتبيف مف يشكر   ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .(1)كمف يكفر، كمف يصمح كمف يفسد، كمف ييتدم إلى الطريؽ كمف يجنح إلى الضبلؿ

األكالد  كييكثر ليـأبكاب الرزؽ كسبؿ العيش،  ح عمييـفي عباده،  يفت اهلل عز كجؿ يا سنة إن
المناصب الحساسة، كالمراكز الميمة، فيظنكف أف ذلؾ مف محبة اهلل ليـ،  كيتبكؤكفكاألمكاؿ، 

كؿ تمؾ النعـ  ف باب تفضيميـ عمى غيرىـ، فيعرضكف عف شكر المنعـ المتفضؿ، كيقابمكفكم
ثمان كبعدان بالكفر كالجحكد، حتى أف اهلل ال يعجؿ ليـ  بالعقكبة، بؿ يممي ليـ ليزدادكا طغيانان كا 

 ىف ٱُّعف اهلل، حتى إذا حاف األجؿ المحدد أخذىـ اهلل بغتة كىـ ال يشعركف، قاؿ تعالى: 

  َّ رن مم  ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف
مىى االد ٍنيى  ًمفى  اٍلعىٍبدى  ييٍعًطي اهللى  رىأىٍيتى  : "ًإذىارسكؿ اهلل  قاؿ، ]183-182األعراؼ:[  مىعىاًصيوً  عى
، مىا ا ييًحب  ُّٱ:  اهللً  رىسيكؿي  تىبلى  ثيَـّ " اٍسًتٍدرىاجه  ىيكى  فىًإنَّمى  هل مل خل حل جل مك  لك

                                                           

 (.5/3057) في ظبلؿ القرآفسيد قطب، انظر  -1
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جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم إف  ،(1) ]44األنعاـ: [ َّ
 مف كنقمناىـ شيء، كؿ أبكاب عمييـ فتحنا كالضراء البأساء مف بو ذكركا ما ىؤالء لما نسكا

عامميـ في البداية  فإف اهلل  كالنعماء، اآلالء كأنكاع كالرخاء الراحة إلى لضراءكا البأساء
 الخيرات أبكاب فتح كىك ضدىا، إلى الحالة تمؾ مف فنقميـ ينتفعكا، فمـ كالشدائد المكاره بتسميط
 بما فرحكا إذا أيضان، حتى بو ينتفعكا فمـ لدييـ، كالسعادات المسرات مكجبات كتسييؿ عمييـ،

 عمى إقداـ كال لشكر، انتداب غير مف كالبطر الفرح عمى يزيدكا لـ كالنعـ، الخير مف تكاأك 
 .(2)بغتة أخذناىـ كتكبة، اعتذار

 اإلحساف بيا يرل التي النعمة بيف فميفرؽ: الفتنة مف النعمة تمييز يقكؿ ابف القيـ: "كأما
 مف فكـ االستدراج، بيا يرل تيال النعمة كبيف األبدية، سعادتو تحصيؿ عمى بيا كيعاف كالمطؼ،
! عميو كستره حكائجو اهلل بقضاء مغركر عميو، الجياؿ بثناء مفتكف يشعر، ال كىك بالنعـ مستدرج
 .(3)العمـ" مف مبمغيـ ذلؾ كالنجاح، السعادة عبلمة الثبلثة ىذه أف عندىـ الخمؽ كأكثر
حب اهلل  مف فيذا، ازدياد و في تتكالى عمى العبد، كطاعت  اهلل نعـ رأيت إذا المقياس ىك ىذا
 ذلؾ أف معاصيو في ازدياد، فاعمـك النعـ تتكالى عمى العبد،  كانت إذا أماك ، كبركاتو عميو ،لمعبد

 نن من زن رن  مم ام يل ىلُّٱمنو سبحانو كتعالى لو، قاؿ تعالى:  استدراج
 يعطييـ ، فاهلل]187آؿ عمراف:[ َّ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ىنين

السمطة في أيدييـ فيمكنيـ في األرض، كيجعؿ المخترعات كالصناعات الثركات، كيجعؿ الممؾ ك 
، لكف ىذا ال يدؿ عمى أنيـ عمى حؽ، أك أف اهلل  عمى أيدييـ كبأيدييـ، كما عميو الغرب اليـك

نما ىذا مف باب االستدراج كاإلمبلء ليـ، ليزدادكا إثمان  ، فإف راض عنيـ في تفضمو عمييـ، كا 
النعـ عمى أف اهلل يحبيـ كراضو عنيـ، أما أىؿ الحؽ كالبصيرة فإنيـ  يستدلكف بيذهأىؿ الباطؿ 

ف كانكا  ف كاف باطبلن رد كه كا  ف كانكا فقراء، كا  ينظركف إلى ما عميو األمـ، فإف كاف حقان قبمكه كا 

                                                           

 .133سبؽ تخريجو، ص -1
 (. 535-12/534) مفاتيح الغيبالرازم، انظر  -2
 نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج الديف. شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف الجكزية، محمد قيـ ابف -3

ياؾ  -ق1416العربي،  الكتاب دار . بيركت:3البغدادم. ط باهلل المعتصـ ج(. تحقيؽ: محمد2نستعيف، ) كا 
 (. 1/189ـ. )1996
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 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّٱأغنياء، قاؿ تعالى: 

 .(1) ]26األحقاؼ:[ َّ... حس جس مخ جخ  مح جح

 جت هب خبمب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱ: تعالى قاؿراجو بالنعم: قارون واستد

 جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضخض  حض

 مم حمخم جم يل ىل مل خل من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  مكجل
 ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب
 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك
 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
  مسحص خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت  مت خت حت جت هب مب

 حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

، أبيو أخي، مكسى عـ ابف قاركف ككاف: "قتادة قاؿ ,]83-76القصص:[ َّ  حك جك
 اهلل عدك كلكف بالتكراة، صكتو حسف مف المنكر يسمى ككاف، رائيؿإس بني مع البحر قطع ككاف
نما لبغيو، اهلل فأىمكو، السامرم نافؽ كما نافؽ  بغيو ككاف، (2)"ككلده مالو لكثرة عمييـ بغى كا 
، يده تحت يككنكا بأف عمييـ الفضؿ كطمب، كظمميـ، اإليماف حؽ ليـ يرع لـ بأف الفقراء عمى

، (4)"خيبلء"(3)ثيابيـ عمى زيادة شبران  ثيابو كأطاؿ، عمييـ كسخط تكبرك  كتجبر، عمييـ كاستطاؿ

                                                           

. الرياض: 1. طشرح مسائؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاباهلل.  عبد بف فكزاف بف الفكزاف، صالحظر ان -1
 .68ـ، ص2005-ق1421، دار العاصمة

 (.9/3005ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ ) - 2
 (.25/14انظر الرازم، مفاتيح الغيب ) - 3
ج(. 4عمر الشيحي. لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، ) الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف -4

 (.3/370ـ. )1994 -ىػ 1415. بيركت: دار الكتب العممية، 1تحقيؽ: محمد عمي شاىيف. ط
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رَّ  مىفٍ  ًإلىى اهللي  يىٍنظيري  الى " : اهلل رسكؿ قاؿ ءى  ثىٍكبىوي  جى يىبلى ، األمكاؿ مف  اهلل أعطاه كلقد، "(1)"خي
 ؿمث مفتاح كؿ جمكد، مف قاركف كنكز مفاتيح ككانت، لكثرتيا الناس مف الفئاـ حمميا ليثقؿ

. (2)"محجبلن  أغر بغبلن  ستيف عمى حممت ركب فإذا حدتو، عمى خزانة عمى مفتاح كؿ األصبع،
 حض جض مص خص حص   فيما اهلل يشكركف ال الذيف البطريف األشريف المتبذخيف: "يعني 

 اهلل عقكبة معو يخاؼ كاف ما ألنو شركان، ذلؾ فرحو كاف: "عباس ابف قاؿ،(3)"أعطاىـ
 كالتقرب، ربو طاعة في، الطائمة كالنعـ، لو المكىكب الماؿ يستعمؿ أف اهلل أمره كلقد، (4)"تعالى
 في لو اهلل أباح ما ينسى كال، اآلخرة الدار ثكاب عمى بيا يحصؿ التي، القربات بأنكاع إليو
، حقان  كلنفسو، حقان  عميو لربو فإف، كالمناكح، كالمساكف، كالمبلبس، كالمشارب، المآكؿ مف، الدنيا
 كما خمقو إلى ييحسف أف  كأمره، حقو حؽ ذم كؿ فميؤتي، حقان  كالضعفاء كلمفقراء، حقان  كألىمو
 اهلل عصى مف فكؿ، (5)اهلل خمؽ إلى كيسيء األرض في يفسد أف ىمو يكف كال، إليو اهلل أحسف
، كاستعبلءن  كبطران  استكباران  كقاؿ، بو اهلل أمره ما كؿ رفض قاركف لكف، (6)األرض في أفسد فقد
 أقرأ مف فيك، التكراة عمـ عنده كاف فقد، لذلؾ الستحقاقو لو أيعطي إنما أيكتيو الذم العمـ أف

 عمـ أيعطي إنو آخركف كقاؿ، الكيمياء عمـ أعطاه اهلل إف كقيؿ، بيا كأعمميـ، ليا الناس
، كحكمتيا النعمة مصدر ينسى الذم المتغطرس المغركر قكلة قاؿ لكنو، (7)كالتجارة المكاسب

 لـ لكنو، غناه سبب كحدىما ىما ككده عممو أف قاركف اعتبر حيث، الثراء كيعميو الماؿ نوكيفت
، ككعظكه نصحكه عندما قكمو لنداء يستمع كلـ، القكيـ لمنيجو يخضع كلـ ربو، بنعمة يشعر

 الفاجرة قكلتو عمى ردان  التيديد؛ فجاءه، ذميـ بطر كفي لئيـ استكبار في كمو ىذا عف كأعرض
 يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم ، المغركرة
، أجياالن  قبمو مف أىمؾ  اهلل فإف كماؿ، كجاه قكة ذا كاف فإف،  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

                                                           

. مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب  5783: رقـ الحديث 7/141البخارم: صحيح البخارم، كتاب المباس، باب،  -1
: رقـ 3/1651بلء، كبياف حد ما يجكز إرخاؤه إليو كما يستحب، المباس كالزينة، باب تحريـ جر الثكب خي

 . 2085الحديث 
 (.6/253ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) - 2
 .531مجاىد، تفسير مجاىد، ص - 3
 (.25/15الرازم، مفاتيح الغيب ) - 4
 (.6/254انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -5
 (.3/371معاني التنزيؿ ) انظر الخازف، لباب التأكيؿ في -6
 (.13/315انظر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) -7
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 كالتطاكؿ، البغي فييا يتجمى التي زينتو في قكمو عمى فخرج، أمكاالن  كأكثر، قكةن  منو أشد كانكا
 كالبطر بالماؿ، كاالغترار فساد،ال عمى كاإلصرار العظة، عمى كالتعالي النصح، عف كاإلعراض

 كيتمنكف نفكسيـ، ليا كتتياكل منيـ، فريؽ قمكب ليا فتطير، الشكراف عف بالنفس يقعد الذم
 يقكؿ عندىا، المحركمكف يشتييو عظيمان  حظان  أكتي أنو كيحسكف قاركف، أكتي ما مثؿ ألنفسيـ

 تبمغ كعندما، قاركف عند مما رخي اهلل عند كما الزينة، ىذه مف خير اهلل ثكاب: المؤمنكف ليـ
 كترحـ لمفتنة، حدان  لتضع القدرة يد تتدخؿ كتتياكل، النفكس أماميا كتتيافت ذركتيا، الزينة فتنة

 األرض تبتمعو خاطفة لمحة كفي، تحطمان  كالكبرياء الغركر كتحطـ إغرائيا، مف الضعاؼ الناس
 ال، عاجزان  ضعيفان  كذىب، كفاقان  اءن جز  كاستطاؿ فييا عبل التي بطنيا في كييكم، داره كتبتمع
 تمنكا ما عمى ندمكا قاركف منزلة يتمنكف كانكا كالذيف، (1)ماؿ أك بجاه ينتصر كال، أحد ينصره
، خمقو في تعالى اهلل تصرفات خفي كمف، القصة تمؾ مف العجب كامتمكيـ، عاقبتو سكء رأىكا لما

 اهلل مفَّ  أف لكال: عبلنية لبعض بعضيـ فقاؿ، الرزؽ مف لمناس قدر بما الرضا كجكب كعممكا
 المتكبركف الكافركف يفمح ال إنو، بو خسؼ كما بنا لخسؼ قاركف شيعة مف نكف لـ بأف عمينا

 كال، يتكبركف ال الذيف الصالحيف لمعباد األرض تجعؿ التي الربانية السنة إنيا، (2)الظالمكف
 إذا حتى، كيستدرجو، كيمده لو اهلل فيممي ،كيفسد، كيستعمي يتكبر مف أما، يفسدكف كال، يستعمكف

  .شديدان  أخذان  أخذه ييمكو لف اهلل أف ظف

-1التكاثر: [ َّ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ قاؿ تعالى:ثانيًا: الستدراج بإطالة العمر: 
ـ في طمب الدنيا، كاالستباؽ ، منفقيف أعمارىالتبارم باألكالد كاألمكاؿبآدـ  غؿ بنكلقد شي ، ]2

رسكؿ  قاؿ ،(3)كىك غافمكف الىكفالمكت  ىَـّ ليـ غيرىا، حتى آتاىـعمييا، ال  إلييا، كالتيالؾ
ـي اهلل  ـى  اٍبفي  : "يىٍيرى تىًشب   آدى مىى اٍلًحٍرصي : اٍثنىتىافً  ًمٍنوي  كى اًؿ، عى مىى كىاٍلًحٍرصي  اٍلمى اٍلعيميًر" عى

(4)، 

طاؿ عمره، كأشغمو ، أكثر مالو ككلده كأضموإذا أراد أف يعذب أحدان، أك أف ي إف اهلل  
إنما أخشى عميكـ اثنيف: : "أنو قاؿرضي اهلل عنو  عمي بف أبي طالب عففبذلؾ، كأنساه المعاد، 

ف  ف اتباع اليكل يصد عف الحؽ، كا  طكؿ األمؿ، كاتباع اليكل، فإف طكؿ األمؿ ينسي اآلخرة، كا 

                                                           

 (.2713-5/2712انظر سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) -1

 (.188-20/186انظر ابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) -2
 (.792-4/791) تفسير الكشاؼالزمخشرم، انظر  -3
. 1047: رقـ الحديث 2/724 الدنيا، عمى الحرص كراىة ، كتاب الزكاة، بابصحيح مسمـ :مسمـ -4

: رقـ الحديث 4/570 ، باب،عف رسكؿ اهلل  كالكرع كالرقائؽ القيامة صفة ، أبكابسنف الترمذم :الترمذم
2339  . 
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ا مف أبناء اآلخرة، كال الدنيا قد ارتحمت مدبرة، كاآلخرة مقبمة، كلكؿ كاحدة منيما بنكف، فككنك 
 .(1)"تككنكا مف أبناء الدنيا، فإف اليـك عمؿ كال حساب، كغدا حساب كال عمؿ

ؼى التكبة كأخرىا، كانكب عمى المعاصي، كانتيؾ لعبد إذا ايستدرج بطكؿ العمر سىكَّ إف ا 
كجؿ، الحرمات، كييمني نفسو أنو إذا بمغ الستيف أك السبعيف فسكؼ يتكب كيتقرب إلى اهلل عز 

ليكفيو أعمالو  لف يميمو، بؿ سيباغتو بالمكت، كما كاف إمياؿ اهلل إليو إال اهلل كلكنو ال يعمـ أف
 يه ىه  مه جهُّٱ، قاؿ تعالى: في الحياة الدنيا، كال نصيب لو في اآلخرة

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱ، كقاؿ أيضان: ]2الحجر:[ َّ مي خي جيحي
 .]55التكبة: [ َّمه جه ين ىن من خن حن جن  يم

قاؿ يحيى بف )سكؼ(، ىؿ النار أكثر عكيبلن كصياحان؛ بسبب اعتمادىـ كرككنيـ أ فَّ إ
: "الدنيا خمري الشيطاف، مىف سًكر منيا لـ ييًفؽ إال في عسكر المكت، نادمنا مع (2)معاذ الرازم
ساعة يستدرككف فييا ما فرطكا مف  ؛، لذلؾ كانت غاية أمنية المكتى في قبكرىـ(3)الخاسريف"

فيؤالء لـ يكفقكا لتكبة، بؿ ييسٍّر ليـ السيئات مف أكؿ عمرىـ إلى آخره، حتى  الح،تكبة كعمؿ ص
 .(4)يمكتكا مصريف عمييا، كىذا ىك حاؿ األشقياء

  نث مث زثُّٱ: تعالى قاؿ: واستدراجيم بإطالة العمر (صالح مدائن) الحجر أصحاب

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث

، ]84-80:الحجر[ َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم
 المنكرة، كالمدينة الشاـ بيف كاد: كالحجر، السبلـ عميو صالح قكـ ثمكد ىـ الحجر كأصحاب
 الناس مف ممنكع أم محجكر مكاف كؿ أك الحجارة، بو أحاطت مكاف كؿ: األصؿ في كالحجر

                                                           

 . بيركت: دار الكتب العممية، 1الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد. التبصرة. ط -1
 .160ـ. ص1986 -ىػ 1406

يحيى بف معاذ الرازم الكاعظ، مف كبار المشايخ، لو كبلـ جيد، كمكاعظ مشيكرة. سير أعبلـ النببلء  -2
(13/15 .) 
الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي. لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ  -3

،1العاـ مف الكظائؼ. ط  .339ص ـ.2004 -ىػ1424. دار ابف حـز
 اإلماـ لتفسير الجامع) التفسير ركائع الحسف. بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف الحنبمي، زيفانظر  -4
السعكدية:  العربية . المممكة1محمد. ط بف اهلل عكض بف طارؽ معاذ ج(. تحقيؽ: أبي2، )(الحنبمي رجب ابف

 (.1/306ـ. )2001 -ق 1422دار العاصمة، 
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 عمى صالح مدائف باسـ اآلف إلى يعرؼ المكاف ىذا زاؿ كما، بو بعضيـ اختصاص بسبب
 كلكف، رسكليـ إال يكذبكا لـ أنيـ مع الرسؿ كذبكا القـك كىؤالء، تبكؾ إلى برخي مف الطريؽ
 .(1)الرسؿ لكؿ تكذيب ىك كاحد رسكؿ تكذيب

 لطكؿ الجباؿ نحتكا: كقيؿ لمشتاىـ، الجباؿ في كالبيكت لمصيفيـ القصكر: عباس ابف قاؿ
 عميو فتمر البنياف يبني الرجؿ كاف: (2)كىب قاؿ مكتيـ، قبؿ تخرب القصكر كانت، أعمارىـ

 سنة مائة عميو فتمر يجدده ثـ، فيخرب سنة مائة عميو فتمر يجدده ثـ، فيخرب سنة مائة
  يل ىل مل يك ىك  تعالى كذكر، (3)بيكتان  الجباؿ فاتخذكا، ذلؾ فأضجرىـ، فيخرب

 تيـمانع البيكت ىذه أف كظنكا، "(4)"كبثان ، كبطران ، أشران  بؿ إلييا، احتياج كال خكؼ غير مف: "أم
 نعىمىوي  تعالى اهلل فذكرىـ، (5)"ككثاقتيا قكتيا إلى كركنكا، عمييـ تنيدـ أف أك المكت أك العذاب مف

 الكفر إال أبكا كلكنيـ، األرض في تمكيف إلى، األجساد في قكة إلى، العيش في سعة مف، عمييـ
 ناقة ليـ يخرج فأ منو كطمبكا، ككذبكه، السبلـ عميو صالح برسكليـ فكفركا، األرض في كالفساد

، كمكاثيقيـ عيكدىـ فأعطكه، فعؿ إذا يؤمنكا أف كالعيكد المكاثيؽ عمييـ فأخذ، الصخر مف
، الكبر كثيرة، عظيمة، عشراء ناقة عف الصخرة فتمخضت، كجؿ عز اهلل كدعا ركعتيف فصمى
 سكليـر  فنياىـ، العظـ في مثميا، كليدىا فكضعت المخاض أخذىا ثـ، جنبييا بيف جنينيا يتحرؾ

 اهلل ناقة كألنيا، يكـ كليـ بئرىـ مف تشرب يكمان  ليا أف كأخبرىـ، بسكء كرضيعيا ىي يمسكىا أف
 حياتيا، بيا لتقيـ مناسبة؛ كالشراب الطعاـ مف ككمية، يناسبيا كحجمان  ىيكبلن  تأخذ أف البد كاف

 فييا أف بدفبل هلل؛ منسكبة فمادامت كحجميا، كطعاميا لشربيا مناسبة المبف إدرار ككمية
 في الماء فيتحكؿ،  شيئان  فيو تترؾ فبل الماء كؿ شربت يكميا جاء فإذا إعجازية، مكاصفات

                                                           

ج(. 4أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي. الكسيط في تفسير القرآف المجيد، )انظر الكاحدم،  -1
تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد الغني الجمؿ، عبد 

(. البغكم، معالـ التنزيؿ 72-8/71ـ. )1994 -ىػ 1415. بيركت: دار الكتب العممية، 1الرحمف عكيس. ط
 (. 3/639تفسير القرآف ) في
كىب: ىك كىب بف منبو بف كامؿ بف سيج بف ذم كبار. اإلماـ، العبلمة، اإلخبارم، القصصي، مكلده في  -2

-4/544زمف عثماف، سنة أربع كثبلثيف، تابعي، ثقة، كاف عمى قضاء صنعاء. انظر سير أعبلـ النببلء )
545.) 

(. ابف حياف، البحر المحيط 2/135، مرجع سبؽ ذكره، )انظر الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير -3
(5/94.) 
 (.4/545ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -4
 (. 3/168الشككاني، فتح القدير ) - 5
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، يمبثكا أف اهلل شاء ما الحاؿ ىذا عمى فبقكا، (1)كيدخركا يرتكا حتى فيشربكف، لبف إلى ضرعيا
: قتادة قاؿ، رىاعق عمى كاتفقكا القكـ فتآمر، المبف مف إلينا أحب الماء: كقالكا، ممكىا كلكنيـ
 النساء عمى طاؼ حتى، بقتميا راضكف أنيـ ككجد كميـ، عمييـ طاؼ الناقة قتؿ الذم أف بمغني
 مم ام  يل ىل مل ٱُّ: يقكؿ تعالى اهلل ألف، الصبياف كعمى خدكرىف، في
 جميعيـ رضا عمى فدؿ القبيمة، مجمكع عمى ذلؾ فأسند، ]14:الشمس[ َّزن رن
 ثـ، ثبلثان  فرغى، جبؿ إلى فتبعكه، فصيميا فيرب، قداران  عىيد رجؿ فعقرىا، أعمـ كاهلل بذلؾ،
 إذا بنا سيحيؽ أنو قمت الذم اهلل عذاب أيف: لو فقالكا، السبلـ عميو صالح إلى فذىبكا، عقركه
 الكعيد بذلؾ اإلخبار في لو مكذبيف كانكا إذ، ذلؾ مف بو كعدىـ ما فاستعجمكا، الناقة عقرنا
 قاؿ، ثبلثان  انتظركا: ليـ فقاؿ، المرسميف مف ككنو كىك، كافركف بو ىـ بما عمقكه كلذلؾ، كبغيره
 فقاؿ، ]65:ىكد[ َّمث زث رث يت نتىت مت  زت رت يبٱُّٱ: تعالى
ف، قبمنا بالمكت عجمناه صادقان  كاف إف األرض في مفسدكف رىط تسعة  ألحقناه كاذبان  كاف كا 

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مثُّٱٱ، بناقتو
 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىلمل يك
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى
 عزمكا فمما، ]52-49:النٍَّمؿً [ َّ مت خت حت  جت هب مب حبخب جب هئ

 التسعة ىؤالء عاجؿى  اهلل كلكف السبلـ عميو لصالح ككمنكا الميؿ في جاؤكا كتكاطأكا ذلؾ عمى
 خميس يكـ ككاف األكؿ اليكـ في ثمكد قكـ فأصبح، بالحجارة فريضخكا قكميـ قبؿ بالعذاب
 التأجيؿ أياـ مف الثاني اليكـ في كأصبحكا، السبلـ عميو صالح كعدىـ كما ،مصفرة ككجكىيـ

 األحد يكـ أصبح فمما، مسكدة كجكىيـ الثالث اليكـ كفي، محمرة ككجكىيـ الجمعة يكـ كىك
 كرجفة السماء مف صيحة فجاءتيـ، الشمس فأشرقت، كعذابو اهلل نقمة ينتظركف كقعدكا تحنطكا
 كال ذكر ال أحد منيـ يبؽ لـ صرعى، كاحدة ساعة في، أركاحيـ ضتففا، منيـ أسفؿ مف شديدة
ٱُّ: تعالى قاؿ، كبير كال صغير ال، أنثى  ني مي زي ري ٰى ين  ىن

                                                           

ج(. 20(. الشعراكم، محمد متكلي. تفسير الشعراكم، )3/440انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -1
 (.7/4218ت(. )مصر: مطابع أخبار. )د. ط(. )د. 
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 68-67:ىكد[ َّمت  خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي  ىي
[ (1). 

نزاؿ العذاب، بؿ العصاة بجؿ اال يع اهلل إف ثالثًا: الستدراج بتأخير العقوبة:  العقكبة، كا 
  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ  ٱُّرىـ كيميميـ، قاؿ تعالى: يؤخ

 في(2)، قاؿ الشيخ الشنقيطي]58الكيؼ:[ َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث
 ليـ لعجؿ كالمعاصي كالكفر الذنكب مف كسبكا بما الناس يؤاخذ لك أنو": الكريمة اآلية ىذه

، كقاؿ تعالى: (3)"ييمؿ كال يميؿ فيك بالعقكبة، يعجؿ ال حميـ كلكنو يرتكبكنو، ما لشناعة العذاب
 جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىلُّٱ
 آجاليـ نؤخر ، قاؿ اإلماـ الطبرم في تفسير ىذه اآلية: إنما]178آؿ عمراف: [ َّحئ
(.4)فيؤالء ليـ عقكبة ميينة مذلة إثمان،  دادكفالمعاصي، كيز  ، فيكتسبكففنطيميا

 

  العقكبة؟ اهلل لماذا يؤخر 
 ؛الغفكر الرحيـ، كلكي تتحقؽ أسماؤه كصفاتو العبل ماء اهلل عز كجؿ كصفاتو أنوإف مف أس -1

نما يؤخرىـ ألجؿ أف يتكبكا كييسممكا، لعميـ  ،فيك ال يعاجؿ العباد بالعذاب كاليبلؾ كالعقكبة، كا 
 جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ  ٱُّقاؿ تعالى: 

 .58الكيؼ: َّخس حس جس مخ
 يميؿ بؿ بالعقكبة، يعجؿ ال فيك الحميـ، الحسنى أسمائو كمف مـ،لحي ا تعالى صفاتو مف فإ -2

، ألف العجمة مف صفات مف يخاؼ الفكت، أراد لك عقكبتيـ تفكتو كلف ، إىماؿ غير مف لخمقو

                                                           

(. ابف حياف، 442-3/441(. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )12/526انظر الطبرم، جامع البياف ) - 1
 (.5/96البحر المحيط )

الشنقيطي: ك محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي، كالجكني نسبة إلى قبيمتو التي تنحدر مف  -2
مو إلى حمير، كىك مف شنقيط مف مكريتانيا ، مف عمماء ىذا العصر جدىا األعمى )جاكف( الذم يرجع أص

كجيابذتو، كاف عالمان في كؿ فنكف العمـ، شيد لعممو المؤالؼ كالمخالؼ، استقر أمره في المدينة النبكية ، كتكفي 
 (.6/45ىػ رحمو اهلل. انظر األعبلـ )1393في مكة سنة 

بف عبد القادر الجكني. أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف. الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار  -3
 (.3/316ـ. )1995 -ىػ 1415بيركت: دار الفكر، 

 (.7/423البياف ) انظر الطبرم، جامع -4



 028   
 

  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱال يفكتو شيء، قاؿ تعالى:  كاهلل 
 .]61النحؿ: [ َّهت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ

ـى  كفر مف ، فإفالعزيز المنتقـ الجبار ،و العبلتالحسنى كصفا اهلل اءمساإف مف  -3  ربو، ًنعى
 العزيز ربو يكافي حتى ، إثمو في زيادة عنو العذاب تأخير في فإف ، كعناده كفره عمى كأصر
 يكُّٱ، قاؿ تعالى: حجتو كذىبت ، عذره كانقطع ، جرمو بو كأحاط ، إثمو ازداد كقد ، المنتقـ
 .(1) ]47إبراىيـ:[ َّين ىن  نن من زن ممرن ام يل ىل مل

 الذم كقتو يحف لـ ألنو إنما فيو التأخير فكا   ، اآلخرة في شؾ كال حاصؿ الكفار عذاب فإ -4
 مت زت رت يب ىب  نب مبُّٱ: تعالى قاؿ، القيامة يكـ كىك عمييـ، تعالى اهلل قدَّره
 .]129:طو[ َّىت نت

 ام يل ىلُّٱمنكر، قاؿ تعالى: ليفتح اهلل لمناس أبكبان لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف ال -5

آؿ [ َّني مي زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم
 ، فيأخذكا األجر العظيـ مف الرب الكريـ، فيككنكا خير أمة أخرجت لمناس.]104عمراف:

كال يعاجميـ بالعقكبة، فإنو يزداد ظمميـ لمناس، كيزداد أكؿ  ظالميفعندما يميؿ لم إف اهلل  -6
إذا صبركا  ضيـ كأركاحيـ، فيزداد أجره المعتدل عمييـكأعرا حقكقيـ، كالتعدم عمى أمكاليـ

 .]10الزمر:[ َّهث مث هت مت هب مبُّٱكاحتسبكا، قاؿ تعالى: 

إلى اهلل بالتضرع  ه، فيمجؤكاكيعرفك  الشربالناس شعر إف اهلل يؤخر عقكبة المجرميف حتى ي -7
 .(2)كالدعاء ليكفييـ ىذا الشر
، بابؿ مىًمؾي  نكح، بف ساـ بف ككش بف كنعاف بف كدالنمر  ىك: النمركدالنمرود وتأخير العقوبة: 

 مؤمناف: أربعة إال كميا األرض يممؾ لـ: "مجاىد كقاؿ، (1)كمغاربيا مشارقيا كميا الدنيا مىمىؾى 
 .(2)"كبختنصر ككش، بف نمركد: كالكافراف القرنيف، كذك داكد، بف سميماف: فالمؤمناف ككافراف،

                                                           

؟ كلماذا المسممكف في تأخر؟. لماذا ال يعجؿ اهلل بيبلؾ الكافريفصالح.  المنجد، محمدانظر  -1
 https://islamqa.info/ar/84091: كجكاب االسبلـ سؤاؿ مكقع .ـ4/8/2006
، مكقع حيراف: ـ2/6/2014. الحكمة مف تأخير عقكبة الظالميفالسبيعي، الميند. انظر  -2

http://hayran.info/ar/ 

 

https://islamqa.info/ar/84091
http://hayran.info/ar/
http://hayran.info/ar/
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 قد ككاف، (3)"األرض في تجبر جبار أكؿ كىك سنة، ئةأربعما ميمًكو في النمركد استمر" 
 كلما، إليو بالسجكد الناس كأمر، الربكبية ادعى، الدنيا الحياة كآثر كعتىا كتجبَّر كبغى، طغىى
 كطكؿ كالضبلؿ الجيؿ حممو، لو شريؾ ال كحده اهلل عبادة إلى الخميؿ إبراىيـ اهلل نبي دعاه
، كاإلماتة اإلحياء لنفسو كادعى ذلؾ في السبلـ عميو راىيـإب فحاجٌ  الخالؽ، إنكار عمى اآلماؿ
 مف مع يمتار إبراىيـ، اهلل نبي فخرج: قاؿ، الطعاـ عنده مف فيمتاركف يخرجكف الناس فكاف
 مف: قاؿ السبلـ عميو إبراىيـ بو مر حتى، أنت: قالكا ربكـ؟ مف: قاؿ ناس بو مر فإذا يمتار،
، ]285:البقرة[ َّنتىت مت زتُّٱ: قاؿ، ]285:البقرة[ َّيب  ىب نب مبُّٱٱ:قاؿ ربؾ؟

 مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثُّٱ: إبراىيـ قاؿ

 ييدييـ ال فاهلل، الحجة عميو كأقيمت، سكت: أم، ]285:البقرة [ َّٱمم ام يل ىل
 في إبراىيـ يحرؽ أف النمركد فأمر، (4)الضبللة مف عميو ىـ بما الخصكمة، عند الحجة في
 صبلب لو فجمعكا، ]97:الصافات[ َّخس حس  جس مخ جخ مح جحُّٱ: تعالى قاؿ، النار

 شدة مف فيحترؽ بيا ليمر الطير كاف إف حتى، ناران  فأشعمكا، الخشب أصناؼ مف الحطب
 مج حج مثُّٱ: تعالى فقاؿ، فييا فألقكه بنياف، رأس عمى فرفعكه إليو فعمدكا كحرىا، كىجيا
مخ جخ مح جح  كلـ النمركد فتركو، لنمركدا كيد كمف منيا اهلل فأنجاه، ]69:األنبياء [ َّ

مىكىان  الجبار إلى اهلل بعث ثـ، كسمطانو ممكو عمى خكفان  ذلؾ بعد لو يتعرض  كأتركؾ بي آمف أف: مى
 فأبى الثالثة أتاه ثـ عميو، فأبى ذلؾ، لو فقاؿ الثانية فجاءه غيرم؟ رب فيؿ: قاؿ ممكؾ، عمى
 ففتح الممؾ، اهلل فأمر. جمكعو الجبار فجمع أياـ، ثبلثة إلى جمكعؾ اجمع: الممؾ لو فقاؿ عميو،
 لحكميـ فأكمت عمييـ، اهلل فبعثيا كثرتيا، مف يركىا فمـ الشمس فطمعت البعكض، مف بابان  عمييـ
 عميو اهلل فبعث شيء، ذلؾ مف يصبو لـ ىك كما كالممؾ العظاـ، إال يبؽ فمـ دماءىـ، كشربت

                                                                                                                                                                     

(. ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف 1/686ف العظيـ )انظر ابف كثير، تفسير القرآ -1
. 1ج(. تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم. ط10محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد. الكامؿ في التاريخ، )

 (.1/104ـ. )1997 -ىػ 1417بيركت: دار الكتاب العربي، 
 .450مجاىد، تفسير مجاىد، ص -2
 (.5/431بياف )الطبرم، جامع ال -3
(. ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير. 2/499انظر ابف أبي حاتـ، تفسير ابف أبي حاتـ ) -4

ـ. 1988 -ىػ 1408. دار إحياء التراث العربي، 1ج(. تحقيؽ: عمي شيرم. ط14البداية كالنياية، )
(1/148.) 
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 مف بو الناس كأرحـ بالمطارؽ، ورأس يضرب سنة أربعمائة فمكث منخره، في فدخمت بعكضة
 كأماتو كممكو سنة أربعمائة اهلل فعذبو عاـ، أربعمائة جباران  ككاف رأسو بيما ضرب ثـ يديو جمع
 .(1)اهلل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

ب اآلممي. تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ، انظر الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غال -1
. بيركت: دار التراث، 2ج(. ط11كصمة تاريخ الطبرم، كصمة تاريخ الطبرم لعريب بف سعد القرطبي، )

 (.1/149(. ابف كثير، البداية كالنياية )288-243-1/241ـ. )1966 -ىػ 1387
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  الخامس المطمب
 الظالمين عالمات المستدرجين

 إذا أراد اهلل أف يضؿ عبدان استدرجو، بأف أعطاه بعض النعـ كبعض المميزات التي 
الظالـ ييعرؼ مف خبلليا أنو مستدرج، كىذه العبلمات قد يعرفيا كؿ ذم لب عاقؿ، أما الميستدرج 

 قد تخفى عميو؛ ألف اهلل قد أعمى عميو بصره كبصيرتو. فما ىي عبلمات المستدرجيف
 ؟؟ الظالميف

حطاميا  ، حيث تصبح الدنيا كجمعالظالـ لمميستدرج ىذه ىي العبلمة األكلىالدنيا:  مىميأوًل: 
 خي ٱُّىمو األكؿ، فيسعى كيكدح ليحصؿ عمييا، كيتيافت عمى زينتيا كزخرفيا، قاؿ تعالى: 

 ،الدنيا ليـ زيف: "إف الشيطاف (1)لزمخشرماؿ يقك ، ]212البقرة:[ َّٰذ يي ىي  مي
 لقد فكاهلل": الحسف ، قاؿ(2)"غيرىا يريدكف فبل ،إلييـ كحببيا ،بكساكسو أعينيـ في كحسنيا
 بدرىميف، يغدكف طمع، كذباب نار، فراش أحبلما،ن  كال كأجسامان  عقكالن، كال صكران  رأيناىـ

 زرعيـ متى كقاؿ أيضان رحمو اهلل: "يعممكف. (3)"العنز بثمف دينو أحدىـ يبيع بدرىميف، كيركحكف
 كال بكزنو، فيخبرؾ بظفره، الدرىـ ينقر أنو بالدنيا، أحدىـ عمـ مف كاهلل بمغ حصادىـ، كلقد كمتى
 أريؾ أال: قاؿ بالككفة، كناسة عمى بو فارتقى لو أخ ابف بيد مسركؽ خذكأ". (4)"يصمي يحسف
 دماءىـ، فييا كاسفكي  فأنضكىا، ركبكىا فأبمكىا، لبسكىا فأفنكىا، أكمكىا! الدنيا ىذه! الدنيا؟

 . (5)"أرحاميـ فييا عكاكقطَّ  محارميـ، فييا كاستحمكا

انت سببان مف أسباب ىبلكيـ في الدنيا كاآلخرة، لقد بمغ مف حب أىؿ الدنيا ليا، أنيا ك 
 خضُّٱ، كأتباعو فرعكف حاؿ يحكي كىك السبلـ عميو مكسى لساف عمى كتعالى سبحانو قاؿ فقد

                                                           

بلمة، كبير المعتزلة، برع  في اآلداب، كصنؼ الزمخشرم: ىك أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد. الع -1
التصانيؼ، كرد العراؽ كخراساف، ما دخؿ بمدا إال كاجتمعكا عميو، كتممذكا لو، ككاف عبلمة نسابة، جاكر مدة 
 حتى ىبت عمى كبلمو رياح البادية، مات ليمة عرفة، سنة ثماف كثبلثيف كخمس مائة. انظر سير أعبلـ النببلء

(20/151-155.) 
  (. 1/254الزمخشرم، تفسير الكشاؼ ) -2
زيف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي. فيض القدير شرح الجامع  -3

 (. 3/211ـ. )1935 -ق1356. مصر: المكتبة التجارية الكبرل، 1ج(.  ط6الصغير، )
ج(. 4ف محمد. زاد المسير في عمـ التفسير، )الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ب -4

 (.3/417ـ. )2001 -ق1422العربي،  الكتاب . بيركت: دار1الميدم. ط الرزاؽ عبد تحقيؽ:
: تحقيؽ. األمؿ قصر. البغدادم قيس بف سفياف بف عبيد بف محمد بف اهلل عبد بكر أبك، الدنيا أبي ابف -5

 .190ص .ـ1997 - ىػ1417، حـز ابف دار: بيركت. 2ط. يكسؼ رمضاف خير محمد
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 لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
، فمقد ]88: يكنس [ َّ حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك

كاع الحمي كاألمكاؿ، كالثياب، كالبيكت عمى قـك فرعكف زينة الحياة الدنيا مف أن أنعـ اهلل 
، المزخرفة، كالمراكب الفاخرة، كالخدـ، كالصحة، كغير ذلؾ مف نعـ الدنيا، لكي يشكركا اهلل 

 .(1)كلكنيـ استعانكا بيذه النعـ عمى معصية اهلل، فضمكا كأضمكا

 كمف عبلمات حب الدنيا:  
كف المباالة بمصدره أكاف مف حبلؿ أك مف باالغتراؼ مف الماؿ دكذلؾ بالدنيا: بيع اآلخرة  -1

مىى : "لىيىٍأًتيىفَّ حراـ، قاؿ رسكؿ اهلل  ا اٍلمىٍرءي  ييبىاًلي الى  زىمىافه  النَّاسً  عى ذى  ًبمى ، اٍلمىاؿً  ًمفى  أىخى ؿو بلى  أىكٍ  ًبحى
" رىاـو ًبحى
 اكىم،  قبمكـ كاف مف أىمكا كالدرىـ الدينار ىذا قاؿ: "إف(3)مكسى األشعرم، كعف أبي (2)

 .(4)ميمكاكـ"
التجارة، كالربح،  عف الكبلـيكثر مف أحب شيئان أكثر مف ذكره، فتراه  كثرة الحديث عنيا: -2

ضاعة المجالس في ىذه كالمكضة كاألزياء، كآ، كالسيارات خر الصيحات، كأشيى المأككالت، كا 
في قمبو  األمكر التافية، كؿ ذلؾ يدؿ عمى أف القمب مشغكؿ بالدنيا غارؽ بيا ليس لآلخرة

 مكضع قدـ. 
فيك يسرؼ عمى نفسو في األكؿ كالمشرب كالممبس النفس:  بترفيو الىتمام في المغالة -3

ٍيؿه كالمسكف كالمركب، فيغرؽ في التنعـ كالترؼ المنيي عنو، قاؿ رسكؿ اهلل  ، : "كى  ًإالَّ  ًلٍمميٍكًثًريفى
اًلًو، كىعىفٍ  يىًميًنًو، عىفٍ ،  أىٍربىعه  - كىىىكىذىا،  كىىىكىذىا كىىىكىذىا،،  ىىكىذىا ًباٍلمىاؿً : قىاؿى  مىفٍ  ًمفٍ  ًشمى  قيدَّاًمًو، كى
ًمفٍ  كىرىاًئًو" كى

(5()6). 
                                                           

المناف. تحقيؽ:  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ اهلل. تيسير عبد بف ناصر بف الرحمف انظر السعدم، عبد -1
 .372ـ. ص2000-ىػ 1420. مؤسسة الرسالة، 1الرحمف بف معبل المكيحؽ. ط عبد
بىا تىٍأكيميكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  يىاأىي   يىا، كتاب البيكع، باب قكلو تعالى: صحيح البخارم :البخارم -2  أىٍضعىافنا الرٍّ

اعىفىةن  ، كتاب سنف أبي داكد :. السجستاني3/59، 2083: رقـ الحديث: ، 3/59تيٍفًمحيكفى  لىعىمَّكيـٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا ميضى
 .3332: رقـ الحديث 5/221 الشبييات، اجتناب البيكع، باب

 اهلل بف قيس بف سميـ بف حضار بف حرب. اإلماـ الكبير، صاحب رسكؿ اهللعبد  أبك مكسى األشعرم: ىك -3
( 381-2/380، الفقيو، المقرئ. انظر سير أعمـ النببلء.) 
 (.12/513البييقي، شعب اإليماف ) -4
. قاؿ األلباني 4129رقـ الحديث: : 2/1383، كتاب الزىد، باب في المكثريف،  سنف ابف ماجوالقزكيني:  -5

 : حديث صحيح. 7137ح الجامع في صحي
  /http://www.kalemtayeb.com: مكقع الكمـ الطيب .انظر شيكة حب الدنيا كجمع الماؿ -6

http://www.kalemtayeb.com/
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الظالميف المستدرجيف عمى  أف اهلل ينعـ لقد بينا فيما سبؽثانيا: توافر أصناف النعم المادية: 
ليـ، حتى إذا كثرت  هلل استدراجان ليـ، ككمما ازدادكا معصية ازداد عطاء ا مف نعمو الكثيرة؛

كا غضب اهلل كعقابو، أخذىـ اهلل بغتة فإذا ىـ قد استحقفعطايا اهلل ليـ، ازدادكا كفران كمعصية؛ 
ُّٱقاؿ تعالى:   من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك

أعرضكا عنيا  ،أم: عندما ذيكٍّركا بأكامر اهلل، ]44األنعاـ:[ َّجي ٰه مه جه هن
ف، مف األمكاؿ فتح اهلل عمييـ أبكاب الرزؽ مف كؿ ما يختارك فيكرىـ، كتناسكىا، كجعمكىا كراء ظ

 عمييـ مقبمة كىي! قيكد كال حكاجز ببل كالسيكؿ .، متدفقة..كاألكالد كاألرزاؽ كالمتاع كالسمطاف
مبلءن ليـ، عياذان باهلل مف  محاكلة؛ حتى كال كد، كال عناء، ببل مكره، استدراجان منو تعالى كا 

 ير فمـ عميو اهلل كسع قاؿ الحسف البصرم: "مف ،(1)فإذا ىـ آيسكف مف كؿ خيرفأخذىـ فجأة، 
ُّٱٱ: قرأ ثـ. لو رأم فبل لو ينظر أنو ير فمـ عميو قتر كمف لو، رأم فبل بو يمكر أنو  مك  لك

 أعطكا الكعبة، كرب بالقكـ مكر: الحسف ، قاؿ  خم حم جم هل مل خل حل جل
مبلئو عصى، إذا بالنعـ العبد اهلل باستدراج المكر السمؼ ، كفسر(2)"أخذكا ثـ حاجتيـ  حتى لو كا 
 عند إال قط قكمان  اهلل أخذ ما اهلل، أمر القكـ بغت" :قتادة كقاؿ، (3)مقتدر عزيز أخذ يأخذه

، قاؿ الحارثي (4)"الفاسقكف القكـ إال باهلل يغتر ال فإنو باهلل، تغتركا فبل كنعمتيـ، كغرتيـ سكرتيـ
 .(5)"أيميمكا عشريف سنة":  جه هن في قكلو تعالى: 

كمما أنعـ اهلل عميو نعمة، أحدث ، الظالـ لمميستدرجإنيا صفة أخرل  ثالثًا: تجديد المعاصي:
 جٌدد فكمما الغٌى، في انيماكيـ مع عمييـ ًنعىموي  اهلل يكاتر أف الزمخشرم: "ذلؾقاؿ معصية، 

 ظانيف النعـ، ترادؼ بسبب معاصيال في فيتدٌرجكف معصية، كجٌددكا بطران، ازدادكا نعمة، عمييـ
نما كتقريب، اهلل مف أثرة النعـ مكاترة أفٌ  ، (6)تعالى" اهلل استدراج فيك كتبعيد، منو خذالف ىي كا 
منيا، بؿ كال يستغفر عنيا، ال يقمع عمييا، ا، مستمر فييمستغرؽ عمى المعاصي، مصر يك ف

                                                           

 .(2/1090)في ظبلؿ القرآف  (. سيد قطب، 3/256) ، تفسير القرآف العظيـابف كثيرانظر  -1
  .7293 رقـ(، 4/1291) القرآف العظيـ، تفسير حاتـ أبي ابف -2
 .ـ1988 -ق1408 .3ط .حاشية كتاب التكحيدالعاصمي.  قاسـ بف محمد بف الرحمف عبد ،القحطاني -3

 .255ص
  .7294رقـ  (،4/1291) تفسير القرآف العظيـحاتـ،  أبي ابف -4
  .7296رقـ (، 4/1292) المصدر السابؽ -5
 .(2/182) الكشاؼالزمخشرم، تفسير  -6
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ي قمبو النفاؽ، كقد يصؿ األمر بو إلى ينبت فحتى منيا  يكثريعـز قمبو عمييا، كيفرح بفعميا، ك 
الكقكع في الكفر كالردة، ألف المعاصي إذا استغرؽ العبد فييا كأصر عمييا، تحيط بو، كتستكلي 

 ين  ىن نن زنمنٱُّقاؿ تعالى :  ،(1)عمى قمبو فتطمسو، حتى ال يبقى فيو شيء مف إيماف
ف العاص"، ]81البقرة:[ َّخئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى  يكا 

 .(2)أزان" إلييا فتؤزه الشياطيف، إليو اهلل يرسؿ حتى كيؤثرىا؛ كيحبيا المعاصي يألؼ يزاؿ ال

البدنٌية  الٌمٌذات في يككف ما كأكثر عاجمة، بمٌذة الٌصدر انشراح"الفرح ىك:  الفرح والبطر: :رابعاً 
 كصرفيا بحٌقيا، القياـ كقٌمة ،النعمة احتماؿ سكء مف اإلنساف يعترم دىش": كالبىطىر ،(3)"الدنيكية

  مخ جخ مح جحُّٱ: ، كقاؿ]47األنفاؿ:[ َّىي مي خيُّٱ: كجييا، قاؿ  غير إلى
الفرح كالبطر، ، الظالميف صفتا المستدرجيفىاتاف ىما ، (4) ]58"القصص:[ َّ حسخس جس
غمرتيـ الخيرات كاألرزاؽ المتدفقة، كاستغرقكا فييا، كبالتنعـ بيا، كالفرح ليا، فانحصرت فيـ 

ترؼ الذم فاؽ كؿ متاع، كاستسممكا لشيكاتيـ، مستغرقيف بالميك كالاىتماماتيـ في لذائذ ال
كخمت دنياىـ مف ذكر المنعـ، كمف ، ففسدت قمكبيـ، كأخبلقيـ، بؿ فسدت حياتيـ كميا، تصكر

خشيتو كتقكاه، كقادىـ ذلؾ إلى الغركر كالكبر كالبطر، فتعاممكا مع غيرىـ بعجرفة مبذكلة، 
 ى العبلمة الخامسة كىي:فقادىـ ذلؾ إل، (5)ككحشية بشعة

 البطرإف "، ]15البقرة:[ َّمف خف حف  جفُّٱٱقاؿ تعالى: سًا الظمم والطغيان:خام
 ابف كقاؿ، (7)تجاكز الحد في الظمـ :كالطغياف ىك ،(6)"الطغياف ىك مبدأ كاألشر كالفرح كالمرح
 فالطغياف اد،الفس إال الطغياف كراء ميس، ف(8)"الطغياف ذلؾ، معصيتو كرككب اهلل، خبلؼ: "زيد
كاالرتباطات في كؿ كما يفسد العبلقات  سكاء، الطغياف عمييـ يقع الذيف كيفسد الطاغية، يفسد

                                                           

اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة تحقيؽ: الحميد.  عبد بف اهلل عبد ،األثرم انظر -1
 .203ص .ـ2003 -ق1424، مدار الكطف . الرياض: 1. طعبد الرحمف بف صالح

 .56ص، الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء  -2
 .128ص ،المفرداتاألصفياني،  الراغب -3
 .62، صالسابؽ جعالمر  -4
 .(2/1091) في ظبلؿ القرآفسيد قطب، انظر  -5
دار اآلفاؽ . بيركت: 2. طمعارج القدس في مدراج معرفة النفسمحمد.  بف محمد حامد الغزالي، أبك -6

 .81ص .ـ1975-ق1396، الجديدة
 .(2/558) ،طغى ، مادةانظر المعجـ الكسيط-7
 .(12/599) البياف، جامع الطبرم -8
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 في اإلنساف خبلفة معو تستقيـ إلى مسار ال ،مياديف الحياة، كيحكليا عف مسارىا النظيؼ
 كال بت،ثا ميزاف إلى يفيء ال ألنو ىكاه، أسير الطاغية يجعؿ إنو مف األحكاؿ، بحاؿ األرض
فيحطـ المكازيف  أذالء، أرقاء الجماىير يجعؿ ، ثـفيككف ىك أكؿ مف يفسد ظاىر، حد عند يقؼ

كيسكؽ الناس نحك مصالحو كشيكاتو كمآربو، دكف خكؼ أك ، (1)كالقيـ كالتصكرات المستقيمة
يتصدل الناس لو، فمقد بمغ مف ظممو كطغيانو أف يقتؿ كؿ مف ، أك خكؼ أف كجؿ مف اهلل 

في كجيو، أك يحاكؿ أف يردعو عف أفعالو، كما طغى إنساف إال أنو كجد مف يقبؿ طغيانو  يقؼ
قان لعباد اهلل.  منيكماف: مسعكد بف المَّو عبد عف كيرضى بو، لذلؾ ازداد جرأةن عمى اهلل كقكة كسىحى

 ثـ ،الرحمف رضا فيزداد العمـ صاحب فأما يستكياف، كال دنيا، كصاحب عمـ صاحب: يشبعاف ال
مصخص حص مس خس حس جسُّٱ قرأ قرأ  ثـ ،الطغياف في فيتمادل الدنيا صاحب كأما  َّ

 .(2) َّجت هب  مب خبُّٱ

 الظالـ  إنو تمكيف قصير األجؿ، يظف الميستدرج الطمأنينة: وفقدان المؤقت التمكين سادسًا:
 من زن رن مم  ام  ُّٱقاؿ تعالى:  أنو في أماف كاستقرار، لكنو ال يمبث أف يزكؿ كينتيي، 

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
عف سنتو في  يخبر اهلل ، ]6األنعاـ:[ َّ مث  هت مت خت حت جت هب مب

كيؼ أف اهلل مكنيـ في األرض، كأعطاىـ مف أسباب القكة كالسمطاف ما لـ يعط األمـ السابقة، 
زرعيـ، كفاضت أرزاقيـ، ثـ  متتابعان، فخصبت أرضيـ، كنما عمييـ المطر غيرىـ، كأرسؿ

بيـ، فأخذىـ اهلل بذنكبيـ، كجاء بقكـ آخريف، فما أىكف المكذبيف المعرضيف، أصحاب عصكا ر 
نيا حقيقة ينساىا البشر حيف اهلل كما أىكنيـ عمى ىذه األرض، إالقكة كالتمكيف، ما أىكنيـ عمى 

ليبمكىـ فيو، أيقكمكف بعيد  يمكف اهلل ليـ في األرض، ينسكف أف ىذا التمكيف تـ بمشيئة اهلل 
، كيتصرفكف فيما ظممة أخذه عمييـ، أـ يجعمكف مف أنفسيـ طكاغيت م كشركطو كميثاقو الذاهلل

بل يتبيف ليـ في أكؿ الطريؽ عكاقب االنحراؼ، ، فتصرؼ المالؾ ال المستخمؼأعطاىـ اهلل 
يشعركف، حتى يأتي أجؿ اهلل ككعده، فتككف  كيقع االنحراؼ كالفساد ركيدان ركيدان كىـ ينزلقكف كال

 يث ىث ٱُّعاد، قاؿ تعالى:  كقكـنياية إما باالستئصاؿ كما حدث لكثير مف األقكاـ، ال
 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

                                                           

 .5ص .ـ2012 -ىػ 1433. 2ط. صدؽ اهلل العظيـ ككذبت النبكءاتنايؼ.  بف الشحكد، عميانظر  -1
  .19417 رقـ(، 10/34509القرآف العظيـ ) تفسيرحاتـ،  أبي ابف -2
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 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ٰىري
، فيؤالء كانكا ذكم أجساـ ]16-15فصمت:[ َّ مح جح  مج مثحج هت مت حتخت جت

مف أشد منا قكة، كنسكا أف اهلل الذم خمقيـ  طكاؿ كقكة شديدة، فاغتركا بأجسادىـ كقكتيـ، قالكا
شديدة  ان عمييـ ريح ىك أشد منيـ قكة، فكفركا كتكلكا، فأخذىـ اهلل أخذان أليمان، حيث أرسؿ اهللي 

عقابان مف اهلل عمى استكبارىـ في األرض بغير الحؽ، فذاقكا اليكاف في الدنيا كليـ في  اتية؛ع
 ينُّٱقاؿ تعالى: سنيف كنقص باألنفس كالثمرات، أك يأخذىـ بال، (1)األخرة عذاب النار
، أك ]155البقرة:[  َّ ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه

ذيؽ بعضيـ بأس بعض، فيؤذم بعضيـ بعضان، كيدمر بعضيـ بعضان، كال يعكد بعضيـ يأمف ي
 مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱقاؿ تعالى: بعض، 

فتضعؼ ، ]65األنعاـ: [ َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج
شككتيـ، كيسمط اهلل عمييـ عبادان لو طائعيف أك عصاة يخضدكف شككتيـ، كيقتمعكنيـ مما مكنكا 
فيو ثـ يستخمؼ اهلل عبادان غيرىـ يبتمييـ كما ابتمى مف سبؽ، كىكذا تمضي سنة اهلل في أرضو، 

الناس  أف ما يخدعنجد فالسعيد مف كعى كعىًقؿ ىذه السنة، كالشقي مف غفؿ كأعرض عنيا، ك 
طاغي، أك المستيتر الفاسد، أك الممحد الكافر ممكنان لو  في األرض، غير أف الفاجر الىك 

عميو، كلكف الناس يستعجمكف، إنيـ يركف بداية الطريؽ أك كسطو كال يركف  مأخكذ لحمـ اهلل 
 و،مدت طالت ميما مؤقت تمكيف ىك الكفار تمكيف إف": (3)قطب محمد األستاذيقكؿ ، (2)نيايتو
 بو، كىذا التمكيف تمكيف مادم فقط، أما التمكيف الركحي، الذم ينعـ (4)"…بالدمار دائما كينتيي

 إليو اإلنساف بالطمأنينة كاليدكء كراحة الباؿ، فيؤالء ليس ليـ سبيؿ

 

                                                           

 (.4/586انظر الشككاني، فتح القدير ) -1
 (.1038-2/1037انظر سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) -2
قطب: محمد قطب شقيؽ سيد قطب أشعرم خطير، كقد أٌلؼ لكزارة المعارؼ السعكدية كتابان في محمد  -3

التكحيد كىذا الكتاب كمو عمـ كبلـ كفمسفة. األنصارم، عبد األكؿ بف حماد. المجمكع في ترجمة العبلمة 
 (.2/617. )د. ف(. )د. ت(. )1ج(. ط2المحدث الشيخ حماد بف محمد األنصارم )رحمو اهلل(، )

 .قطب، محمد. رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر، السنف الربانية التي تحكـ أكضاع الجاىمية المعاصرة -4
 http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34274.html: مكقع منبر التكحيد كالجياد

 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34274.html
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 السادسالمطمب 
 الظالمين المستدرجيننماذج من سنة اهلل في  

نما يبدأ معو بالتدر يستحيؿ أف يكسكس لئلنساف بالكبائإف الشيطاف  ج، كلك ير مباشرة، كا 
يزيف لو التكسع في المباحات، ثـ التساىؿ في بالكسكسة، ثـ ، فيك يبدأ ان استمرت خطتو أعكام

حدَّث إذا فو إلى الحراـ، كارتكاب الكبائر، المتشابيات، ثـ الكقكع في محقرات الذنكب، ثـ يصؿ ب
سكيؼ، فيتمادل بالمعاصي، حتى تتممكو نفسو العبد نفسو بالتكبة، كسكس إليو الشيطاف بالت

 كشيكاتو، فيطمس اهلل عمى قمبو، فيقع بالشرؾ كالكفر كالعياذ باهلل، كمف األمثمة عمى ذلؾ: 
  مب خب حب جب هئُّٱقاؿ تعالى في كتابو العزيز: قصة أصحاب ايمو:  أوًل:
 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 جم يل ىل مل خل مض خض حض جض مص خص حصمس  خس حس
 حيجي يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
، ]166-163: األعراؼ[ َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱكقاؿ تعالى: 
، كقاؿ ]66-65: البقرة[ َّىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
، أيمو أىؿ ىـ، ]47النساء: [ َّٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىلُّٱتعالى: 

 الزماف، ذلؾ في السبتالعمؿ يـك  تحريـ في التكراة بديف متمسكيف ككانكا، كالطكر مديف يفب
 االصطياد عمييـ يحـر كاف أنو كذلؾ؛ اليـك ىذا مثؿ في السكينة منيـ ألفت قد الحيتاف فكانت
تغشاىـ، آمنة  السبت يكـ في الحيتاف فكانت كالمكاسب، كالتجارات الصنائع جميع ككذلؾ ،فيو
، كفي باقي األياـ ال تأتييـ ابتبلءن يذعركنيا كال يييجكنيا فبل ،كىاىنا ىاىنا مف فتأتيمئنة، مط

 نصبكا بأف السبت، يكـ في اصطيادىا عمى احتالكا ذلؾ رأكا فمما كاختباران كامتحانان مف اهلل ليـ،
 إذا كىا،أعد قد مصانع إلى الماء معيا يجرم التي الحفر كحفركا كالشصكص، كالشباؾ الحباؿ
 الحيتاف جاءت فإذا الجمعة، يكـ في ذلؾ ففعمكا منيا، يخرج أف يستطيع ال السمؾ دخميا

؛ كلعنيـ عمييـ اهلل فغضب أخذكىا، سبتيـ خرج فإذا المصايد، بيذه عمقت السبت، يكـ مسترسمة
 اطفالب في كىي لمناظر، ظاىرة ىي التي بالحيؿ محارمو كانتيككا أمره، خبلؼ عمى احتالكا لما

 عمييـ أنكركا فرقة؛  فرقتيف يفعمكا لـ الذيف افترؽ منيـ طائفة ذلؾ فعؿ فمما محضة، مخالفة
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 ينيكا، كلـ يفعمكا لـ أخرل كفرقة الزماف، ذلؾ في كشرعو اهلل مخالفة عمى كاحتياليـ ذاى صنيعيـ
الكا: لعؿ ىؤالء ما فائدة نييكـ ليـ كاهلل معذبيـ ال محالة، ق: كقالكا نيكا الذيف عمى أنكركا بؿ

يرجعكف إلى بارئيـ؛ فيتكبكف فيتكب اهلل عمييـ، لكف أىؿ أيمو لـ يستمعكا لنصيحة إخكانيـ بؿ 
ازدادكا ظممان كعتكان ككبران، كغركا باستدراج اهلل ليـ، فمقد لبثكا فترة طكيمة مف الزمف كىـ عمى ىذا 

لحيتاف تكثر يكـ السبت دكف باقي الحاؿ، يحتالكف عمى أكامر اهلل، ال ينزجركف كال يتكبكف، كا
االياـ، حتى جاءىـ أمر اهلل كىـ غافمكف، فنجى اهلل عباده الذيف يأمركف بالمعركؼ كينيمكف 

شبابيـ قردة كشيكخيـ خنازير جزاءن  فحكؿ اهلل الظالميف الذيف اعتدكا؛ عف المنكر، كعذب 
 . (1)كفاقان بما اقترفت أيدييـ

   (:م2014 -م1928)زراء الكيان الصييونيرئيس و أرئيل شارون ثانيًا: 
 اسـ كاف، في كسط فمسطيف، البريطاني االنتداب أياـ بفمسطيف مبلؿ كفار قرية فيكلد  مولده:
، كلد أكركبا شرقي مف ىاجركا الذيف ،األشكناز الييكد مف كالداه ككاف ،شاينرماف األصمي عائمتو
 كا إلى فمسطيف خكفان مف النازية كبطش النازييف.بكلندا، بينما كلدت أمو في ركسيا، ىرب أبكه في

التحؽ شاركف كىك في الرابعة عشرة مف عمره بعصابة الياغاناه في حرب : حياتو العسكرية
عامان كنت قد قتمت عشريف عامان، قاؿ عف نفسو: عندما بمغت عشريف ـ، كقد كاف عمره 1948
، يمي عقب تأسيس دكلة الكياف الصييكنيثـ انتقؿ لمعمؿ في الجيش اإلسرائفمسطينيان،  عشريف 

 كترقى في المناصب العسكرية كالحساسة في الدكلة إلى أف أصبح رئيسان لمكزراء.
 اتيـ شاركف بالمسؤكلية عف جرائـ عديدة منيا :

 .(2)م1967تل وتعذيب األسرى المصريين ق -1
 مف قتيؿ 3500ب ما يقار  القتمىحيث بمغ عدد  ,ومجازر صبرا وشاتيال اجتياح بيروت -2

 .(3)السبلح مف العزؿ المدنييف كالشيكخ كالنساء كاألطفاؿ الرجاؿ
ـ، 2000اقتحامو لممسجد األقصى المبارؾ سنة ذلؾ عند  :استفزاز مشاعر المسممين -4

 .كاندالع انتفاضة األقصى
 

                                                           

 (.584-2/583كثير، البداية كالنياية ) انظر ابف - 1
جنيف. كأرييؿ شاركف جنراؿ المجازر، مكقع الجزيرة نت:  حتى قبيو مف دمكم سجؿ..  شاركف انظر -2

http://www.aljazeera.net/news/international/ 
نت: الجزيرة . مكقع ذاكرة الجرح الفمسطيني النازؼانظر صبرا كشاتيبل...  -3

http://www.aljazeera.net/news/arabic/ .الحرة:  كيكيبديا المكسكعة . مكقعمذبحة صبرا كشاتيبل

https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.aljazeera.net/news/international/
http://www.aljazeera.net/news/international/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .(1)آخرين355فمسطينيًا وجرح  107, حيث استشيد م2002مذبحة جنين  -5
 .(2)فمسطيني 4412 في ىذه العممية حكالياستشيد  :الواقيعممية السور  -6
، فمقد الكثير مف عمميات االغتياؿ ضدَّ أفراد المقاكمة الفمسطينية: قاـ بعمميات اغتيال-7

: صبلح خمؼ "أبك إياد"، ىايؿ عبد الحميد "أبك اليكؿ"، فخرم مف كامر باغتياؿ كؿو أعطى األ
في اؿ  كصبلح شحادة ،(4)ـ2001في عاـ  طؼ عبياتعا، (3)ـ1991عاـ  العمرم "أبك محمد"

ـ، 2004في اؿ  ، كالشيخ المجاىد أحمد ياسيف(5)ـ2004مصطفى في اؿ ، كأبك عمي ـ2002
رئيس السمطة الكطنية  كياسر عرفات، (6)ـ2004 كالدكتكر عبد العزيز الرنتيسي في اؿ

اب كأطفاؿ شعبنا المناضؿ، ، كالقائمة تطكؿ مف رجاؿ كنساء كشب(7)ـ2004 في اؿ الفمسطينية
  مثؿ: فارس عكدة، إيماف حجك، محمد الدرة .... 

، فقد تعرض لجمطتيف عاـ (8)الدائمة الخضرية بالحالة مصاب أنو عمى األطباء يصنفو: نيايتو
قؿ عمى أثرىا إلى المشفى؛ حيث خضع لعممية جراحية استمرت سبع ساعات إليقاؼ ني ـ، 2006
لكقؼ نزيؼ أخر في  خرل استمرت خمس ساعاتكميف خضع لعممية أالدماغي، كبعد يالنزيؼ 
 األمعاء مف سـ 50 قاـ األطباء بإزالة، كبعد فترة قميمة معدتو في تغذية ؿ أنبكبدخثـ أدماغو، 
صابتيا بالغرغرينا ميتة، أم: نخرية، أصبحت التي الغميظة  خضعثـ بعد ذلؾ ، نتيجة تعفنيا، كا 
 نقؿ تـ، ثـ الفحص أثناء اكتشفت بطنو، مف الزائدة السكائؿ لتصريؼ إضافية عممية إلجراء
 أنسجة في رفطرأ تغي ،أف حالتو تدىكرتكجد ثـ  ،األجؿ الطكيمة الرعاية مستشفى إلى شاركف

                                                           

ـ، 2002مجزرة جنيف  .https://ar.wikipedia.orgكيكيبديا المكسكعة الحرة.  . مكقعانظر مجزرة جنيف -1
 http://thawra.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=152 :مكقع الثكرة اإلخبارم

 /https://ar.wikipedia.org/wiki: كيكيبديا المكسكعة الحرة . مكقعانظر عممية الدرع الكاقي -2
الكطف: دنيا مكقع  ـ،13/1/2006 عمبلء المكساد كراء اغتياؿ القادة الثبلثة، محمكد.  قديح، سميرانظر  -3

http://www.alwatanvoice.com/  
ـ: مكقع كرمالكـ: 2/5/2015انظر محاضر التحقيؽ: تفاصيؿ اغتياؿ القادة الثبلثة، 

http://www.kermalkom.com/more 
 ـ، مكقع الممتقى الفتحاكم: 25/1/2012بيات، ع عاطؼ/  الشييدانظر  -4

http://vipserag.forumr.net/t2230-topic 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki: كيكيبديا المكسكعة الحرة .انظر أبك عمي مصطفى -5
 . المكقع السابؽ. انظر صبلح شحادة، أحمد ياسيف، عبد العزيز الرنتيسي -6
 . المكقع السابؽ.انظر ياسر عرفات -7
الحالة الخضرية الدائمة: كىي حالة طبية معركفة، كتختمؼ عف الغيبكبة؛ ككنيا قد يكجد فييا اليقظة،  - 8

، كاالحساس، كالمشاعر، كالتعبير، كفتح العيني ، أك الصراخ.كالنـك  ف، كالكبلـ غير المفيـك

https://ar.wikipedia.org/
http://thawra.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=15282
http://thawra.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=15282
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.kermalkom.com/more
http://www.kermalkom.com/more
http://vipserag.forumr.net/t2230-topic
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الدـ،  في بكتيرية عدكل عمى العثكر كتـ ،جسمو في السكائؿكتراكمت  الكمى، ككظائؼ المخ،
كقد القمب،  في بكتيرية عدكل بسبب المركزة العناية إلى نقمو تـف أصابو التياب رئكم مزدكج،ك 

 غيبكبة حالة في كأنو الزمف، عبر تدمرت المعرفية القدرات أفقاؿ األطباء المشرفكف عمى حالتو 
 اضمحمت، كثيرة دماغية أجزاء كأف ،فركت الجريب ثمرة حجـ في صار دماغو مستمرة، كأف

 .(1)ـ عف عمر خمس كثمانكف عامان 11/1/2014 فيشاركف  مات، ك سائمة خاـ مادة كصارت
لـ تعرؼ البشرة شبييان ليذا الرجؿ في سفؾ الدماء إال فرعكف مكسى، حتى أف بعض 
العمماء أطمؽ عميو فرعكف ىذا العصر، فقد كاف مجرمان، سفاحان، شرىان لسفؾ دماء العرب عامة، 

د أف يعتبر، فقد بقي طكاؿ كالفمسطينييف خاصة، بدكف أم كجو حؽ، فجعمو اهلل عبرة لـ أرا
كتيستأصؿ  ،كيصرخ، كتتعفف ،كيتألـ ،كيرل ،كيدرؾ ،كييحس ،سنكات في مرضو يشعر يثمان

سنة اهلل في الظالميف المستدرجيف، فإف اهلل  أعضاءه أماـ ناظريو، دكف أف ييحرؾ ساكنان، إنيا
بو، فأخذىـ أخذ عزيز كا مف عقالـ يفمتيعطييـ كيمد ليـ كيستدرجيـ، فإذا جاء الكقت المحدد 

 مقتدر.
 سبلح كتاجر سعكدم، ممياردير مكة، في ـ1935 يكليك 25 في كلد: عدنان خاشقجي: لثاً ثا

  .(2)، أيطمؽ عميو رجؿ الماؿ كالسبلح كالمخابراتالغامضة كنشاطاتو بصفقاتو مشيكر
 تاجر - ؛ حيث عمؿ: لعبيا التي األدكار مف باألساس خاشقجي عدناف شيرة بعتنأعمالو: 

 برز كقد المتحدة، الكاليات في كشركات السعكدية الحككمة بيف السبلح بيع صفقات في كسيطك 
 .كالسبعينيات الستينيات سنكات في الميداف ىذا في
مياتو المالية المشبكىة، طكر قاـ بتأسيس شركات في سكيسرا كليختنشتايف ككاجية لتغطية عم -

 األمريكي األعماؿ ، كرجؿCIA ككالة عمبلء مثؿ: الميميف، األشخاص مف عدد مع عبلقاتو
 .نيكسكف ريتشارد السابؽ األمريكي الرئيس مف المقربيف أحد ربكنزك بب
 تبادؿ عممية في األساسي الكسيط ىك كاف حيث ،(1)"ككنترا – إيراف فضيحة في تكرط " -

 أمريكية بتغطية ضاقتر  قد تمؾ األحداث سمسمة في أنو كجد كقد بالسبلح، األمريكييف الرىائف
 .(2)الحؽ كقت في أفمس كالذم الدكلي كالتجارة االعتماد بنؾ مف السبلح لشراء ؛الماؿ كسعكدية

                                                           

يميؿ كال ييمؿ شاركف يتعفف . أرييؿ شاركف، الجزيرة نت .انظر أرئيؿ شاركف، كيكيبديا المكسكعة الحرة -1
: شبكة فمسطيف لمحكارمكقع كىك حي، 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=798248 
عدناف خاشقجي رجؿ الماؿ كالسبلح كالمخابرات: اإلعبلمي أحمد المسمماني، برنامج صكت القاىرة، شاىد  -2

 https://www.youtube.com/watch?v=YsCxXiTayLo. 2 قناة الحياة

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=798248
https://www.youtube.com/watch?v=YsCxXiTayLo
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 اعترؼكانت لو عبلقات مع الكياف الصييكني، حيث كاف صديقان لشمعكف بيريز، كلقد " -
 يرتيج إلى تيدؼ التيـ، 1985 عاـ( مكسى عممية) بأف حركنكتأ يديعكت لصحيفة خاشقجي

سرائيؿ المتحدة الكاليات نٌفذتيا كالتي إسرائيؿ، إلى األثيكبييف الفبلشا ييكد  عبر كالسكداف كا 
 مف كؿ بحضكر بعاميف، اليجرة تمؾ قبؿ بكينيا الخاصة مزرعتو في تمت ؛السكدانية األراضي
 .(3)"إسرائيمي أمني كمسؤكؿ ،كشاركف نميرم، جعفر

 العراؽ. احتبلؿ قبيؿ ـ،2003 عاـ بيرؿ ريتشارد مع اجتمع فقد" -
عدناف قبؿ أف  ميان ؿً ريتشارد نيكسكف، الذم كاف محا األمريكي مرئيسمكؿ الحممة االنتخابية ل -

 .(4)"يككف رئيسان 
 .(5)"لتيسير أعماليـ ؛كرجاؿ األعماؿ ، كزعماء العالـ،اتكأ عميو كثير مف الزعماء العرب" -

 مميار دكالر، كاف يمتمؾ: 4رف الماضي ب مف الققدرت ثركتو في الثمانينات أمالكو: 
 مف يس كريـآ ابنتو اشتيت طائرة خاصة في العالـ،ؿ مف امتمؾ ائأك مف طائرة خاصة، كىك  -

 جنيؼ؛ إلى ثـ باريس، إلى كينيا مف 747الػ  طائرتو لياأرسؿ ف ،جنيؼ مف كشكككالتة ،فرنسا
 اليكـ. سنف في كعادت ،المبلحيف حمكلة بكامؿ ،يس كريـاآل إلحضار

 610 كعدد طائرات، 4 ميبط فيوأطمؽ عميو اسـ ابنتو نبيمة، لمقارات كالمحيطات،  ان عابر  ان يخت -
 سػػػنكات، ٣ ، يقكؿ خاشقجي عف يختو: "أنا صممتو كبنيتو، استغرؽ التصميـان كخدم مبلحان 
 ذلؾ ككاف ،ردكال مميكف٣٣ إلنشائو ككمفني ،بحاران لتحريكو ٠َ الى يحتاج كاف شيران،١ُ كالبناء

                                                                                                                                                                     

بسبب  ؛نترا= التي عقدت بمكجبيا إدارة الرئيس األمريكي ريغاف اتفاقان مع إيراف لتزكيدىا باألسمحةكك  -إيراف -1
كذلؾ لقاء إطبلؽ سراح بعض األمريكاف الذيف  ،حاجة إيراف الماسة ألنكاع متطكرة منيا أثناء حربيا مع العراؽ

ؽ الممياردير السعكدم عدناف خاشقجي كانكا محتجزيف في لبناف، حيث كاف االتفاؽ يقضي ببيع إيراف عف طري
مقابؿ إخبلء سبيؿ  ،كصكاريخ ىكؾ أرض جك مضادة لمطائرات ،" مضادة لمدركعكصاركخ "تا3000ما يقارب 

 خمسة مف األمريكاف المحتجزيف في لبناف.
 . انظر عدناف خاشقجي، كيكيبديا المكسكعة الحرة -2
اردير السعػكدم عػدناف خاشقجي عمى كرسي متحرؾ، مكقع بعد إفبلسو صكرة قاركف العصر .. نياية الممي -3

 https://www.google.ps/search?q: المشيد اليمني
برنامج صكت القاىرة، قناة ، عدناف خاشقجي رجؿ الماؿ كالسبلح كالمخابراتشاىد المسمماني، أحمد.  -4

 .2الحياة 
 ـ.24/8/2015. س أشير ممياردير عربي...ىكذا سقط عدناف خاشقجي مف القمة إلى اإلفبلسقصة افبل -5

 http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=37052 :ككالة أكقات الشاـ اإلخباريةمكقع 

https://www.google.ps/search?q
http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=37052
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بحاران  40مبلييف" يحتاج إلى  ٣ تبمغ كانت التأميف مع السنكية تشغيمو ككمفة ، ـ1997عاـ  في
 .(1)لتشغيمو"

 .(2)كيمك 100×  كيمك 100  مساحتيا كينيا في مزرعة -
 قصر معمؽ عبارة عف أربعة طكابؽ في ناطحة سحاب. -
 عقارات في أماكف مختمفة مف دكؿ العالـ. -
 ـ، كمفتو مميكف دكالر.1985عاـ  كليمة في ماربيا أقاـ -
 .(3)اليـك في دكالر ألؼ 250 إلى تصؿ الشخصية نفقاتو -

 سبب إفالسو: 
 بسػبب دكالر؛ مميكف ٣ََك مميػار نحك ـ٨١٣ُ عاـ يقكؿ عدناف خاشقجي: "خسػرت

 .(4)ثركتي" فتراجعت الببلسػيني، سػكلت مدينة في النحاس غرؽ مناجػـ
 .(5)انييار سكؽ العقارات كاف ىك السبب الرئيسي في إفبلس خاشقجيإف كقيؿ: 
 ككاف، مسجكف أك مريض أك مديكف أم يساعد أف كيستنكؼ، وكاف ال يؤدم زكاة مال" كقيؿ:
 مف لمبمغ محتاجان  كاف ؛الميؿ جكؼ في رجؿ عميو "، دعاذريتو عمى آدـ ككيؿ لست نا"أ :يردد
 حتى يميتني ال أف العظيـ اهلل أسأؿ :المحتاج قاؿف ،هطرد شر قصره مف عدناف طرده ،الماؿ
ال يممؾ ثمف تذكرة الطيراف التي  ،، فانتيى بو األمر عمى كرسي متحرؾ(6)"لمناس يدؾ تمد أراؾ

 .(7)يعكد بيا إلى مكطنو، حتى تبرع أحد األثرياء لو بيا
 َّ ُّ، قاؿ تعالى: إنيا النعمة، إذا شيكرت النعمة عاش اإلنساف سعيدان، مطمئنان، فرحان  

نو]7براىيـ:إ[ ٱَِّّ ُّ فإذا أيدم حؽ اهلل فيو نما، ككثير، قاؿ ، الماؿ ، كا 
                                                           

 /http://www.alanba.com.kw، مكقع ـ29/6/2008 .جريدة األنباء. يحكار مع عدناف خاشقج -1
: البينة الجديدةمكقع  .انظر قصة ليا مغزل ...عدناف خاشقجي مف ممياردير الى مفمس -2

http://albayyna-new.com/?p=27536 
انظر عدناف الخاشقجي كمحاكلة البزكغ مف رماد االحتراؽ .. ترجمة أحمد المكاشفي، نقبلن عف: مجمة  -3

 http://www.sudaress.com/sudanile/8363: نيكيكرؾ تايمز: مايكؿ سبلكماف، مكقع سكدارس
 .ـ29/6/2008جريدة األنباء،  .اشقجيحكار مع عدناف خ -4
 انظر عدناف الخاشقجي كمحاكلة البزكغ مف رماد االحتراؽ. -5
-http://awraq-79.blogspot.com/2015/08/blog: عدناف خاشقجي، مكقع أكراؽ الكرد -6

post_42.html 
ظر قصة افبلس أشير ممياردير عربي .. ىكذا سقط عدناف خاشقجي مف القمة إلى اإلفبلس، ان -7

 .ـ، مكقع أخر األخبار24/8/2015

http://www.alanba.com.kw/
http://albayyna-new.com/?p=27536
http://www.sudaress.com/sudanile/8363
http://awraq-79.blogspot.com/2015/08/blog-post_42.html
http://awraq-79.blogspot.com/2015/08/blog-post_42.html
http://awraq-79.blogspot.com/2015/08/blog-post_42.html
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 حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخُّٱتعالى: 
مع جع مظ حط مض خض كالذم ال يشكر النعمة، كال يؤدم ، ]274البقرة:[ َّ

، كلكنو لـ عميو مف النعـ فكاف مثؿ قاركف فما أسرع ما يذىب، خاشقجي أنعـ اهللحؽ اهلل فيو، 
يتؽ اهلل فيما أنعـ عميو، ككاف الماؿ استدراجان لو، فخسره في ليمة كضحاىا، كتمؾ األياـ نداكليا 

 بيف الناس، فيؿ مف معتبر؟؟..
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 المبحث الثالث
 السنن اإلليية في عاقبة الظالمين

 المطمب األول
 ظممالصور 

 كعنادهظالـ ال كنفسية كالمكاف، فالزما بحسب كتتنكع تتعدد متعددة، صكران لمظمـ ك  إفَّ  
تو االقتصادية كىيمنتو كتكب ره، الظمـ  أساليب كتطكر الزمف تقد ـ بحسب ككذلؾ العسكرية، كقكَّ

 كانحراؼ الفكر، انتكاسة: يجمعيـ لكف آلخر؛ظالـ  مف تختمؼالظمـ  صكر فإف لذا... الطغيافك 
 اختبلفيـ مبلحظة مع. كالتعذيب الظمـ في كاإلمعاف اإلحساس، كفىٍقد الرحمة، كانعداـ األخبلؽ،

 ىذه فمف ،(1)عمييـ تيمارىس مف كعمكـ كشمكؿ تنفيذىا، كمدل الصكر ىذه تطبيؽ دقة في
 :الصكر

 خشية ببل الغير شؤكف في المطمؽ كالتصرؼ، الناس ظيمـ ييعىد :والستبداد والتجبُّر الظمم: أولً 
 مف فكـ، كحديثان  قديمان  لظمـا صكر أبرز مف (2)عمييـ كالتسمط، كاستعبادىـ، عقاب كال حساب
 مل يك ىك مك لك اك يقُّٱ: تعالى قاؿ، الظالميف كتجبر كجكر ظمـ مف عانت شعكب
: تعالى كقكلو، ]13-10:الفجر[ َّٱٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل

، مستبد، لمٌشر بالٌطبع مستعدٌّ  إنسافه  ظالـفال، ]130:الشعراء[ َّمف خف حف جفُّٱ
 أنَّو نفسو مف كيعمـ بشريعتيـ، ال بيكاه كيحكميـ بإرادتيـ، ال بإرادتو اسالنٌ  شؤكف في يتحكَّـ

، بالحؽٌ  الٌنطؽ عف يسد ىا النَّاس مف المبلييف أفكاه عمى رجمو كعب فيضع المتعدٍّم الغاصب
 تذل بلن  ككالكبلب كطاعةن، دٌران  كالغنـ رعيتو تككف أفٍ  يكد  ، الحؽ عدك فيك، لمطالبتو كالٌتداعي

 .(3)قان كتمم  

 الظمـ مراتب كأشد، حككمة أك جماعة أك أفرادان  يككنكف قد الظالـ المستبد إف     
 عمى الحائز، لمجيش القائد، لمعرش الكارث، المطمؽ الفرد حككمة ىي بيا ي تعكذ التي كاالستبداد

 كالٌتشامخ يالٌشخص بالٌتعالي الٌناس يسترىبكف المتجبريف الظالميف المستبديف إف، (4)دينية سمطة
 ألجميـ، عامميف ليـ، خاضعيف يجعمكىـ حتَّى األمكاؿ كسمب كالقٌكة بالقير كييذلٍّمكنيـ الحٌسي،

                                                           

 انظر خالد رمضاف أحمد، الطغاة كالطغياف في القرآف الكريـ. -1
لمطبعة انظر الككاكبي، عبد الرحمف  بف أحمد بف مسعكد. طبائع االستبداد كمصارع االستعباد. حمب: ا -2

 . 17العصرية. )د. ط(. )د. ت(. ص
 .22انظر المرجع السابؽ، ص -3
 .19-18انظر المرجع نفسو، ص -4
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 ظيكرىا، كيركبكف لحكميا، كيأكمكف ألبانيا، يشربكف التي األنعاـ مف نكع كأنَّيـ بيـ يتمتَّعكف
 .(1)يتفاخركف كبيا

 يعاني غربو، أقصى إلى شرقو ىأقص مف أنو يجد العربي الكطف كاقع في الناظر إف 
 إلى كصمت المستبدة األنظمة أف بسبب فيو؛ الحياة مناحي كافة عمى االستبداد ظاىرة تعمؽ مف

 عمى كحافظت بالبلشرعية، الشعكب عمى كتسمطت، الماؿ أك السبلح بقكة كالسمطة الحكـ
، شرعي غير ريؽبط الحكـ إلى صؿك  فالحاكـ، كاالستبداد كالقمع بالعنؼ ككجكدىا طغيانيا
 الشعب عمى الخناؽ كييضيؽ، كيصادرىا، الحريات يقمع فإنو المنصب ىذا عمى يحافظ كلكي
 مف األدنى كالمستكل، العيش لقمة تأميف إال الفرد ىَـّ  يككف فبل، الركاتب كتقميؿ، األسعار برفع
 ىذا إلى بحاجة نوأ دكمان  الشعب ليظف حركبان  كيفتعؿ، األمكر بتكافو كييشغميـ، الكريمة الحياة
، كقكتو تسمحو مف كيزيد، كالكفاءات الرأم كأصحاب، معارضيو مف فيتخمص، الحاكـ كىذا القائد
 تقبؿ دكلة إلى بإرادتيا كميا الدكلة فتتحكؿ، فسادان  الببلد في كيعيث، الدكلة خزينة فينيب

 مف الثانية الصكرة يامع ايستخدـ تىٍنتىًفض أف كأرادت كعارضت رفضت فإذا، (2)كالظمـ االستبداد
 :كىيالظمـ  صكر
 كال، القاطع لمبرىاف يستمع كال، بالحجة يقارع ال شخص ظالـال :والتنكيل والتعذيب القتل: ثانياً 
 التعذيب إلى يمجأ دائمان  فيك، كسمطانو بحكمو األمر تعمؽ إذا اإلنسانية مف شيء أم يممؾ

 قاؿ، كالمنطؽ لؤلخبلؽ منافية كانت كلك حتى، العذاب مف ألكانان  فيذيقيـ، بمعارضيو كالتنكيؿ
اءىىيـٍ  فىمىمَّا: تعالى ؽٍّ  جى مىا ًنسىاءىىيـٍ  كىاٍستىٍحييكا مىعىوي  آمىنيكا الًَّذيفى  أىٍبنىاءى  اٍقتيميكا قىاليكا ًعٍنًدنىا ًمفٍ  ًباٍلحى  كىٍيدي  كى

ؿو  ًفي ًإالَّ  اٍلكىاًفًريفى  بلى  يطالبكا كلـ، كسمطانو ممكو في فرعكف ينازعكا لـ فيؤالء، 25:غافر ضى
: قاؿ أف إال الطاغية فرعكف مف كاف فما، (3)كأظيركه، بو كآمنكا الحؽ عرفكا إنما، عميو بالخركج

 ىي ني  مي زي ٰىري ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يكُّٱ

 أكؿ فرعكف فكاف، ]71:طو [ َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 يكتؼً  كلـ، (4)بعده لمف سنة كجعميا، صمب مف كأكؿ، خبلؼ مف كاألرجؿ األيدم قطَّع مف

                                                           

 .38انظر المرجع نفسو، ص -1

انظر عبد الرحمف، أسعد. االستبداد كحكـ التغمب في أنظمة الحكـ العربية المعاصرة، مكقع الجزيرة نت:  -2
http://www.aljazeera.net/ 

ـ، مكقع األلككة: 26/1/2011انظر الطغياف في األرض: مقاؿ ؿ: إبراىيـ بف صالح العجيبلف،  -3
http://www.alukah.net/sharia/0/29296/ 

 (.3/459انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) -4
 

http://www.aljazeera.net/
http://www.alukah.net/sharia/0/29296/
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 ينىنُّٱ: عنو حكاية تعالى قاؿ، إسرائيؿ بني كأذؿ كقير، النساء كاستحيا األبناء قتؿ بؿ بذلؾ

 .]127:األعراؼ[ َّيي ىي ني مي  زي ري ٰى

ظمـ  كال، الماضي صكرة عف اليكـ صكرة تختمؼ ال، كحديثان  قديمان  كالتعذيب القتؿ إنو  
 ًكبران  ميمئت التي المريضة النفكس إنيا، الحاضر كقتنا يف كالحكاـ الرؤساء ظمـ عف فرعكف
 ينادكف الذيف بالمظمكميف ميمئت فالسجكف، تعتميو التي كرسييا ييدد شيء كؿ مف خائفة، كعتكان 

 إال غكانتانامك كمعسكر غريب أبك سجف كما، األسباب ألتفو كأيريقت سيفكت كالدماء، بالحرية
 آخر شاىد إال العربية السجكف في كالتنكيؿ التعذيب صقص كما، الغربيالظمـ  عمى شكاىد
 تعرفيا تكف لـ لمتعذيب كآالت أساليب اخترعكا لقد، العربيالظمـ  صكر مف أخرل صكرة عمى

 فصاركا، عيدىا سابؽ في اإلنسانية تعرفو لـ بشكؿ اإلنساف كرامة كامتينكا، قبؿ مف البشرية
، بالحرية ينادكف الطغاة عمينا خرج ثـ، اإلنسانية فجبي ليا يندل التي كالمذابح المجازر ركاد

 فانيالكا، البشر مف السذج مشاعر فدغدغكا، اإلنساف كحقكؽ، الكطف كحب، كالديمقراطية
 كازداد، كقيران  ذالن  فازدادكا، العبكدية جحيـ مف ليـ المنقذكف ىـ بأنيـ، ليـ كامتنانان  تصفيقان 

 . جكران كف طغيانان  كالحكاـ كاألمراء السبلطيف
 :والحريات الحقوق ومصادرة الرأي فرض: ثالثاً 
 مف المؤل خاطب عندما يستحؽ؛ ما اهلل مف عميو فرعكف السيئة البدعة ىذه ابتدع مف أكؿ إف

ُّٱ: فقاؿ قكمو  لبس فمقد، ]29:غافر[ َّمج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
، ىدايتيـ يريد كالذم، لمصمحتيـ الساعي، عمييـ المشفؽ، لقكمو المخمص األميف الناصح لباس
 تنضح المقكلة ىذه إف، الرشاد كطريؽ الخبلص إلى سيأخذىـ الذم رأيو سكل ليـ يرل ال فيك

 البائسة، كالدكتاتكرية الغاشمة، األنا رائحة منيا تنبعث كالتي كالستبداد، كالتسمط القمعي، بالفكر
 صيكتيا كيمتطيالظممة،  دكمان  يتبناىا سياسة ىي كالنفكر، العنؼ كيمفيا كالغركر، الكبر كيحفيا
 فبل، حكليـ ليجتمعكا عجيبة، بصكرة الجماىير، مشاعر دغدغة أجؿ مف العتاه، الجبابرة
 كؿ لمنع تسعى أنيا: كىك ذلؾ كراء مف الحقيقي اليدؼ مخفية، يدىـ قبضة تحت مف يخرجكف

بداع، فكر  الحؽ، يحمؿ صكتل كال حر، لقمـ فييا صرير فبل الباطؿ، مف عميو ىي ما يخالؼ كا 
 أف شأنو مف ما ككؿ المتدنية، كالقيـ الفاجرة، كاألصكات اليابطة، لؤلقبلـ بؿ نزيو، ليتاؼ كال

 .(1)كعبلنيةن  كسران  كنياران، ليبلن  بحمدىا، كيسبح بذكرىا، يميج

                                                           

ـٍ ًإالَّ سىًبيؿى الرَّشىادً انظر كقفات مع سياسة  -1 ا أىٍىًديكي مى ا أىرىل كى ـٍ ًإالَّ مى ا أيًريكي ، مقاؿ ؿ: بكر البعداني، مى
 ـ، مكقع األلككة.8/9/2014
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 العرب الحكاـ مف العصر ىذاظممة  اعتمد فقد، فرعكف عف الحاضرظممة  يختمؼ كال   
 الدفاع: مثؿ كسمطانيـ حكميـ تكريس عمى تعمؿ التي كاألفكار كالمبادئ راتالشعا مف مجمكعة

 عف المخاطر كدرء الكطنية، الكحدة كتحقيؽ الكادحة، الطبقات كمصالح، كالكطف األمة عف
 سياسيان  كقعان  تأخذ التي القضايا كىي الخارجي، التآمر كمقارعة االستعمار، كمقاكمة األمة،

 طغيافظمـ كاللم األساسية الركائز الشعارات ىذه كشكمت ماىير،الج نفكس في كأخبلقيان 
 قير عمى القائمة التسمطية الممارسات منطمؽ شكمت كما العربي، العالـ في السياسي كاالستبداد
 قسـ يدكر كأفكار شعارات عمى الشعب أبناء بتربية السياسي االستبداد كيبدأ، كاستبلبيا الشعكب
، المجدد القائد األبدم، القائد الخالد، القائد الرمز، القائد: مثؿ ـظالال شخص حكؿ منيا كبير
 الكحدة شعارات: مثؿ كقكمية كطنية شعارات صكرة الشعارات ىذه كتأخذ، األرض في اهلل ظؿ

 المصير، أجؿ مف المعركة كشعارات الصييكنية، ضد كشعارات كالديمقراطية، كالحرية،، العربية
خضاعيا العربية الجماىير خداع في كظفت ىائمة فكرية طاقة الشعارات ىذه كشكمت  كا 

 ظالـ ال تمجيد إلى األمر كصؿ بؿ ذلؾ عند األمر يكتؼ كلـ. كىيمنتيـظممة ال إلرادة كاستبلبيا
 في المياديف كؿ في القائد إلى ترمز التي كالتماثيؿ كالصكر األشكاؿ مف بارعة بصناعة
 جزءان  الصكرة أصبحت حتى المظاىرات، في راف،الجد عمى المنازؿ، في الرسمية، المكاتب
 شخص عمى كالتعظيـ القداسة مف ىالة عمييا أضفكا حتى، جميعيا الدكلة دكائر في أساسيان 
 .(1)الطاغيةالظالـ  الزعيـ

، كتعذيب، لؤلفكاه كتكميـ، كظمـ، قمع مف ىناؾ يككف ما فبقدر، كخيمة نياية ظمـلم إف
 كأذاؽ كتجبر تكبر ظالـ مف ككـ فكـ، كبشعة، شنيعة ظالـال يايةن تككف ما بقدر، كتنكيؿ، كقتؿ
 معتبر؟؟؟ مف ىؿ كلكف، تمزيقان  فمزقكه، عميو انقمبكا الفرصة سنحت فعندما، الكيبلت شعبو
 
 
 
 
 

                                                           

انظر كطفة، عمي أسعد. التربية عمى االستبداد في العالـ العربي: ىؿ يأتي زمف التربية عمى المكاطنة؟   - 1
ـ، 10/9/2011شؽ لمدراسات النظرية كالحقكؽ المدنية، مركز دم

http://www.mokarabat.com/s8533.htm 
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 نيالمطمب الثا
 الظالمين في القرآن الكريمعاقبة 

 : في عدة مكاضعفي القرآف الكريـ عف عقاب الظالميف  لقد أخبر اهلل  
 ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱقاؿ تعالى:  :عدم محبة اهلل ليم األول:
 يبدؤكف اٌلذيفىـ " َّمن زن رن ُّٱ،]57آؿ عمراف:[ َّمن زن رن مم اميل
كالتعبير بأف ال يحبيـ اهلل، إلييـ،  كيسيئكف الناس، عمى بالعدكاف يبدؤكف فالذيف، (1)"بالظمـ
 .(2)"الظالميف كبغض ،الظمـ بغض المؤمف نفس في يثير"  َّمن زن رن ممُّ

أف اهلل ناصره كمؤيده، كمذلؿ لو أمكره كميا، كلكنو  قد يظف الظالـ: اهلل ليم ةعدم نصر  الثاني:
 قاؿ تعالى:ال يعمـ إنما ىذا استدراج لو، فإذا ىك مخذكؿ مياف ال ناصر لو كال ميعيف، 

 .]8الشكرل: [ َّ مح جح مج حج مث هت متُّٱ

اهلل ييبعد عنيـ األتقياء اهلل ليـ، أف إف مف عقكبة : القرب منيم والركون إلييمعدم الثالث: 
 مك لك خكُّٱٱقاؿ تعالى:ف، فبل يركف إلييـ إال كؿ شقي، ميبعد مف رحمة اهلل،  الصالحي

 ٰه مه جه هن  من خن حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل

  زن رن مم ام يلُّٱ :، كقاؿ ]68األنعاـ:[ َّمي خي حي جي

 .]113ىكد:[ َّ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

الظالـ محركـ مف معرفة اهلل، محركـ مف السعادة كالطمأنينة، : اية اهللحرمانيم من ىد الرابع:
كراحة الباؿ، ألف كؿ ىذه األمكر ال تيناؿ إال إذا سمؾ اإلنساف طريؽ اليداية، كالظالـ محرـك 

 مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع  جع مظ حط مض خضُّٱٱقاؿ تعالى:منيا، 

 .]50القصص:[ َّجم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك

 نث مث زث رث  يت ىتُّٱ قاؿ تعالى:: في الدنيا واآلخرة عدم الفالح الخامس:

 .]135األنعاـ: [ َّيل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يثىث

                                                           

 .967ص، العزيز الكتاب تفسير في الكاحدم، الكجيز -1
 (.1/482سيد قطب، في ظبلؿ القرآف ) -2
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 مع  جع مظُّٱقاؿ: ف تكعد الظالميف كأنذرىـ إف اهلل : بسوء العاقبة الوعيد السادس:

 خل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ

ابىييـٍ  :، كقاؿ ]227الشعراء:[ َّ مل ءً  ًمفٍ  ظىمىميكا كىالًَّذيفى  كىسىبيكا امى  سىيٍّئىاتي  فىأىصى  ىىؤيالى
مىا كىسىبيكا مىا سىيٍّئىاتي  سىييًصيبيييـٍ  ، كمف األمكر التي تكعدىـ بيا في 51الزمر: ًبميٍعًجًزيفى  ىيـٍ  كى
 الدنيا:

لقد تكعد اهلل الظالميف بخراب بيكتيـ، كقصكرىـ، كقيراىـ، كمدنيـ،  :ببيوتيم ول الخرابحم -1
كزركعيـ، كتجارتيـ، إلى غير ذلؾ، كما ذلؾ إال بسبب ظمميـ، كأكؿ حقكؽ غيرىـ،   كبساتينيـ،

 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ُّٱقاؿ تعالى: 
 .[45الحج: ] َّ مص خص حص

إف الظالـ يعيش في خكؼ دائـ، كقمؽ، كاضطراب، كعدـ استقرار،  :في الدنيا ليمالعذاب األ  -2
 ِإن َما : قاؿميـ، كىذا عذاب ال يفكقو عذاب، خكفان مف أف يأتي مف ينتقـ منو ممف ظم

 أَِليمٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ  ُأوَلِئكَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَيْبُغونَ  الن اَس  َيْظِمُمونَ  ال ِذينَ  َعَمى الس ِبيلُ 
 ، باإلضافة إلى العذاب يـك القيامة.[42:الشكرل]
قاؿ تعالى: تة، ، كبشرىـ بيبلكيـ، كمكتيـ شر ميظالميفلقد تكعد اهلل الىالكيم في الدنيا:  -3
 ىن من خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .[31:العنكبكت] َّ  ين
 المبلئكة بشَّرتو احتضر إف الظالـ إذاة عند خروج أرواحيم من أجسادىم: تضربيم المالئك -4

 ركحو فتتفرؽ رحيـ،ال الرحمف كغضب كالحميـ، كالجحيـ كالسبلسؿ، كاألغبلؿ كالنكاؿ، بالعذاب
حتى ، المبلئكة ذىب، فتضربيـست أيف إلى تعرؼ ألنيا الخركج، كتأبى كتعصى، ،جسده في

  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ: قاؿ  ،(1)تخرج أركاحيـ رغمان عنيـ
 خض حض جض مص خص حص  مس خسحس جس مخ جخ مح
 .[93:األنعاـ] َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض
 خرة: عقابيـ في اآلأما 
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 نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱقاؿ تعالى: نم: ليم نار جياهلل أعد  -ا
  ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب

ان حائط، إف اهلل سبحانو كتعالى سيجعؿ لمظالميف [29الكيؼ:] َّ مك لك اك يق
ماء أسكد منتف غميظ ، فيطمبكف الماء، فيقرب إلييـ احيط بيـ، فيستغيثكف مف حرىمف نار ت

كل كجكىـ، ككقعت فركات رؤكسيـ فيو، فإذا شربكا منو قطَّع ، فإذا قيرٍّب منيـ شحار، فيكرىكنو
 .(1)، فبئس المنزؿ كالمكاف كالمكضع ليؤالء الظالميفأمعاءىـ

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱقاؿ تعالى: ندامتيم يوم القيامة:  -2
: ، كقاؿ 97األنبياء: َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

  ٍمىف ا المَّوي  ييٍضًمؿً  كى ًليٍّ  ًمفٍ  لىوي  فىمى تىرىل بىٍعًدهً  ًمفٍ  كى  مىرىدٍّ  ًإلىى ىىؿٍ  يىقيكليكفى  اٍلعىذىابى  رىأىكيا لىمَّا الظَّاًلًميفى  كى
بؿ ظممكا ، إذا جاء يكـ القيامة اعترؼ الظالمكف بظمميـ، ال بغفمتيـ، [44الشكرل:] سىًبيؿو  ًمفٍ 

كا عذاب اهلل قالكا ىؿ مف فمما عاين، (2)إذ كذبكا بآيات اهلل، كأعرضكا عف أكامر الرسؿ أنفسيـ
 .(3)عكدة كرجكع إلى الدنيا

يمىمممخمحمجميلىلملخلٱُّٱلى: قاؿ تعا: عمييم لعنة اهلل -3
حنجن ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن ٰىٰرٰذ

ممكان  اهلل إذا دخؿ أىؿ الجنة الجنة، كدخؿ أىؿ النار النار، أمر ، 44األعراؼ: ٌَّّ
تحقيقان لكعيد  ؛(4)ميف، فيسمعو كؿ أىؿ الجنة ككؿ أىؿ النارالظاللعنة اهلل عمى أف ينادم، أف 

 اهلل في الظالميف.
لىكٍ قاؿ تعالى: حسرتيم بسبب ظمميم:  -4 ًميعنا اأٍلىٍرضً  ًفي مىا ظىمىميكا ًلمًَّذيفى  أىفَّ  كى ًمٍثمىوي  جى  مىعىوي  كى

ٍفتىدىٍكا بىدىا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلعىذىابً  سيكءً  ًمفٍ  ًبوً  الى ا المَّوً  ًمفى  ييـٍ لى  كى ، إف 39الزمر: يىٍحتىًسبيكفى  يىكيكنيكا لىـٍ  مى
لك استطاعكا أف يفتدكا أنفسيـ مف عذاب اهلل بما في ، ك ألنفسيـ بشركيـف ظالمك ىؤالء الظالميف 

لـ يفصح عف ما ادخره ليـ مف  األرض جميعان لفعمكا، كلكف ىييات ىييات، بؿ إف اهلل 

                                                           

 (.156-5/155القرآف العظيـ ) تفسيركثير،  ابفانظر  -1
 (.3/504) فتح القديرالشككاني، انظر  -2
 .(21/551الطبرم، جامع البياف )انظر  -3
 (.2/106)تفسير الكشاؼ الزمخشرم، انظر  -4
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كا أعماالن ظنكا أف اهلل سيثيبيـ عمييا، كلكنيا لـ تنفعيـ مع شركيـ، فيـ عممعذاب ىائؿ مخيؼ، 
 .(2) (1)يد اهللاستيزاءىـ بكعفنزؿ بيـ عقاب اهلل الشديد؛ نتيجة استيزاءىـ برسؿ اهلل، ك 

 
 

  

                                                           

 (.5/3056)في ظبلؿ القرآف (. سيد قطب، 3/190) السمرقندم، بحر العمـكانظر  -1
ـ، مدكنة أبكسعيد 4/8/2011بكاسطة سراة األزد، كصؼ الظالميف في القرآف في ستة عشر كصفان.  -2
 /http://defense-arab.com/vb/threads/44059  كالتسميح: لمدفاع العربي زدم، مكقع المنتدلاأل

http://defense-arab.com/vb/threads/44059/
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 المطمب الثالث
 أنواع السنن اإلليية في عاقبة الظالمين

زؿ عمييـ العذاب مباشرة، ال بؿ مف سنة اهلل تعالى أنو ال يأخذ الظالميف بغتة، أك ين
، إليو يـ يعكدكف كيرجعكفأف يسمؾ معيـ عدة أمكر قبؿ أف ينزؿ بيـ العذاب عمَّ  جرت سنتو 
 كمف ذلؾ: 
أنو ال يعذب أحدان مف العالميف إال بعد أف  إف مف تماـ عدؿ اهلل  :والتذكير أول: اإلنذار

 خص حص مسخس  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ُّٱيذكرىـ كينذرىـ، قاؿ تعالى: 
ا :كقكلو ، [15اإلسراء:]  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص مى  أىٍىمىٍكنىا كى
كفى  لىيىا ًإالَّ  قىٍريىةو  ًمفٍ  ا ًذٍكرىل ميٍنًذري مى رأل اهلل مف  فإف ، [209-208:الشعراء] ظىاًلًميفى  كينَّا كى

ف بالمعركؼ كينيكف عف ، نجى اهلل الذيف يأمرك عراضان كنسيانان عما أنزؿ إلييـعباده انحرافان كا  
، قاؿ تعالى: (1)المنكر، كأخذ الذيف أفسدكا كظممكا العذاب الشديد، بظمميـ كطغيانيـ كفسقيـ

ا نىسيكا فىمىمَّا كا مى ٍينىا ًبوً  ذيكٍّري ٍذنىا الس كءً  عىفً  يىٍنيىٍكفى  الًَّذيفى  أىٍنجى ا بىًئيسو  ًبعىذىابو  ظىمىميكا الًَّذيفى  كىأىخى  كىانيكا ًبمى
 أرض مففمف سنة اهلل في عباده أف أرسؿ إلى أىؿ نينكل رسكالن  .165األعراؼ: سيقيكفى يىفٍ 

، عميو ذلؾ طاؿ فمما كعنادىـ، كفرىـ عمى ، كأصركافكذبكه كجؿ عز اهلل إلى فدعاىـ المكصؿ،
 ،ظيرانييـ بيف مف خرج فمما ،ثبلث بعد بيـ العذاب حمكؿ ككعدىـ أظيرىـ، بيف مف خرج

 إلى منيـ كاف ما عمى كندمكا ،كاإلنابة التكبة قمكبيـ في اهلل قذؼ ،بيـ العذاب نزكؿ كتحققكا
 ،كصرخكا ،كجؿ عز اهلل إلى عجكا ثـ ،ككلدىا بييمة كؿ بيف كفرقكا ،المسكح فمبسكا ،نبييـ

 األنعاـ كجأرت، كاألميات كالبنات كالبنكف كالنساء الرجاؿ كبكى ،لديو كتمسكنكا ،ليوإ كتضرعكا
 ،كحمبلنيا الغنـ كثغت ،كأكالدىا البقر كخارت ،كفصبلنيا اإلبؿ فرغت ،المكاشيك  كالدكاب
 الذم العذاب عنيـ كرحمتو كرأفتو كقكتو بحكلو العظيـ اهلل فكشؼ ؛ىائمة عظيمة ساعة ككانت
 مىٍكالى فى : تعالى قاؿ كليذا ،المظمـ الميؿ كقطع رؤكسيـ عمى كدار ،بسببو بيـ اتصؿ قد كاف
ٍنييـٍ  كىشىٍفنىا آمىنيكا لىمَّا ييكنيسى  قىٍكـى  ًإالَّ  ًإيمىانييىا فىنىفىعىيىا آمىنىتٍ  ةه قىٍريى  كىانىتٍ  يىاةً  ًفي اٍلًخٍزمً  عىذىابى  عى  اٍلحى
مىتٍَّعنىاىيـٍ  الد ٍنيىا ، قكـ يكنس عميو السبلـ نفع معيـ اإلنذار كالتذكير، [98يكنس:] ًحيف ًإلىى كى

 فع عنيـ العذاب، كىذا مف كماؿ عدلو سبحانو كتعالى.فتابكا إلى ربيـ كانابكا إليو، فر 
يـ أبكاب الخيرات فتح لي فاهلل كتأجيؿ لمعذاب ال أكثر، , مؤقت مياؿإنو إثانيًا: الستدراج: 

مف غير كد كال كالرزؽ الكفير، كالسمطاف،  ،كاألكالد ،عطييـ األمكاؿكالنعـ حتى ال يترؾ شيئان، ي
 ،كبركف، كينغمسكف في المعاصي أكثر، فإذا حاف الكقت المعمكـفيفرحكف، كيتباىكف، كيتتعب، 
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 في الرجاء منقطعك حائركف ىـ فإذا كسكرة، سيكة في كىـ غرة عمىأخذناىـ  ،كىـ معرضكف
، (1)منيـ كاحد آخر حتى بجممتيـ ميمككف ىـ ذاكا   اتجاه، أم في التفكير عف عاجزكف النجاة،

كاذيكٍّ  مىا نىسيكا فىمىمَّاقاؿ تعالى:  مىٍيًيـٍ  فىتىٍحنىا ًبوً  ري تَّى شىٍيءو  كيؿٍّ  أىٍبكىابى  عى كا ًإذىا حى  أيكتيكا ًبمىا فىًرحي
ٍذنىاىيـٍ  ٍبًمسيكفى  ىيـٍ  فىًإذىا بىٍغتىةن  أىخى  * جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱ. كقكلو تعالى: 44األنعاـ: مي

 مبلء مف اهللىـ ال يعممكف أف ذلؾ إ، 56-55المؤمنكف: َّ  لك خك حك جكمق حق مف خف
ف سنة، ستيف اهللعبد، راىب، عابد، زاىد، تقي، برصيصا فيا ىك تدراج.كاس أراد أف  الشيطاف كا 

فأصابيا بمس كجنكف، ككاف ليا إخكة أربع، فأتى  امرأة إلى فعمدذلؾ؛  فأعياه يغكيو كيضمو
 عنده، ككانت فداكاىا إليو بيا فجاؤكا، فيداكييا القس بيذا عميكـالشيطاف إخكتيا كقاؿ ليـ: 

 إخكتيا الشيطاف فأتى ،فقتميا إلييا فعمد منو، فحممت فأتاىا ،أعجبتو إذ عندىا يكمان  ىك نمافبي
 في دفنيا ثـ ،اقتمي أحبميا فمما ،بأختكـ فجر الصكمعة صاحب الراىب إف: ليـ فقاؿ المناـ في

 عميكـ أقصيا أدرم ما رؤيا البارحة رأيت لقد كاهلل: منيـ رجؿ قاؿ أصبحكا فمما، ككذا كذا مكاف
: اآلخر فقاؿ ذلؾ رأيت لقد كاهلل كأنا: اآلخر فقاؿ فقصيا قاؿ عمينا قصيا بؿ ال: قالكا أترؾ أـ
، الراىب ممكيـ عمى ىذا  فاستعدكا فانطمقكا ،لشيء إال ىذا ما فكاهلل قالكا ذلؾ رأيت لقد كاهلل كأنا
 منو ينجيؾ كلف ىذا، في ؾأكقعت أنا إني: فقاؿ الشيطاف، فأتاه ،بو انطمقكا ثـ ،فأنزلكه ،فأتكه
 ،منو تبرأ ممكيـ بو أتكا فمما ،لو فسجد ،فيو أكقعتؾ مما كأنجيؾ كاحدة سجدة لي فاسجد غيرم

 فإف الشيطاف استدرجو حتى أكقعو في اليبلؾ كالعذاب. .(2)فقتؿ خذكأي 
ظارىـ إلى يمفت أنينكع لعباده أسباب اليداية، فتارة  إف اهلل بالبأساء والضراء:  األخذ ثالثًا:

لىقىدٍ مف حكليـ مف المدف كالقرل، قاؿ تعالى: ىبلؾ  ا أىٍىمىٍكنىا كى ٍكلىكيـٍ  مى ٍفنىا اٍلقيرىل ًمفى  حى رَّ  كىصى
 َأْرَسْمَنا وَقدْ ، كتارة يأخذىـ بالمحف كالشدائد، قاؿ تعالى: 27:األحقاؼ يىٍرًجعيكفى  لىعىمَّييـٍ  اآٍلياتً 

ر اءِ  ِباْلَبْأَساءِ  َناُىمْ َفَأَخذْ  َقْبِمكَ  ِمنْ  ُأَممٍ  ِإَلى  َتَضر ُعوا َبْأُسَنا َجاَءُىمْ  ِإذْ  َفَمْول َيَتَضر ُعونَ  َلَعم ُيمْ  َوالض 
بالفقر ، كتارة [43-42األنعاـ] َيْعَمُمونَ  َكاُنوا َما الش ْيَطانُ  َلُيمُ  َوَزي نَ  ُقُموُبُيمْ  َقَستْ  َوَلِكنْ 

 حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ: تعالى قاؿكالجكع كقمة الثمر، 

 من ُّٱٱ:تعالى قاؿ ، كتارة يرسؿ عمييـ العذاب،[130:األعراؼ] َّ  هل مل خل

إف الظالـ لنفسو كلغيره  ،76:المؤمنكف  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن
لى قكمو آيات بينات لعمو يتذكر أك ينيب،  فرعكف لما كذب مكسى عميو السبلـ، أرسؿ اهلل إليو كا 
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 لنا ادع مكسى يا: فقالكا. ليـ شيء كؿ فغرؽ المتتابع، طرالم كىكفأرسؿ اهلل عمييـ الطكفاف 
 زركعيـ، كنبتت عنيـ اهلل فكشؼ إسرائيؿ بني معؾ كنرسؿ بؾ نؤمف كنحف ىذا عنا يكشؼ ربؾ
 يكشؼ أف مكسى فسألكا زركعيـ،، فأكؿ الجراد عمييـ اهلل فبعث. نمطر لـ أنا يسرنا ما: فقالكا
 عمييـ اهلل فأرسؿ. بقية زركعنا مف بقي قد: كقالكا يؤمنكا فمـ ،فكشفو اهلل فدعا بو، كيؤمنكا بيـ ما

 عنيـ، يكشؼ أف مكسى فسألكا منو، يحترزكا أف يقدركا كلـ أجمع، كالنبات الزركع فأىمؾ القمؿ،
 كمؤلت كأطعمتيـ قدكرىـ في تسقط ككانت الضفادع، عمييـ اهلل فأرسؿ يؤمنكا، فمـ ففعؿ،
 عمييـ اهلل فأرسؿ يؤمنكا، فمـ ففعؿ، بو ليؤمنكا عنيـ يكشؼ أف مكسى فسألكا عمييـ، البيكت
 فيأخذ كاحد، ماء مف يستقياف كاإلسرائيمي الفرعكني ككاف ،دمان  الفرعكنييف مياه فصارت الدـ،

 الفرعكني فـ في فيمجو فمو مف الماء يأخذ اإلسرائيمي ككاف ،دمان  الفرعكني كيأخذ ماء اإلسرائيمي
 فمما .يؤمنكا فمـ ففعؿ ليؤمنكا، عنيـ يكشؼ أف مكسى فسألكا أياـ، سبعة ذلؾ فبقي ،دمان  فيصير
 َوَمؤَلَهُ  ِفْرَعْونَ  آَتْيتَ  ِإن كَ  َرب َنا، ىاركف كأمف مكسى دعا فرعكف إيماف كمف يمانيـإ مف يئس
 َعَمى َواْشُددْ  َأْمَواِلِيمْ  َعَمى اْطِمْس  اَرب نَ  َسِبيِمكَ  َعنْ  ِلُيِضمُّوا َرب َنا الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َوَأْمَواًل  ِزيَنةً 

 . (1)[88يكنس:] اأْلَِليمَ  اْلَعَذابَ  َيَرُوا َحت ى ُيْؤِمُنوا َفاَل  ُقُموِبِيمْ 
لقد جرت سنتو تعالى أنو إذا أبى الظالمكف إال الكفر كالظمـ كالطغياف،  :العذاب الشديد رابعًا:

 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱقاؿ تعالى: ذاب، نزؿ بيـ الع

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ، كقاؿ أيضان: [47:األنعاـ]َّ مت زت رت
. لذلؾ 165:األعراؼ  ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

ـٍ  حذر رسكؿ اهلل  ـى، مف الظمـ فقاؿ: "ًإيَّاكي ـى  فىًإفَّ  كىالظ ٍم ، كمف صكر (2)"اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ظيميمىاته  الظ ٍم
الريح كالحاصب كالجكع كالعطش كنقص األرزاؽ كتسميط األعداء ىذا العذاب: الطكفاف كالغرؽ ك 

 مستكبران  طاغيان  ظالمان  البشرية تعرؼ لـالذم  فرعكف . ىا ىككالذؿ ككثرة القتؿ كالحركب...الخ
ـي  أىنىا فقاؿ، ممكو في  اهلل كنازع، الربكبية لنفسو أدعى الذم، كفرعكف ب كي  اأٍلىٍعمىى رى
ا: كقاؿ، 24: النازعات ًمٍمتي  مى ـٍ  عى ا: كقاؿ، 38: القصص غىٍيًرم ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي ـٍ  مى  مىا ًإالَّ  أيًريكي

مىا أىرىل ـٍ  كى  كمف الذلة كمف الغفمة مف قكمو في كجد فرعكف، 29:غافر الرَّشىادً  سىًبيؿى  ًإالَّ  أىٍىًديكي
 ًإنَّييـٍ  فىأىطىاعيكهي  قىٍكمىوي  ؼَّ فىاٍستىخى ، الكاذبة كدعاكيو مزاعمو يمرر جعمو مما اإليماف مف القمب خكاء
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 يسكميـ فكاف، إسرائيؿ بني استعباد عمى ذلؾ ساعده كلقد، (1)[54:الزخرؼ] فىاًسًقيفى  قىٍكمان  كىانيكا
 نبكءة عف يتحدثكف إسرائيؿ بني سمع عندما كذلؾ، نساءىـ كيستحي، أبناءىـ يقتؿ، العذاب سكء

 ترؾ فما، إسرائيؿ بني مف غبلـ يد عمى مصر ففرعك  بيبلؾ تقكؿ كالتي، السبلـ عميو يكسؼ
 فدعى، كرسكالن  نبيان  السبلـ عميو مكسى اهلل بعث، العذاب بيـ طاؿ إذا حتى، كذبحو إال طفبلن 
خبلص، كجؿ عز اهلل تكحيد إلى فرعكف  مف كاف فما، اآلخر باليكـ كاإليماف، لو العبادة كا 
 آمف مف لكؿ كاستئصاؿ إبادة حرب أعمنياك ، كتكعد ككعد، كأدبر كاستكبر كذب أف إال فرعكف
 رحمة في بيـ كانطمؽ، كمستشاريو كزراءه كجمع، الجيكش فجيش، كاتبعو السبلـ عميو بمكسى
 البحر اهلل فشؽ، البحر شاطئ إلى كصؿ حتى، معو آمف كمف بمكسى فمحؽ، كالعذاب اليبلؾ
 اٍنتىقىٍمنىا آسىفيكنىا فىمىمَّا، نكدهكج فرعكف اهلل كأغرؽ، جميعان  فنجكا معو كمف السبلـ عميو لمكسى
ٍقنىاىيـٍ  ًمٍنييـٍ  ذىهي : تعالى قاؿ، كخيمة نيايتو فكانت، [55:الزخرؼ] أىٍجمىًعيفى  فىأىٍغرى  نىكىاؿى  المَّوي  فىأىخى
 عبرة ىذا يكمنا إلى جثتو اهلل ييبقي أف حكمتو كاقتضت، [25:النازعات] كىاأٍليكلىى اآٍلًخرىةً 

 يت ىت نت ُّٱ: تعالى قاؿ، كالطغياف بالظمـ نفسو لو سكؿت مف لكؿ كمكعظة
  .[92:يكنس]  َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث  زث رث
فمـ يتكبكا كيرجعكا إلى  كمف سنتو تعالى الككنية أنو إذا أخذ الناس بالعذاب الستبدال:خامسًا: 

ٍكا لىـٍ أى ف، يقيمكف شرع اهلل كحدكده، قاؿ تعالى: صالحي فان آخري، استبدؿ بيـ قكماهلل  كىـٍ  يىرى
ا اأٍلىٍرضً  ًفي مىكَّنَّاىيـٍ  قىٍرفو  ًمفٍ  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  أىٍىمىٍكنىا ـٍ  نيمىكٍّفٍ  لىـٍ  مى ٍمنىا لىكي مىٍيًيـٍ  السَّمىاءى  كىأىٍرسى عىٍمنىا ًمٍدرىارنا عى  كىجى
ًريفى  قىٍرننا بىٍعًدًىـٍ  فٍ مً  كىأىٍنشىٍأنىا ًبذينيكًبًيـٍ  فىأىٍىمىٍكنىاىيـٍ  تىٍحًتًيـٍ  ًمفٍ  تىٍجًرم اأٍلىٍنيىارى  لما جاء ، 6األنعاـ: آخى

برسالة اإلسبلـ دعا قريش لئليماف بو كبرسالتو، إال أنيـ كذبكه كاتيمكه بالجنكف  رسكؿ اهلل 
كما  ستبدليـي بأف ككعظيـ عرضكا ىددىـ اهلل كتكعدىـفمما تكلكا كأكالسحر كالشعكذة كالكيانة، 

فاستبدؿ اهلل كفار قريش باألنصار الذيف  ة كقكـ نكح كعاد كثمكد،مـ السابقاستبدؿ غيرىـ مف األ
 َقْوماً  َيْسَتْبِدلْ و : تعالى قاؿ، (2)نصركا اهلل كرسكلو، كجاىدكا في سبيؿ اهلل بأمكاليـ كانفسيـ

 أعرض إذا بؿ ،بالكافريف ان خاص ليس كاالستبداؿ، [38:محمد] َأْمثَاَلُكمْ  َيُكوُنوا ل ُثم   َغْيَرُكمْ 

 ىن نن من  زن  ُّٱٱٹٱٹٱٱ:تعالى قاؿ ،غيرىـاهلل بيـ  استبدؿ يـ،دين عف المسممكف

                                                           

انظر الرقب، صالح حسيف. لقد ىكل كبير الفراعنة فسنة اهلل أف يمحؽ بو الفراعنة الصغار.  -1
ـ، مكقع الدكتكر صالح الرقب: 31/1/2011
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 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
  خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب

 .(1)[54:المائدة] َّ حص مس
 حد اهلل عند أف"إف عذاب االستئصاؿ منكط بأمريف اثنيف األكؿ:  :واإلبادة سادسًا: الستئصال

 أف يعمـ حتى قكمان  يعذب ال اهلل أف:  كالثاني.  يعذبو لـ يبمغو لـ كمف عذبو بمغو مف رالكف مف
 أف اهلل كعمـ الكفر مف الحد ذلؾ يبمغكا أف كىك الشرطاف حصؿ إذا فأما ، يؤمف ال منيـ أحدان 
 فيعذبيـ دعاءىـ اهلل فيستجيب أمميـ عمى فيدعكف األنبياء يأمر فحينئذ ، يؤمف ال منيـ أحدا

تَّىتعالى:  قكلو مف المراد كىك االستئصاؿ بعذاب ، أم [110يكسؼ:] الر سيؿ اٍستىٍيأىسى  ًإذىا حى
،  كقكلو لنكح:   اهلل فينجي، (2)"36ىكد: آمىفى  قىدٍ  مىفٍ  ًإالَّ  قىٍكًمؾى  ًمفٍ  ييٍؤًمفى  لىفٍ  نَّوي إمف إجابة القـك

 إبادة عذاب الكافريف كيعذب آمنكا الذيف. 
 تئصاؿ كاإلبادة متنكعة كىي: كصكر االس 

كىك أكؿ عذاب استئصاؿ عذب اهلل بو الكافريف مف قكـ نكح عميو الغرق والطوفان:  -1
ـي السبلـ، قاؿ تعالى:  ذىىي  ًممَّا :كقاؿ . [14العنكبكت:] ظىاًلميكفى  كىىيـٍ  الط كفىافي  فىأىخى

ًطيئىاًتًيـٍ  بعد ذلؾ فرعكف كجنكده، قاؿ تعالى:  ثـ عذب اهلل  ،[25نكح:] نىارنا فىأيٍدًخميكا أيٍغًرقيكا خى
 ٍٍقنىاىيـ ٍـّ  ًفي فىأىٍغرى ، كما عذب بالسيؿ كالطكفاف مممكة سبأ، قاؿ تعالى: [136االعراؼ:] اٍليى
كا ٍمنىا فىأىٍعرىضي مىٍيًيـٍ  فىأىٍرسى بىدٍَّلنىاىيـٍ  اٍلعىًرـً  سىٍيؿى  عى نَّتىٍيًيـٍ  كى نَّتىٍيفً  ًبجى ٍمطو  ؿو أيكي  ذىكىاتىيٍ  جى شىٍيءو  كىأىٍثؿو  خى  ًمفٍ  كى

 أىفٍ  أىًمٍنتيـٍ  أىـٍ ، كىدد اهلل األمنيف مف مكره بعذاب الغرؽ، قاؿ تعالى: [16سبأ:] قىًميؿو  ًسٍدرو 
مىٍيكيـٍ  فىييٍرًسؿى  أيٍخرىل تىارىةن  ًفيوً  ييًعيدىكيـٍ  يحً  ًمفى  قىاًصفنا عى ـٍ  الرٍّ ا فىييٍغًرقىكي ـٍ  ديكاتىجً  الى  ثيَـّ  كىفىٍرتيـٍ  ًبمى مىٍينىا لىكي  ًبوً  عى
 .[69اإلسراء:] تىًبيعنا
رو  ًبًريحو  فىأيٍىًمكيكا عىاده  كىأىمَّابو قكـ عاد، قاؿ تعالى:  كلقد عذب اهلل الريح:  -2 ٍرصى اًتيىةو  صى   عى

رىىىا مىٍيًيـٍ  سىخَّ اًنيىةى  لىيىاؿو  سىٍبعى  عى ثىمى رٍ  ًفييىا اٍلقىٍكـى  فىتىرىل حيسيكمنا أىيَّاـو  كى ازي  كىأىنَّييـٍ  عىىصى اًكيىةو  نىٍخؿو  أىٍعجى  خى
كقالت عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل  .[7-6الحاقة:] ٍيمنا رىأىل ًإذىا افى : "ى ا، أىكٍ  غى  ًريحن

، أىرىل اهللً  رىسيكؿى  يىا: فىقىالىتٍ  كىٍجًيًو، ًفي ذىًلؾى  عيًرؼى  ـى  رىأىٍكا ًإذىا النَّاسى كا، اٍلغىٍي اءى  فىًرحي  ًفيوً  يىكيكفى  فٍ أى رىجى
، اًئشىةي  يىا: " فىقىاؿى : قىالىتٍ  اٍلكىرىاًىيىةى؟ كىٍجًيؾى  ًفي عىرىٍفتي  رىأىٍيتىوي  ًإذىا كىأىرىاؾى  اٍلمىطىري نيًني مىا عى  يىكيكفى  أىفٍ  ييؤىمٍّ
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، ًفيوً  يًح، قىٍكـه  عيذٍّبى  قىدٍ  عىذىابه قىدٍ  ًبالرٍّ ، قىٍكـه  رىأىل كى نىا اًرضه عى  ذىاىى : فىقىاليكا اٍلعىذىابى : األحقاؼ ميٍمًطري
24"(1). 
 مف صيحة كقيؿ جبريؿ، بيـ صاح :كقيؿ فماتكا، بيـ صيحقاؿ القرطبي: "الصيحة:  -3

ا كقاؿ، (2)"صاعقة كؿ صكت فييا السماء . كلقد (3)"قمكبيـ خمعت شديدة صيحة كانت": أيضن
ذى بيا قكـ صالح، قاؿ تعالى:  عذب اهلل  ةي  ظىمىميكا الًَّذيفى  كىأىخى ٍيحى كا الصَّ  ًديىاًرًىـٍ  ًفي فىأىٍصبىحي

اًثًميفى  االمشركيف بمثؿ ىذا العذاب فقاؿ:  ، كىدد اهلل 67ىكد: جى مى ءً  يىٍنظيري  كى ةن  ًإالَّ  ىىؤيالى ٍيحى  صى
 .[15ص:] فىكىاؽو  ًمفٍ  لىيىا مىا كىاًحدىةن 

اهلل عز كجؿ قـك ب ذ، كلقد ع(4)ىي "الحجارة"، كقيؿ: "ىي الحصباء مف الريح"الحاصب:   -4
ٍمنىا ًإنَّالكط بالحاصب، قاؿ تعالى:  مىٍيًيـٍ  أىٍرسى اًصبنا عى ٍينىاىيـٍ  ليكطو  آؿى  ًإالَّ  حى رو  نىجَّ ، 34القمر: ًبسىحى

مىٍييىا كىأىٍمطىٍرنىاكقاؿ أيضان:  ارىةن  عى يؿو  ًمفٍ  ًحجى كدو  ًسجٍّ مىةن   مىٍنضي بٍّؾى  ًعٍندى  ميسىكَّ مىا رى  يفى الظَّاًلمً  ًمفى  ًىيى  كى
 ظالمان  منيا اهلل أجار ما كاهلل، قاؿ قتادة: إف الحجارة لظالمي ىذه األمة، 83-82ىكد: ًببىًعيدو 
ب ؾى  فىعىؿى  كىٍيؼى  تىرى  أىلىـٍ عذب بو أصحاب الفيؿ، قاؿ تعالى:  كما أف اهلل  .(5)بعد ابً  رى  ًبأىٍصحى
مىٍيًيـٍ  ؿى كىأىٍرسى  تىٍضًميؿو  ًفي كىٍيدىىيـٍ  يىٍجعىؿٍ  أىلىـٍ  اٍلًفيؿً  ارىةو  تىٍرًميًيـٍ  أىبىاًبيؿى  طىٍيرنا عى يؿو  ًمفٍ  ًبًحجى عىمىييـٍ  ًسجٍّ  فىجى

ٍأكيكؿو  كىعىٍصؼو   أىًمٍنتيـٍ  أىـٍ ، كلقد ىدد اهلل كفار قريش بالحاصب فقاؿ عز مف قائؿ: 5-1الفيؿ: مى
ـٍ  ييٍرًسؿى  أىفٍ  السَّمىاءً  ًفي مىفٍ  مىٍيكي اًصبنا عى   .17الممؾ: نىًذيرً  كىٍيؼى  فىسىتىٍعمىميكفى  حى
ىك ذىاب المكاف كمف عميو كغيبكبتو في باطف األرض، قاؿ القرطبي: "الخسؼ الخسف:  -5

. كلقد خسؼ اهلل بقاركف األرض لما طغى كظمـ كأفسد، قاؿ تعالى (6)ىك: الذىاب في األرض"
سىٍفنىافي كتابو العزيز:  ًبدىاًرهً  ًبوً  فىخى ا اأٍلىٍرضى  كى كنىوي  ًفئىةو  فٍ مً  لىوي  كىافى  فىمى ري ا المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  يىٍنصي مى  كىافى  كى

ٍنتىًصًريفى  ًمفى  في آخر الزماف، قاؿ رسكؿ كسيصيب ىذا العذاب ىذه األمة ، 81القصص: اٍلمي

                                                           

سمـ ، كتاب صبلة االستسقاء، باب التعكذ عند رؤية الريح كالغيـ، كالفرح بالمطر، مسمـ، صحيح م -1
. أحمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة رضي اهلل 899: رقـ الحديث 2/616

 .24369: رقـ الحديث 40/432عنيا، 
 (.9/61القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) -2
 (.7/242السابؽ )المرجع   -3
(. 17/143(. القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، )8/391ابف حجر، فتح البارم، ) - 4 ًِ 
 (.9/83القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،) -5
 (.13/318المرجع السابؽ، ) -6
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. كلقد حذر اهلل العصاة ىذا النكع مف (1)"كقذؼ كمسخ، خسؼ، أمتي آخر في يككف : "اهلل 
كا ًذيفى الَّ  فىأىًمفى أالعذاب، قاؿ تعالى:  ـي  المَّوي  يىٍخًسؼى  أىفٍ  السَّيٍّئىاتً  مىكىري  اٍلعىذىابي  يىٍأًتيىييـي  أىكٍ  اأٍلىٍرضى  ًبًي

ٍيثي  ًمفٍ  كفى  الى  حى   .[45النحؿ:] يىٍشعيري
التغيير في الييئة )الصكرة( الحسية أك المعنكية أك " :عرفو المباركفكرم بأنوالمسخ:  -6

لىقىدٍ الذيف اعتدكا في السبت مف بني إسرائيؿ، قاؿ تعالى: " . كلقد عذب اهلل بو(2)"كبلىما معان   كى
ًمٍمتيـي  ـٍ  اٍعتىدىٍكا الًَّذيفى  عى دىةن  كيكنيكا لىييـٍ  فىقيٍمنىا السٍَّبتً  ًفي ًمٍنكي اًسًئيفى  ًقرى ، كلقد أخبر النبي [65البقرة:] خى
 ؿ رسكؿ اهلل أنو سيككف في ىذه األمة كأف سبب عذابيـ بالمسخ لتكذيبيـ بالقدر، قا :
ٍسؼه  أيمًَّتي ًفي أىكٍ  األيمَّةً  ىىًذهً  ًفي يىكيكفي "  كقاؿ رسكؿ اهلل  .(3)"القىدىرً  أىٍىؿً  ًفي قىٍذؼه  أىكٍ  مىٍسخه  أىكٍ  خى

ٍسؼه  األيمَّةً  ىىًذهً  ًفيأيضان: " مىٍسخه  خى " كى قىٍذؼه تىى المًَّو، رىسيكؿى  يىا: الميٍسًمًميفى  ًمفى  رىجيؿه  فىقىاؿى  ،كى مى  كى
؟ شيًربىتً  كىالمىعىاًزؼي  القىٍينىاتي  ظىيىرىتً  ًإذىا": قىاؿى  ذىاؾى ميكري  كى  (4)"الخي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. الترمذم، سنف 4060:رقـ الحديث 2/1350القزكيني، سنف ابف ماجة، كتاب الفتف، باب الخسكؼ،  -1
. قاؿ األلباني في صحيح الجامع 2185: رقـ الحديث 4/479م، أبكاب الفتف، باب في الخسؼ، الترمذ
 : حديث صحيح.4257

ج(. تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، 10المباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ، ) -2
 (.3/151بيركت: دار الكتب العممية. )د. ط(. )د. ت(. )

. قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف 2152: رقـ الحديث 4/456، سنف الترمذم، أبكاب القدر، باب، الترمذم -3
 : حديث حسف.116صحيح غريب، كقاؿ االلباني في مشاة المصابيح 

: رقـ الحديث 4/494الترمذم، سنف الترمذم، أبكاب الفتف، باب ما جاء في عبلمة حمكؿ المسخ كالخسؼ،  -4
 : حديث صحيح.1787السمسمة الصحيحة  . قاؿ األلباني في2212
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 المطمب الرابع
 أسباب ىالك األمم الظالمة

حدثنا عنيا القرآف كالتاريخ كانت آمنة مطمئنة تأتييا الثمرات كالخيرات  مف أمـ كدكؿكـ  
إذا بالنعمة تزكؿ، كالعافية تسمب، كالنقمة تقع، مف كؿ مكاف، تنعـ برغد العيش كطيب الحياة، ف

 ، كما ذلؾ إال لؤلسباب التالية:نقطع ذكرىـكي آثارىـ فتمحى
في عباده أف ال يعذبيـ إال إذا كفركا،  جرت سنة اهلل الكفر باهلل وتكذيب آيات اهلل:  -1

 أتاىـ أمره؛ عف قكاكفس اهلل، شرع عمى العباد تمرَّد إذافككذبكا بآيات اهلل، كأعرضكا عنيا، 
مـ السابقة كقكـ نكح كعاد كثمكد فمقد أىمؾ اهلل كثيران مف األ المتعاؿ، الكبير مف كالنكاؿ العذاب

خكاف لكط كأصحاب مديف بسبب كفرىـ كتكذيبيـ آيات اهلل كرسمو ٱ: تعالى قاؿ ،كفرعكف كا 
كقاؿ أيضان:  ،[64:األعراؼ] َّحج مث هت مت ختحت  جت هب مبُّ
 ٍابي  نيكحو  قىٍكـي  ـٍ قىٍبمىيي  كىذَّبىت ثىميكدي  الرَّسٍّ  كىأىٍصحى ًفٍرعىٍكفي  كىعىاده  كى ٍخكىافي  كى ابي  ليكطو  كىاً  قىٍكـي  اأٍلىٍيكىةً  كىأىٍصحى  كى
ؽَّ  الر سيؿى  كىذَّبى  كيؿٌّ  تيبَّعو   .[14-12ؽ:] كىًعيدً  فىحى
مؽ مف أخبلؽ الكافر إف  الستيزاء بالدين والرسل: -2 يف االستيزاء بديف اهلل كرسمو خي

فمقد كصؿ الحاؿ بأعداء ىذا الديف لبلستيزاء بكتاب اهلل بزعميـ أنو كالمنافقيف أعداء الديف، 
كتاب عفى عميو الزمف، كأنو ال يصمح ليذا الزماف، فتارة يزعمكف أف أصؿ اإلنساف قرد كأف ما 

و مف خمؽ آدـ بيديو إال كذب كافتراء، كتارة يزعمكف أف ما في كجد في القرآف مف أف اهلل 
تشريعات كأحكاـ إنما ىي تدعك إلى التطرؼ كالتشدد، كما الصبلة كالزكاة إال طقكس يعمميا 

كبسنتو كبنسائو  المتطرفكف اإلرىابيكف أصحاب القركف الظبلمية، كتارة يستيزءكف برسكؿ اهلل 
تشددة كالم فظاعة كالبشاعةبالكذب كالجنكف، كتارة يسخركف بحدكد اهلل  كيصفكنيا بالكيتيمكنو 
 كيٍنتيـٍ  كىرىسيكًلوً  كىآيىاًتوً  أىًبالمَّوً  قيؿٍ قاؿ تعالى: ، بتحكيـ دستكر كضعي مف كضع البشركيطالبكف 
كا الى  تىٍستىٍيًزئيكفى  اًنكيـٍ  بىٍعدى  كىفىٍرتيـٍ  قىدٍ  تىٍعتىًذري  نفسو لو سكلت مف كؿ إف، [66-65التكبة:] ًإيمى
قاؿ ك كجؿ  عز اهلل لعقاب عرضة فيك، رسمو يبكتكذ، كشرعو، كدينو، اهلل بكتاب االستيزاء
  َّ جس  مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱتعالى: 

 . [32الرعد:]
 ،ةلمنعم كمزيؿ ،ةلمنقم مكجب ،المدفك  القرلالبيكت ك  خراب في إف الظمـ سببالظمم:  -3

 مف فكـ الدنيا؛ ىذه في كالببلء كاليبلؾالفتف كالمحف  سببكىك  .كاألمـ كالشعكب لؤلسىر كميمؾ
كأسرفكا في الظمـ  طغكا قد أقكاـ مف ككـ ،كأىمكت كديٌمرىت فأبيدتكظممت كأسرفت  طغت قد أمـ

ٍسراف اليبلؾ إلى نيايتيـ فكانت كالعدكاف  ًتٍمؾى  :سبحانو ربنا يقكؿ. كالخي  لىمَّا أىٍىمىٍكنىاىيـٍ  اٍلقيرىل كى
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 ام  يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: تعالى قاؿ، 56الكيؼ: ظىمىميكا
ا: "قاؿ رسكؿ اهلل . 102:ىكد َّ رن مم ؿى  أىفٍ  أىٍجدىري  ذىٍنبو  ًمفٍ  مى اًحًبوً  المَّوي  ييعىجٍّ  اٍلعيقيكبىةى  ًلصى

قىًطيعىةً  اٍلبىٍغًي، ًمفى  اآٍلًخرىًة، ًفي لىوي  يىدًَّخري  مىا مىعى  الد ٍنيىا، ًفي  العادلة الدكلة يقيـ اهلل إفف، (1)"الرًَّحـً  كى
ف ف الظالمة يقيـ كال كافرة، كانت كا   كال كالكفر، العدؿ مع تدكـ الدنيا": كيقاؿ. مسممة كانت كا 
 .(2)"كاإلسبلـ الظمـ مع تدكـ
اقاؿ تعالى: اإلفساد في األرض:  -4 زىاءي  ًإنَّمى اًربيكفى  الًَّذيفى  جى يىٍسعىٍكفى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ييحى  ًفي كى

مَّ  أىكٍ  ييقىتَّميكا أىفٍ  فىسىادنا اأٍلىٍرضً  ميييـٍ  أىٍيًديًيـٍ  تيقىطَّعى  أىكٍ  بيكاييصى ؼو  ًمفٍ  كىأىٍرجي  ذىًلؾى  اأٍلىٍرضً  ًمفى  ييٍنفىٍكا أىكٍ  ًخبلى
لىييـٍ  الد ٍنيىا ًفي ًخٍزمه  لىييـٍ  لقد جاءت آيات كثيرة تنيى عف  .33المائدة: عىًظيـه  عىذىابه  اآٍلًخرىةً  ًفي كى

ًحيىا بىٍعدى  اأٍلىٍرضً  يفً  تيٍفًسديكا كىالى في األرض، قاؿ تعالى:  اإلفساد ٍكفنا كىاٍدعيكهي  ًإٍصبلى طىمىعنا خى  ًإفَّ  كى
 فييا تفسدكا ال: "المفسريف أكثر قاؿ، [56األعراؼ:] اٍلميٍحًسًنيفى  ًمفى  قىًريبه  المَّوً  رىٍحمىتى 

 الشريعة كبياف الرسؿ ببعث إياىا اهلل إصبلح بعد اهلل طاعة غير إلى كالدعاء بالمعاصي
 في فساد أعظـ ىك بو كالشرؾ غيره إلى كالدعكة اهلل غير عبادة فإف اهلل طاعة إلى كالدعاء
 هل ُّٱك قاؿ تعالى: (3)"أمره كمخالفة بو بالشرؾ ىك إنما الحقيقة في األرض فساد بؿ األرض

  َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم
[: كب الناس فبلقكا الشدة ، لقد جاء القحط كذىبت البركة في القفار كالقرل كالمدف بذن[41الرـك

 .(4)في العاجمة
كتخكيؼ  األمفأما صكر اإلفساد فيي كثيرة منيا: قتؿ الناس كسمبيـ أمكاليـ، زعزعة  

البشر، نشر الرذيمة كالفاحشة، نشر البدع كالمنكرات، تخريب كتدمير الممتمكات الخاصة 
اليابطة، الرشكة كاالحتكار  كاألفبلـكالعامة، بيع المحرمات مف الخمكر كالمخدرات، كالمجبلت 

 كسرقة الماؿ العاـ، كؿ ذلؾ مف صكر الفساد.
 
 

                                                           

. الترمذم، سنف الترمذم، 4211: رقـ الحديث 2/1408القزكيني، ابف ماجة، كتاب الزىد، باب البغي،  -1
. قاؿ االلباني في السمسمة الصحيحة 2511: رقـ الحديث 4/664أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب، 

 : حديث صحيح.918
 (.28/146كع الفتاكل )ابف تيمية، مجم -2
 (.3/04ابن القٌم, بدٌع الفوائد, ) - 3
 .844انظر الواحدي, الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز, ص - 4
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اده  فىأىمَّاقاؿ تعالى:  الغترار بالقوة:الستكبار و  -5 كا عى ؽٍّ  ًبغىٍيرً  اأٍلىٍرضً  ًفي فىاٍستىٍكبىري قىاليكا اٍلحى  كى
لىـٍ  قيكَّةن  ًمنَّا أىشىد   مىفٍ  ٍكا أىكى مى  الًَّذم المَّوى  أىفَّ  يىرى كىانيكا قيكَّةن  ًمٍنييـٍ  أىشىد   ىيكى  قىييـٍ خى ديكفى  ًبآيىاًتنىا كى ٍمنىا يىٍجحى  فىأىٍرسى

مىٍيًيـٍ  ا عى رنا ًريحن ٍرصى يىاةً  ًفي اٍلًخٍزمً  عىذىابى  ًلنيًذيقىييـٍ  نىًحسىاتو  أىيَّاـو  ًفي صى لىعىذىابي  الد ٍنيىا اٍلحى  اآٍلًخرىةً  كى
كفى  الى  كىىيـٍ  أىٍخزىل ري إف امتبلؾ القكة يدفع أصحابيا إلى ممارسة الطغياف  .16-15فصمت: ييٍنصى

حيث يرل القكم المستكبر الناس في عينيو أمثاؿ الذر، ال يبالي بأف كاالستكبار في األرض، 
ظانان أف استخداـ العقؿ نداء العقؿ،  نفسو جب فيحييسحقيـ في طريؽ تحقيؽ شيكاتو كنزكاتو، 
كراه الناس عمى كالحكار نقطة ضعؼ، كحيمة الضعفاء، ب ينما منطقو الكحيد ىك استخداـ القكة، كا 

نَّا تىقيكؿي  ًممَّا كىًثيرنا نىٍفقىوي  مىا شيعىٍيبي  يىا قىاليكاالخضكع إلرادتو، قاؿ تعالى:  ًعيفنا ًفينىا لىنىرىاؾى  كىاً  لىٍكالى  ضى  كى
ٍمنىاؾى  رىٍىطيؾى  ا لىرىجى مى مىٍينىا أىٍنتى  كى  سيككلكجية تحميؿ في نمكذجية يةاآل ذه، ى91ىكد: ًبعىًزيزو  عى

 داـ فما القكة، بمنطؽ إال يفكركف ال ىـ بينما كالحكار بالعقؿ يخاطبيـ فالنبي بالقكة، االغترار
 يممؾ الذم ىك القكم القكة، ىك نظرىـ في الحؽ إذ معيـ، يتكمـ أف حقو مف فميس ضعيفان  النبي
فنحف نرل اليكـ في كاقعنا المعاصر أف  كالخطأ، الصكاب كتقرير األخبلقية المعايير تحديد حؽ

مف يممؾ الماؿ كالسبلح كالترسانة العسكرية ىك الذم معو الحؽ، كىك مف يتحكـ بمصير 
الشعكب كمقدراتيا كمصيرىا، كمف ال يممؾ شيئان فميس لو الحؽ في التعبير عف رأيو أك كجكده، 

كتب عف أمـ ، كنسي أف التاريخ . كنسي ىذا المغتر أف اهلل أشد قكةبؿ ليس لو حؽ في الحياة
 انيارت لما ظممت كطغت كتكبرت كاغترت بقكتيا كجبركتيا.

كمرير،  لو تاريخ طكيؿ محاربة رجاؿ الديف كالعمماء فإ: قتل األولياء والصالحين والعمماء -6
، فكـ مف فكـ مف قصص محزنة تبيف الصراع المرير بيف العمـ كالفيـ الخاطئ لمديف كتعاليمو

بسبب أفكارىـ كدفاعيـ عف دينيـ كاسبلميـ،  كمفكريف كصالحيف اعدمكا قديمان كحديثان  عمماء
 ًإفَّ قاؿ تعالى: القتمة بالعذاب في الدنيا كاآلخرة،  فتيربص بيـ ككويد ليـ، كلقد تكعد اهلل 

كفى  الًَّذيفى  يىٍقتيميكفى  المَّوً  ًبآيىاتً  يىٍكفيري ؽٍّ  ًبغىٍيرً  النًَّبيٍّيفى  كى يى  حى كفى  الَّذيفى  ٍقتيميكفى كى  النَّاسً  ًمفى  ًباٍلًقٍسطً  يىٍأميري
ًليًّا ًلي عىادىل مىفٍ : "قاؿ رسكؿ اهلل ، 21آؿ عمراف: أىًليـو  ًبعىذىابو  فىبىشٍٍّرىيـٍ   آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى
ٍرًب"   .(1)ًبالحى

 
 
 
 

                                                           

 . 6502 ثرقـ الحدي: 8/105 ، كتاب الرقاؽ، باب التكاضع،صحيح البخارمالبخارم:  -1
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يَّاكيـٍ : "قاؿ رسكؿ اهلل الغمو في الدين:  -7 ا يًف،الدٍّ  ًفي كىاٍلغيميكَّ  كىاً   قىٍبمىكيـٍ  مىٍف كىافى  ىىمىؾى  فىًإنَّمى
 ،الحد كمجاكزة فيو التشديد :أم الديف في كالغمك : "إياكـ(2)، قاؿ المناكم(1)الدٍّيًف" ًفي ًباٍلغيميكٍّ 
ىي المسائؿ التي تككف ، كقاؿ ابف حجر: (3)"عمميا عف كالكشؼ ،األشياء غكامض عف كالبحث
ثنا قىالىيىا اٍلميتىنىطٍّعيكفى  ىىمىؾى : "ؿ رسكؿ اهلل كقا .(4)كالتكمؼ التعنت كجو عمى  :أم .(5)"ثىبلى

 ًإفَّ  أيضان: " ، كقاؿ رسكؿ اهلل (6)كأفعاليـ أقكاليـ في الحدكد المجاكزكف الغالكف المتعمقكف
، الدٍّيفى  لىفٍ  ييٍسره ده  الدٍّيفى  ييشىادَّ  كى مىبىوي، ًإالَّ  أىحى قىاًربيكا، فىسىدٍّديكا غى كا،كىأىبٍ  كى ةً  ًباٍلغىٍدكىةً  كىاٍستىًعينيكا ًشري ٍكحى  كىالرَّ
شىٍيءو  ةً  ًمفى  كى أف ال نكمؼ أنفسنا فكؽ طاقتيا كأف نمتـز التكسط  يأمرنا رسكؿ اهلل  .(7)"الد ٍلجى

كاالعتداؿ في األعماؿ، كأف نقترب مف الكماؿ، فإف لـ نستطع فمنداكـ عمى االعماؿ الصالحة 
 .(8)لنيار كبعد الزكاؿ كآخر الميؿفي األكقات المنشطة كأكؿ ا

اقاؿ رسكؿ اهلل عدم المساواة في القصاص:  -8 ، الًَّذيفى  أىٍىمىؾى  : "ًإنَّمى ـٍ  ًإذىا كىانيكا أىنَّييـٍ  قىٍبمىكي
ـي  سىرىؽى  ذىا تىرىكيكهي، الشًَّريؼي  ًفيًي ـي  سىرىؽى  كىاً  ًعيؼي  ًفيًي مىٍيوً  أىقىاميكا الضَّ دَّ، عى ـي  الحى  ًبٍنتى  فىاًطمىةى  أىفَّ  لىكٍ  المَّوً  كىاٍي
مَّدو  يسمط الضكء عمى مبدأ أساسي الستقرار الحياة  الحديث ىذاإف  .(9)"يىدىىىا لىقىطىٍعتي  سىرىقىتٍ  ميحى

البشرية كحماية الناس في المجتمع المسمـ، الذم يحكـ شرع اهلل،  فيحمي المسمـ كغير المسمـ 
 الشفاعة الحديث عمى منع ركزتداء عمييا،  كيكيحمي الممكيات الفردية كيصكنيا، كيحـر االع

                                                           

. 1851رقـ الحديث  :، 3/350، مسند بني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عباس مسند اإلماـ أحمدحنبؿ:  -1
. قاؿ االلباني 3057رقـ الحديث  :5/268الحصى،  التقاط: سنف النسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب النسائي،

 : حديث صحيح.2144في السمسمة الصحيحة 
المناكم: ىك محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم،  -2
يف الديف: مف كبار العمماء بالديف كالفنكف. انزكل لمبحث كالتصنيؼ، ككاف قميؿ الطعاـ كثير السير، فمرض ز 

كضعفت أطرافو، فجعؿ كلده تاج الديف محمد يستممي منو تأليفو. لو نحك ثمانيف مصنفا، منيا الكبير كالصغير 
 (.6/204ـ لمزركمي )ق. األعبل1031كالتاـ كالناقص. عاش في القاىرة، كتكفي بيا سنة 

 (.3/129المناكم، فيض القدير شرح الجامع الصغير ) -3
 (.13/263انظر ابف حجر العسقبلني، فتح البارم ) -4
 .2670: رقـ الحديث 4/2055مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب العمـ، باب ىمؾ المتنطعكف،  -5
 المرجع السابؽ، الحاشية. -6
. النسائي، سنف 39: رقـ الحديث 1/16باب الديف يسر،  اف،البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإليم -7

 .5034: رقـ الحديث 8/121النسائي، كتاب اإليماف كشرائعو، باب الديف يسر، 
 انظر المرجع السابق,  تعلٌق مصطفى البغا على شرح الحدٌث فً صحٌح البخاري. - 8

. مسمـ: 3475: رقـ الحديث 4/175لغار، البخارم: صحيح البخارم، كتاب أحاديث االنبياء، باب حديث ا -9
: رقـ 3/1315صحيح مسمـ، كتاب الحدكد، باب قطع السارؽ الشريؼ كغيره، كالنيي عف الشفاعة في الحدكد، 

 . 1688الحديث 
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كالدان قريبان أـ بعيدان  أك كلدان  كاف كلك عميو كجبت مف عمى إقامتيا في المحاباة ترؾك  ، الحدكد في
 عميو كجب فيمف لمشفاعة تعرض أك رخص مف عمى كاإلنكار ،عظيـ القدر أك بسيط القدر

ذيف اىمككا بسبب عدـ المساكاة بيف الناس في الحد، كاالعتبار بمف مضى مف األمـ السابقة ال
 .إقامة الحدكد

ىذه ليست كؿ األسباب التي ألجميا تزكؿ األمـ كلكف ىي أىميما، فإذا اجتمعت مع   
غيرىا مف األسباب كاف حقان عمى اهلل أف ييمؾ ىذه األمـ كيفنييا، كيجعميا عبرة كعظة لغيرىا 

 ىـ فيو مف الظمـ كالبغي كاإلفساد. مف األمـ عسى أف يتكبكا كيرجعكا عف ما 
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 خامسالمطمب ال
 نماذج من سنة اهلل في أخذ الظالمين 

 العذاب مف ليـ جرل كما الظالميف، الطغاة نياية عف بقصص مممكءة إف كتب التاريخ 
لى قراءة ىذه ، كما أحكج الظالميف إكبغييا ظمميا بسبب تعالى اهلل أىمكيا التي كاألمـ األليـ،

عمَّيـ ينتيكف عف ظمميـ  ؛القصص كتدبرىا كفيـ معانييا، كمعرفة سنف اهلل في أخذه لمظالميف
كجبركتيـ، كما أحكج المظمكميف إلى فيميا كمعرفتيا، ليزدادكا إيمانان كيقينان بدينيـ، كثباتان 

 كرسكخان ميما كانت التبعات كالتضحيات، كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

لـ تعرؼ البشرية ظالمان طاغيان مستكبران كفرعكف، الذم أدعى لنفسو  عون موسى:أوًل: فر 
ـي  أىنىافقاؿ  في ممكو، الربكبية، كنازع اهلل  ب كي ا كقاؿ: ،[24النازعات: ] اأٍلىٍعمىى رى ًمٍمتي  مى  عى

ـٍ  ٍيًرم ًإلىوو  ًمفٍ  لىكي ا كقاؿ: ،[38القصص: ] غى ا ًإالَّ  أيًريكيـٍ  مى  الرَّشىادً  سىًبيؿى  ًإالَّ  أىٍىًديكيـٍ  مىاكى  أىرىل مى
 جعمو مما اإليماف مف القمب خكاء كمف الذلة كمف الغفمة مف قكمو في كجد ، فرعكف29غافر:
 فىاًسًقيفى  قىٍكمان  كىانيكا ًإنَّييـٍ  فىأىطىاعيكهي  قىٍكمىوي  فىاٍستىخىؼَّ ، الكاذبة كدعاكيو مزاعمو يمرر

عمى استعباد بني إسرائيؿ، فكاف يسكميـ سكء العذاب، يقتؿ  ، كلقد ساعده ذلؾ(1)54:الزخرؼ
كذلؾ عندما سمع بني إسرائيؿ يتحدثكف عف نبكءة يكسؼ عميو كيستحي نساءىـ، أبناءىـ، 

السبلـ، كالتي تقكؿ بيبلؾ فرعكف مصر عمى يد غبلـ مف بني إسرائيؿ، فما ترؾ طفبلن إال 
سى عميو السبلـ نبيان كرسكالن، فدعى فرعكف إلى حتى إذا طاؿ بيـ العذاب، بعث اهلل مك كذبحو، 

خبلص خر، فما كاف مف فرعكف إال أف العبادة لو، كاإليماف باليكـ اآل تكحيد اهلل عز كجؿ، كا 
كذب كاستكبر كأدبر، ككعد كتكعد، كأعمنيا حرب إبادة كاستئصاؿ لكؿ مف آمف بمكسى عميو 

ريو، كانطمؽ بيـ في رحمة اليبلؾ السبلـ كاتبعو، فجيش الجيكش، كجمع كزراءه كمستشا
، حتى كصؿ إلى شاطئ البحر، فشؽ اهلل البحر لمكسى كالعذاب، فمحؽ بمكسى كمف آمف معو

 ًمٍنييـٍ  اٍنتىقىٍمنىا آسىفيكنىا فىمىمَّاعميو السبلـ كمف معو فنجكا جميعان، كأغرؽ اهلل فرعكف كجنكده، 
ٍقنىاىيـٍ  ذىهي قاؿ تعالى:  ،انت نيايتو كخيمة، فك[55الزخرؼ:] أىٍجمىًعيفى  فىأىٍغرى  اآٍلًخرىةً  نىكىاؿى  المَّوي  فىأىخى
، كاقتضت حكمتو أف ييبقي اهلل جثتو إلى يكمنا ىذا عبرة كمكعظة لكؿ [25النازعات:] كىاأٍليكلىى

يؾى  فىاٍليىٍكـى مف تسكؿ لو نفسو بالظمـ كالطغياف، قاؿ تعالى:  فَّ  آيىةن  ٍمفىؾى خى  ًلمىفٍ  ًلتىكيكفى  ًببىدىًنؾى  نينىجٍّ  كىاً 
 .[92يكنس:] لىغىاًفميكفى  آيىاًتنىا عىفٍ  النَّاسً  ًمفى  كىًثيرنا

                                                           

. لقد ىكل كبير الفراعنة فسنة اهلل أف يمحؽ بو الفراعنة الصغارحسيف.  الرقب، صالحانظر  -1
: الح الرقبمكقع الدكتكر صـ، 31/1/2011

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=53 

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=53
http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=53
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 راس كممة دائما اسمو كيسبؽ ماككنف، تافارمىك : م(1975-م1892) ىيالسيالسيثانيًا: 
القدس،  كركح كاالبف األب الثبلثي اسمو قكة كمعنى ىيبلسيبلسي: ،األمير باألميرية تعني كالتي
إمبراطكر  ثـ ،1928 عاـ ممكان  نصب ،(1)األثيكبييف باطرةاأل آخر أفريقيا، أسد عميو ييطمؽ

الذم كاف يعتز بنسبو الييكدم، كيفخر أف مف بيف الحبشة كحاكميا طيمة ستيف سنة، الطاغية 
   .(2)ألقابو أسد ييكذا كسبط ييكدا

 التنكيؿ في أخذ ـ،1930عاـ  الحبشة إمبراطكر منصب ىيبلسيبلسي تكلى أفمنذ 
االستعمارية،  القكل كتحريض ،مقيتة بصميبية مدفكعان  ،قاسيان  اضطيادان  كاضطيادىـ ،بالمسمميف
 إلى عاد ثـ ـ،1942 حتى بيا كظؿ لندف ـ، ىرب إلى1935 سنة الحبشة إيطاليا كلما احتمت

 .الحرب في إيطاليا ىزيمة بعد الحبشة

 فكاف المسمميف، ضد القذرة سيبلسيىيبلأفعاؿ  عمى القداسة األثيكبية الكنيسةمنحت 
 أف يريد أنو أعمف كقد لقراراتو، مراجعة كال ان نقاش يقبؿ ال ،ان مطمق ان استبدادي ان حكم الببلد يحكـ
 المدارس كأغمؽ ،العربية المغةالقرآف الكريـ ك  تدريس فمنع صراحة، اإلسبلـ عمى يقضي

 ،جعميـ عبيدان ك  ،المسمميف السكاف كشرد فمسطيف، في الييكد مع كثيقة عبلقات كأقاـ ،كالكتاتيب
غيرىـ مف شعكب األرض، لالييكد المسمميف كمعاممة يعامؿ  افكاألحباش المسيحييف سادة، ك

 الكثافة ذات المناطؽ في السكانية التركيبة كخمخؿ لممسمميف، المممككة األراضي النصارل ـسمَّ ك 
 كمأساة ، ـ1941 سنة القراقي مسممية منيا: مذبح مذابح بعدة كقاـ، (3)المرتفعة اإلسبلمية

 ـ،1947، كمذبحة ىرر عاـ مذبحة كمباشا، ك مذبحة قبائؿ رايا، ك ـ1944عاـ  البشعة ىرر
بشع أنكاع القتؿ مارس فييا الجنكد أكأيبيدت بعضيا إبادة كاممة، ، حيث ايستبيحت المدف كالقرل

مف المسمميف، كمف أفظع تمؾ  كالتعذيب كالنيب، كراح ضحية ىذه المذابح المئات بؿ األلكؼ

                                                           

: منتديات المسافرمكقع نبذة عف االمبراطكر ىيبلسيبلسي،  -1
http://www.almosafr.com/forum/t101910.html 

 . المنصكرة:3. طافريقيا يراد ليا أف تمكت جكعان  رفعت. محمد جمعة، كفاء اليادم، جماؿ. ك عبدانظر  -2
 .108ـ، ص1991 -ق1411، دار الكفاء

اإلسبلمي  كاقع المسمميف في أثيكبيا بيف الغثائية كالضياع )تقرير(، أخبار العالـالشجاع، أحمد. انظر  -3
: كاألقميات المسممة، مكقع أنصار السنة، كمكقع السيرة النبكية

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3910 .كفاة الطاغية ىيبلسيبلسي. 
 -http://islammemo.cc/zakera/methl-hazaاإلسبلـ:  مفكرة ، مكقعـ28/7/2009

http://www.almosafr.com/forum/t101910.html
http://www.almosafr.com/forum/t101910.html
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3910
http://islammemo.cc/zakera/methl-haza-
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حيث قامت قكات ىيبلسيبلسي بيتؾ  قبمة العمكـ اإلسبلمية، -مأساة داكل -المجازر كالمآسي
 .(1)أعراض الفتيات كالفتياف عمى مرأل مف ذكييـ إمعانان في اإلذالؿ كالكحشية

 سولنف يرل ال بؿ الحكـ، تكلىسكء العذاب، منذ أف  المسمميف يسكـ ىيبلسيبلسي ظؿ  
 الطاغية عمى عسكرم بانقبلب الجيش في الضباط مف مجمكعة قامتذلؾ حتى  إال ان ىدف

يداعو عميو القبض إلقاء كتـ ـ،1974 عاـ ىيبلسيبلسي  أكدع طالما الذم المظمـ السجف في كا 
كسادتيف،  بيف رأسو حيث كضع خنقو جرل السجف ىذا كفي المسمميف، مف اآلالؼ عشرات فيو

 تحت جثتو كدفنت لفظ أنفاسو، حتى ىكذا ظمكا عسكريف عشرة لكسادتيفا ىاتيف عمى كجمس
 .(2)الجديد ثيكبياأ لحاكـ الخاصة المراحيض

 التركية العشائر إلحدل عائمتو تنتمى فندم،أ رضا عمي ابفىك : : مصطفى كمال أتاتوركثالثاً 
سقط م أراؾ، كىك الذاألت أبا تعنى أتاتكرؾ ككممة ،بالغازم الممقب، ناضكؿاأل إلى ىاجرت التي

 ـ.1924-ق1343الخبلفة اإلسبلمية سنة 

ـ، بمدينة سالكنيؾ باليكناف، حمؿ فكران كاتجاىان 1880-ق1299كلد أتاتكرؾ سنة  
معاديان لئلسبلـ كلمخميفة العثماني منذ تخرجو مف الكمية الحربية، كحذر اتباعو كزمبلءه مف 

الكطف كالحرية لمكافحة الدكتاتكرية التي  جمعية ككَّف كقداالنخداع بفكرة العالـ اإلسبلمي، 
 تتجسد مف كجية نظره في الخميفة العثماني.

فمنذ أف استكلى عمى الحكـ أصدر مجمكعة مف القرارات  مستبدًّا،ظالمان  أتاتكرؾ كاف
 بيدؼ جعؿ تركيا دكلة عممانية عمى الطراز الغربي، كاف مف أىميا: 

 الدكلة عف الديف فصؿ يقتضي الذم ،العمماني النظاـ بلفعا  ك  اإلسبلمية، الخبلفة إلغاء -1
لغاء نيائيان، ر أف كؿ ما تعانيو تركيا يرجع إلى ككنيا تستمد أحكاميا راقا  ك اإلسبلمية،  الشريعة كا 

 .(3)"تغيير إلى كتحتاج تتحكؿ الحياة بينما ،ثابتة أحكاـ عف تعبر األدياف مف الديف، فقاؿ: "إف
 كالقانكف السكيسرم القانكف مف أكثره يتككف فريدان حيث أصدر قانكنان  إصدار قانكف كضعي، -2

 ال نحف" :قائبلن  عنده مف كمو أنو يدعي فيك ذلؾ كمع عنده، مف الباقي كأكمؿ كغيرىما اإليطالي
 .(1)"كتقكؿ قمنا فيو شرعان  كلكف كقالكا، قاؿ فيو شرعان  نريد

                                                           

 .114 -111انظر افريقيا يراد ليا أف تمكت جكعان، ص  -1
 ./http://vb.qloob.com: منتدل قمكبمكقع ـ، 12/8/2002؟. ىيبلسيبلسي... كيؼ قتؿنجد، أسد.  -2
مظاىر التشبو بالكفار في العصر الحديث كأثرىا عمى محمد.  بف الحميد عبد بف أشرؼ يحيى بارقعاف، أبك -3

 .190المكسكعة الشاممة، ص. المسمميف

http://vb.qloob.com/
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 بالحركؼ الكتابة كألـز بيا، الكتابة ـركحَّ  لعربية،ا كاألرقاـ العربية، بالحركؼ الكتابةإلغاء  -3 
 التركية. كجعمو بالمغة بالعربية، األذاف كمنع البلتينية،

لغاءك  اإلسبلـ، شيخ منصب إلغاء -4  لغاءك  الشرعية، المحاكـ ا   عدد كحدد الدينية، المدارس ا 
  الخكؼ ألرجعوكلكال متحؼ إلى صكفيا أيا مسجد كحَّكؿ فييا، الصبلة يجكز التي المساجد
 .مستكدع إلى الفاتح مسجد كحَّكؿ ،(2)كنيسة

 حتى. رأسو فكؽ مف التركي الطربكش كخمع ،األكربية القبعة بمبس التركي الشعبإلزاـ  -5
 .(3)العربي األصؿ دكف قراءتو كفرض ترجمو القرآف

 الذكر بيف مةالتا المساكاة كأعمف ،اإلسبلمي اإلرث نظاـ منعك  الزكجات، تعدد نظاـإلغاء  -6
 .(4)كاالجتماعية السياسية كالحقكؽ الميراث، في كاألنثى

كراقب تنفيذه، منع الحجاب في سائر مؤسسات الدكلة مف تعميمية، كغيرىا، أصدر قانكنان ب -7
 .(5)كعاقب مخالفيو كشنؽ معارضيو

ر أتاتكرؾ الزكاج الشرعي كجعمو مدنيان، كألـز تكثيقو أماـ مكظفي الدكلة، كقد أمإلغاء  -8
األتراؾ بالتكقؼ عف إلقاء السبلـ بالفـ، كنصحيـ بأف تككف تحيتيـ بالمصافحة باليد، كحـر 

 .(6)ارتداء المبلبس الدينية لغير رجاؿ الديف
كعية بدالن مف الجمعة، الفطر كاألضحى، كجعؿ يـك األحد ىك يـك العطمة األسب عٍيدىم إلغاء -9

 .كمنع الحج

كاف في فندؽ فسمع المؤذف أنو  يدة لئلسبلـ كلنبي اإلسبلـ محمد كمما يبيف عداكتو الشد
 –كما شيرتنا نحف؟ انظركا إلى ىذا الرجؿ يؤذف فقاؿ لمف حكلو: "مف قاؿ بأننا مشيكركف؟ 

                                                                                                                                                                     

نشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسبلمية المعاصرة، رسالة  –العممانية الرحمف.  عبد بف الحكالي، سفر -1
 .571ص. )د. ط(. )د. ت(. دار اليجرة. دكتكراه

. 2. طحفيد المؤلؼ مجاىد مأمكف ديرانية. جمع كترتيب: نكر كىدايةمصطفى.  بف الطنطاكم، عميانظر  -2
 .257ـ، ص2009 -ىػ 1429، دار المنارة السعكدية، جدة: العربية المممكة

فتح الرحمف محمد.  بف محمكد الرحمف عبد فتحي. المبلح، أبك بف محمد أنس العزيز، أبك عبد انظر آؿ -3
 .363ـ، ص2010 -ىػ 1431، دار ابف خزيمة . السعكدية، الرياض:1. طفي بياف ىجر القرآف

 .244مظاىر التشبو بالكفار في العصر الحديث كأثرىا عمى المسمميف، ص انظر  -4
. ـ2007 -ىػ 1428 ،دار طيبة .10. ط1ج(. ج3، )عكدة الحجابإسماعيؿ.  أحمد انظر المقدـ، محمد -5
دار القمة، دار . اإلسكندرية: 2. ط3. جـ2005 -ىػ 1426 دار ابف الجكزم،. القاىرة: 1. ط2ج

 (.1/205) .ـ2004 -ق1425اإليماف
 (.1/207) ،السابؽ رجعالمانظر  -6
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ف اسمو يتكرر في كؿ لحظة في جميع أنحاء العالـ" ثـ أمر كيؼ أ - يعني محمد رسكؿ اهلل 
 .(1)بيدـ المنارة

، حتى ال يىٍخمفيو في الحكـ (2)"التركية الجميكرية رئاسة في ليخميفو بريطانيا سفير حرىشَّ كما أنو "
 كاحد مف المسمميف فيعيد لتركيا إسبلميا كماضييا.

كاف أتاتكرؾ فاسقان، ماجنان، شركبان لمخمر، ال يكاد يفيؽ مف شربو، اشتير بارتكاب 
حاكالتو المتكررة لبلعتداء عمى محارمو، كم، الجنسي ، كما اشتير بشذكذهبيا الفكاحش، كمجاىران 

  حتى أنو حاكؿ االعتداء عمى أخت زكجتو الصغرل، كلما ىربت منو كاد أف يقتميا ىي كزكجتو.
مف الرجكلة، كنعمة األكالد، فقد كاف  ، فحرمو اهلل كاألسقاـ باألكجاع اهللي  ابتبله نيايتو:

 بالسيبلف زكجتو أصيبت كبسببو، حشونتيجة شذكذه كف عقيمان؛ بسبب إصابتو بمرض الزىرم
 .(3)عيقًمو ًسرٍّ  إذاعةً  امرأتيو عف تتكرع كلـ المزمف،
، كفي إلى سحب الماء مف بطنو باإلبر، مما جعمو محتاجان أصيب بالتميؼ الكبدم 

مرض مكتو ابتبله اهلل بحشرات صغيرة حمراء ال ترل بالعيف، سببت لو الحكة كاليرش حتى أماـ 
فراء كالكبراء، حتى ظيرت عمى كجيو، كأف السبب كراء ذلؾ نكع مف النمؿ األحمر زكاره مف الس

كقد ىمؾ الطاغية في سنة ، كيظؿ عمى عذابو ىذا مدة سنتيفيف، الذم ال يكجد إال في الص
عدـ الصبلة  وكزرائفرأل رئيس  ؼ الناس في الصبلة عميو،اختبلكمما ابتبله اهلل بو ـ، 1939

و عمى الصبلة عميو، فصمى عميو شرؼ الديف أفندم مدير األكقاؼ عميو، كصمـ رئيس جيش
 .(4)الذم كاف أخبث مف أتاتكرؾ نفسو

 
 
 
 

                                                           

 : ـ، مكقع قصة اإلسبلـ11/5/2013تاريخ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ.  .ىشاـالمنعـ،  عبد -1

http://islamstory.com/ar 
مَّدىاهي اهلل.  عبد بف حسيف بف سيد التراب العفاني، أبك -2 . مصر: 1ج(. ط4، )ًإفَّ شىاًنئىؾى ىيكى اأٍلىٍبتىري كىا ميحى

 (.2/297) .ـ2006 -ىػ 1427 ،دار العفاني
 .(2/296)السابؽ،  مرجعالانظر  -3

 كرؾ.مصطفى كماؿ أتاتعبد المنعـ،  -4

http://islamstory.com/ar
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 الثالث المبحث
 نماذج في سنن اهلل تعالى في أنواع الظالمين

 المطمب األول
 الطغاة

 تعريف الطغيان:أوًل: 
 القدر جاكز طيغيانان، أم: طغككيى  طىغيان  يىٍطغىى طىغىىجاء في القامكس المحيط: ": الطُّغيان لغة

: الماء كطغىكفي تاج العركس: " .(1)"كالظ مـ المعاصي في كأسرؼ الكفر، في كغبل كارتفع
، (3)كاد أك الحد جاكز حتى كعبل ترفع: ،  كطغى(2)"الكثرة في الحد جاكز حتى كعبل ارتفع

 .(4)"الط غياف عمى حممو: كذا ٍطغىاهي أك "
 في القرآن الكريم:  نالطُّغيامعاني ثانيًا: 

 كبصيغ الكريـ القرآف مف مكضعان  كثبلثيف تسعة في كمشتقاتيا طغى كممة كردت
 طاغية، طغكل، طغياف، أطغيتو، طغكا، تطغكا، أطغى، يطغى، طغى،: مختمفة كتصريفات
  .طاغكف طاغيف، طاغكت،

أف جميع يجب اإلشارة إلى جاءت كممة الطغياف في القرآف الكريـ بعدة معاني، كلكف 
 ي جمعيا شيء كاحد ىك مجاكزة الحد، كمف ىذه المعاني:ىذه المعان

يىميد ىيـٍ  ًبًيـٍ  يىٍستىٍيًزئي  المَّوي : قاؿ تعالى: الكفر والضالل -1 ، 15البقرة: يىٍعمىييكفى  طيٍغيىاًنًيـٍ  ًفي كى

حنجنممخمحمٱُّٱٱكقاؿ تعالى: ٰهمهجههنمنخن
حيجي  جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص ُّٱ: ، كقاؿ 110األنعاـ: َّ

 اآليات ىذه في الط غياف معنى أف يدؿ السياؽ عمى  .186األعراؼ: َّ مغ جغ مع
 ضبللتيـ في" :يعني يىٍعمىييكفى  طيٍغيىاًنًيـٍ  ًفيمعان، قاؿ مجاىد:  كبلىما أك الكفر أك الضبلؿ ىك

 م: "في، قاؿ الطبر (5)"عماىـ إلى كعمى ضبللتيـ، إلى ضبللة اهلل زادىـ": يقكؿ، ك "يترددكف

                                                           

 . 1685ص القامكس المحيط، ،الفيركزآبادم -1
 (.10/324) تاج العركس ،الزبيدم -2
 الكاحد عبد أديب القمكب. تحقيؽ: محمد بنزىة المسمى القرآف عيزير. غريب بف السجستاني، محمدانظر  -3

 .318ص ـ.1995 - ىػ1416قتيبة،  . سكريا: دار1جمراف. ط
 .304ص ،القرآفالمفردات في غريب األصفياني،  -4
 .196ص ،تفسير مجاىدمجاىد،  -5
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 إلى يجدكف ال ضيبلالن  حيارل يترددكف ًرٍجسيو، كعبلىـ دنسيو، غمرىـ قد الذم ككفرىـ ضبلليـ
 اليدل عف أبصارىـ فأعمى عمييا، كختـ قمكبيـ عمى طبع قد اهلل ألف سبيبلن  منو المخرج

 .سبيبلن  ييتدكف كال ريٍشدان  يبصركف فبل كأغشاىا،
 .(1)".المتأكليف تأكيؿ جاء" العىمىو"في  قمنا ما كبنحك

 في كالفساد كالظ مـ، كالتجبر، كالعتك االستكبار في الحد مجاكزة بمعنى": اإلفساد في األرض -2
 السادة قبؿ مف سيما كال كالحؽ العدؿ أسس مراعاة كعدـ القكة، استخداـ كفي األرض،
 لـ تعالى ، قاؿ الرازم: "أنو17ت:النازعا طىغىى ًإنَّوي  ًفٍرعىٍكفى  ًإلىى اٍذىىبٍ قاؿ تعالى:  ،(2)"كالحكاـ
 اهلل عمى تكبر أنو معناه: المفسٍّريف بعض قاؿ فميذا شيء، أم في تعدل -فرعكف – أنو يبيف
 األمريف، بيف الجمع: عندم كاألكلى. إسرائيؿ بني عمى طغى إنو: آخركف كقاؿ. بو ككفر

 كاستعبدىـ، عمييـ رتكب بأف الخمؽ عمى كطغى بو، كفر بأف الخالؽ عمى طغى أنو فالمعنى
 الط غياف كماؿ فكذا الخمؽ، كمع الخالؽ مع المعاممة صدؽ إال ليس العبكدية كماؿ أف ككما
 ًفي طىغىٍكا الًَّذيفى كقاؿ تعالى:  .(3)"الخمؽ كمع الخالؽ مع المعاممة سكء بيف الجمع إال ليس
دً   عمى كالجكر اهلل، كمعاصي كفر،جاكزكا الحد فأكثركا فييا الفساد بالأم: "، 11الفجر: اٍلًببلى
 .(5)"السمطاف كعظـ بالقكة اغتراران " ،(4)"عباده

ٍمنىاكيـٍ  اٍلمىاءي  طىغىى لىمَّا ًإنَّا: قاؿ تعالى: العمو والرتفاع والكثرة -3 مى اًريىةً  ًفي حى  اٍلجى
قاؿ  ،(6)"الماء الحد لمجاكزة فيو الط غياف فاستعير: "األصفياني الراغب ، يقكؿ[11الحاقة:]

 ، استعارةاالستعارة باب مف كىك المعمـك القدر الماء لمجاكزة طغيانان  ذلؾ سمي"السيكطي: 
 ،حسي كىك ،الماء كثرة لو كالمستعار عقمي، كىك التكبر، منو فالمستعار ،لمحسكسمعقكؿ 
 لطَّاغيةًبا فىأيٍىًمكيكا ثىميكدي  فىأىمَّا: تعالى . كقكلو(7)"أيضان  عقمي كىك االستعبلء كالجامع

 أك المعمكـ الحد لتجاكزىا كذلؾ بالطَّاغية؛ ثمكد أىمكت التي الصيحة ، سيميت[5الحاقة:]
، كقاؿ مجاىد: "صيحة كؿ حد عف خرجت التي الصيحة أم: "قتادة قاؿ. مثميا في المعيكد

                                                           

 (.1/310الطبرم، جامع البياف ) -1
. د(. )ف. د(. )ـ. د. )القرآني المنظكر مف تغييره كسيبيؿ السٍّياسيٌ  الط غياف. عمر عبدالرَّحمف، اسبيندارم -2
 .25ص (.ت. د(. )ط
 (.39-31/38الرازم، مفاتيح الغيب ) -3
 .(5/530) رفتح القديالشككاني،  -4
 (.9/469) محاسف التأكيؿالقاسمي،  -5
 .520ص ،المفردات في غريب القرآفاألصفياني،  -6
 .(3/152) االتقاف في عمـك القرآفالسيكطي،  -7
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 العظيمة الصيحة إف". كقاؿ األلكسي: (1)"سميت بالطاغية: بسبب الفعمة الطاغية التي فعمكىا"
المعتاد، سميت  الحد عف كخركجيا كلعظميا، لقمكبيـ، الرجفة منيا حصؿ لمعادة الخارقة
 .(2)"الطاغية

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّٱقاؿ تعالى: سراف في الظمم والعصيان: اإل -4
 .، 81طو: َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث

 الميك كيشغميـ ىايكفرك  بأف فييا، اهلل حدكد يتعدكا أف النعمة في طغيانيـ: "الزمخشرم قاؿ
 يسرفكا كأف فييا، الفقراء حقكؽ يزكركا كأف: المعاصي في ينفقكىا كأف بشكرىا، القياـ عف كالتنعـ

 يف ىف يث ىث نث ُّٱكقاؿ تعالى:  .(3)"كيتكبركا كيأشركا ا،فيي يبطركا كأف ،إنفاقيا في
رسكلو كصحابتو الكراـ  ، لقد أمر اهلل 112ىكد: َّ ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق
ال يتكبركا عمى أامة عمى منياج اهلل، كالبقاء عمى طريؽ العبكدية هلل، كأف يتكاضعكا هلل ك باالستق

دَّ أحد، كأال يتجاكزكا ما أيمركا بو  ليـ، كأال يعدلكا عف طريؽ شكره، كالتكاضع لو عند ًعظىـً  كحي
ٍيمىنىا يىا قىاليكاكقاؿ تعالى:  .(4)النعمة طىغىٍينىا كبىغىينا ، أم: اعتدىٍينىا31القمـ: طىاًغيفى  كينَّا ًإنَّا كى  كى

 .(5)مف حقيـكالمساكيف كجاكزنا الحد في منع الفقراء 
أم مجاكزة الحد في التعامؿ مع الكالديف حتى يصؿ األمر إلى عقكقيما، قاؿ  :(6)"العقوق" -5

، 80الكيؼ:  َّ مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱتعالى: 
 صنيعو، كسكء بعقكقو لنعمتيما ككفران  عمييما، طغيانان  المؤمنيف الكالديف يغشى أف خفنا"أم: 
 عمى طبع لككنو بيما، كييمحقو ككفره طغيانو بيما أف ينزؿ"كقيؿ:  ،(7)"كببلءن  شران  بيما كيمحؽ
ف ىذا الكلد كاف يعاشر كالديو معاشرة الطغاة إ"، كقيؿ: (8)"بدائو يعدييما أف فيخشى ذلؾ،
 .(9)"الكفرة

                                                           

 (. 10/255في التفسير ) البحر المحيطابف حباف،  -1
 (.4/403) المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح ،األلكسي -2
 .(3/79) الكشاؼالزمخشرم،  -3
 .(18/407) مفاتح الغيبالرازم، انظر  -4
  (، بتصرؼ.8/197القرآف العظيـ ) ، تفسيرابف كثير -5
 .32-22ص ،الط غياف السٍّياسٌي كسيبيؿ تغييره مف المنظكر القرآنيانظر اسبيندارم،  -6
 (.2/741) الكشاؼالزمخشرم،  -7
 (.7/52) محاسف التأكيؿالقاسمي،  -8
 (، بتصرؼ.21/491الرازم، مفاتيح الغيب ) -9
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 نأسباب الطغياثالثًا: 
لقد تناكؿ القرآف الكريـ بعض الطغاة كذكر أحكاليـ، كنفسياتيـ، كما استقر في عقكليـ 
مف أفكار كشيكات كمبادئ ىدامة، كأداف أعماليـ، كحذر منيـ، كذكر عاقبتيـ كمآليـ، كتناكؿ 
األسباب التي أدت بيـ إلى أف يككنكا طغاة، كنستطيع أف نقسميا إلى أسباب داخمية كأسباب 

 خارجية.
 كأخذت الطاغية، ىذا باطف غزت التي النفسيةشكاالت اال كىي تمؾ"فاألسباب الداخمية: 

 إلى دفعو ما كآفاتيا سمكميا مف قمبو إلى فدبٌ  بدخانيا؛ قمبو دَّ أسك  حتى قمبو بمجامع
 المناسب المناخ لو ىيأت التي كاألجكاء الظركؼ تمؾ": فيي الخارجية كأما"، (1)..الطغياف
 .(2)"سيطرتوك  كبقائو أمده طكؿ في كساعدت كعتٌكه، نوطغيا لممارسة

 األسباب الداخمية:  -1
، عقابأك عتقد بحساب ييؤمف باهلل، كال ال إنساف الطاغية عدم اإليمان باهلل واليوم اآلخر:  -أ

لذلؾ تككف حياتو قائمة عمى البطش كالقير كالظمـ، قاؿ تعالى حكاية عف مكسى عميو السبلـ 
قى كفرعكف:  بٍّي عيٍذتي  ًإنٍّي ميكسىى اؿى كى بٍّكيـٍ  ًبرى ، 27غافر: اٍلًحسىابً  ًبيىٍكـً  ييٍؤًمفي  الى  ميتىكىبٍّرو  كيؿٍّ  ًمفٍ  كىرى

 َّ ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱكقاؿ أيضان: 
 كسمطانو باقية قكتو أف كيعتقد شيء، كؿ ىي الدنيا حياتو أف يظف"، فالطاغية [39القصص:]

 .(3)"كطغيانو بغيو عف ألقمع الحساب، يكـ في الحساب كخاؼ القيامة، بيكـ ىذا آمف كلك دائـ،
عمى رأس أسباب  كقد يككف ىذا السبب ىك الجامع لجميع الطغاة، كىك والعمو:الكبر  -ب

فة الشنيعة التي تكدم بصاحبيا عمى اليبلؾ كالنار كبئس المصير، خصمتاف الطغياف، ىذه اآل
، كالعمك في األرض، فكاف رائد الطغياف في زمانو، قاؿ تعالى: اتصؼ بيما فرعكف: االستكبار

 مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ُّٱ
نيكديهي  ىيكى  كىاٍستىٍكبىرى  ، كقاؿ تعالى:4القصص:  َّ حص مس  خس حس جسمخ جخ  كىجي

ؽٍّ  ًبغىٍيرً  اأٍلىٍرضً  ًفي ظىن كا اٍلحى عيكفى  الى  ًإلىٍينىا أىنَّييـٍ  كى عمى كاستكبر عبل فيك "، [39القصص:] ييٍرجى
 تكبر فيك"، (4)"كادعى األلكىية ،كالخاصة مف رعيتو، بؿ عبل عمى اهلل   ،ككزرائو ،رعيتو

                                                           

 ـ. 22/12/2012، 294أحمد، خالد رمضاف. الطغاة كالطغياف في القرآف الكريـ، مجمة البياف، العدد  -1
 المرجع السابؽ. -2
  -ىػ 1408دار القمـ، . دمشؽ: 1ط .مع قصص السابقيف في القرآف الكريـ .صبلح عبدالفتاحالخالدم،  -3

 .107ص  .ـ1988
 . (17/10871) تفسير الشعراكمالشعراكم، محمد متكلي،  -4
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، (1)"خالقو أماـ الستحيا خالقو كبرياء استحضر كلك، الكبر مبررات عنده كليس تكبر، حؽ بدكف
ًني فىمىفٍ  ًإزىاًرم، ظىمىةي كىاٍلعى  ًردىاًئي، : "اٍلًكٍبًريىاءي فيما يركيو عف ربو  قاؿ رسكؿ اهلل   كىاًحدنا نىازىعى

 .(2)النَّاًر" ًفي قىذىٍفتيوي  ًمٍنييمىا،
، كمعصية أمره؛ الذم دفع إبميس عميو لعنة اهلل إلى عدـ طاعة اهلل ىك  :والحقد الحسد -ج

ذٍ عندما أمره بالسجكد آلدـ، قاؿ تعالى:  ًئكىةً  قيٍمنىا كىاً  ديكا ًلٍممىبلى ـى  اٍسجي ديكافى  آًلدى  قىاؿى  ًإٍبًميسى  ًإالَّ  سىجى
دي  مىٍقتى  ًلمىفٍ  أىأىٍسجي  حيث مف السبلـ عميو آدـ مف لقد تخيؿ إبميس أنو أكـر ،61اإلسراء: ًطيننا خى

فمقد  ،(3)أكـر الطيف فيك مف إلى أف النار أنفع كذىب الطيف، مف أكـر أصمو ىي التي النار أف
ثـ تاب عميو بعد أف أسجد لو مبلئكتو، و بيديو، ثـ خمقتكريـ اهلل لو، بأف لآدـ  كحقد عمى حسد

 عصاه، ثـ استخمفو في األرض، ثـ أعاده إلى الجنة التي أيخرج منيا.
، مع أنو كالحقد كالحسد ىك السبب في طغياف الييكد، كرفضيـ لقبكؿ رسالة محمد " 

دَّ قاؿ تعالى:  كجاءىـ األمر باتباعو،، كصفو كنعتو كأخبلقو، (4)"مكجكد عندىـ في التكراة  كى
سىدنا كيفَّارنا ًإيمىاًنكيـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  يىريد كنىكيـٍ  لىكٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىًثيره   تىبىيَّفى  مىا بىٍعدً  ًمفٍ  أىٍنفيًسًيـٍ  ًعٍندً  ًمفٍ  حى
ؽ   لىييـي  كا فىاٍعفيكا اٍلحى تَّى كىاٍصفىحي مىى المَّوى  ًإفَّ  ًبأىٍمًرهً  المَّوي  يىٍأًتيى  حى ، كقاؿ 109البقرة: قىًديره  شىٍيءو  كيؿٍّ  عى

لىيىًزيدىفَّ أيضان:  ٍنييـ كىًثيران  كى كيٍفران  طيٍغيىانان  رَّبٍّؾى  ًمف ًإلىٍيؾى  أينًزؿى  مَّا مٍّ  .64: المائدة كى
يمف عمى عباده بالنعـ مف قكة في الجسد، ككثرة في األمكاؿ  إف اهلل  :والغرور العجب -د

لذكاء، فيغتر الناس بذلؾ فينسبكف ىذه النعـ إلى أنفسيـ، كيمنكف عمى اهلل كاألكالد، أك بالعقؿ كا
الخمؽ، فيحتقركىـ، كيسيئكف  لكرامتيـ كمكانتيـ، فيتكبركف عمى تكا ىذه النعـ إالكأنيـ ما أك بيا، 

 أعطاىـ قكة في أبدانيـ، أنيـ اهللإلييـ، فيطغكف كيتجبركف، كمثؿ قكـ عاد عندما ظنكا أف 
قىاليكا ،(5)وأسب مف آمنكف نسكا أف اهلل ىك الذم أنعـ كأنيـ ، 15فصمت: قيكَّةن  ًمنَّا أىشىد   مىفٍ  كى

، فكاف عقابيـ عندما طغكا بقكتيـ كتجبركا عمى الخمؽ،  أف أرسؿ عمييـ عقكبة بكتفضؿ كتكـر
قاؿ  تظير ىكانيـ؛ إذ أمر الريح أف تقتمع تمؾ األجساد القكية، العظيمة التركيب، فتدكيا دكان،

                                                           

 .(19/10928) ،السابؽ جعالمر  -1
. القزكيني: 4090رقـ الحديث: : 4/59الكبر،  في جاء ما ، كتاب المباس، بابسنف أبي داكدالسجستاني:  -2

، قاؿ األلباني في 4174 ديثرقـ الح: 2/1397كالتكاضع،  الكبر مف البراءة سنف ابف ماجو، باب الزىد، باب
 : حديث صحيح.541السمسمة الصحيحة 

 (.11/463) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرالبقاعي، انظر  -3
 .الطغاة كالطغياف في القرآف الكريـ، خالد رمضافأحمد،  -4
 (.7/169القرآف العظيـ ) تفسيركثير،  ابفانظر  -5
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رو  ًبًريحو  فىأيٍىًمكيكا عىاده  كىأىمَّا تعالى: ٍرصى اًتيىةو  صى رىىىا عى مىٍيًيـٍ  سىخَّ اًنيىةى  لىيىاؿو  سىٍبعى  عى ثىمى  فىتىرىل حيسيكمنا أىيَّاـو  كى
ٍرعىى ًفييىا اٍلقىٍكـى  ازي  كىأىنَّييـٍ  صى اًكيىةو  نىٍخؿو  أىٍعجى  .8-6الحاقة: بىاًقيىةو  ًمفٍ  لىييـٍ  تىرىل فىيىؿٍ  خى
يىاةى  كىآثىرى  طىغىى مىفٍ  فىأىمَّاقاؿ تعالى: اليوى: اتباع  -ه ـى  فىًإفَّ  الد ٍنيىا اٍلحى ًحي ٍأكىل ًىيى  اٍلجى  اٍلمى

 ككؿ تجاكز، ككؿ طغياف، لكؿ القكم الدافع ىك ، يقكؿ سيد قطب: "فاليكل38-37النازعات:
 فالجيؿ اليكل، قبؿ مف إال اإلنساف يؤتى أف كقؿ الشر، كينبكع البمكل، أساس كىك. معصية
 األمد طكيؿ شاؽ جياد إلى تحتاج التي النَّفس آفة ىك العمـ بعد اليكل كلكف عبلجو، سيؿ

 غير يثبت أف كقؿ العنيفة، اليكل دفعات أماـ الصمب الحاجز ىك اهلل مف لعبلجيا، كالخكؼ
 اهلل طاعة مف المركؽ إلى باإلنساف يؤدم النَّفس ىكل ، فاتباع(1)"اليكل دفعات أماـ الحاجز ىذا

: تعالى قاؿ لو، خاضعان  عبدان  معيا يصير درجة إلى عميو ىكاه لسيطرة كذلؾ كتعالى، سبحانو
 ذى  مىفٍ  أىفىرىأىٍيتى مَّوي  ىىكىاهي  ًإلىيىوي  اتَّخى مىى المَّوي  كىأىضى تىـى  ًعٍمـو  عى مىى كىخى قىٍمًبوً  سىٍمًعوً  عى عىؿى  كى مىى كىجى رًهً  عى  بىصى

كفى  أىفىبلى  المَّوً  بىٍعدً  ًمفٍ  يىٍيًديوً  فىمىفٍ  ًغشىاكىةن   مخالفة إلى بو األمر يصؿ بؿ"، [23الجاثية:] تىذىكَّري
ف ىكاه يخالؼ ما كؿ كرفض  المتبع أك اليكل، صاحب: "ألف كذلؾ ،(2)"خالقو مف أمران  كاف كا 
 أف بسبب ،مخمكقان  أك الغير ىذا كاف خالقان  غيره، يطيع أف نفسو في يكبر بؿ عميو يعزٌ  ليكاه
 .(3)"كدافعان لو لديو أسيران  فصار نفسو، أقطار عميو كممؾ قمبو، مف تمكف قد اليكل ىذا
 األسباب الخارجية: -2
 كاالستغناء، طغت استغنت إذا الناس مف العظمى الغالبية إف: الغنى والسعة والتنعم والبطر -أ

ٍنسىافى  ًإفَّ  كىبلَّ قاؿ تعالى: ، الغنى كثرة  ىذا كعمة، [7-6العمؽ:] اٍستىٍغنىى رىآهي  غىى أىفٍ لىيىطٍ  اإٍلً
مؽ  ،إليو محتاج غيره كأف غيره، إلى محتاج غير بأنو وً نفسً  وً صاحبً  تحدث االستغناء أف الخي
 حيث قان مٍ خى  يصير حتى نفسو؛ في يربك التكىـ ذلؾ يزاؿ كال الحاجة، أىؿ مف أعظـ نفسو فيرل
يخافيـ؛ ألنو عنده  ال بأنو لشعكره الناس عمى يطغىف صحيح، تفكير أك ديف مف يزعو كازع ال

جراء منتفعيف بمالو، فيك  ما يدفع بو االعتداء عميو مف سبلح كخدـ كأعكاف كشركاء كعماؿ كا 
 كنبيت. النفس كعمـ األخبلؽ مف عظيمة نفسية حقيقةن  اآلية ىذه بينت ، فقدفي عزة عند نفسو

 ما تطمب كأنت يكفيؾ، ما عندؾ آدـ، ف عمر: "ابفاب. قاؿ (4)النفس في تغمغميا مف الحذر عمى
 ، (5)"تشبع بكثير كال تقنع، بقميؿ ال آدـ، ابف. يطغيؾ

                                                           

 (.6/3819) في ظبلؿ القرآف،قطب،  -1
 .121الط غياف السٍّياسٌي كسيبيؿ تغييره مف المنظكر القرآني، ص -2
 .(2/21) (.ت. د(. )ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )الطريؽ عمى آفات. محمد السيد، نكح -3
 (.30/445) التحرير كالتنكيرابف عاشكر،  -4
 (.6/98) حمية األكلياء كطبقات األصفياءاألصبياني،  -5
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 يككف أف الكامنة اإلنساف إف إبميس داعب رغائبيقكؿ سيد قطب: ": والسمطانالممك  -ب
 مربالع محدد غير ممؾ لو يككف أف كيحب! كالخمكد طكيبلن  أجبلن  معمران  أك يمكت، ال خالدان 

 في شيكتيف أقكل ىما الخالد، كالعمر الخالد، بالممؾ اإلغراءكعمى ىذا يككف …المحدد القصير
 الخيرات جميع عمى يشتمؿ ممذكذ شريؼ منصب الممؾ إف" :(2)، كيقكؿ ابف خمدكف(1)"اإلنساف
 أحد يسممو أف كقؿ غالبان، التنافس فيو فيقع ،النَّفسانية كالمبلذ ،البدنية كالشيكات ،الدنيكية
الممؾ ف ،(3)كالمغالبة" كالقتاؿ الحرب إلى كتفضي ،المنازعة فتقع عميو، غمب إذا إال لصاحبو

فيستمد مف ممكو كسمطانو القكة كؿ طاغية، ممؾ يقكـ عمييا  ىما الركيزتاف المتافكالسمطاف 
لمحفاظ عمى منصبو مستخدمان في ذلؾ كؿ الكسائؿ المباحة كالمحرمة، إنيا شيكات كأطماع 

، فيا نيكية يفني الطاغية فييا عمره، ميدران خيرات ببلده، قامعان شعبو، لتحقيؽ مكاسبو الدنيكيةد
أف خيرات مصر حكران عميو ك ، ى عندما ظف أف ىذه األنيار لوىك فرعكف يتجبر كيتكبر كيطغ

نىادىلكحده، قاؿ تعالى:   تىٍجًرم اأٍلىٍنيىاري  كىىىًذهً  ًمٍصرى  ؾي ميمٍ  ًلي أىلىٍيسى  يىا قىٍكـً  قىاؿى  قىٍكًموً  ًفي ًفٍرعىٍكفي  كى
كفى  أىفىبلى  تىٍحًتي ًمفٍ   فيو، غرابة ال أمر لمجماىير، إنو الطغاة ، إنو استخفاؼ51الزخرؼ: تيٍبًصري
 كال ينسكىا، حتى الحقائؽ عنيـ كيحجبكف المعرفة، سبؿ كؿ عف أكالن  الجماىير يعزلكف فيـ

 قيادىـ، كيميف ذلؾ، بعد استخفافيـ يشاءكف، فيسيؿ ام ركعيـ في كيمقكف عنيا، يبحثكف يعكدكا
 ىذه بالجماىير يفعؿ أف الطاغية يممؾ كال! مطمئنيف الشماؿ كذات اليميف ذات بيـ فيذىبكف
 بميزاف يزنكف كال اهلل، بحبؿ يمسككف كال طريؽ، عمى يستقيمكف ال فاسقكف كىـ إال الفعمة
 .(4)اإليماف

 بعدة صفات كىي:ية الطاغية كما كصفيا القرآف الكريـ تتميز رع: الرعيةسوء أخالق  -ج
اقاؿ تعالى يصؼ رعية فرعكف:  الخوف والجبن:*  يَّةه  ًإالَّ  ًلميكسىى آمىفى  فىمى مىى قىٍكًموً  ًمفٍ  ذيرٍّ  عى

ٍكؼو  مىًئًيـٍ  ًفٍرعىٍكفى  ًمفٍ  خى مى فَّ  يىٍفًتنىييـٍ  أىفٍ  كى نَّوي  اأٍلىٍرضً  ًفي لىعىاؿو  ًفٍرعىٍكفى  كىاً   اٍلميٍسًرًفيفى  لىًمفٍ  كىاً 
عميو السبلـ، بؿ األمر تعدل أكثر مف ذلؾ  مكسى اتباع مف الرَّعيَّة منع ، فالخكؼ83يكنس:

                                                           

 (.3/1269رآف )انظر قطب، في ظبلؿ الق -1
ابف خمدكف: ىك عبد الرحمف بف محمد بف محمد، الفيمسكؼ المؤرخ، العالـ االجتماعي البحاثة. أصمو مف  -2

إشبيمية، كمكلده كمنشأه بتكنس. رحؿ إلى فاس كغرناطة كتممساف كاألندلس، كتكلى أعماالن، كاف فصيحان، جميؿ 
محا لممراتب العالية. تكجو إلى مصر فأكرمو سمطانيا الصكرة، عاقبل، صادؽ الميجة، عزكفا عف الضيـ، طا

 . انظر األعبلـ لمزركميىػ808في سنة  الظاىر برقكؽ. ككلي فييا قضاء المالكية، تكفي فجأة في القاىرة
(3/330.) 

 .76مقدمة ابف خمدكف، ص، بف خمدكفا -3
 (، بتصرؼ.5/3194)في ظبلؿ القرآف قطب،  -4
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فعندما رأت الرعية انتصار الحؽ عمى الباطؿ في يكـ الزينة لـ تؤمف كلـ تتبع الحؽ الظاىر 
 .لسيطرة الخكؼ كتمكنو منيا رغـ أعدادىا الكبيرة ؛الكاضح

، كقاؿ 54الزخرؼ: فىاًسًقيفى  قىٍكمنا كىانيكا ًإنَّييـٍ  فىأىطىاعيكهي  قىٍكمىوي  فىاٍستىخىؼَّ قاؿ تعالى: الفسوق: * 
 مم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لكخك حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱأيضان: 
يانو بؿ تتحمؿ الرعية ، إف الحاكـ ليس ىك المسؤكؿ الكحيد عف طغ[12النمؿ:]  َّجن

 .(1)يضان المسؤكلية أ

 هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ تعالى: قاؿالظمم: * 

 بينيـ فيما أفرادىا يتظالـ التي أم الظالمة ، "إف الرَّعيَّة[129األنعاـ:]  َّ مث
 .(2)"ظمميـ عمى ليـ العقاب مف عمييـ تسمطو فيككف ظالـ، حاكـ عمييـ يكلى
فمقد ذكر تصؼ الرعية أيضان بصفة الطغياف، : إف مف صفات رعية الطاغية أف تالطغيان* 
جميعان في نار جينـ، قاؿ  حكاـ الطغاة كرعيتيـ عندما يككنكفف الكريـ حكاران يدكر بيف الالقرآ

كاتعالى:  ييـٍ  ظىمىميكا الًَّذيفى  اٍحشيري مىا كىأىٍزكىاجى  ًصرىاطً  ًإلىى فىاٍىديكىيـٍ  المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  يىٍعبيديكفى  كىانيكا كى
ًحيـً  ًقفيكىيـٍ  اٍلجى ـٍ  امى  مىٍسئيكليكفى  ًإنَّييـٍ  كى كفى  الى  لىكي ري ييـٍ  كىأىٍقبىؿى  ميٍستىٍسًمميكفى  اٍليىٍكـى  ىيـٍ  بىؿٍ  تىنىاصى مىى بىٍعضي  عى
ـٍ  قىاليكا يىتىسىاءىليكفى  بىٍعضو  ٍؤًمًنيفى  تىكيكنيكا لىـٍ  بىؿٍ  قىاليكا اٍليىًميفً  عىفٍ  تىٍأتيكنىنىا كينتيـٍ  ًإنَّكي مىا مي مىٍيكيـٍ  لىنىا كىافى  كى  عى
ؽَّ  طىاًغيفى  قىٍكمنا كينتيـٍ  بىؿٍ  سيٍمطىافو  ًمفٍ  مىٍينىا فىحى بٍّنىا قىٍكؿي  عى ، فمقد [31-22الصافات:] لىذىاًئقيكفى  ًإنَّا رى

يجبركىـ عمى شيء، بؿ ل بركا أتباعيـ عمى طاعتيـ، كلـ يككنكاصرح القرآف بأف الطغاة لـ يج
 كانكا قكمان مختاريف لمطغياف.

 فىاًسًقيفى  قىٍكمنا كىانيكا ًإنَّييـٍ  فىأىطىاعيكهي  قىٍكمىوي  ؼَّ فىاٍستىخى قاؿ تعالى: الطيش والستخفاف: * 
، فقبمكا أحبلميـ كضعؼ ،كسفييـ ،عمييـ سى بَّ لى  حيث قكمو فرعكف استخؼ قدف، 54الزخرؼ:

 عف انحرفكا لذلؾ ؛اإلليية العدالة مقتضى عف خارجيففإنيـ كانكا  كبالجممةمنو جميع ما قاؿ، 
 .(3)الطاغي الفاسؽ ذلؾ كاتبعكا ،السبيؿ سكاء
، ًمفٍ  المَّوي  بىعىثى  "مىا: قاؿ رسكؿ اهلل  بطانة السوء:*  ًميفىةو، ًمفٍ  اٍستىٍخمىؼى  كىالى  نىًبيٍّ  لىوي  كىانىتٍ  ًإالَّ  خى

كؼً  تىٍأميريهي  ًبطىانىةه : ًبطىانىتىافً  وي  ًباٍلمىٍعري تىحيض  مىٍيًو، كى ًبطىانىةه  عى وي  ًبالشَّرٍّ  تىٍأميريهي  كى تىحيض  مىٍيًو، كى كـي  عى  فىاٍلمىٍعصي
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ـى  مىفٍ  ، فبطانة الطاغية بطانة سكء تزيف لو أعمالو، كتثني عميو، كتمجده، (1)تىعىالىى" المَّوي  عىصى
كتتقرب إليو بشتى الكسائؿ لتحقيؽ مآربيا الشخصية مف ماؿ كجاه كسمطاف، كىي كالببغاء تردد 

كالتصفيؽ لو، كاليتاؼ  ىز الرؤكس، كؿ ما يقكلو الطاغية دكف أدنى تفكير، فيي ليس ليا إال
ف ىذه البطانة ترىب كتخكؼ الطاغية، فيي تخكؼ كترىب الحاكـ كما أباسمو في كؿ محفؿ، 

مف دعكات الحؽ كالحرية كتحرضو التخاذ خطكات قمعية، كما قاؿ تعالى حاكيان عف بطانة 
قىاؿى فرعكف الخبيثة:  ي  كى قىٍكمىوي  ميكسىى أىتىذىري  ًفٍرعىٍكفى  قىٍكـً  ًمفٍ  اٍلمىؤلى يىذىرىؾى  اأٍلىٍرضً  ًفي ًلييٍفًسديكا كى  كى

نىٍستىٍحيً  أىٍبنىاءىىيـٍ  سىنيقىتٍّؿي  قىاؿى  كىآًليىتىؾى  نَّا ًنسىاءىىيـٍ  كى كفى  فىٍكقىييـٍ  كىاً  ، حتى إذا أراد 127األعراؼ: قىاًىري
عميو  عميو مف بطانتو مف ينقض ع عف طغيانو كظممو خاؼ أف يتمالىءالطاغية أف يتراج

 .(2)فيسمبو كرسيو كسمطانو
 رابعًا: نماذج لسنة اهلل في أخذ الطغاة:

كانكا طكاؿ ًعظاـ ، ك (3)"باألحقاؼ، كىي جباؿ الرمؿ باليمف يسكنكف كانكا" قوم عاد: -1
اٍلًخٍمقىة، أطكليـ يبمغ مائة ذراع كأقصرىـ ستكف ذراعان، متشاركيف في القكة كالشدة كالجبلدة، 

 ة كال بغضاء فيما بينيـ، ينصركف بعضيـ بعضان، خصيـ اهلل ك نيـ، ال عدامتحابيف فيما بي
 عميوىكدان  إلييـ اهلل فبعث ،، كلكنيـ عبدكا األصناـ مف دكف اهلل(4)بيذه الفضائؿ كىذه النعـ

 مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح ُّٱٱقاؿ تعالى: السبلـ،
 كال اهلل يكحدكا أف فأمرىـ ،مكضعاى  ـكأفضمي ،نسبان  أكسطيـ مف كىك ،[65األعراؼ:] َّ  جع
 ،الفساد األرض في كأكثركا ككذبكه، عميو فأبكا الناس، ظمـ عف يكفكا كأف غيره، إليان  معو يجعمكا

اده  فىأىمَّاقاؿ تعالى:  كتجبركا،فاستكبركا  كا عى ؽٍّ  ًبغىٍيرً  اأٍلىٍرضً  ًفي فىاٍستىٍكبىري قىاليكا اٍلحى  ًمنَّا أىشىد   مىفٍ  كى
لىـٍ  ةن قيكَّ  ٍكا أىكى مىقىييـٍ  الًَّذم المَّوى  أىفَّ  يىرى كىانيكا قيكَّةن  ًمٍنييـٍ  أىشىد   ىيكى  خى ديكفى  ًبآيىاًتنىا كى  كبنكا ، 15فصمت: يىٍجحى

 حط مض خض  حض جض مص ُّٱفقاؿ:  عميو السبلـ ىكد كمميـ نفع، بغير عبثان  آية ريع بكؿ
  َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ
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مىا ًببىيٍّنىةو  ًجٍئتىنىا مىا ىيكدي  يىا قىاليكا، 131-128:الش عىرىاءً   ا قىٍكًلؾى  عىفٍ  آًليىًتنىا ًبتىاًرًكي نىٍحفي  كى مى  نىٍحفي  كى
ٍؤًمًنيفى  لىؾى   من خن حن جن ُّٱفاتيمكه بالجنكف،  ًبسيكءو  آًليىًتنىا بىٍعضي  اٍعتىرىاؾى  ًإال نىقيكؿي  ًإفٍ  ًبمي

 جم يل ىل مل خل  *هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن

، فمما أبكا إال الكفر 56-53:ىيكدو َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم
مكا كفدان ليـ مف باهلل كبرسالتو أمسؾ اهلل عنيـ السماء ثبلث سنيف، فمما جيدىـ األمر، أرس

، كفي الطريؽ نزلكا عند رجؿ كاتقسسبعيف رجبلن لي فمكثكا عنده  ،فاستضافيـ ،ليـ عند الحـر
 إلى نيضكاك  ،اف، فمما طاؿ بيـ المقاـ استحيكا مف أنفسيـشيران يشربكف الخمر، كتغنييـ جاريت

، ثبلث  فدعكا ربيـ، فأنشأ اهلل  ،"عنز بف قيؿ: "كىك داعييـ، فدعا ،لقكميـ كدعكا الحـر
 ىذا مف لقكمؾأك  لنفسؾ اختر: السماء مف مناد ناداه ثـ كحمراء، كسكداء، سحابات بيضاء،

 رمادان  اخترت: مناد فناداه ماء السحاب أكثر فإنيا اء،السكد السحابة ىذه اخترت: فقاؿ السحاب،
 السحابة اهلل كساؽ ،ىمدان  جعمتو إال ،كلدان  كال تترؾ كالدان  ال ،أحدان  عاد مف تبقي ال ،رمددان 

نىا عىاًرضه  ىىذىافمما رأكىا استبشركا فقالكا:  عاد، إلى النقمة مف فييا بماالسكداء  فأجابيـ  ميٍمًطري
ٍمتيـٍ  مىا كى ىي  بىؿٍ ربيـ:  بٍّيىا ًبأىٍمرً  شىٍيءو  كيؿَّ  تيدىمٍّري   أىًليـه  عىذىابه  ًفييىا ًريحه  ًبوً  اٍستىٍعجى  ،24:اأٍلىٍحقىاؼً  رى
رو  ًبًريحو  فىأيٍىًمكيكا عىاده  كىأىمَّا، كقاؿ تعالى: 25 ٍرصى اًتيىةو  صى رىىىا عى مىٍيًيـٍ  سىخَّ اًنيىةى  لىيىاؿو  سىٍبعى  عى ثىمى  أىيَّاـو  كى

ٍرعىى ًفييىا اٍلقىٍكـى  فىتىرىل احيسيكمن  ازي  كىأىنَّييـٍ  صى اًكيىةو فىيىؿٍ  نىٍخؿو  أىٍعجى اقَّةي  بىاًقيىةو  ًمفٍ  لىييـٍ  تىرىل خى ، 8-6:اٍلحى
أىمكيـ اهلل بريح عاتية، فكانت كتجبركا، كاتبعكا كؿ طاغو مستكبر كتجبر، إنيـ لما تمردكا كعتكا 

جزاءن نكاالن ، (1)فتقتمع رأسو عف جسدهعمى أـ رأسو  ثـ تنكسو ،تحمؿ الرجؿ فترفعو في اليكاء
 مف اهلل.

ابي  قيًتؿى قاؿ تعالى: قصة أصحاب األخدود:  -2 قيكدً  ذىاتً  النَّارً   اأٍليٍخديكدً  أىٍصحى مىٍييىا ىيـٍ  ًإذٍ  اٍلكى  عى
مىى كىىيـٍ   قيعيكده  ٍؤًمًنيفى  يىٍفعىميكفى  مىا عى مىا  شيييكده  ًباٍلمي ًميدً  اٍلعىًزيزً  ًبالمَّوً  ييٍؤًمنيكا أىفٍ  ًإالَّ  ًمٍنييـٍ  نىقىميكا كى  اٍلحى

مَّى اهللً  رىسيكؿى  عفَّ ، 8-4البركج: مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ، كىافى  ًفيمىفٍ  مىًمؾه  كىافى : " قىاؿى  كى ـٍ كىافى  قىٍبمىكي  لىوي  كى
، ، فىمىمَّا سىاًحره ، قىدٍ  ًإنٍّي: ًلٍممىًمؾً  قىاؿى  كىًبرى ا ًإلىيَّ  فىاٍبعىثٍ  كىًبٍرتي من مٍٍّموي  غيبلى ، أيعى منا ًإلىٍيوً  فىبىعىثى  السٍٍّحرى  غيبلى
مىؾى  ًإذىا طىًريًقًو، ًفي فىكىافى  ييعىمٍّميوي، سىًمعى  ًإلىٍيوً  فىقىعىدى  رىاًىبه  سى مىوي، كى بىوي  كىبلى  السَّاًحرى  أىتىى ًإذىا فىكىافى  فىأىٍعجى
قىعىدى  ًبالرَّاًىبً  مىرَّ  بىوي، السَّاًحرى  تىىأى  فىًإذىا ًإلىٍيًو، كى رى ًشيتى  ًإذىا: فىقىاؿى  الرَّاًىًب، ًإلىى ذىًلؾى  فىشىكىا ضى  خى

، بىسىًني: فىقيؿٍ  السَّاًحرى ذىا أىٍىًمي، حى ًشيتى  كىاً  بىسىًني: فىقيؿٍ  أىٍىمىؾى  خى ، حى  أىتىى ًإذٍ  كىذىًلؾى  ىيكى  فىبىٍينىمىا السَّاًحري
مىى بىسىتً  قىدٍ  عىًظيمىةو  دىابَّةو  عى ،النَّ  حى ؿي  آلسَّاًحري  أىٍعمىـي  اٍليىٍكـى : فىقىاؿى  اسى ؟ الرَّاًىبي  أىـً  أىٍفضى ؿي ذى  أىٍفضى  فىأىخى
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رنا، جى تَّى الدَّابَّةى، ىىًذهً  فىاٍقتيؿٍ  السَّاًحرً  أىٍمرً  ًمفٍ  ًإلىٍيؾى  أىحىبَّ  الرَّاًىبً  أىٍمري  كىافى  ًإفٍ  المييَـّ : فىقىاؿى  حى  حى
، يىٍمًضيى  ى مىيىا،فىقىتى  فىرىمىاىىا النَّاسي مىضى ، كى  أىٍنتى  بينىيَّ  أىمٍ : الرَّاًىبي  لىوي  فىقىاؿى  فىأىٍخبىرىهي، الرَّاًىبى  فىأىتىى النَّاسي
ؿي  اٍليىٍكـى  ا أىٍمًرؾى  ًمفٍ  بىمىغى  قىدٍ  ًمنٍّي، أىٍفضى نَّؾى  أىرىل، مى ، تىديؿَّ  فىبلى  اٍبتيًميتى  فىًإفً  سىتيٍبتىمىى، كىاً  مىيَّ كىافى  عى  كى
ـي  ، اأٍلىٍكمىوى  ئي ييٍبرً  اٍلغيبلى ييدىاًكم كىاأٍلىٍبرىصى ًميسه  فىسىًمعى  اأٍلىٍدكىاًء، سىاًئرً  ًمفٍ  النَّاسى  كى  قىدٍ  كىافى  ًلٍممىًمؾً  جى
، ا: فىقىاؿى  كىًثيرىةو، ًبيىدىايىا فىأىتىاهي  عىًميى دنا أىٍشًفي الى  ًإنٍّي: فىقىاؿى  شىفىٍيتىًني، أىٍنتى  ًإفٍ  أىٍجمىعي، لىؾى  ىىاىينىا مى  أىحى

اإً  ، اهللى  دىعىٍكتي  ًباهللً  آمىٍنتى  أىٍنتى  فىًإفٍ  اهللي، يىٍشًفي نَّمى مىسى  اٍلمىًمؾى  فىأىتىى اهللي، فىشىفىاهي  ًباهللً  فىآمىفى  فىشىفىاؾى  فىجى
، كىافى  كىمىا ًإلىٍيوً  مىٍيؾى  رىدَّ  مىفٍ : اٍلمىًمؾي  لىوي  فىقىاؿى  يىٍجًمسي ؟ عى رىؾى بٍّي،: قىاؿى  بىصى لىؾى : قىاؿى  رى ٍيًرم؟ رىبٌّ  كى  غى
بٍّي: قىاؿى  ب ؾى  رى ذىهي  اهللي، كىرى تَّى ييعىذٍّبيوي  يىزىؿٍ  فىمىـٍ  فىأىخى مىى دىؿَّ  حى ، عى ـً ، فىًجيءى  اٍلغيبلى ـً : اٍلمىًمؾي  لىوي  فىقىاؿى  ًباٍلغيبلى
ا ًسٍحًرؾى  ًمفٍ  بىمىغى  قىدٍ  بينىيَّ  أىمٍ  ، اأٍلىٍكمىوى  تيٍبًرئي  مى تىٍفعىؿي  كىاأٍلىٍبرىصى تىٍفعىؿي  كى دنا، أىٍشًفي الى  ًإنٍّي: فىقىاؿى  ،كى  أىحى
ا ذىهي  اهللي، يىٍشًفي ًإنَّمى تَّى يىزىؿٍ  فىمىـٍ  فىأىخى مىى دىؿَّ  ييعىذٍّبيوي حى  عىفٍ  اٍرًجعٍ : لىوي  فىًقيؿى  ًبالرَّاًىًب، فىًجيءى  الرَّاًىًب، عى

، ا فىأىبىى، ًديًنؾى عى  ًباٍلًمٍئشىاًر، فىدىعى ٍفًرؽً  ًفي اٍلًمٍئشىارى  فىكىضى تَّى فىشىقَّوي  رىٍأًسًو، مى قىعى  حى  ًجيءى  ثيَـّ  ًشقَّاهي، كى
ًميسً  ، عىفٍ  اٍرًجعٍ : لىوي  فىًقيؿى  اٍلمىًمؾً  ًبجى عى  فىأىبىى ًديًنؾى ٍفًرؽً  ًفي اٍلًمٍئشىارى  فىكىضى تَّى ًبوً  فىشىقَّوي  رىٍأًسًو، مى قىعى  حى  كى
ـً  ًجيءى  ثيَـّ  ًشقَّاهي، ، عىفٍ  اٍرًجعٍ  لىوي  فىًقيؿى  ًباٍلغيبلى اًبًو، ًمفٍ  نىفىرو  ًإلىى فىدىفىعىوي  فىأىبىى ًديًنؾى  اٍذىىبيكا: فىقىاؿى  أىٍصحى
بىؿً  ًإلىى ًبوً  كىذىا، كىذىا جى ، ًبوً  فىاٍصعىديكا كى بىؿى تىوي، بىمىٍغتيـٍ  فىًإذىا اٍلجى عى  فىًإفٍ  ذيٍركى الَّ  ًديًنًو، عىفٍ  رىجى كهي، كىاً   فىاٍطرىحي

ًعديكا ًبوً  فىذىىىبيكا ،الٍ  ًبوً  فىصى بىؿى ا اٍكًفًنيًيـٍ  المييَـّ : فىقىاؿى  جى ، ًبمى بىؿي  ًبًيـً  فىرىجىؼى  ًشٍئتى اءى  فىسىقىطيكا، اٍلجى  كىجى
ًمًؾ، ًإلىى يىٍمًشي ا: اٍلمىًمؾي  لىوي  فىقىاؿى  اٍلمى ؟ فىعىؿى  مى ابيؾى ـي : قىاؿى  أىٍصحى  ًمفٍ  نىفىرو  ًإلىى فىدىفىعىوي  اهللي، كىفىاًنيًي

اًبًو، ، ًفي فىاٍحًمميكهي  ًبوً  بيكااٍذىى : فىقىاؿى  أىٍصحى سَّطيكا قيٍرقيكرو ، ًبوً  فىتىكى عى  فىًإفٍ  اٍلبىٍحرى الَّ  ًديًنوً  عىفٍ  رىجى  كىاً 
، ًبمىا اٍكًفًنيًيـٍ  المييَـّ : فىقىاؿى  ًبًو، فىذىىىبيكا فىاٍقًذفيكهي، اءى  فىغىًرقيكا، السًَّفينىةي  ًبًيـً  فىاٍنكىفىأىتٍ  ًشٍئتى  ًإلىى يىٍمًشي كىجى
ا: اٍلمىًمؾي  لىوي  فىقىاؿى  ،اٍلمىًمؾً  ؟ فىعىؿى  مى ابيؾى ـي : قىاؿى  أىٍصحى تَّى ًبقىاًتًمي لىٍستى  ًإنَّؾى : ًلٍممىًمؾً  فىقىاؿى  اهللي، كىفىاًنيًي  حى
ا تىٍفعىؿى  مىا: قىاؿى  ًبًو، آميريؾى  مى ؟ كى ًعيدو  ًفي النَّاسى  تىٍجمىعي : قىاؿى  ىيكى ، صى تىٍصميبيًني كىاًحدو مىى كى ، عى  ثيَـّ  ًجٍذعو
ذٍ  عً  ثيَـّ  ًكنىانىًتي، ًمفٍ  سىٍيمنا خي ـى  ضى ، رىبٍّ  اهللً  ًباٍسـً : قيؿٍ  ثيَـّ  اٍلقىٍكًس، كىًبدً  ًفي السٍَّي ـً  اٍرًمًني، ثيَـّ  اٍلغيبلى
مىعى  قىتىٍمتىًني، ذىًلؾى  فىعىٍمتى  ًإذىا فىًإنَّؾى  ًعيدو  ًفي النَّاسى  فىجى ، صى مىبىوي  كىاًحدو مىى كىصى ، عى ذى  ثيَـّ  ًجٍذعو ا أىخى  ًمفٍ  سىٍيمن

عى  ثيَـّ  ًكنىانىًتًو، ـى  كىضى ، رىبٍّ  اهلًل، ًباٍسـً : قىاؿى  ثيَـّ  اٍلقىٍكًس، كىٍبدً  ًفي السٍَّي ـً اهي  ثيَـّ  اٍلغيبلى قىعى  رىمى ـي  فىكى  ًفي السٍَّي
ٍدًغًو، عى  صي ٍدًغوً  ًفي يىدىهي  فىكىضى ، السٍَّيـً  مىٍكًضعً  ًفي صي ، ًبرىبٍّ  آمىنَّا: النَّاسي  فىقىاؿى  فىمىاتى ـً نَّا اٍلغيبلى  آمى

، ًبرىبٍّ  ـً نَّا اٍلغيبلى ، ًبرىبٍّ  آمى ـً ا أىرىأىٍيتى : لىوي  فىًقيؿى  اٍلمىًمؾي  فىأيًتيى  اٍلغيبلى ؟ كيٍنتى  مى  ًبؾى  نىزىؿى  كىاهللً  قىدٍ  تىٍحذىري
، ذىريؾى ، آمىفى  قىدٍ  حى دَّتٍ  السٍّكىًؾ، أىٍفكىاهً  ًفي ًباأٍليٍخديكدً  فىأىمىرى  النَّاسي ـى كىأىضٍ  فىخي ، رى قىاؿى  النٍّيرىافى  لىـٍ  مىفٍ : كى
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،: لىوي  ًقيؿى  أىكٍ  ًفييىا، فىأىٍحميكهي  ًديًنوً  عىفٍ  يىٍرًجعٍ  ـٍ تَّى فىفىعىميكا اٍقتىًح اءىتً  حى مىعىيىا اٍمرىأىةه  جى ًبيٌّ  كى  لىيىا صى
ـي  لىيىا فىقىاؿى  ًفييىا، تىقىعى  أىفٍ  فىتىقىاعىسىتٍ  مىى ؾً فىًإنَّ  اٍصًبًرم أيمَّوٍ  يىا: اٍلغيبلى ؽٍّ  عى  .(1)"اٍلحى
لـ يكف ذنب أصحاب األخدكد إال أنيـ آمنكا باهلل عز كجؿ، ككفركا بالممؾ الطاغية    

أمر الناس بعبكديتو مف دكف اهلل، فما كاف منو إال أف حفر أخدكدان في ، ك الذم ادعى الربكبية
 اء كاألطفاؿ أحياءرجاؿ كالنسكبدكف أم شفقة أك رحمة ألقى فيو ال ،كأكقد فيو ناران  ،األرض
قبؿ أف تمسيـ النار، أما  المؤمنيف ، فقبض اهلل أركاحإال أف رحمة اهلل كانت أقربقيـ، فحر 

 فكاف، ،(2)الممؾ الطاغية كجنكده فإف النار خرجت مف مكانيا فأحاطت بالجباريف فأحرقتيـ
 ،كالماؿ ،ممؾنو الطغياف في أبشع صكره، فذاؾ الممؾ أعطاه اهلل الإ العمؿ، جنس مف الجزاء

أيحرؽ في نار الدنيا قبؿ نار فكاف عاقبتو أنو  ،فتجبر كتكبر عمى العباد كرب العباد ،كالسمطة
   اآلخرة.

 الفنكف كمية دخكؿ في فشؿ ،ألماني سياسي(: ـ1945 – 1889) ىتمرألويس  أدولف -3
 األرضية ةالكر  فمٌكف ىكاه، كفؽ الككف خريطة يرسـ أف فأراد الرسـ، في ليتخصص الجميمة
 اآلخريف قتؿ يكفو كلـ األخرل، األعراؽ إبادة كبضركرة ،اآلرم العرؽ بتفكؽ مؤمنان  البشر، بدماء
 .  (3)نفسو فقتؿ

 باسـ كالمعركؼ ،الكطني االشتراكي األلماني العماؿ حزب زعيـ ككاف النمسا، في كلد  
 ،ـ1923 عاـ في بيا قاـ فاشمة انقبلب محاكلة إثر سجنو كبعد النازية، مؤسس النازم، الحزب
 الشيكعية، كمعاداة القكمية، تأييد ألفكار بتشجيعو الجماىير تأييد عمى يحصؿ أف ىتمر استطاع
 مستشارنا تعيينو تـ ،ـ1933 عاـ الخطب، كفي إلقاء في بيا يتمتع التي الجاذبية أك كالكاريزما

 ىتمر كانتيج. كفاشية تاتكريةكديك شمكلية نزعة نظاـ تحكمو دعائـ إرساء عمى عمؿ حيث لمببلد
 عمؿف الحيكم أللمانيا، بالمجاؿ أسماه ما عمى االستيبلء كىك معمف ىدؼ ليا خارجية سياسة
 .(4)ألمانيا عمى( الفكىرر) قائدنا نٍفسىو ذلؾ بعد ًلييعيٍّف ميعارضيو سحؽ عمى

                                                           

كالغبلـ،  كالراىب كالساحر األخدكد أصحاب قصة ، كتاب الزىد كالرقاؽ كاآلداب، بابصحيح مسمـمسمـ:  -1
: رقـ  ،39/354. حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند االنصار، حديث صييب 3005رقـ الحديث : 4/2299

 .23931الحديث 
 (.31/111) ح الغيبيمفاتلرازم، اانظر  -2
، مكقع ـ2/11/2014الفػكىرر أدكلؼ ىتمػر: حقػائؽ مثيػرة عف رجػؿ أنيىػؾ البشػرٌية !،انظر السعيػد، ىاني.  -3

-http://www.arageek.com/2014/11/02/interesting-facts-you-dont-knowأراجيؾ:  
about-adolf-gitler.html 

 .أدكلؼ ىتمر، كيكيبديا المكسكعة الحرةانظر  -4

http://www.arageek.com/2014/11/02/interesting-facts-you-dont-know-about-adolf-gitler.html
http://www.arageek.com/2014/11/02/interesting-facts-you-dont-know-about-adolf-gitler.html
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مٍّو ةالثاني العالمية لمحرب الشرارة أطمؽ ـ،1939 عاـ كفي       التي كبكلندا كالسكيد االنمس ًبضى
 االقتصادم االنتعاش تجاه كاسعة خطكات حيث خطا اٍلحىرب، اندالع في اٍلميباشر السَّببى  كانت

 خطكط كجدَّد عمؿ، ببل ألماني مكاطف ىناؾ يكف لـ أنو حتى األلمانية، بالصناعات كالنيضة
 الجسكر عشرات كأقاـ ركبات،لما عمييػا تسػير التػػيالسػريعة  ػالطرؽب كأىػتـ ،الحديدية السكؾ
 ـ1936 سنة كفي كاسع، نطاؽ عمى العمارة بففاىتـ  كما المكاصبلت، شبكة بيف الربط لسيكلة
 أناشيدىا ككيضعت ،ىتمر أفتتحيا التي الصيفية األكليمبية األلعاب دكرة باستضافة" برليف" قامت

 ـ1936 كفي سنة رل، األخ األجناس جميع عمى اآلرم الجنس تفكؽ تيظير التي كألحانيا
 كىنغاريا، الياباف، معو ضـ ثـ الفاشستي، إيطاليا حاكـ" مكسكليني بينيتك" مع ىتمر تحالؼ

 كأفصح مستشاريو، مع ان سري اجتماعان  ىتمر عقد ـ1937 سنة نكفمبر كفي كبمغاريا، كركمانيا،
مانيا ىي القكة الجغرافية، حيث كاف يريد أف تككف أل ألمانيا رقعة تكسيع في رغبتو عف ليـ

 كسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ.األكلى في العالـ، 
 الذيف المعاقيف األطفاؿ جميع بقتؿ ىتمر أكامره أصدر، ـ1939 سنة يناير كفي 
 الشيير خطابو ألقى الشير نفس كفي ،"الرحيـ القتؿ برنامج" ميسمى تحت ألمانيا في يكلدكف

كيككف  السمطة إلى سيصؿ بأنو تنبأ الماضي في بأنو فيو قاؿ كالذم النبكءة، بخطاب المعركؼ
 .(1)زعيمان لؤلمة بأسرىا

 طاع أف يحقؽ معظـ أحبلمو، إال أفككاد أف ينجح في السيطرة عمى العالـ، كاست
كالعمميف، كتردم األكضاع االقتصادية األلمانية، دفعو إلى  خسارة جنكده في معركتي ستالينجراد

غراؽ المكاصبلت كخطكط ،يةالعسكر  كالمنشآت ،المصانع يدٌمر أف  مدينة أنفاؽ كاالتصاالت، كا 
 عمى الركسي العدك كجو في كقكفيـ لعدـ ؛خكنةحيث عدىـ  المدنيكف يختبئ كاف حيث ؛برليف
 .(2)برليف أبكاب

كما أنو كاف يعاني مف مشاكؿ في أصيب جيازه التناسمي في إحدل المعارؾ،  مرضو وموتو:
المرض الذم قضى  ؛صابتو بالسرطافمف أكؿ المحكـ خكفان مف إيخاؼ  كاف نباتيان ك ، (3)الطحاؿ

  .(4)كقيؿ: بؿ لحبو الشديد لمحيكانات فكاف ال يأكؿ لحكميافيو كالديو، 
                                                           

ج(. االسكندرية: كنيسة 2، بذار كرجاؿ، )كتاب رحمة إلى قمب األلحادالقمص.  يعقكب، حمميانظر  -1
 .197-196. )د. ت(. القديسيف، مار مرقس كالبابا بطرس. )د. ط(

: ـ، مكقع المرساؿ19/01/2013صكر كسيرة حياة ىتمر، انظر  -2
http://www.almrsal.com/post/1876 

 ـ.1/5/2014العربية نت،  .عامان.. خادمة "ىتمر" تكشؼ أسراره الشخصية 71بعد انظر  -3
 حقػائؽ مثيػرة عف رجػؿ أنيىػؾ البشػرٌية.. كلؼ ىتمػرالفػكىرر أدانظر  -4

http://www.almrsal.com/post/1876
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 أماـ انيزامو بعد، (1)مع عشيقتو إيفا بركاف تحت األرض" ىتمر" انتحر ـ1945 فيك 
كس  مميكف قتيؿ. 60 ، بعد أف كمؼ العالـ بحربو ىذه"ستالينجراد" معركة في الر 

القائد الثاني  ،الفكالذم الطاغية : (ـ1879 -1953) ستالينفيساريونوفيتش  جوزيف -4
 مجتمع إلى زراعي مجتمع مف السكفييتي االتحاد بنقؿ لبلتحاد السكفيتي، كرئيس الكزراء، قاـ

 العالمية الحرب في المحكر دكؿ عمى االنتصار مف السكفييتي االتحاد مكف مما ،صناعي
 .(2)العظمى القكل مرتبة إلى كالصعكد الثانية

 كالفنانيف، كالمثقفيف، كالمؤمنيف، الدينية الييئات ضد العنؼ أساليب استخدـ أقسى       
ـر األعماؿ، مف كمينعكا التمكينية، البطاقات مف حيرمكا الكينكت فرجاؿ كالمعارضيف  أبناؤىـ كحي

 الدينية، االحتفاالت كافة كأيلغيت المبلجئ، إلى نيـع بعيدنا أيخذكا أك بالمدارس االلتحاؽ مف
 ،اكسةالقس آالؼ أعدـ الثانية العالمية الحرب نشكب كحتى ـ1929 سنة مف الفترة كخبلؿ
لت السخرة، معسكر إلى اآلالؼ كأرسؿ  مسارح، أك مدارس أك مخازف إلى الكنائس كتحكَّ

 البمشفيَّة، المركزية المجنة أعضاء بادةإ عمىـ عمؿ 1930 في الميطمقة لمس مطة ستاليف كبكصكؿ
 !عارضتوم في" ستاليف" يشؾ فم أك ،"ستاليف" لفكر ان ر مغاي ان ر فك يعتنؽ فم كؿ بإبادة كأعقبيا
 61ك كاثكليكية، كنيسة 240ك أرثكذكسية، كنيسة 1100 إغبلؽ تـ فقط ـ1937 سنة كفي

 كصارت لمدكلة، الكالء يميعد أيضان  المسممكف كأيعتبر مسجد، 110ك بركتستانتية، كنيسة
 .(3)دينان  الشيكعية
 معسكرات إلى عارضيوم فيفتارة ين ؛"ستاليف" فكر عارضيلم ادرةالص األحكاـ ت"تفاكت
ـ   كآخركف جكف،الس في عارضيوبم يزج   كتارة الشَّاقة، األعماؿ  حاكماتم إجراء بعد إعداميـ، يت
قتؿ  ثىَـّ  فكم السٍّياسية، باالغتياالت ىيسم ما تطبيؽ" الط غيانية" اتواستراتيجي أىـ كمف بؿ ىزليَّة،
 معارضتيـ في الشؾ دلمجر  جكفالس في آخريف ان آالف كزج كفييت،الس المكاطنيف مف اآلالؼ
 .(4)"!األيديكلكجيَّة لمبادئو

 المثقفيف مف 25,700 إعداـ صؾٌ  عمى بالتكقيع بنفسو ستاليف قاــ 1940في سنة  
 40,000 - 30,000 عمى كقضى الحرب، أسرل مف 14,700 لقتمىا كتضٌمف ،البكلندييف

 اإلعدامات ضحايا أف عمى خكفالمؤر  كيتٌفؽ". المساجيف بمذبحة" يعرؼ فيما المساجيف مف
                                                           

 .انظر أدكلؼ ىتمر، الجزيرة نت -1
 ة.كيكيبديا المكسكعة الحر  ،جكزيؼ ستاليفانظر  -2
 .109صستاليف،  .انظر رحمة إلى قمب اإللحاد -3

: اإلسبلـ ـ. مكقع رسالة2/10/2012ستاليف الجزار األكبر في تاريخ البشرية،  .معتز باهللمحمد،  -4
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=15488 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=15488
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 أف تقكؿ التقديرات كأحد! قتيؿ مميكف 20 الى 8 بػ تقٌدر السكفييتية المجاعات ككذلؾ كاإلبعاد
 الستالينية الحقبة في الضحايا عدد يظؿ. ةضحي مميكف 50 الى يصمكف قد ستاليف ضحايا
، كما (1)ضحايا تمؾ الحقبة بعدد ركسية أك سكفييتية رسمية أرقاـ كركد لعدـ التقدير مف ضرب
قتؿ زكجتو بأف أطمؽ رصاصة عمى رأسيا بعد نقاش معيا، كقيؿ: بؿ ىي التي أطمقت "أنو 

 . (2)"بلقاتو العاطفية مع غيرىاعمى رأسيا الرصاص نتيجة خبلفاتيا الدائمة معو بسبب ع
 ككاف رفاقو، معظـ قتؿ أف بعد بالجميع، الثقة فقداف مف كاف ستاليف يعاني" ىالك الطاغية:

 أم في أحد يعرؼ كال بإحكاـ، جميعيا تيغمؽ لمنكـ حجرات يثمان فخصص االغتياؿ، يتكقع
 . (3)"أكالن  الطاىي يتذكقو أف بعد إالَّ  الطعاـ يتذكؽ يكف كلـ يبيت، حجرة
" بيريا" السكفييتي الداخمية كزير بحضكر عشاء مأدبة كخبلؿ ،1953 مارس مف األكؿ في  

 كتىٍجدر. أياـ بأربعة بعدىا كمات ة،الصحي" ستاليف" حالة تدىكرت كآخريف،" خكركشكؼ"ك
 الكزير إف: تقكؿ ـ1993 عاـ في نيشرت كالتي ،"مكلكتكؼ"لػ السياسية راتالمذك أف إلى اإلشارة

 .(4)قتمو دؼبي" ستاليف"لػ الس ـ دسً  إلى عمد وبأن" مكلكتكؼ"لػ تفاخر" بيريا"
 
 
 

                                                           

: السابؽ، سيرة مكجزة عف ستاليف، مكقع الصكت الشيكعي رجعالمانظر  -1
https://sites.google.com/site/communistvoice/arstalin3 

 .114، صكتاب رحمة إلى قمب اإللحاد -2
 ، نفس الصفحة.السابؽ مرجعال -3
 ستاليف الجزار األكبر في تاريخ البشرية.انظر  -4

https://sites.google.com/site/communistvoice/arstalin3
https://sites.google.com/site/communistvoice/arstalin3
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 الثاني المطمب
 الماكرين

 أوًل: المكر لغة واصطالحًا:
 المكر في المغة: 

ديعىةي،االحتياؿ ك  "ىك : المىٍكري   .(1)"كمىكيكره  كمىكَّاره  ماكره فيك  يىٍمكيري  بو كمىكىرى  الخى
 المكر في الصطالح:

  .(3)ظىاىره" ما يقتضيو خبلؼ باطنو في فاعمو يقصد ما: "المٍكر: (2)السيكطي قاؿ
 .(4)"يشعر ال حيث ًمف اإلنساف إلى المٍكركه إيصاؿ ىك": الجرجاني كقاؿ
 .(5) "بحيمة يقصده عمَّا الغير صرؼ: المٍكر": الرَّاغب كقاؿ

 :الكريم القرآن في المكرثانيًا: 
 :كىي معاف عدة عمى كريـال القرآف في المكر جاء

  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ ُّ :تعالى :قاؿ(6)فعل الشرك -1

 [10:فاطر ]َّ لك
ٍكًرًىفَّ  سىًمعىتٍ  فىمىمَّاقاؿ تعالى:  :السيء القول -2 مىتٍ  ًبمى ، أم: 31يكسؼ:  ًإلىٍيًيفَّ  أىٍرسى
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: ، كقكلو (7)"مقالتيف"

 .33سبأ:
قىاهي قاؿ تعالى:  القتل: إرادة -3 كا مىا سىيٍّئىاتً  المَّوي  فىكى ، كقكلو (1)"أرادكا ما": أمٍ  ،45:غافر مىكىري
 :تعالى:  كقكلو ،(2)بقتمؾ ييم كف: أمٍ  ؛30:األنفاؿ َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱ

                                                           

 (. 5/345، )ذكره سبؽ مرجع(. ابف فارس، مقاييس المغة، 1/477الفيركزآبادم، القامكس المحيط ) -1
السيكطي: ىك جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم، إماـ حافظ مؤرخ  -2

 (.302-3/301ق. انظر األعبلـ لمزركمي )911مصنؼ، تكفي سنة  600أديب، لو نحك 

، تحقيؽ: محمد إبر  -3  . القاىرة:1. طاىيـ عبادةالسيكطي، جبلؿ الديف: معجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك
 .207ص .ـ2004 -ىػ 1424، مكتبة اآلداب

العممية،  الكتب . بيركت: دار1ط. التعريفات الشريؼ. كتاب الزيف عمي بف محمد بف الجرجاني، عمي -4
 .227ـ. ص1983- ىػ1403

 .772ص ،المفردات في غريب القرآفالراغب األصفياني،  -5
 .(4/392)فتح القدير، الشككاني، . (538-6/537العظيـ ) القرآف تفسيركثير،  ابفانظر  -6
 .544، صالعزيز الكتاب تفسير في الكجيز ابف عطية، المحرر -7
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 كفى يىٍمكيري يىٍمكيري  كى : ؿالنم سكرة في كمثميا اهلل، كيعصمؾ قٍتمىؾ، يريدكف يعني ؛30:األنفاؿ المَّوي  كى
 قٍتؿى  أرادكا ؛ يعني50:النمؿ َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱ

يناه صاًلح،  .(3)كنىجَّ
 حيمة: يعني ؛123: األعراؼ اٍلمىًدينىةً  ًفي مىكىٍرتيميكهي  لىمىٍكره  ىىذىا ًإفَّ تعالى:  قاؿ الحيمة: -4

 .(4)عميو السبلـ كمكسى أنتـ احتىٍمتـي
ذىاكى قاؿ تعالى:  التكذيب والطعن: -5 رَّاءى  بىٍعدً  ًمفٍ  رىٍحمىةن  النَّاسى  أىذىٍقنىا اً   مىٍكره  لىييـٍ  ًإذىا مىسٍَّتييـٍ  ضى
مىنىا ًإفَّ  مىٍكرنا أىٍسرىعي  المَّوي  قيؿً  آيىاًتنىا ًفي ا يىٍكتيبيكفى  ريسي كفى  مى  بالرسؿ استيزاءن "؛ يعني: 21يكنس: تىٍمكيري

 .(5)"بالقرآف كتكذيبان 
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱقاؿ تعالى: الجزاء:  -6

جزاىـ جزاء المكر، كسماه مكران مف  ، أم:46إبراىيـ:  َّ ىك  مك لك اك يق
 .(6)باب المقابمة، ألنو جزاء مكرىـ

كا قاؿ تعالى: السعي في الفساد: -7 مىكىري  في "كمعنى المكر: السعي ،[22نكح:] كيبَّارنا مىٍكرنا كى
 .(8)(7)بنكح" اإليماف عف أتباعيـ منعكا الرؤساء أف كذلؾ الفساد؛
يختمؼ عف  مف خبلؿ استعراض معاني المكر في القرآف الكريـ نجد أف: مكر اهلل  

يصاؿ الشر إلى غيرىـ دكف أف يشعركا،  مكر األعداء، فمكر األعداء مكر الخداع كالحيمة، كا 
 كأما مكر اهلل فيك استدراج ليـ بالنعـ، حتى إذا اطمأف أىؿ الكفر كالضبلؿ أخذىـ بغتة، قاؿ

بقاء المخالفة، مع النعـ إرداؼي  الحؽ جانب الجرجاني: "المكر مف  األدب، سكء مع الحاؿ كا 
                                                                                                                                                                     

 .(24/77)تفسير المراغي، المراغي،  -1
 الكتاب تفسير في الكجيز المحرر، عطية ابف. 5/1687تفسير ابف أبي حاتـ، ابف أبي حاتـ، انظر  -2

 .437ص، العزيز
 (.3/373) ، الكشاؼالزمخشرم انظر -3
، الرشدية مكتبة: الباكستاف. التكنسي نبي غبلـ: تحقيؽ. المظيرم التفسير. اهلل ثناء محمد، المظيرم انظر -4

 (.3/393ـ. )1991 -ق1412
 .380صتفسير مجاىد، مجاىد،  -5
 (.9/381القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )انظر  -6
 (.4/344عمـ التفسير )في  زاد المسيرابف الجكزم،  -7
مكقع منتدل الطريؽ إلى اهلل، . 2ج. سمسمة المكر في القرآف الكريـالفقياء، محمد. انظر  -8

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=251745اسة المكر در  الكىاب، إيماف. عبد . ك
 .25-22ص. ـ2012فمسطيف، قرآنية: إيماف، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=251745
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=251745
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ظياري   ال حيث مف اإلنساف إلى المكركه إيصاؿ العبد جانب كمف جيد، غير مف الكرامات كا 
 .(1)يشعر"

كذلؾ نجد "أف أكثر استعماالت القرآف الكريـ لممكر كاف عمى جية الذـ كليس عمى  
ىذه الصفة ليست مف صفات  ؤمنيف لـ يكصفكا بصفة المكر، ألفدح، كأف المجية الم
 .(2)المؤمنيف"

 صفات الماكرين: ثالثًا: 
صفات ال تختمؼ كثيران عف صفات الكافريف كالظالميف كالطغاة، مف كفر الماكركف ليـ  

فساد في األرض، كاالعتداء عمى اآلخريف بالقكؿ كالفعؿ،  كلكنيـ انفردكا باهلل كآياتو كرسمو، كا 
في كتابو العزيز، كأبطؿ  ببعض الصفات الذميمة حتى تميزكا عف غيرىـ، فقد فضحيـ اهلل 

 المؤمنكف، كمف تمؾ الصفات: كيدكنيا لئلسبلـ كالمسمميف، لكي يحذرىاخططيـ كتدابيرىـ التي ي
مع اهلل آلية  اكالزيغ كالضبلؿ إال أف يجعمك لقد أبى أىؿ الكفر اد عوا أن مع اهلل شركاء:  -1

صماء  ان يعبدكنيا مف دكف اهلل، كتختمؼ ىذه اآللية باختبلؼ الزماف كالمكاف، فقديمان كانت أحجار 
كأشرككىا مع اهلل في العبادة، كحديثان قدمكا العمـ كالعقؿ قدسكىا  ان ال تضر كال تنفع، أصنام

 مس خس ُّٱرب العزة عنيـ: كاليكل كالماؿ كالجاه كالسمطاف ... ، كالماكركف قالكا فيما يركيو 

 خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص خص حص

 ،33الرعد:َّ ٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك
 الباطمة المعبكدات ىذه الشػرؾ، كتزييف إلػى الناس كدعكتيـ بشركيـ، لئلسبلـ كادكا أنيـ"أم: 
 كاف فقد يشعركا أف غير ػـ مفبي مكران  الشرؾ ىذا كاف الكقت نفس كفي عبدكىا، حتى لمناس

 لتمادييـ شيئان  ظنكىا بعد ذلؾ ثـ حقيقة، غير مف الخياؿ في إيقاعيا فتكمفكا األباطيؿ تمكيييـ
 .(3)بأنفسيـ" مكرىـ المراد ىذا كعمى الضبلؿ في
 كاإلعراض الرسؿ تكذيب في جيدان  يدخركا لـ الماكريف ىؤالء إف: التوحيد من الناس منع -2
قامة، اهلل تكحيد مف كمنعيـ الناس إبعاد في أيضان  سىعىكا بؿ، الكاضحات اهلل آيات عف  شرعو كا 
كنىنىا ًإذٍ  كىالنَّيىارً  المٍَّيؿً  مىٍكري  بىؿٍ  :تعالى قاؿ، األرض في نىٍجعىؿى  ًبالمَّوً  نىٍكفيرى  أىفٍ  تىٍأميري  أىٍندىادنا لىوي  كى

كا عىٍمنىا اٍلعىذىابى  رىأىكيا لىمَّا النَّدىامىةى  كىأىسىر  ؿى  كىجى كا الًَّذيفى  أىٍعنىاؽً  ًفي اأٍلىٍغبلى ٍكفى  ىىؿٍ  كىفىري ا ًإالَّ  ييٍجزى  كىانيكا مى

                                                           

 .215التعريفات، صالجرجاني،  -1
 .2انظر سمسمة المكر في القرآف الكريـ ج -2
 (.7/153األلكسي، ركح المعاني ) -3
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 عميو نكح بسيدنا عظيمان  مكران  مكركا فقد، نكح قكـ مكر ذلؾ عمى األمثمة كمف، 33:سبأ يىٍعمىميكفى 
كا: تعالى قاؿ معو كمف السبلـ مىكىري قىاليكا كيبَّارنا مىٍكرنا كى دًّا تىذىريفَّ  كىالى  آًليىتىكيـٍ  تىذىريفَّ  الى  كى  سيكىاعنا كىالى  كى

يىعيكؽى  يىغيكثى  كىالى  نىٍسرنا كى قىدٍ   كى م كا كى الن  ًإالَّ  الظَّاًلًميفى  تىًزدً  كىالى  كىًثيرنا أىضى  كالمكر، "24-22:نكح ضىبلى
 كلما بالشرؾ، كأمركىـ التكحيد، عف القكـ منعكا فيـ كدان  تذرف ال: ألتباعيـ قالكا أنيـ ىك الكبار
 بأنو تعالى اهلل كصفو فميذا الكبائر، أعظـ منو المنع كاف جـر ال المراتب، أعظـ التكحيد كاف
 بأنو  ان محمد المرسميف سيد اتيمكا فقد نكح قكـ مف حاالن  بأحسف مكة أىؿ يكف لـ، (1)"كبار
 أىتىى مىا كىذىًلؾى : تعالى قاؿ، كالجنكف بالسحر ىـأنبياء األنبياء أقكاـ اتيـ كما كمجنكف ساحر
 مكة أىؿ مكر مف ككاف، "[52:الذاريات] مىٍجنيكفه  أىكٍ  سىاًحره  قىاليكا ًإالَّ  رىسيكؿو  ًمفٍ  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى 
 الرجؿ كىذا إيَّاؾ: يقدـ مف لكؿ يقكلكا حتى نفر؛ أربعة مكة طرؽ مف طريؽ كؿ عمى جعمكا أنيـ
 .(2)كذاب" ساحر كاىف فإنو
لـ يٍكًفيـ االستيزاء بالرسؿ، كتكذيبيـ لما جاؤكا بو، بؿ أردكا مف طمبوا النبوة والرسالة:  -3

مف السماء كما تنزلت عمى الرسؿ  مف النبكة، كأف تينزؿ عمييـ كتبه األنبياء أف يشرككىـ معيـ 
ذىامف قبؿ، فقالكا:  اءىٍتييـٍ  كىاً  تَّى نيٍؤًمفى  لىفٍ  قىاليكا آيىةه  جى ا ًمٍثؿى  ىنيٍؤتى  حى ـي  المَّوي  المَّوً  ريسيؿي  أيكًتيى  مى  أىٍعمى

ٍيثي  غىاره  أىٍجرىميكا الًَّذيفى  سىييًصيبي  ًرسىالىتىوي  يىٍجعىؿي  حى كفى  كىانيكا ًبمىا شىًديده  كىعىذىابه  المَّوً  ًعٍندى  صى  يىٍمكيري
 الرسكؿ صدؽ عمى الدالة اآليات يتطمبكف أنيـ بإظيارىـ المكر مف كىذا ضرب". 124األنعاـ:

، اآلية ىذه فذكرت ،التكذيب عمى التصميـ يبطنكف كىـ ،صدقو مف شؾ في أنيـ مظيريف 
 طكر إلى المكر طكر مف كخرجكا ،التكذيب بصريح فنطقكا ،أبطنكه بما تارات أفصحكا قد أنيـ

كىذا عيف المكر كالحسد كالغدر، فكيؼ " .(3)"مرسبلن  لستفي آية أخرل:  فقالكا بالكفر المجاىرة
لذلؾ "، (4)"ييعقؿ أف يحصمكا عمى النبكة كالرسالة مع ما يتصفكف بو مف الصفات الذميمة

 .(5)"في الدنيا كاآلخرة، بسبب مكرىـ المستمر كعذاب أليـبعد ًكٍبًرىـ، صيبيـ ذلة كحقارة ست
لقد حاكؿ الماكركف المكر بأنبياء اهلل كرسمو فحاكلكا قتميـ، محاولت دائمة لقتل الرسل:  -4
 كأنبيائيـ برسميـ مكركا قد الماضية األمـ كفار أف يعني قبميـ مف الذيف مكر قكؿ الرازم: "كقدي

                                                           

 (.30/656) مفاتيح الغيبالرازم،  -1
 ياسر: القرآف. تحقيؽ المركزم. تفسير أحمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، السمعاني، أبك -2
 (. 2/142)ـ. 1997 -ىػ1418الكطف،  . السعكدية: دار1غنيـ. ط بف عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف
 (.13/175التحرير كالتنكير )، ابف عاشكر -3
 (، بتصرؼ.13/137التفسير الكبير ) ،الرازم -4
 (.3/183ميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )إرشاد العقؿ الس، أبك السعكد -5
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حكاية  قاؿ تعالى، (1)بعيسى" مكركا كالييكد بمكسى، مكر كفرعكف بإبراىيـ، مكر نمركدال مثؿ

زئرئَُِّّّّٰٹٱٹٱُّٱ: عف محاكلة الييكد قتؿ عيسى كمكرىـ بو
مئ رثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزث ، كما حاكلكا قتؿ 157النساء:  َّمليكىكمك

ذٍ عمى قتمو أكثر مف مرة، قاؿ تعالى: معيـ ، كتآمرت قريش سيدنا محمد   الًَّذيفى  ًبؾى  يىٍمكيري  كىاً 
كا كفى  ييٍخًرجيكؾى  أىكٍ  يىٍقتيميكؾى  أىكٍ  ًلييٍثًبتيكؾى  كىفىري يىٍمكيري يىٍمكيري  كى ٍيري  المَّوي كى  المَّوي  كى اًكًريفى  خى ، 30األنفاؿ: اٍلمى

طفاء حالو، فساد في كسعييـ ه،يسكؤ  ما تدبيرىـ كاف  بالنبي قريش قاؿ ابف عطية: "فمكر  كا 
 .(2)نكره"
ألنبياء كالصالحيف ىذا دأبيـ كديدنيـ، فيـ يمكركف إلخراج الرسؿ كا المالحقة واإلخراج: -5

جيـ مف األرض، حتى ال يتحمؽ حكليـ األتباع كالمحبكف إلخرانقياء كمبلحقتيـ كالمخمصيف كاأل
ذٍ كالمخمصكف؛ فيفقدكا عندىا ممكيـ كسمطانيـ كتجارتيـ كأمكاليـ، قاؿ تعالى:   ًبؾى  يىٍمكيري  كىاً 

كا الًَّذيفى  كفى  ييٍخًرجيكؾى  أىكٍ  يىٍقتيميكؾى  أىكٍ  ًلييٍثًبتيكؾى  كىفىري يىٍمكيري يىٍمكيري  كى يٍ  كىالمَّوي  المَّوي  كى اًكًريف ري خى  اٍلمى
 قريش إلى إشارة ؛المفسريف مف بإجماع ىك اآلية ىذه في اهلل ذكره الذم المكر ، كىذا30األنفاؿ:

 خركج كاف الذم كىك بطكلو(  نجدم )الحديث شيخ صكرة في إبميس بمحضر الندكة دار في
 .(3)بسببو مكة مف رسكؿ اهلل 

ذى قاؿ تعالى:  المكر عند وجود النعمة: -6 رَّاءى  بىٍعدً  ًمفٍ  رىٍحمىةن  النَّاسى  أىذىٍقنىا اكىاً   لىييـٍ  ًإذىا مىسٍَّتييـٍ  ضى
مىنىا ًإفَّ  مىٍكرنا أىٍسرىعي  المَّوي  قيؿً  آيىاًتنىا ًفي مىٍكره  ا يىٍكتيبيكفى  ريسي كفى  مى عجيب ذلؾ "، 21يكنس: تىٍمكيري

 غشاىا ما عنيا كينزع رتوفط إلى يثكب كال العسرة، ساعة في إال اهلل يذكر ال المخمكؽ اإلنساني
 عمى كأكلكىا اهلل آيات في مكركا الرحمة ذاقكا فإذا ...الكربة ساعة في إال كانحرافات شكائب مف
 أجدبت كقد قريش صنعت ككذلؾ.. ككذا كذا بسبب الرجز عنا رفع إنما: كقالكا كجييا، غير

 مكرت ثـ بالسقيا، لو تجابفاس فدعاه اهلل يدعك أف الرحـ تناشده محمدان  فجاءت اليبلؾ، كخافت
 .(4)"اإليماف يعصمو لـ ما اإلنساف في مطردة ظاىرة كىي! فيو ىي فيما كظمت اهلل بآية قريش

                                                           

 (.19/53التفسير الكبير ) ،الرازم -1
 (.2/518المحرر الكجيز ) ،ابف عطية -2
 (.519-2/518المرجع السابؽ )انظر  -3
 (.3/1773قطب، في ظبلؿ القرآف ) -4
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لقد أبى الماكركف إال أف يجمعكا في طيات نفكسيـ كؿ صفات الغدر وخيانة العيود:  -7
فقد بنبينا صالح،  الغدرالنقص كالرذيمة، ىا نحف نرل كيؼ كصؿ الحاؿ بقكـ ثمكد أنيـ أرادكا 

 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱقاؿ تعالى: بيتكا قتمو بميؿ، 
 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
، 50-48النمؿ: َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 كتكذيب كالكفر الضبللة إلى قكميـ دعاة كانكا الذيف كرؤكسيـ، ثمكد طغاة عف تعالى "يخبر
 ليبلن  أىمو في يبيتكه بأف أيضان، صالح بقتؿ كىمكا ناقة،ال عقركا أنيـ إلى الحاؿ بيـ كآؿ صالح،
نيـ أمره، مف بشيء عممكا ما إنيـ: أقربيو مف ألكليائو يقكلكا ثـ غيمة، فيقتمكه  فيما لصادقكف كا 

أحبط محاكالتيـ كأبطؿ مكرىـ، فالجزاء  كلكف اهلل  ،(1)ذلؾ" يشاىدكا لـ أنيـ مف بو، أخبركىـ
مـ يكف أحد أشد عمى رسكؿ اهلل الماكريف في كؿ زماف كمكاف، ف مف جنس العمؿ، ككذلؾ حاؿ

  مف المنافقيف، فمقد بمغ مف مكرىـ برسكؿ اهلل  ،أنيـ كمما عاىدكه نقضكا عيده، كخانكه
 نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱكحاكلكا أف يغدركا بو، حتى قاؿ اهلل تعالى فييـ: 

قمبو؛ بأف المكر السيء  ف، كلكف اهلل أخبر نبيو كطمأ56فاؿ:األن َّ ىق يف ىف  يث ىث
مىٍكرى ال يحيط إال بأىمو، قاؿ تعالى:   .43فاطر: ًبأىٍىًموً  ًإالَّ  السَّيٍّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى  السَّيٍّئً  كى

فرحكا  ،سمميف حزف كىـٌ مفإذا أصاب الوالشدائد: الفرح عند تعرض المسممين لممحن  -8
ذا أصابيـ فرح كنصر، أصابيـ غ يظ ككرب، كما أنيـ معنيكف بتضخيـ األحداث كاستبشركا، كا 

نجازات، قاؿ تعالى: تصيد األخطاء كالزالت، كتجاىؿ اإليجابيات كاإلكنشر الشائعات الكاذبة، ك 
 ٍسىنىةه  تىٍمسىٍسكيـٍ  ًإف فٍ  تىسيٍؤىيـٍ  حى كا سىيٍّئىةه  تيًصٍبكيـٍ  كىاً  فٍ  ًبيىا يىٍفرىحي كا كىاً  تىتَّقيكا تىٍصًبري ـٍ  الى  كى ر كي  كىٍيديىيـٍ  يىضي

ا المَّوى  ًإفَّ  شىٍيئنا  يكتفػكا بالتخمؼ ، فيا ىـ في غزكة أحد "لػـ120آؿ عمراف: ميًحيطه  يىٍعمىميكفى  ًبمى
 راحكا بؿ الصػفكؼ كالنفكس، فػي كزلزلة رجة مف التخمؼ ىذا يحدثو األبكاب، كما عمى كالمعركة
 لىكٍ : يقكلكف المعركػة كىـ ػدبع كأصحابيـ الشيداء أىؿ قمكب في كالحسرة الزلزلة يثيركف
ا أىطىاعيكنىا طاعة  مف كيجعمكف كمصمحة، حكمة تخمفيـ مف ، فيجعمكف168آؿ عمراف: قيًتميكا مى
 ، كىكذا ىـ في كؿ زماف.(2)كمضرة" مغرمان  كأتباعو الرسكؿ 

 أسباب المكررابعًا: 

                                                           

 (.6/198) القرآف العظيـ تفسيركثير،  ابف -1
 (.1/515) في ظبلؿ القرآفقطب،  -2
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و، كما ذكر كسنة نبي   مف خبلؿ البحث كالتنقيب عف أسباب المكر في كتاب اهلل 
في كتب التفسير كاألخبلؽ نجد أنو ال يكجد فرؽ كبير بيف أسباب المكر كصفات أىمو، 
فاألسباب التي دفعت بأصحابيا إلى ىذا المكر ىي نفسيا الصفات التي طبعكا عمييا كالكامنة 

مقية كانت ىي الدافع كالسبب المباشر لمكرىـ كخداعيـ  كمف أىـ ،فييـ، فؤلىؿ المكر صفات خي
 أسباب المكر:

إف الكفر باهلل كاليكـ اآلخر كالرسؿ كالكتب السماكية ىي مف أىـ الكفر باهلل واليوم اآلخر:  -1
أسباب المكر، فإف انعداـ الخكؼ مف اهلل كعدـ كجكد التقكل يدفع المرء لمجكء إلى جميع أنكاع 

 الى  بىؿٍ  كىبلَّ تعالى: قاؿ المكر لمحفاظ عمى كؿ ما يكد الحفاظ عميو مف ماؿ أك جاه أك سمطة، 
افيكفى  كحضيـ عمى اتباع أكامره بكؿ  ،إف عدك اهلل فرعكف غرر بقكمو ،[53المدثر:] اآٍلًخرىةى  يىخى

 قىاؿى ما أكتي مف مكر كحيمة كبطش كقكة، مخاطبان إياىـ خطاب الناصح المشفؽ فقاؿ ليـ: 
ـٍ  مىا ًفٍرعىٍكفي  ا ًإالَّ  أيًريكي ا أىرىل مى مى ـٍ  كى ، ففضح اهلل نكاياه كخبثو 29غافر: الرَّشىادً  سىًبيؿى  ًإالَّ  أىٍىًديكي

قىاهي كمكره فقاؿ عز  مف قائؿ:  كا مىا سىيٍّئىاتً  المَّوي  فىكى اؽى  مىكىري  اٍلعىذىاًب  سيكءي  ًفٍرعىٍكفى  ًبآؿً  كىحى
 التذكرة، عف بيـ ينأل الذم ىك اآلخرة مف خكفيـ ، يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل: "عدـ45غافر:

 الشأف ىذا غير شأف ليـ لكاف اآلخرة حقيقة قمكبيـ استشعرت كلك. النفرة ىذه الدعكة مف نفرىـكي
 .(1)"!المريب

في كتابو العزيز  خر مف أسباب المكر، كقد قص اهلل إنو سبب آاستحالل حرمات اهلل:  -2
 عىفً  كىاٍسأىٍلييـٍ : نماذج مف ىؤالء الماكريف؛ الذيف يمكركف ليحمكا ألنفسيـ ما حـر اهلل، قاؿ تعالى

اًضرىةى  كىانىتٍ  الًَّتي اٍلقىٍريىةً  يىٍكـى  شيرَّعنا سىٍبًتًيـٍ  يىٍكـى  ًحيتىانيييـٍ  تىٍأًتيًيـٍ  ًإذٍ  السٍَّبتً  ًفي يىٍعديكفى  ًإذٍ  اٍلبىٍحرً  حى  الى  كى
ا نىٍبميكىيـٍ  كىذىًلؾى  تىٍأًتيًيـٍ  الى  يىٍسًبتيكفى   مكر ، يقكؿ الخطيب: "كقد163األعراؼ: يىٍفسيقيكفى  كىانيكا ًبمى
، بيذا القرية ىذه أصحاب  تظير ال كانت الحيتاف أف ذلؾ فيو، العمؿ عمى يحتالكف فكانكا اليـك

 صكب، كؿ مف الحيتاف جاءت السبت يكـ كاف فإذا، األسبكع أياـ طكاؿ البحر شاطئ في
 ، فإماابتبلء أم ليـ ابتبلء ذلؾ كفى ،اليابسة إلى بنفسيا تمقى لتكاد حتى أعينيـ، أماـ تتراقص

ما إلييا، أيدييـ يمٌدكف فبل فييـ، اهلل حكـ عمى يصبركا أف  كفى يشاءكف، ما منيا يأخذكا أف كا 
 .(2)"..باقية منيـ تبقى فبل ىبلكيـ، ىذا

                                                           

 (. 6/3763)في ظبلؿ القرآف ، قطب -1
 .)د. ت( . )د. ط(.دار الفكر العربي. القاىرة: التفسير القرآني لمقرآف .الخطيب، عبد الكريـ يكنس -2
(5/505.) 
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 الخركج يستطيع كال فيو السمؾ المضفر، بحيث يدخؿ السمؾ مف كيسان  قيؿ أنيـ صنعكا" 
 لو حكضان  يصنعكف أك األحد. يكـ ىذا الشبؾ كيستخرجكنو في السبت يكـ السمؾ فيأتي منو،
، ىـ ظنكا أنيـ خادعك (1)"أشد بحيمة السماء ليـ كتمكر. مكر ىذا كفي مخرج لو كليس مدخؿ

 نب مب زب رب يئ ُّٱٱاهلل لكنو ىك خادعيـ، فكاف عقابيـ أف مسخكا قردة خاسئيف، قاؿ تعالى:
  .166االعراؼ:  َّ ىت  نت مت زت رت يب ىب
لـ تعرؼ البشرية ماكريف كالييكد، فيـ أصحاب المكر كالحيمة في األرض: اإلفساد  -3

خصُّٱكالخديعة كالخيانة، ميمتيـ األكلى في ىذا الككف ىي اإلفساد في األرض، قاؿ تعالى: 

حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمص

جههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخك

  َّمسهثمثهتمتهبمبهئمئهيميخيحيجيٰهمه
 بالبخؿ، كىي مف أخص صفاتيـ، كأف فمف صفاتيـ الخبيثة أنيـ كصفكا اهلل ، 64المائدة:

ميمتيـ التي يسعكف إلييا دائمان ىي إشعاؿ نار الفتنة كالحرب في بقاع األرض، كنشر الفساد 
 المكر عمى أمرىـ أجمعكا في كؿ المعمكرة، كذكر السمرقندم معنى آخر لآلية فقاؿ: "كمما

 .(2)أمرىـ" ككىف مكرىـ، نار كأطفأ تعالى، اهلل فرقو صحابوكأ  بمحمد
 كالكيد المكر مف نكعان  كيستخرجكا ،ضعيفان  يخدعكا كقاؿ الرازم في معنى إفسادىـ: "بأف 

 .(3)الخفية" سبيؿ عمى
قاؿ االستكبار عمى اهلل، كعمى خمؽ اهلل، صفة ذميمة أخرل، يتصؼ بيا الماكركف،  الكبر: -4

ٍيدى  ًبالمَّوً  سىميكاكىأىقٍ تعالى:  اًنًيـٍ  جى اءىىيـٍ  لىًئفٍ  أىٍيمى ـً  ًإٍحدىل ًمفٍ  أىٍىدىل لىيىكيكنيفَّ  نىًذيره  جى اءىىيـٍ  فىمىمَّا اأٍليمى  جى
ا نىًذيره  مىٍكرى  اأٍلىٍرضً  ًفي اٍسًتٍكبىارنا نيفيكرنا ًإالَّ  زىادىىيـٍ  مى  أىٍىًموً بً  ًإالَّ  السَّيٍّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى  السَّيٍّئً  كى

 نبي فييـ يبعث أف يتمنكف جاءت اآليات تتحدث عف مشركي قريش الذيف كانكا، 43-42فاطر:
المسػتقيـ، فمما بعث فييـ اهلل ىذا النبي األمي، رفضكا االنقياد إليو كطاعتو،  الطريػؽ عمى يدليـ

األشراؼ عامة الناس كيترؾ السادة  كيؼ يرسؿ برسالتو إلى رجؿ مف كاعترضكا عمى اهلل 
، فيؤالء  كالنصارل،  الييكد مف الغميظة أف يككنكا أىدل باأليماف فيو كاجتيدكا أقسمكاكعمية القـك

ال لمحؽ، كطمب حسف، لقصد المذككر، إقساميـ كالعيكد، كلـ يكف اإلقسامات بتمؾ يفكا فمـ  كا 
                                                           

 (.7/4408) تفسير الشعراكم .الشعراكم، محمد متكلي -1
 (.1/404) بحر العمـكالسمرقندم،  -2
 (.12/398) مفاتيح الغيبالرازم،  -3
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 كبلميـ يف كبيرجة الحؽ، كعمى الخمؽ، عمى األرض في استكبار عف صادر كلكنو لو، لكفقكا
 المغتركف، بو فيغتر طمبو، عمى الحريصكف الحؽ، أىؿ كأنيـ كالخداع، المكر بو يريدكف ىذا،

المقتدكف، فما كاف إال أف عاد مكرىـ كخداعيـ في نحكرىـ، كرد اهلل كيدىـ في  خمفيـ كيمشي
 .(1)صدكرىـ"

قاؿ جنة، ظيرت ىذه الصفة كاضحة جمية في قصة أصحاب البطر النعمة ومنع الخير:  -5
ا بىمىٍكنىاىيـٍ  ًإنَّاتعالى:  ابى  بىمىٍكنىا كىمى نَّةً  أىٍصحى  فىطىاؼى  يىٍستىٍثنيكفى  كىالى  ميٍصًبًحيفى  لىيىٍصًرمينَّيىا أىٍقسىميكا ًإذٍ  اٍلجى
مىٍييىا بٍّؾى  ًمفٍ  طىاًئؼه  عى ًريـً  نىاًئميكفى فىأىٍصبىحىتٍ  كىىيـٍ  رى مىى ديكااغٍ  أىفً  ميٍصًبًحيفى  فىتىنىادىٍكا كىالصَّ ـٍ  عى ٍرًثكي  ًإفٍ  حى
اًرًميفى فىاٍنطىمىقيكا كيٍنتيـٍ  افىتيكفى  كىىيـٍ  صى مىنَّيىا الى  أىفٍ  يىتىخى ـٍ  اٍليىٍكـى  يىٍدخي مىٍيكي مىى كىغىدىٍكا ًمٍسًكيفه  عى ٍردو  عى  قىاًدًريفى  حى
ال كفى  ًإنَّا قىاليكا رىأىٍكىىا فىمىمَّا  الماكركف يصنع كيؼ يقكؿ سيد قطب: لنرل ، 26-17القمـ: لىضى

 شيئا منو يستثنكا أف دكف الباكر، الصباح عند ثمرىا يقطعكا أف عمى رأييـ قر المبيتكف لقد
 في فمندعيـ.. اعتزمكه فيما الشر بيذا كباتكا عميو، النية كعقدكا ىذا، عمى كأقسمكا. لممساكيف
 يشعركف. ال كىـ ميؿال بيمة في كرائيـ مف يجرم ماذا كلننظر بيتكه، الذم كيدىـ في أك غفمتيـ
 بطر مف بيتكا ما عمى جزاء يدبركف، ما غير ليـ يدبر كىك ينامكف، كما يناـ ال ساىر اهلل فإف

، فمقد خفية في تتـ مفاجأة ىناؾ إف.. المعمـك المساكيف بنصيب كبخؿ لمخير، كمنع بالنعمة
كالمنع؛  البطر اقبةكع كالتبييت، المكر عاقبة بيـ امتدت تمؾ اليد الخفية في الظبلـ، كحاقت

  .(2)فذىبت بالثمر كمو
لمَّا أحبت امرأة العزيز يكسؼ عميو السبلـ، كمؤل حبو شغاؼ حب النفس والنتصار ليا:  -6

ت بذلؾ الحب إلى بعض النسكة، كطمبت منيف أف يكتمف سرىا كخبرىا، كلكنيف لـ قمبيا، أسرَّ 
في المدينة، فأرادت تيا حديث النسكة ، كأصبحت سير ما أيؤتمف عميو يفعمف، فمكرف بيا كأذعف

أف تمكر بيف كما مكرف بيا، فأرسمت إلييف تدعيف ألكؿ األترج )البرتقاؿ(، كأعتدت ليف متكئان، 
كأحضرت لكؿ كاحدة سكينان، ثـ طمبت مف يكسؼ عميو السبلـ أف يخرج إلييف، فمما رأينو قطَّعف 

شراقو، كتؤلأل كجيو، فمكرت  ء المدينة بيكسؼ عميو السبلـ كمكرت بنساأيدييف لشدة جمالو، كا 
، كلكف يكسؼ عميو السبلـ استعاذ باهلل مف عرضيا، كترد كرامتيالتنتصر لنفسيا، كتصكف 

يا عمى ما تفعؿ، فصرؼ اهلل عنو كيدىف كمكرىف، كمكرىا، كمكر النسكة المكاتي أقررنشرىا، 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ. قاؿ تعالى:(3)فدخؿ السجف بضع سنيف

                                                           

 ، بتصرؼ.691، صالمناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ دم، تيسيرالسع-1
 بتصرؼ. (،6/3665) في ظبلؿ القرآفقطب،  -2
 (.4/285القرآف العظيـ )تفسير  (. ابف كثير،2/463) الكشاؼالزمخشرم، انظر  -3
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 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن يم  ىم
 رت يب ىبنب مب  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

  .35-31يكسؼ: َّ خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
ف كراءىا، فتارة يكالكف العزة، كيسعك الماكركف يبحثكف حثيثان عف طمب عزة واىمة:  -7

المسمميف، كيتكددكف إلييـ، طمبان لما عندىـ مف القكة كالمنعة كالعزة، كتارة يكالكف الكفار، 
فكاف ذلؾ النفاؽ كيقدمكف ليـ فركض الطاعة كالكالء في حاؿ كانت الغمبة ليـ كالرياسة إلييـ، 

رت ليـ قكة كمنعة، انقمبكا مكران منيـ، ليأمنكا المسمميف؛ حتى إذا تمكنكا في األرض، كصا
ًميعنا اٍلًعزَّةي  فىًممَّوً  اٍلًعزَّةى  ييًريدي  كىافى  مىفٍ قاؿ تعالى: عمييـ،  ـي  يىٍصعىدي  ًإلىٍيوً  جى  كىاٍلعىمىؿي  الطَّيٍّبي  اٍلكىًم
اًلحي  كفى  كىالًَّذيفى  يىٍرفىعيوي  الصَّ مىٍكري  شىًديده  عىذىابه  لىييـٍ  السَّيٍّئىاتً  يىٍمكيري كقاؿ ، 10فاطر: يىبيكري  ىيكى  أيكلىًئؾى  كى
ـي  أىيىٍبتىغيكفى  اٍلميٍؤًمًنيفى  ديكفً  ًمفٍ  أىٍكًليىاءى  اٍلكىاًفًريفى  يىتًَّخذيكفى  الًَّذيفى أيضان:   ًلمَّوً  اٍلًعزَّةى  فىًإفَّ  اٍلًعزَّةى  ًعٍندىىي
ًميعنا قكلكف إال كنسي ىؤالء الجيمة أف العزة ال تككف إال لممؤمنيف الذيف ال ي، 139النساء: جى

أما الذيف عممكا عمى كجو المكر "طيبان، كال يعممكف إال صالحان، يبتغكف بو كجو اهلل كرضكانو، 
فإف أعماليـ  اهلل، طاعة في أنيـ يكىمكنيـ أعماليـ في المؤمنيف كالخديعة يريدكف اف يراءكا

 .(1)فاسدة ىالكة"

حتجتٹٱٹٱُّٱ الحسد: -8 مجحجمثهتمتخت
حطمضخضحضجضمصخص*مسخسحسجسمخجخمحجح
خفحفجفمغجغمعجعمظ مكلكخكحكجكمقحقمف جل
 جعؿ "إنما، 124-123األنعاـ:  َّخمحمجمهلملخلحل

 الناس عمى األباطيؿ كتركيج كالمكر، الغدر، عمى أقدر رئاستيـ ألجؿ ألنيـ أكابر؛ المجرميف
 لحفظا كذلؾ حفظيما، في المبالغة عمى اإلنساف تحمؿ الجاه كقكة الماؿ كثرة كألف غيرىـ، مف
 كاأليماف كالنميمة، كالغيبة، كالكذب، كالمكر، الغدر، مف الذميمة األخبلؽ بجميع إال يتـ ال

                                                           

 ، بتصرؼ.(22/111) تفسير المراغيالمراغي،  -1
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 تدؿ قاىرة معجزة ليـ ظيرت متى كلقد بمغ مف مكر ىؤالء الكفار كحسدىـ أنيـ"...  (1)"الكاذبة
 عمى يدؿ كىذا اهلل، عند مف المنصب ىذا مثؿ لنا يحصؿ حتى نؤمف نبي قالكا لفنبكة  عمى
الحسد، فيـ  لنياية بؿ كالدالئؿ الحجة لطمب ال الكفر عمى مصريف بقكا إنما كأنيـ حسدىـ نياية

 .(2)خادميف" ال كمخدكميف ،تابعيف ال أرادكا أف يككنكا متبكعيف
دَّ قاؿ تعالى:   ـٍ  لىكٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىًثيره  كى اًنكيـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  يىريد كنىكي سىدنا كيفَّارنا ًإيمى  ًعٍندً  ًمفٍ  حى
ا بىٍعدً  ًمفٍ  أىٍنفيًسًيـٍ  ؽ   لىييـي  تىبىيَّفى  مى كا فىاٍعفيكا اٍلحى تَّى كىاٍصفىحي مىى المَّوى  ًإفَّ  ًبأىٍمًرهً  المَّوي  يىٍأًتيى  حى  شىٍيءو  كيؿٍّ  عى
 لممسمميف صدكرىـ تكنو كما ه أىؿ الكتابيضمر  بياف لما"، إف في ىذه اآلية 109البقرة: قىًديره 
 كلكنيـ الداريف، في السعادة كراءىا كأف الحؽ، أنيا عرفكا التي ،اإلسبلـ نعمة عمى الحسد فم

 شأف كذلؾ كانكا، كما كفاران  كيرجعكا النعمة ىذه يحرمكا أف فتمنكا يتبعكىـ، أف عمييـ شؽ
 تمؾ أف يعمـ كاف إذا فكيؼ بو، ضارة تكف لـ كلك ،النعمة محسكده يسمب أف يتمنى ،الحاسد
دخالو ،عميو المحسكد سيادة أثرىا مف يككف كثبتت تمت إذا مةالنع  كاف كما سمطانو، تحت كا 
 .(4)(3)التنزيؿ؟" عصر في ييكد عمماء يتكقع

 :المكر اإللهيصور خامساً: 

ٱُّٱ: قاؿ ذلؾ كعمى جميؿ، فعؿ بذلؾ يتحٌرل أف كذلؾ محمكد: ضرباف: مكرف المكر إ"

ينىنمنخنحنجن  أف كىك مذمكـ: ، كمكر54 عمراف: آؿ َّجه
ذٍ  :، كقاؿ 43فاطر: ًبأىٍىًموً  ًإالَّ  السَّيٍّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىال: تعالى قاؿ قبيح، فعؿ بو يتحٌرل  كىاً 
ك  الًَّذيفى  ًبؾى  يىٍمكيري  كا: األمريف في ، كقاؿ30األنفاؿ: اكىفىري مىكىري مىكىٍرنا مىٍكران  كى  مىٍكران  كى
  اهللفيك في حؽ  الشر، إيصاؿ في االحتياؿ عف عبارة كالمكر الذم ىك .(5)"50النمؿ:
  ، كمف أبرزىا:كجكىان  تأكيمو في كذكركا ،المتشابيات مف حقو في المكر لفظ فصار ،محاؿ
زىاءي تعالى:  كقكلو بالمكر، المكر جزاء سمى تعالى أنو: األكؿ  ًمٍثميوى  سىيٍّئىةه  سىيٍّئىةو  كىجى

اًدعيكفى  اٍلمينىاًفًقيفى  ًإفَّ ، كقكلو تعالى: 40الشكرل: اًدعيييـٍ  كىىيكى  المَّوى  ييخى  .142النساء: خى
 .بذلؾ فسمي بالمكر شبيية كانت معيـ اهلل معاممة أفالثاني: 

                                                           

 (.13/135)مفاتيح الغيب الرازم،  -1
 .(13/136)  الغيب مفاتيح، زمالرا -2
 (.1/346) تفسير المنارمحمد رشيد رضا،  -3
 .160 -133قرآنية، ص  دراسة المكرانظر  -4
 .772ص المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني،  -5
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 اختص ثـ ،الكامؿ المحكـ التدبير عف عبارة ألنو المتشابيات، مف ليس المفظ ىذا أف: الثالث
 .(1)الغير إلى الشر إيصاؿ في بالتدبير العرؼ في

عبر بالمكر عمى طريؽ المشاكمة، أم أنيـ مكركا فأبطؿ اهلل مكرىـ،  ف اهلل كقيؿ: إ
كاقاؿ تعالى:  مىكىري مىكىٍرنىا مىٍكرنا كى كفى  الى  كىىيـٍ  مىٍكرنا كى ، لكف كرد في سكرة األعراؼ 50النمؿ: يىٍشعيري

 يىٍأمىفي  فىبلى  المَّوً  مىٍكرى  ًمنيكاأىفىأى مف غير مقابمة بمكر الناس، قاؿ تعالى:  إضافة المكر إلى اهلل 
كفى  اٍلقىٍكـي  ًإالَّ  المَّوً  مىٍكرى  اًسري ، نقكؿ: لما كاف المكر في األصؿ ىك: التدبير 99األعرؼ: اٍلخى

الخفي المفض بالممككر بو إلى ما ال يحتسب، كلما كاف الغالب أف يككف ذلؾ في السكء، غمب 
ي حؽ اهلل عز كجؿ فإنو مكر حسف، كىك خير استعماؿ المكر في التدبير السيء، أما ف

 .(2)الشناعة أك بالقبح الكصؼ عف منزىة تعالى أفعالو كانت محض، كلذلؾ
 كما هلل تثبت فعمية صفة كىذه صفة المكر، لنفسو اهلل قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: أثبت

 أسمائو مف: قاؿيي  فبل اسـ، الفعمية الصفة ىذه مف لو يشتؽ أف يجكز كال كعظمتو، بجبللو يميؽ
 نفسو اهلل فكصؼ الماكريف، خير سبحانو أنو مف كرد عندما نقؼ بؿ يرد، لـ ذلؾ ألف ؛الماكر

 .(3)لو عقكبة يستحقو لمف كالكيد المكر إيصاؿ بالمكر عمى كجو الجزاء كالمقابمة، كقيؿ: كىك
 كمما: اسعب ابف كقاؿ. يعممكف ال حيث مف لمعباد اهلل استدراجو مكر": (4)قاؿ الفراء

 .(5)""نعمة ليـ جددنا خطيئة أحدثكا
 قد التبييت يحاكؿ الذم ألف كخبرة، حنكة إلى يحتاج كالتبييتمف أسس المكر التبييت، "

 فإف التبييت، إلى يحتاج المكر داـ كما كالتخميف، بالحدس التبييت خبايا يمتقط مف قبالتو يجد
 قد يمكر كالذم. يكاجو كلكف يكيد كال كريم ال القكم ألف ؛الضعؼ في البشر عمى عبلمة ذلؾ
 الماكر يخفى لذلؾ كثيران، بو ينكؿ كقد ،عقبلن  كأرجح حيمة منو أقكل خصمو أف اعتباره في يضع

                                                           

  (.8/236) مفاتيح الغيبانظر الرازم،  -1
 (.3/257) التحرير كالتنكير (. ابف عاشكر،3/260) تفسير المنارمحمد رشيد رضا، انظر  -2

شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في  .انظر القحطاني، د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني -3
 .24-23ص .)د. ت(. )د. ط(. مؤسسة الجريسي، مطبعة سفيرالرياض: ضكء الكتاب كالس نَّة، 

ة، صاحب التصانيؼ، الفراء أمير المؤمنيف في النحك، الفراء: ىك أبك زكريا يحيى بف زياد األسدم، العبلم -4
 (.10/118مات سنة سبع كمائتيف. انظر سير أعمـ النببلء )

 (.4/99القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) -5
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 مكران  بالكافريف يمكر تعالى ىك كحكمة، عدؿ، كمو فيك اهلل، مكر أما". (1)"تبييتو أك مكره أمر
 .(2)"اإلنعاـ ييظف حيث مف ابالعق بو يكصؿ ،خفيان  تدبيران  كيدبر ،حقيقيان 

 لمعاقبة متضمنان  يجده تدبره لمف النفع؛ عظيـ جدان  كاسع إف باب المكر اإلليي  باب" 
 كقد. كآخرة دنيا كقدران، شرعان  مقصكده عميو يعكس بأف طاعتو، عف خرج مف سبحانو الرب

 عميو، ايحتيؿ اٍحتاؿ كمف ميكر بو، بالباطؿ مىكر مف بأف عباده، في سبحانو الككنية سنتو اطردت
ادع كمف اًدعيكفى  المينىاًفقيفى  ًإفٌ  :تعالى اهلل قاؿ. خيدع غيره خى اًدعيييـٍ  كىىيكى  اهللى  ييخى : النساء خى
 كىك إال كران  ما تجد ، فبل43: فاطر ًبأىٍىًمو ًإال السَّيٍّئي  المىٍكري  يىًحيؽي  كىال تعالى: ، كقاؿ142
 .(3)عميو" محتاؿ كىك إال محتاالن  كال مخدكع، كىك إال مخادعان  كال بو، ممككر

 إف المتتبع آليات المكر اإلليي في القرآف الكريـ يجدىا عمى النحك التالي: 
، إذ أف اهلل المكر اإلليي حيمةأنكاع إف االستدراج كاإلمياؿ مف أكثر  الستدراج واإلمالء: -1
 يـ، فبل يتكقعكف عقكبة، فيظنكف أف يعطي الماكريف مف النعـ ما يشغميـ كيمي بحكمتو كعدلو

قاؿ ما فيو مف النعيـ مف كرامتيـ عمى اهلل؛ حتى إذا  جاء الكقت المحدد أخذىـ اهلل بغتة، 
ييـٍ  ًبآيىاًتنىا كىذَّبيكا كىالًَّذيفى تعالى:  ٍيثي  ًمفٍ  سىنىٍستىٍدًرجي ًتيفه  كىٍيًدم ًإفَّ  لىييـٍ  كىأيٍمًمي يىٍعمىميكفى  الى  حى  مى

إف مكرم شديد فإني أيطيؿ أعمارىـ "في ىذه اآلية: (4)قاؿ الكاحدم، 183-182األعراؼ:
قاؿ  .(5)"ليتمادكا في المعاصي حتى إذا جاء األجؿ قتمتيـ في ليمة كاحدة بعد أف أميمتيـ طكيبلن 

 األمر : "ليس(6)، قاؿ السمعاني55المؤمنكف: َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱٱتعالى:

                                                           

 (.3/1495الشعراكم، تفسير الشعراكم ) -1
عداد: عبد الرحمف بف إ .تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمية( .البراؾ، عبد الرحمف بف ناصر -2

 .92ص .ـ2011-ىػ1432دار التدمرية،  .3. طصالح السديس
الجكزية، ابف القيـ. إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف. تحقيؽ: محمد حامد الفقي. الرياض: مكتبة  -3

 (.1/360المعارؼ. )د. ط(، )د. ت(. )
ماـ الكاحدم: ىك أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد، إلماـ، العبلم -4 ة، األستاذ، صاحب )التفسير( ، كا 

 (.18/339عمماء التأكيؿ. انظر سير أعبلـ النببلء )

 .423الكاحدم، التفسير الكجيز، ص -5
السمعاني: ىك منصكر بف محمد بف عبد الجبار، اإلماـ، العبلمة، مفتي خراساف، شيخ الشافعية، ىك كحيد  -6

بيت العمـ كالزىد، ككاف بحران في الكعظ، حافظان، تعصب عصره في كقتو فضبل كطريقة، كزىدا ككرعا، مف 
 ألىؿ الحديث كالسنة كالجماعة، ككاف شككا في أعيف المخالفيف، كحجة ألىؿ السنة. انظر سير أعبلـ النببلء

(19/114-116.) 
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 قكلو معنى فيك بيـ، كمكر ليـ، استدراج ىك بؿ ليـ، خير يفكالبن الماؿ أف يظنكف ما عمى
كفى  الى  بىؿٍ  :تعالى  ."(1)يىٍشعيري

كاقاؿ تعالى:  رفع عيسى عميو السالم: -2 مىكىري مىكىرى  كى ٍيري  كىالمَّوي  المَّوي  كى اًكًريفى  خى  المَّوي  قىاؿى  ًإذٍ   اٍلمى
فٍّيؾى  ًإنٍّي يىا ًعيسىى ميطىيٍّريؾى  ًإلىيَّ  كىرىاًفعيؾى  ميتىكى كا الًَّذيفى  ًمفى  كى اًعؿي  كىفىري  الًَّذيفى  فىٍكؽى  اتَّبىعيكؾى  الًَّذيفى  كىجى

كا ـٍ  ًإلىيَّ  ثيَـّ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً  ًإلىى كىفىري ـي  مىٍرًجعيكي  ،55-54آؿ عمراف: تىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كيٍنتيـٍ  ًفيمىا بىٍينىكيـٍ  فىأىٍحكي
كحده مف أنجاه اهلل مف مكر  ـ، كليس عيسى عميو السبلـإف اهلل ناصر رسمو، كميدبر أمكرى

مف القتؿ، كنجى مكسى مف فرعكف، كأخرج محمد عميو الصبلة و، بؿ إف اهلل نجى صالحان أعدائ
جرت سنتو في عباده أنو ينصر المؤمنيف، كيدبر  كالسبلـ مف بيف أظير المشركيف، فاهلل 

رة. لكف نجاة عيسى عميو السبلـ تختمؼ عف أمكرىـ، كيمكر بأعدائيـ، كيأخذىـ عمى حيف غ
فإف المؤل مف برفع عيسى، بؿ قابؿ مكرىـ بمكر أشد،  غيره مف المرسميف، فمـ يكتؼ اهلل 

رادتو بالسكء كالصمب، فكشكا بو إلى ممؾ  إسرائيؿ بني ىمكا أف يفتككا بعيسى عميو السبلـ، كا 
يحرض الناس عمى الممؾ، كيصدىـ عف  ف ىناؾ رجبلن لزماف، ككاف كافران، فقالكا لو: إذلؾ ا

م رمكه بو، فأكغركا ذطاعتو، كيفرؽ بيف المرء كزكجو كابنو، إلى غير ذلؾ مف الكذب كالبيتاف ال
صدر الممؾ حتى بعث في طمبو، فمما أحاطكا بمنزلو كظنكا أنيـ قد ظفركا بو، نجاه اهلل مف 

 شبيو عمى رجؿ منيـ كاف عنده؛ بينيـ، كرفعو مف ركزنة ذلؾ البيت إلى السماء، كألقى اهلل
قاؿ الرازم: . ك (2)بيـ اهلل مكر مف ىذا ككاف. الشكؾ رأسو عمى فأخذكه كأىانكه كصمبكه، ككضعكا

 : الكجوكجكه ففيو بيـ، تعالى اهلل مكر كأما بقتمو، ىمكا أنيـ فيك السبلـ، عميو بعيسى مكرىـ أما
 إيصاؿ مف مكنيـ السماء، كما إلى السبلـ وعمي عيسى رفع أنو ىك بيـ تعالى اهلل مكر: األكؿ
  .إليو الشر
 كدؿ منيـ، رجؿ فنافؽ بيت في مجتمعيف ككانكا عشر، اثني كانكا الحكارييف أف: الثاني الكجو
 كقتمكه فييـ، كاف الذم المنافؽ ذلؾ فأخذكا عيسى، كرفع عميو شبيو اهلل فألقى عميو، الييكد
 .بيـ اهلل مكر ىك ذلؾ فكاف ـ،السبل عميو عيسى أنو ظف عمى كصمبكه
بطاؿ أمره، إخفاء في مكركا الثالث: أنيـ الكجو  كأظير دينو أعمى حيث بيـ اهلل كمكر ،دينو كا 
قىٍكًلًيـٍ ، قاؿ تعالى: (3)أعمـ كاهلل الييكد كىـ ،أعداءه كالدناءة بالذؿ كقير، شريعتو  قىتىٍمنىا ًإنَّا كى
ـى  اٍبفى  ًعيسىى اٍلمىًسيحى  ٍريى مىا المَّوً  كؿى رىسي  مى ا قىتىميكهي  كى مى مىبيكهي  كى لىًكفٍ  صى فَّ  لىييـٍ  شيبٍّوى  كى  ًفيوً  اٍختىمىفيكا الًَّذيفى  كىاً 

                                                           

 (.3/479تفسير القرآف ) ،السمعاني -1
 (. 2/46)القرآف العظيـ تفسير كثير،  ابفانظر  -2
 (. 8/236) مفاتيح الغيبرازم، انظر ال -3
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ا ًمٍنوي  شىؾٍّ  لىًفي مىا الظَّفٍّ  اتٍّبىاعى  ًإالَّ  ًعٍمـو  ًمفٍ  ًبوً  لىييـٍ  مى فىعىوي  بىؿٍ  يىًقيننا قىتىميكهي  كى كىافى  ًإلىٍيوً  المَّوي  رى  اعىًزيزن  المَّوي  كى
ًكيمنا  .158-157النساء: حى

 لك أف يككف ال كما يككف كما كاف ما يعمـ إف اهلل ": كر الماكرينعمم اهلل المسبق بم -3
 أف قبؿ العباد أعماؿ ككتب، الخبلئؽ مقادير قدر قد سبحانو كىك، يككف كاف كيؼ كاف

 بكتابتيا المبلئكة ريأم إنو ثـ، السمؼ كآثار كالسنة الكتاب صريح في ذلؾ ثبت كما، يعممكىا
 بينيما يككف فبل، عنو المتأخرة كالكتابة الكجكد عمى المتقدمة الكتابة بيف فيقابؿ، يعممكنيا ما بعد

 جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱقاؿ تعالى:  ،(1)تفاكت"
، فاهلل جؿ جبللو يعمـ ما تخفي قمكب الماكريف مف 41الرعد:  َّ حم جم  هل مل خلحل

ليو، كبيده جميعنا، المكر أسبابي  فممو"أف يحمي عباده مف مكرىـ،  شر كسكء، كىك قادر   ال كا 
 مف إال بمكرىـ الماكركف يضرَّ  فمـ: يقكؿ بو، ضرَّه أراد مف إال أحدنا منيـ مىكىر مف مكري  يضر  
نما ذلؾ، يضرَّه أف اهلل شاء كا كا   حتى أنفسيـ عمى بذلؾ ربَّيـ أسخطكا ألنيـ ؛أنفسيـ بو ضر 

 .(2)"ريسيمىو نجَّىك  أىمكيـ،
ف، الكارىيف لمحؽ، إف اهلل عز كجؿ قد تكعد الماكري اإلىالك بطريق غير مسبوق: -4

 يه ُّٱٱسكا بأمف مف مكر اهلل، قاؿ تعالى:يو بأنيـ لالمعاديف لرسؿ اهلل كأكليائالمكذبيف بو، 
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ * ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي
  َّ *مت زت رت يب ىب  نب مب زبرب يئ ىئ * مئ زئ

أىؿ القرل الكافرة أف يأتييـ عذابنا كنكالنا ليبلن "ىؿ أمف  :يقكؿ اهلل تعالى، 99-97:األعراؼ 
 ،كبأسو ،كىـ نائمكف، أك أمنكا أف يأتييـ عذابنا في حاؿ شغميـ كغفمتيـ، أفأمنكا مكر اهلل

، فبل يأمف مكر اهلل إال (3)"كغفمتيـ سيكىـ حاؿ في إياىـ كأخذه ،كقدرتو عمييـ ،كنقمتو
 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱكقاؿ تعالى: ف الكافركف بنعـ اهلل عمييـ، الخاسرك 

  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ، كقاؿ أيضان: 26النحؿ: 
لذلؾ كرد عف الحسف البصرم رحمو اهلل قكلو:  .45النحؿ:  َّ رت يب ىب نب مب زب

                                                           

 (.12/127) مجمكع الفتاكلابف تيمية،  -1
 (.16/499الطبرم، جامع البياف ) -2
 (.3/451، تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير -3
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 عفك  ،(1)آمف" كىك بالمعاصي يعمؿ كالفاجر خائؼ، كجؿ مشفؽ كىك بالطاعات يعمؿ المؤمف"
ركح  مف كاليأس اهلل، رحمة مف كالقنكط باهلل، اإلشراؾ: الكبائر أكبر: "قاؿ أنوسفياف بف عيينو 

 .(2)"اهلل مكػر مف كاألمف ، اهلل
ٍيدى  ًبالمَّوً  كىأىٍقسىميكاقاؿ تعالى: المكر السيء ل يحيق إل بأىمو:  -5 اًنًيـٍ  جى اءى  لىًئفٍ  أىٍيمى  نىًذيره  ىيـٍ جى

ـً  ًإٍحدىل ًمفٍ  أىٍىدىل لىيىكيكنيفَّ  اءىىيـٍ  فىمىمَّا اأٍليمى مىٍكرى  اأٍلىٍرضً  ًفي اٍسًتٍكبىارنا نيفيكرنا ًإالَّ  زىادىىيـٍ  مىا نىًذيره  جى  كى
كفى  فىيىؿٍ  ًبأىٍىًموً  ًإالَّ  السَّيٍّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى  السَّيٍّئً   تىٍبًديبلن  المَّوً  ًلسينَّتً  تىًجدى  فىمىفٍ  ًليفى اأٍلىكَّ  سينَّتى  ًإالَّ  يىٍنظيري
لىفٍ   باهلل أقسمكا أنيـ كالعرب قريش عف تعالى يخبر، 43-42فاطر: تىٍحًكيبلن  المَّوً  ًلسينَّتً  تىًجدى  كى
 إلييـ أرسؿ الذيف األمـ جميع مفأف يككنكا أىدل  إلييـ الرسكؿ إرساؿ قبؿ أيمانيـ، جيد

 كفران  إال كجاءىـ بالقرآف الكريـ مف عند اهلل ما ازدادكا هلل محمد الرسؿ، فمما جاءىـ رسكؿ ا
 اهلل، سبيؿ عف إياىـ صدىـ في بالناس كمكركا، اهلل آيات اتباع عف استكبركاك  كفرىـ، إلى

غيرىـ، فيؿ ينتظركف  دكف أنفسيـ عمى فما كاف مكرىـ إال كباالن كمنعيـ في الدخكؿ في اإليماف 
 جارية ىي بؿ تبدؿ، كال تغير ال، فإف سنة اهلل أمره كمخالفتيـ رسمو كذيبيـت عمى ليـ اهلل عقكبة
 .(3)، بأف المكر ال يحيط إال بأىمومكذب كؿ في كذلؾ

 اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى : القاعدة ليذه الناس كاقع مف كعممية تطبيقية أمثمةن  القيـ ابف ذكر
 "فالمحتاؿ :الشرعية، فقاؿ األحكاـ عمى لمتحايميفا عف حديثو سياؽ في ًبأىٍىًمو ًإالَّ  السَّيٍّئي 
 كر ماتبالم عاش مف أنو عيانان  الناس شاىد كقدران، كقد شرعان  قصده بنقيض معامؿ بالباطؿ

 الجداد كقت المساكيف نصيب إسقاط عمى احتاؿ مف كتعالى سبحانو اهلل عاقب بالفقر، كليذا
 كعاقب ،كخنازير قردة مسخيـ بأف المحـر يدالص عمى احتاؿ مف كعاقب ،كميا الثمرة بحرمانيـ

ؽي : تعالى قاؿ كما. مالو يمحؽ بأف بالربا الناس أمكاؿ أكؿ عمى احتاؿ مف بىا اهللي  يىٍمحى ييٍربى الرٍّ  كى
دىقىاًت   اهلل أف: ىذا كأصؿ .بمغ ما بمغ كلك المرابي ماؿ يمحؽ أف بد فبل، 276: البقرة الصَّ
 إف" إلى أف قاؿ:، (4)..." الجرائـ بتمؾ لو قصدكا ما بضد ائـالجر  أصحاب عقكبات جعؿ سبحانو

ادع كمف عميو، ايحتيؿ اٍحتاؿ كمف بو، ميكر بالباطؿ كرمى  مف دع" غيره خى  .(5)خي
ذىاقاؿ تعالى:  تأجيل العذاب إلى يوم القيامة: -6 رَّاءى  بىٍعدً  ًمفٍ  رىٍحمىةن  النَّاسى  أىذىٍقنىا كىاً   مىسٍَّتييـٍ  ضى
مىنىا ًإفَّ  مىٍكرنا أىٍسرىعي  المَّوي  قيؿً  آيىاًتنىا ًفي مىٍكره  ـٍ لىيي  ًإذىا كفى  مىا يىٍكتيبيكفى  ريسي  قابمكا ، "لما21يكنس: تىٍمكيري

                                                           

 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. -1
 (. 7/298األصفياء ) كطبقات األكلياء ابف الجكزم، حمية -2
 (.26/246) مفاتيح الغيب (. الرازم،6/560رآف العظيـ )، تفسير القانظر ابف كثير -3
 (.1/358) إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطافابف القيـ الجكزية،  -4
 .(1/360، )لسابؽاالمرجع  -5
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مىنا ًإفَّ  ،القيامة يكـ إلى إمياليـ كىك منو أشد بمكر مكرىـ قابؿ بالمكر، اهلل نعمة  ما يىٍكتيبيكفى  ريسي
كفى   يـك إلى السيئة القبيحة األعماؿ عمييـ كيحفظكف يكتبكف كاتبيفال الكراـ الحفظة يعني تىٍمكيري
قىاؿى ، كقاؿ تعالى: (1)مكرىـ" عمى كيجزكف بيا يفتضحكا حتى القيامة  ًلمًَّذيفى  اٍستيٍضًعفيكا الًَّذيفى  كى

كا كنىنىا ًإذٍ  كىالنَّيىارً  المٍَّيؿً  مىٍكري  بىؿٍ  اٍستىٍكبىري كا أىٍندىادنا لىوي  نىٍجعىؿى كى  ًبالمَّوً  نىٍكفيرى  أىفٍ  تىٍأميري  رىأىكيا لىمَّا النَّدىامىةى  كىأىسىر 
عىٍمنىا اٍلعىذىابى  ؿى  كىجى كا الًَّذيفى  أىٍعنىاؽً  ًفي اأٍلىٍغبلى ٍكفى  ىىؿٍ  كىفىري ا ًإالَّ  ييٍجزى يخبر ، 33سبأ: يىٍعمىميكفى  كىانيكا مى
عمى بعض ، يرد  بعضيـ القيامة محبكسيف في اآلخرة يكـ الظالميف أف سيدنا محمد  اهلل 

لكال أنتـ لكنا مؤمنيف يـ لقكـ لقادتيـ كأسيادىـ كرؤسائف سفمة اتباع المستضعفك القكؿ، فيقكؿ األ
مصدقيف، فيرد عمييـ كبارىـ كسادتيـ أنحف منعناكـ مف اإليماف بعد أف جاءكـ رسكؿ مف عند 

ار كاحتيالكـ بالدعكة إلى الشرؾ، بؿ مكركـ بنا بالميؿ كالنيعمييـ:  بؿ أنتـ مشرككف، فيردكف اهلل،
فأظيركا الندامة كالحسرة لما رأكا العذاب كاألغبلؿ في حدانية اهلل، كنجعؿ لو أندادان، كأف نجحد بك 

 .(2)أعناؽ القادة كالسفمة عمى السكاء جزاء بما اقترفتو أيدييـ مف عمؿ في الدنيا
 ه الصفةذاهلل عز كجؿ بية هلل عز كجؿ، كال يكصؼ يإف صفة المكر مف الصفات الفعم 

 ظمـ نكع االبتداء باب مف الصفات ىذه ابتداء، كال تثبت إال عمى كجو المقابمة كالجزاء، ألف
نما النقص، عف منزه تعالى كاهلل كنقص،  الجزاء باب مف أم؛ مقتضياتيا كركد عند يفعميا كا 
 فإنيا كلذلؾ كالييمنة، السمطاف،ك  كالقير، كالقدرة، العمـ، كماؿ عمى دليؿ كألنيا بالمثؿ، كالمقابمة

: قاعدة تحت تدخؿ كىي بالمثؿ، كالجزاء الكعيد مقاـ في إال تعالى هلل مضافة األدلة في تكجد ال
 حاؿ عنو كتنفى ،كماليا حاؿ هلل تثبت باعتبار، كنقص باعتبار، كماؿ ىي التي الصفات
نما تذكر ىذه الصفة في مقاـ المدح، مثؿ قكلو تعالى:  ،نقصو كفى كا  يىٍمكيري يىٍمكيري  كى  كىالمَّوي  المَّوي  كى
ٍيري  اًكًريفى  خى كا، كقكلو تعالى: 30األنفاؿ: اٍلمى مىكىري مىكىٍرنىا مىٍكرنا كى كفى  الى  كىىيـٍ  مىٍكرنا كى  يىٍشعيري

كنؤمف  كعظمتو، بجبللو يميؽ كيدان  تعالى هلل أف نؤمف: فنقكؿ بذلؾ الدليؿ ثبت كحيث، 50النمؿ:
مف المخمكقيف، فميس كمثمو  أحد مكر اهلل مكر كمثؿ فميس المخمكقيف، صفات تماثؿ ال أنيا

 .(3)شيء كىك السميع البصير

 :نماذج لسنة اهلل في أخذ الماكرينسادسًا: 

                                                           

 (.2/435) لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿالخازف،  -1

 (.3/92بحر العمـك ) ،انظر السمرقندم -2
 فكاز بف سعد: بو كاعتنى أحاديثو العقيدة الكاسطية،. خرج محمد. شرح بف لحصا بف انظر العثيميف، محمد -3

 (.332-1/331ـ. )2000 -ق1421الجكزم،  ابف السعكدية: دار العربية . المممكة6الصميؿ. ط
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مف يتأمؿ التاريخ كيقرأ سطكره يكاد يجـز أنو ال تكجد أمة مف االمـ اتصفت بالمكر  
ذك طبيعة كحشية ىمجية، ال يبارييـ فييا أحد،  كاالحتياؿ كالخديعة كما اتصؼ بو الييكد، فيـ

منبكذة مف الناس، ال يكاد يحصمكف عمى شيء مف القكة كالنفكذ كالماؿ إال أمة ممقكتة ممعكنة، 
كانقضكا عمى غيرىـ انقضاض المفترس عمى الفريسة، ليس ليـ عيد أك ميثاؽ، قتمة األنبياء 

خصص ىذا المطمب لمحديث عف مكر الييكد كالمرسميف، أعداء اإلسبلـ كالمسمميف، لذلؾ سأ
 بيف الماضي كالحاضر.

 األمـ عمى اهلل عز كجؿ كما تجرأ لـ تتجرأ أمة مفالييود وأقواليم في الذات اإلليية:  -1
ٍَُّّّٱٱ مغضكب عمييـ فقاؿ سبحانو كتعالى: بأنيـ الييكد، فمقد كصفيـ اهلل 

ُّ ـ إال لتصرفاتيـ كأقكاليـ، فمف أقكاليـ ، كما غضب اهلل جؿ جبللو عميي[7الفاتحة:] َّ
أنو نزؿ إلى الدنيا عمى ىيئة إنساف كتصارع مع  التي كتبكىا في تكراتيـ المحرفة عف اهلل 

ساعات انتصر فييا يعقكب عمى اهلل، كطرحو أرضان،  10يعقكب عميو السبلـ في معركة دامت 
قىالىتً كقاؿ تعالى عنيـ: ، (1)بدؿ يعقكب إسرائيؿفكافأه اهلل بأف أطمؽ عميو اسـ   المَّوً  يىدي  اٍليىييكدي  كى

ٍغميكلىةه  مَّتٍ  مى ليًعنيكا أىٍيًديًيـٍ  غي  العطاء عف ، قالكا أف يد اهلل بخيمة، مقبكضةه [64المائدة:] قىاليكا ًبمىا كى
سباغ  ييـعم يسمٍّط كاف ما  بمحمَّد بكفرىـ عنيـ تعالى اهلل كؼَّ  حيف ىذا قالكا عمينا، النٍّعـ كا 

نىٍحفي  فىًقيره  المَّوى  ًإفَّ ، كقالكا (2)كالنٍّعمة الًخصب مف ، نزلت ىذه اآلية [181آؿ عمراف:] أىٍغًنيىاءي  كى
سىنان  قىٍرضان  اهلل ييٍقًرضي  الذم ذىا مَّفعندما نزؿ قكؿ اهلل تعالى:  اًعفىوي  حى  كىًثيرىةن  أىٍضعىافان  لىوي  فىييضى

 قالكا الذيف قىٍكؿى  اهلل سىًمعى  لَّقىدٍ  اهلل فأنزؿ القرض؟ عباده سأؿف ربؾ، افتقر محمد يا: الييكد قالت
نىٍحفي  فىًقيره  اهلل ًإفَّ  أىٍغًنيىاءي  كى

، كقالكا في تكراتيـ  المزيفة المحرفة أف اهلل لما خمؽ السمكات (3)
لىقىدٍ مفندان مزاعميـ  ، فرد عمييـ (4)كاألرض تعب فاستراح مىٍقنىا كى مىا كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى  كى

ا أىيَّاـو  ًستَّةً  ًفي بىٍينىييمىا مى قىالىتً ، كنسبكا إلى اهلل الكلد 38ؽ: ليغيكبو  ًمفٍ  مىسَّنىا كى ٍيره  اٍليىييكدي  كى  اٍبفي  عيزى
ذٍ ، كعبدكا العجؿ مف دكف اهلل قاؿ تعالى: [30التكبة:] المَّوً  ٍدنىا كىاً   ثيَـّ  لىٍيمىةن  أىٍربىًعيفى  ميكسىى كىاعى

ٍذتيـي  ذيكا ثيَـّ : أيضان  ، كقاؿ[51البقرة:] ظىاًلميكفى  كىأىٍنتيـٍ  بىٍعًدهً  ًمفٍ  اٍلًعٍجؿى  اتَّخى  مىا بىٍعدً  ًمفٍ  اٍلًعٍجؿى  اتَّخى
اءىٍتييـي  ، كأنيـ كانكا يمككف ألسنتيـ بالكتاب لييحسب أنو مف عند اهلل [153النساء:] اٍلبىيٍّنىاتي  جى

                                                           

. ـ2008-ق1429، ىميكبكليس: القاىرة.3ط. المقدس الكتاب .29-24: 32انظر سفر التككيف، اصحاح  -1
 .39ص ،2ص
 .327صالتفسير الكجيز، حدم، الكا -2
 (.3/1907) تفسير الشعراكمالشعراكم،  -3
 .84ص، 31:17، كسفر الخركج، اصحاح: 2:2انظر سفر التككيف، اصحاح  -4
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 َّف مىا اٍلًكتىابً  ًمفى  ًلتىٍحسىبيكهي  ًباٍلًكتىابً  أىٍلًسنىتىييـٍ  يىٍمكيكفى  لىفىًريقان  ًمٍنييـٍ  كىاً  يىقيكليكفى  اٍلًكتىابً  ًمفى  ىيكى  كى  ىيكى  كى
ا المَّوً  ًعٍندً  ًمفٍ  مى يىقيكليكفى  المَّوً  ًعٍندً  ًمفٍ  ىيكى  كى مىى كى ، كما [78آؿ عمراف:] يىٍعمىميكفى  كىىيـٍ  اٍلكىًذبى  المَّوً  عى

رٍّفيكفى  ىىاديكا الًَّذيفى  ًمفى اهلل أنيـ حرفكا كبلـ  ـى  ييحى يىقيكليكفى  مىكىاًضًعوً  عىفٍ  اٍلكىًم ٍينىا سىًمٍعنىا كى  كىاٍسمىعٍ  كىعىصى
ٍيرى  طىٍعنان  ًبأىٍلًسنىًتًيـٍ  لىٌيان  كىرىاًعنىا ميٍسمىعو  غى  .46النساء: الدٍّيفً  ًفي كى

 اهلل منو تعاليميـ، أفجاء في تممكدىـ الكتاب الثاني المقدس عندىـ، كالذم يأخذكف 
 عمى الحاخامات يستشير اهلل إف"العكيصة، جاء في التممكد:  المسائؿ في الحاخامات يستشير
 كيمطـ يندـ اهلل أف ، كزعمكا(1)السماء" في حميا يمكف ال عكيصة مسألة تكجد عندما األرض

 يكـ، كؿ كيبكى يمطـ أنو حتى التعاسة، حالة في الييكد تركو عمى اهلل يتندـ"كيبكي، فقالكا: 
 المياه، كتضرب أقصاه، إلى العالـ بدء مف دكييما فيسمع البحر، في دمعتاف عينيو مف فتسقط

 ليس سبحانو أخطأ، اهلل أف كزعمكا ،(2)"الزالزؿ فتحصؿ األحياف، أغمب في األرض كترتجؼ
 تصريحو في خطئوب اهلل اعترؼ كقد" البصير فقالكا عمييـ لعنة مف اهلل: السميع كىك شيء كمثمو

 ألني لي تبان : قائبلن  كاألسد يزأر الميؿ أجزاء ثبلثة كيمضى يبكي، فصار الييكؿ، بتخريب
حراؽ بيتي بخراب صرحت  ينقض أف لو يمكف ال اهلل أف ، كزعمكا(3)"أكالدم كنيب الييكؿ كا 
، إلى غير (4)"بأمر اهلل حتى تغيرىا كال نقضيا يمكف ال الحاخامات تعاليـ إف" الحاخامات: تعاليـ

ذلؾ مف األقكاؿ كاألفعاؿ التي تدؿ عمى فساد عقائدىـ، كخبث نكاياىـ، كمدل حقدىـ عمى تكريـ 
مة اإلسبلـ كالمسمميف، كمكرىـ بمف حكليـ حتى يبرركا ألنفسيـ ما يفعمكنو بغيرىـ، فيـ أل اهلل

ـ لخدمتيـ، فيـ ال يركف أنفسيـ كؿ شيء ألف اهلل أكرميـ بذلؾ، كغيرىـ ال شيء ألف اهلل سخرى
 يقكلكف إال ما قالو الرب، كال يفعمكف إال ما أمرىـ بو الرب.

لقد بمغ المكر كاإلجراـ بالييكد أنو ما جاءىـ مف نبي أك مكر الييود بأنبياء اهلل ورسمو:   -2
 جف مغ جغ ُّٱرسكؿ يدعكىـ إلى اليدل كيأمرىـ بالمعركؼ إال قتمكه أك كذبكه، قاؿ تعالى: 

 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جكمق حق مف خف  حف

ًربىتٍ ، كقاؿ تعالى: 70المائدة: َّ  خم حم ـي  كىضي مىٍيًي بىاءيكا كىاٍلمىٍسكىنىةي  الذٍّلَّةي  عى  المَّوً  ًمفى  ًبغىضىبو  كى
كفى  كىانيكا ًبأىنَّييـٍ  ذىًلؾى  يىٍقتيميكفى  المَّوً  ًبآيىاتً  يىٍكفيري ؽٍّ  ًبغىٍيرً  النًَّبيٍّيفى  كى ا ذىًلؾى  اٍلحى ٍكا ًبمى كىانيكا عىصى  يىٍعتىديكفى  كى

                                                           

 .33ص .)د. ت( .)د. ط()د. ـ(. )د. ف(.  .الكنز المرصكد في قكاعد التممكد .مصطفى الزرقاء، -1
 .36ص، المرجع السابؽ -2
 الصفحة نفسيا.، المرجع نفسو -3
 .35ص المرجع نفسو، -4
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ا :، كقكلو [61البقرة:] كيٍفًرًىـٍ  ًميثىاقىييـٍ  نىٍقًضًيـٍ  فىًبمى ـي  المَّوً  ًبآيىاتً  كى قىٍتًمًي ؽٍّ  ًبغىٍيرً  اأٍلىٍنًبيىاءى  كى  حى
، فمف تأكؿ اآليات بأف فسر القتؿ بالضرب كاإليذاء فقد ألحد في آيات اهلل، دفاعان 155النساء:

 كخسر في الدنيا كاآلخرة. عف الييكد، فخاب

لقد جاءت كؿ الشرائع السماكية بتحريـ القتؿ بدكف كجو حؽ، كفرضت القصاص عمى  
مف يفعؿ ذلؾ، بما في ذلؾ التكراة فقد جاء في سفر التثنية، في الكصايا العشر التي ألقاىا الرب 

يقتؿ  فإنو ماتف انسانان  ضرب مف" الخركج سفر ، كفي(1)عمى مكسى عميو السبلـ: "ال تقتؿ"
 ال فكانكا عندىـ،  شيء أسيؿ كاف القتؿ فإ إذ الشريعة، بتمؾ يعممكا ، كلكف الييكد لـ(2)"قتبلن 

 السكؽ نبياء، فقد ذكر ابف القـ أف الييكد "قتمكا في يـك سبعيف نبيان، كأقامكااأل قتؿ عف يتكرعكف
الذيف قتميـ الييكد أك حاكلكا ، كمف أشير األنبياء (3)شيئان" يصنعكا لـ كأنيـ النيار آخر في

 قتميـ: 

 ريح أقبمت إذ مع فتاه يكشع، يمشي  السبلـ عميو مكسى بينمامحاولة قتل يوشع بن نون:  -أ
 الساعة تقكـ: كقاؿ مكسى عميو السبلـ  فالتـز الساعة؛ أنيا ظف يكشع إلييا نظر فمما سكداء،

 في القميص كترؾ القميص، تحت مف السبلـ عميو مكسى تؿفاسي  اهلل، نبي مكسى ممتـز كأنا
 ما كاهلل ال: اهلل، فقاؿ نبي قتمت: كقالكا إسرائيؿ بنك أخذتو بالقميص، يكشع جاء يكشع، فمما يدم
 .(4)كأرادكا قتمو إال أف اهلل برأه مف ذلؾ يصدقكه، فمـ مني، تؿاسي  كلكنو قتمتو
أف  مييـ السبلـ، يجب أف ننكهكأرميا كدانياؿ عإشعيا  قبؿ الحديث عفإشعيا عميو السالم:  -ب

إسرائيؿ  في التكراة كاإلنجيؿ، كقد قاؿ بنكىؤالء الثبلثة كغيرىـ مف أنبياء بني إسرائيؿ ذكركا 
بنبكتيـ، كلـ يأت القرآف أك السنة النبكية بتكذيب ذلؾ أك إثباتو، كلقد اتبع عمماء المسمميف قديمان 

 اإلسرائيميات ركاية حكـ العمماء قسـ كقد تي كصمتنا،كحديثان قاعدة جميمة في تممؾ اإلسرائيميات ال
 : أقساـ ثبلثة إلى

                                                           

 .214ص ،5:4سفر التثنية، اصحاح -1
 .89، ص19:21سفر الخركج، اصحاح  -2
 . السعكدية: 1. طالجكزية، ابف القيـ: ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل، تحقيؽ: محمد أحمد الحاج -3

 .251ص .ـ1996 -ق1416، دار الشامية -دار القمـ
 ، بتصرؼ.(1/371) البداية كالنيايةر، ابف كثي -4
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 اسـ كتعييف كذلؾ ، اهلل رسكؿ عف الصحيح بالنقؿ صحتو عمـ ما كىك: مقبكؿ :األول
 الشرع مف شاىد لو كاف ما . أك(1)إذ كرد فيو حديث صحيح عند البخارم السبلـ، عميو الخضر

 .(2)كغيرىا الكفؿ يؤيده، كقصة
 كالعبرة، لمعظة حكايتو تجكز القسـ كىذا كذبو، كال صحتو يعمـ لـ ما كىك: عنو مسككت :الثاني

دٍّقيكا : "الى ، قاؿ رسكؿ اهلل  اهلل رسكؿ ألمر امتثاالن  كذبو كال بصدقو نؤمف كال  أىٍىؿى  تيصى
، كىالى  الًكتىابً  ـٍ قيكليكا تيكىذٍّبيكىي نَّا: كى ا ًبالمَّوً  آمى مى ا ًإلىٍينىا أيٍنًزؿى  كى مى ـى  ًإلىى أيٍنًزؿى  كى ٍسمىاًعيؿى  ًإٍبرىاًىي اؽى  كىاً  ٍسحى  كىاً 
يىٍعقيكبى  مىا كىاأٍلىٍسبىاطً  كى مىا كىًعيسىى ميكسىى أيكًتيى  كى بًٍّيـٍ  ًمفٍ  النًَّبي كفى  أيكًتيى  كى دو  بىٍيفى  نيفىرٍّؽي  الى  رى  ًمٍنييـٍ  أىحى
نىٍحفي   .(3)"[136: البقرة] ميٍسًمميكفى  لىوي  كى

 ،تصديقو يصح لمعقؿ، كال مخالفتو أك شريعتنا، مع لتناقضو كذبو عمـ ما كىك: مرفكض ثالث:ال
ذا ركايتو، كال ،قبكلو كال  مقدمة في كثير ابف قاؿ .بيانو عميو كجب تفسيره في المفسر ركاه كا 

لىكٍ  عىنٍّي بىمٍّغيكا" حديثى  ذىكر أف تفسيره، بعد دٍّثيكا آيىةن، كى ، كىالى  رىاًئيؿى ًإسٍ  بىًني عىفٍ  كىحى رىجى مىفٍ  حى  كىذىبى  كى
مىيَّ  ٍقعىدىهي  فىٍميىتىبىكَّأٍ  ميتىعىمٍّدنا، عى  ال لبلستشياد، تيذكر اإلسرائيمية األحاديث ىذه ، "كلكف(4)"النَّار ًمفى  مى

. كعمى ىذا ما سأذكره مف قصص األنبياء يندرج تحت الحكـ الثاني، كاهلل أعمى (6()5)لبلعتضاد"
 كأعمـ.

 أحداثيـ، كاختمطت أمرىـ، مرج إسرائيؿ بني ممؾ حزقيا مات لما ثـ" :(7)إسحاؽ ابف قاؿ
 عف كأخبرىـ كذكرىـ، فكعظيـ، فييـ، فقاـ شعيا عميو السبلـ؛ إلى تعالى اهلل فأكحى شرىـ، ككثر

                                                           

 إلى العمـ فيكؿ أعمـ؟ الناس أم: سئؿ إذا لمعالـ يستحب ما ، كتاب العمـ، ابصحيح البخارم :البخارم -1
 .  122(: رقـ الحديث 1/35) اهلل،
 (: رقـ4/657)، باب،  اهلل رسكؿ عف كالكرع كالرقائؽ القيامة صفة ، أبكابالترمذم، سنف الترمذم -2

 . قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف.2496الحديث 
. 3/181 كغيرىا، الشيادة عف الشرؾ أىؿ يسأؿ ال ، كتاب الشيادات، بابصحيح البخارم :البخارم -3

   .  ،28/461األنصارم  نممة أبي حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند الشامييف، حديث
(: رقـ الحديث 4/170) إسرائيؿ، بني عف ذكر ما ب، كتاب أحاديث االنبياء، باصحيح البخارمالبخارم:  -4

: رقـ  ،1/10اهلل  رسكؿ عمى الكذب مف التحذير في مسمـ: صحيح مسمـ، مقدمة اإلماـ مسمـ، اب .3461
 .2الحديث 

 (.1/10)القرآف العظيـ تفسير ابف كثير،  -5
: دىميسو، بدر عبد الحميد. اإلسرائيميات كحكـ ركايتيا. مكقع صيد الفكائ -6

https://saaid.net/Doat/hamesabadr/185.htm 
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 كطمبكه عميو، عدكا مقالتو مف فرغ ككذبكه، فمما خالفكه إف كعقابو بأسو كأنذرىـ أىمو، ىك بما اهلل
 ثكبو بيدبة فأخذ الشيطاف، كأدركو فييا، فدخؿ لو، فانفمقت بشجرة فمر منيـ، فيرب قتمكه،لي

 .(1)معيا" كنشركه فنشركىا، الشجرة عمى فكضعكه بالمنشار جاؤكا ذلؾ؛ رأكا فمما فأبرزىا،
 حيف كذلؾ إسرائيؿ بني عميو السبلـ إلى أرميا بعث تعالى اهلل : "إفأرميا عميو السالم -ج

 في اهلل كقذؼ فييـ، بختنصر طمعف األنبياء، كقتمكا بالمعاصي، فعممكا فييـ، ألحداثا عظمت
 ميمؾ أني أرميا إلى اهلل فأكحى منيـ، بو ينتقـ أف اهلل أراد لما إلييـ، بالمسير نفسو كحدث قمبو
 عذابكال الكعيد مف فييا ما كسمعكا ربيـ رسالة أرميا بمغيـ ، فمما(2)منيـ" كمنتقـ إسرائيؿ، بني

 كقيدكه ، فأخذكه"الجنكف كاعتراؾ اهلل عمى الفرية كأعظمت كذبت: "كقالكا كاتيمكه ككذبكه عصكه
بساحتيـ؛  نزؿ حتى بجنكده يسير فأقبؿ بختنصر عمييـ اهلل بعث ذلؾ فعند كسجنكه، ثـ قتمكه،

 كسبى الثمث، منيـ فقتؿ الجباريف، كبطش الجاىمية، حكـ فييـ فجاس خبلؿ الديار، كحكـ
 بيت كىدـ بالخيؿ، كطئيـ ثـ كالعجائز، كالشيكخ -أصحاب العاىات  -الزمنى  كترؾ الثمث،

 الحصكف، كخرب المقاتمة كقتؿ حاسرات، األسكاؽ في النساء كأكقؼ الصبياف، كساؽ المقدس،
 .(3)التكراة كحرؽ المساجد، كىدـ

رميا، كقد سجف مع أرميا أل المعاصريف األنبياء مف السبلـ عميو كافدانيال عميو السالم:  -د
 فإ و الييكد بعد قتؿ أرميا، عندما ىبطكا مصر، كيقاؿو السبلـ في نفس السجف، كلقد قتمعمي

 الخطاب بف عمر الى رسمكافأ دانياؿ النبي جثة كجدكا االسكندرية مدينة فتح عند فالمسممي
 في دفنو فتـ مكانو؛ أحد يعرؼ أال عمى فيو، يدفنكه ك قبران، لو يحفركا اف فأمرىـ عنو اهلل رضي

 .(4)اإلسكندرية
 اثني في زكريا بف يحيى مريـ بف عيسى بعث: قاؿ عباس، ابف عفيحيى عميو السالم:  -ه

 ككاف: قاؿ ،األخ ابنة نكاح عنو نيكىـ فيما فكاف: قاؿ الناس، يعممكف الحكارييف مف عشر
 أميا ذلؾ بمغ فمما يقضييا، اجةح يكـ كؿ ليا ككانت يتزكجيا، أف يريد تعجبو، أخ ابنة لممكيـ
 زكريا، بف يحيى لي تذبح أف حاجتي: فقكلي حاجتؾ فسألؾ الممؾ، عمى دخمت إذا: ليا قالت
 غير سميني :فقاؿ زكريا، بف يحيى لي تذبح أف حاجتي: قالت حاجتيا، سأليا عميو دخمت فمما
 فندرت فذبحو، بطست كدعا يحيى، دعا عميو أبت فمما: قاؿ ىذا، إال أسألؾ ما: قالت ىذا،

                                                           

 .(2/40) البداية كالنياية (. ابف كثير،1/537الطبرم، تاريخ الطبرم ) -1
 (.2/42) البداية كالنيايةابف كثير،  -2

 (.46-2/45) البداية كالنياية(. ابف كثير، 1/589) تاريخ الطبرمالطبرم، انظر  -3
 (.2/49) البداية كالنيايةابف كثير، انظر  -4



 216   
 

 مف عجكز فجاءتو عمييـ، بختنصر اهلل بعث حتى تغمي تزؿ فمـ األرض عمى دمو مف قطرة
 حتى منيـ الدـ ذلؾ عمى يقتؿ أف قمبو في اهلل فألقى: قاؿ الدـ، ذلؾ عمى فدلتو إسرائيؿ، بني

 . (1)منيـ، فسكف ألفا سبعيف فقتؿ يسكف،
 ىاربان؛ فر بمقتمو؛ أبكه عميو السبلـ، كسمع سرائيؿ يحيىإ بنك قتؿ لمازكريا عميو السالم:  -و

: فنادتو بشجرة، زكريا فمر طمبو، في الممؾ فأرسؿ أشجار، فيو المقدس بيت عند بستانان  فدخؿ
 عدك فأتى. كسطيا في كبقي عميو، فانطبقت فدخؿ فيا، انشقت أتاىا فمما! اهلل نبي يا إلي ىمـ
 تريدكف؟ ما: ليـ فقاؿ أخبرىـ، إذا ليصدقكه الشجرة مف وفأخرج فأخذ طرؼ ردائو إبميس اهلل

: قاؿ! نصدقؾ ال: قالكا يا،يفدخؿ ف لو فانشقت الشجرة ىذه سحر إنو: فقاؿ. زكريا قالكا: نريد
 باثنتيف الشجرة كقطعكا الفؤكس فأخذكا ردائو، طرؼ فأراىـ بيا، تصدقكني عبلمة لي فإف

 بني مجالس إلى جاء إبميس أف قتمو في السبب إف: يؿفييا. كق زكريا فمات بالمنشار، كشقكىا
 فطمبكه عمييا، يدخؿ كاف الذم كىك غيره، أحبميا ما: ليـ كقاؿ بمريـ، زكريا فقذؼ إسرائيؿ
 .(2)تقدـ ما نحك الشجرة دخكلو مف كذكر فيرب،

كاقاؿ تعالى: محاولة قتل نبي اهلل عيسى عميو السالم:  -ز مىكىري مىكىرى  كى ٍيري  كىالمَّوي  المَّوي  كى  خى
اًكًريفى ًإذٍ  فٍّيؾى  ًإنٍّي ًعيسىى يىا المَّوي  قىاؿى  اٍلمى ميطىيٍّريؾى  ًإلىيَّ  كىرىاًفعيؾى  ميتىكى كا الًَّذيفى  ًمفى  كى اًعؿي  كىفىري الًَّذيفى  كىجى

كا الًَّذيفى  فىٍكؽى  اتَّبىعيكؾى  ـٍ  ًإلىيَّ  ثيَـّ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً  ًإلىى كىفىري ـي فىأىحٍ  مىٍرًجعيكي ا بىٍينىكيـٍ  كي آؿ  تختمفكف ًفيوً  كيٍنتيـٍ  ًفيمى
قىٍكًلًيـٍ ، كقاؿ أيضان: 55-54عمراف: ـى  بف عيسى المسيح قىتىٍمنىا ًإنَّا كى ٍريى ا المَّوً  رىسيكؿى  مى مى مىا قىتىميكهي  كى  كى
مىبيكهي  لىًكفٍ  صى فَّ  لىييـٍ  شيبٍّوى  كى ا ًمٍنوي  شىؾٍّ  لىًفي ًفيوً  اٍختىمىفيكا الًَّذيفى  كىاً  مىا الظَّفٍّ  اتٍّبىاعى  ًإالَّ  ًعٍمـو  ًمفٍ  ًبوً  لىييـٍ  مى  كى
فىعىوي  بىؿٍ  يىًقينان  قىتىميكهي  كىافى  ًإلىٍيوً  المَّوي  رى فٍ  عىًزيزان  المَّوي  كى ًكيمان كىاً  ٍكًتوً  قىٍبؿى  ًبوً  لىييٍؤًمنىفَّ  ًإالَّ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  حى  مى
يىٍكـى  مىٍيًيـٍ  يىكيكفي  اٍلًقيىامىةً  كى  مف ناس استقبمو عيسى عميو السبلـ إف: ،  "قيؿ158-157النساء: عى

 كقذفكا أمو، كقذفكه! الفاعمة ابف الفاعؿ الساحرة، ابف الساحر جاء قد: قالكا رأكه فمما الييكد،
 كخاؼ. فزع ذلؾ رأل فمما خنازير، كمسخيـ دعاءه اهلل فاستجاب عمييـ، ذلؾ؛ فدعا فسمع

 فغضبكا يبغضكـ، اهلل إف الييكد، معشر يا: فقاؿ فسألكه، عميو جتمعكافا قتمو، عمى الييكد جمعأك 
 في ركزنة فييا بيت إلى خكخة في فأدخمو جبرائيؿ إليو فبعث ليقتمكه، إليو كثاركا مقالتو، مف

 إليو يدخؿ أف أصحابو مف رجبلن  الييكد رأس فأمر الركزنة، تمؾ مف السماء إلى فرفعو سقفيا
 فقتمكه، عيسى، فظنكه إلييـ فخرج المسيح، شبح عميو اهلل كألقى ،أحدان  ير فمـ فدخؿ. فيقتمو

                                                           

 تصرؼ. ، ب(1/586) تاريخ الطبرمالطبرم،  -1
 (.2/412) البداية كالنياية (. ابف كثير،1/273) الكامؿ في التاريخابف األثير، انظر  -2
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 رجؿ فقاؿ مقتكؿ؟ كىك شبيي عميو يمقى أف يريد أيكـ: ألصحابو قاؿ عيسى إف: كقيؿ .كصمبكه
 .(1)"كصمب فقتؿ شبيو، عميو فألقي اهلل؛ ركح يا أنا: منيـ
 معرفة  المَّو رسكؿ يعرفكف ئف اهللإف الييكد عمييـ لعا: مكر الييود برسول اهلل محمد  -3

المعيف كما يعرفكف أبناءىـ، فكما أنو ال يشتبو عمييـ  بالكصؼ غيره كبيف بينو يميزكف جمية،
ميقًو كمكانو  وقً مٍ كخى  نعتوبكصفو ك  فيـ كذلؾ ال يشتبو عمييـ رسكؿ اهلل  ،ىـ كأبناء غيرىـاؤ نأب كخي

ا يىٍعًرفيكنىوي  اٍلًكتىابى  ـي آتىٍينىاىي  الًَّذيفى ، قاؿ تعالى: كقبمتو فَّ  أىٍبنىاءىىيـٍ  يىٍعًرفيكفى  كىمى  لىيىٍكتيميكفى  ًمٍنييـٍ  فىًريقنا كىاً 
ؽَّ   عف سبلـ بف المَّو عبد سأؿ أنو عنو المَّو رضى عمرعف ، [146البقرة:] يىٍعمىميكفى  كىىيـٍ  اٍلحى
 في األميف عمى السماء فم األميف نزؿ كأكثر، بابني مني بو أعمـ أنا: فقاؿ  المَّو رسكؿ
ني فعرفتو، بنعتو األرض ، كمع ذلؾ كفركا بو كبرسالتو، كاتيمكه (2)أمره مف كاف ما أدرم ال كا 

بالكذب كالجنكف كالسحر، كلـ يترككا فرصة سانحة ليتخمصكا منو إال كاستغمكىا، كما ىي عادتيـ 
 قبؿ مف  النبي الغتياؿ تالمحاك  ىنالؾ أف كالسير الحديث كتب لنا في قتؿ األنبياء، كتذكر

 ًباٍلغىٍدًر، النًَّضيرً  بىنيك : "أىٍجمىعىتٍ النضير بني قبؿ مف كاغتيالو قتمو محاكلة ىي: فاألكلى ؛الييكد
ميكا ًثيفى  ًفي ًإلىٍينىا اٍخريجٍ : المًَّو  رىسيكؿً  ًإلىى فىأىٍرسى ، ًمفٍ  رىجيبلن  ثىبلى اًبؾى ٍليىٍخريجٍ  أىٍصحى ثيكفى  ًمنَّا كى ٍبرنا، ثىبلى  حى
تَّى ، فىيىٍسمىعيكا اٍلمىٍنصىؼً  ًبمىكىافً  نىٍمتىًقيى  حى دَّقيكؾى  فىًإفٍ  ًمٍنؾى ، آمىنَّا ًبؾى  كىآمىنيكا صى ، فىقىصَّ  ًبؾى ـٍ بىرىىي  فىمىمَّا خى
مىٍيًيـٍ  غىدىا اٍلغىدي، كىافى  ، ًباٍلكىتىاًئبً   المَّوً  رىسيكؿي  عى ـٍ رىىي نيكفى  الى  مَّوً كىال "ًإنَّكيـٍ : لىييـٍ  فىقىاؿى  فىحىصى  ًعٍنًدم تىٍأمى
مىٍيًو، تيعىاًىديكًني ًبعىٍيدو  ًإالَّ  ٍيدنا، ييٍعطيكهي  أىفٍ  فىأىبىٍكا عى ، كفي ركاية أخرل: (3)..." ذىًلؾى  يىٍكمىييـٍ  فىقىاتىمىييـٍ  عى

مىى النًَّضيرً  بىنيك "أىٍجمىعى  ميكا اٍلغىٍدرً  عى ثىةو  يفً  ًإلىٍينىا اٍخريجٍ   النًَّبيٍّ  ًإلىى فىأىٍرسى اًبؾى  ًمفٍ  ثىبلى يىٍمقىاؾى  أىٍصحى  كى
ثىةه  اًئنىا؛ ًمفٍ  ثىبلى مىمى ، ًبؾى  آمىنيكا فىًإفٍ  عي ، اتَّبىٍعنىاؾى ثىةي  اٍليىييكدي  فىاٍشتىمىؿى  فىفىعىؿى مىى الثَّبلى نىاًجًر، عى مىتً  اٍلخى  فىأىٍرسى
ارً  ًمفى  لىيىا أىخو  ًإلىى النًَّضيرً  بىًني ًمفٍ  اٍمرىأىةه  كىىا فىأىٍخبىرى  النًَّضيًر، بىًني ًبأىٍمرً  تيٍخًبريهي  ـو ميٍسمً  اأٍلىٍنصى  أىخي
، يىًصؿى  أىفٍ  قىٍبؿى   النًَّبيٍّ  ـٍ عى  ًإلىٍيًي ييـٍ  فىرىجى بَّحى رىىيـٍ  ًباٍلكىتىاًئبً  كىصى يىٍكمىوي ..." فىحىصى

(4). 
 بني إلى  اهلل رسكؿ "خرج :أخرل لقتؿ النبي محاكلة ييكدية كذكر أىؿ السير  
 بعضيـ خبل فمما. أمية الضمرم بف عمرك يماقتم المذيف العامرييف دية في يستعينيـ النضير
 عميو فيطرح البيت، ىذا عمى يظير رجؿ فمف اآلف، منو أقرب محمدان  تجدكا لف :قالكا ببعض

                                                           

 (.2/508) البداية كالنياية بف كثير،ا (.1/283) الكامؿ في التاريخانظر ابف االثير،  -1
 (.1/462، تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير (. 1/204) الكشاؼالزمخشرم، انظر  -2
رقـ الحديث: : 3/156 النضير، خبر في ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بابسنف أبك داككد ني:السجستا-3

 ، قاؿ األلباني: صحيح اإلسناد.3004
 (.7/331العسقبلني، فتح البارم ) -4
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الخبر مف السماء   اهلل رسكؿ فأتى أنا،: كعب بف جحاش بف عمرك فقاؿ منو؟ فيريحنا صخرة
 .(1)فانصرؼ عنيـ"

 سبلـ امرأة الحارث بنت فيي: أف امرأة ييكدية تدعى زينب أما المحاكلة الثانية لقتمو  
 ؟ فقيؿ اهلل رسكؿ يحب الشاة مف عضك أم كقد سألت مصمية، شاة لمنبي  أىدت مشكـ بف
 يدم بيف كضعتيا فمما بيا؛ جاءت ثـ الشاة، سائر سمت ثـ السـ، مف فييا فأكثرت الذراع؛ ليا:

 قد معركر بف البراء بف بشر كمعو يسغيا، فمـ  مضغة منيا فبلؾ الذراع، ؛ تناكؿ اهلل رسكؿ
  اهلل رسكؿ كأما فاستساغ المقمة فمات منيا، بشر ، فأما اهلل رسكؿ خذأ كما منيا أخذ

 .(2)ليخبرني أنو مسمكـ، فاعترفت الييكدية بفعمتيا العظـ ىذا إف قاؿ ثـ فمفظيا؛
يكيدكف لئلسبلـ  ، بؿ لجأكا إلى العمؿ بالخفاءكالت قتؿ النبي لـ يكتؼ الييكد بمحا 

كاستفزىـ، ككانكا مف ثار الشغب عمى المسمميف، أقاع أكؿ مف قينييكد بني  كالمسمميف، فكاف
كعندما اشتد طغيانيـ كمكرىـ بالمسمميف، جمعيـ  المدينة، كليـ فييا حصكف حربية، أغنياء

 أف ييكد بني قنيقاع استمركا في غييـ كطغيانيـ كتحرشيـ فنصحيـ، كذكرىـ، إال رسكؿ اهلل 
بالمسمميف، إلى أف حدث ذات يكـ أف امرأة مف العرب قدمت ببضاعة ليا؛ فباعتيا بسكؽ بني 

طمبكا منيا كشؼ فاجتمع حكليا نفر مف الييكد يتحرشكف بيا، ك لى صائغ، إ، كجمست قنيقاع
 ،فمما قامت انكشفت سكءتيا ؛ا فعقده الى ظيرىافعمد الصائغ إلى طرؼ ثكبي ،فأبت ذلؾ كجييا

فكثب رجؿ مف المسمميف عمى الصائغ فقتمو، فشدت  ،فصاحت ،فضحؾ الييكد منيا، كسخركا
لى حصكنيـ استعدادان لمحرب كاعتصمكا فييا؛ إـ فقتمكه، كسرعاف ما لجأ الييكد الييكد عمى المسم

يـ عف المدينة، ككؼ شرىـ كضررىـ خمس عشرة ليمة انتيت بإجبلئ فحاصرىـ رسكؿ اهلل 
  .(3)عمى المسمميف

، كتحالفكا ككذلؾ فعؿ ييكد بني قريظة؛ فقد نقضكا عيكدىـ كمكاثيقيـ مع رسكؿ اهلل  
مع المشركيف لغزك المدينة في غزكة األحزاب بعد أف أخذ منيـ رسكؿ اهلل العيكد كالمكاثيؽ أف 

فيأتي جبريؿ عميو السبلـ بأمر ال الكفر كالضبلؿ، كنيـ أبكا إلؤتى المسممكف مف قبميـ، ك يي ال 
 إال العصر يصميف فبل مطيعان  سامعان  كاف لؤلمر فيؤذف بالناس مف الحرب، كيمتثؿ رسكؿ اهلل 

                                                           

 . مصر:2. طعبد الحفيظ الشمبي، إبراىيـ األبيارم ،تحقيؽ: مصطفى السقا. لسيرة النبكيةبف ىشاـ، اا -1
البييقي: دالئؿ النبكة (. 1/563. )ـ1955 -ىػ 1375، تبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالدهشركة مك

 (.3/354) .ـ1984 -ىػ 1405 ،دار الكتب العممية  . بيركت:1. طكمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة
 (.4/309المرجع السابؽ، ) -2
(. ابف كثير، البداية كالنياية 2/30اريخ )(. ابف األثير، الكامؿ في الت315-3/314، )نفسوانظر المرجع  -3
(4/5.) 
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 معاذ بف سعد فييـ فيحكـ، ييكد مكر مف كينجييـ كالمسمميف رسكلو اهلل ، كينصر(1)قريظة ببني
 بيف أمكاليـ كتقسـ، كذرارييـ ىـنساؤ  ىبى سٍ كتي ، رجاليـ ؿتَّ قى يي  أف سماكات سبع فكؽ مف اهلل بحكـ

 .(2)المسمميف
حصاءىا ، كلك أردنا إىذه بعض األحداث التي حاكؿ فييا الييكد المكر برسكؿ اهلل  

عمي يدم حبيبو  لتطمب ذلؾ مجمدات، كلكف الحمد هلل الذم رد مكرىـ في نحرىـ، كأذليـ اهلل 
و الجزيرة العربية كطيرىا مف نجسيـ.، فأخرجيـ رسكؿ اهلل مف شب 
نيكا ًلمًَّذيفى  عىدىاكىةن  النَّاسً  أىشىدَّ  لىتىًجدىفَّ قاؿ تعالى: مكر الييود بالمسممين:  -4  كىالًَّذيفى  اٍليىييكدى  آمى

عداكة  ف شدةألخاصة كلممؤمنيف عامة،  ىذه اآلية خطابان لمنبي في إف ، 82المائدة:  أىٍشرىكيكا
 كاجو يتأمؿ، لقد مف كؿ كيجده يرل، مف كؿ يراه مقرر كأمر مكشكفةك  ظاىرة يفالييكد لممسمم

 لؤلمة ككادكا بالمدينة، اإلسبلـ دكلة فييا قامت التي األكلى المحظة منذ بالعداء اإلسبلـ الييكد
 كاإلشارات التقريرات مف الكريـ القرآف كتضمف أمة، فيو أصبحت الذم األكؿ اليكـ منذ المسممة

 عمى الييكد شنيا التي المريرة الحرب تمؾ لتصكير كحده يكفي ما الكيد كىذا العداء ىذا عف
 لحظة تخبي  لـ كالتي الطكيؿ، تاريخيا في المسممة األمة كعمى اإلسبلـ  رسكؿ كعمى اإلسبلـ
جميعان،  األرض أرجاء في أكارىا يتسعر المحظة حتى تزاؿ كما قرنان، عشر أربعة قرابة كاحدة

 يجمعكف كراحكا ،المشركة العربية الجزيرة قكل حظة األكلى لكالدة اإلسبلـ ألبكا عميو كؿفمنذ الم
 استداركا ،مسمميف الناس كاف أف يكـ الحؽ بقكة اإلسبلـ غمبيـ كلمالمحاربتو، المتفرقة،  القبائؿ
 بكؿ الكسائؿ كالطرؽ، كذلؾ مف خبلؿ:  لو يكيدكف

ثارة المسممين بين صفوف الدس -أ  ،باإلسبلـ العيد حديثي استخداـ طريؽ عف كذلؾ :نالفت وا 
 حتى.. األرض أنحاء في عميو خصكمو تأليبك األقطار،  مسممة مف فقو فيو ليـ ليس كمف
 كؿ في اإلسبلـ مع المعركة يقكدكف الذيف ىـ األخير العصر في يككنكا أف المطاؼ بيـ انتيى
 كىـ الشاممة، الحرب ىذه في لكثنيةكا الصميبية يستخدمكف الذيف كىـ ،األرض كجو عمى شبر
 حربان  كيشنكنيا المسمميف، بأسماء يتسمكف الذيف األبطاؿ كيصنعكف ،األكضاع يقيمكف الذيف

  .(3)الديف ىذا جذكر مف جذر كؿ عمى صييكنية صميبية

                                                           

 (.4/192انظر ابف ىشاـ، السيرة النبكية ) -1
 البداية (. ابف كثير:2/71) الكامؿ في التاريخ (. ابف األثير،4/199ابف ىشاـ، السيرة النبكية )انظر  -2

 .(4/124) كالنياية
 (.961-2/960في ظبلؿ القرآف )قطب، انظر  -3
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 كؿ كأساس، المجتمعات في فساد بؤرة حياتيـ طكاؿ الييكد عاش لقدنشر الرذيمة والفساد:  -ب
 يـقبيح، ف لكؿ مصدران  التاريخ عبر كانكا كقد الفساد، كيشيعكف الرذيمة ينشركف حشاء،كف منكر

كف مكاف، كؿ في الجنسي االنحبلؿ كناشرك العالـ، في الدعارة بيكت أصحاب  أمكاؿ يبتز 
 إيمانيـ، كيخمخمكا قيميـ، بذلؾ ليحطٍّمكا بينيـ؛ الرذيمة إشاعة في يسخركنيا ثـ الشعكب
  .(1)مكر مف أقبحو فما ليـ، سيمة فريسةن  بذلؾ كليككنكا ـ،قكتي كيضًعفكا

إف الييكد عمييـ غضب اهلل ينظركف إلى كؿ مف ليس ييكديان كأنو التمييز العنصري:  -ج
العالـ ممؾ ليـ بكؿ كأنيـ كؿ شيء، كأنيـ شعب اهلل المختار، كأف "شيء" جامد أك دكف ذلؾ، 

عمى سحقو، إذ يستحمكف  فيعممكفليـ،  ك عدكفيمف فيو كما فيو، كأف كؿ مف ليس منيـ 
العدكاف عمى سائر األمـ، كادعاء ممكيتيا كأنيا جمادات، كيكجبكف بؿ يستكجبكف عمى أنفسيـ 

ائميـ؛ بؿ تشجعيـ عمى التفنف عداءىا كالعدكاف عمييا، ألف شريعتيـ ال تكتفي بتسكيغ جر 
"ييكه" رب الجنكد الذم يختصكنو  فراط فييا، ثـ تكفؿ ليـ المثكبة عمييا مف معبكدىـكاإل

بالعبادة، كيزعمكف أنو اختصيـ لنفسو دكف سائر البشر، ككفؽ ىذه المعاىدة الشيطانية بينيـ 
، "فالييكد يممككف كؿ شيء، كيترككف كؿ شيء، (2)كبينو يتسمطكف عمى كؿ العباد كالببلد

ال يرتبط بأم بمد ما حتى "أف الييكدم كيضيؼ مالؾ بف نبي: ،  (3)كيمسككف بأيدييـ كؿ شيء"
 .(4)كلك عاش فيو قركنان 

كضع الييكد شعاران مثمثان ألم ثكرة ىك: "الحرية، المساكاة،  لقدترويج الشعارات الكاذبة:  -د
اإلخاء"، فبدأكا بالثكرة الفرنسية حيث أعدكا الخطط البلزمة لنجاحيا، مف خبلؿ مجمكعة مف 

دمكا لمبدء بالدعكة إلييا بيف سادة الماؿ الييكد العالمييف؛ النكرانييف مف الحاخاميف الييكد، كاستخ
ـٌ ابنو "ناتاف ركتشيمد". فدعا "ركتشيمد األكؿ" مف أمثاؿ  الثرم المرابي الكبير "ركتشيمد األكؿ" ث

اثني عشر رجبلن ييكديان مف أرباب الماؿ العالمييف إلى "فرانكفكرت" كتدارسكا في إعداد الخطط 
كتشيمد ثكرة الفرنسية، كاتفقكا عمى كضع إمكانياتيـ المالية لتنفيذىا. فقاؿ ر البلزمة إلقامة ال
ليست ىذه سكل شعارات كنا أكؿ مف تظاىر بتبنييا، ككضعناىا في أفكاه  :مخاطبان المؤتمريف

 قصكل، درجة إلى كانفعاليا الجماىير حماسة نثير فاستطعنا أفالجماىير لترددىا كالببغاكات، 
                                                           

 .http://al-badr.net/muqolat/2565بدر، عبد الرزاؽ عبد المحسف: خطر الييكد، الانظر  -1
 الطبعة نصكص نكييص. تكافؽ عجاج . ترجمةبركتكككالت حكماء صييكفمارسدف، فيكتكر. انظر -2

 . 26-25صـ. 1958 سنة الصادرة كالثمانيف الحادية اإلنكميزية
. )د. ـ(. )د. ف(. 1الييكدية. ط المسألة -اإلسبلمي العالـ الخضر. كجية بف عمر الحاج بف ، مالؾنبي -3

 .91صـ. 2012 -ق1433
 .96ص ،المرجع السابؽ -4
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 الجماىير تكجيو يمكف ، كحينئذو ..مثؿ: الحرية كالتحرر كالخ خبلبة، تعابير ؿاستعما طريؽ عف
 السيطرة نبمغ كعندما .كالخمقية كاإلليية الطبيعية القكانيف حتى شيء، كؿ كاكتساح تحطيـ إلى

 . (1)الطبيعة مف اإلليية كالقكانيف اهلل، اسـ نمحك أف عمينا السيؿ مف سيككف أخيران، النيائية
كذلؾ عف ، العامة لممناصب كالتسميات لقد ىيمف الييكد عمى االنتخابات ر السياسي:المك -ه

 مزعكمة، تحررية شعارات باسـ الكاسعة، كالدعايات العمبلء، شبكات سمطاف طريؽ استخداـ
 مجمكعة بتمكيميا تقكـ منظمة بحمبلت الجماىير كتأليب كالعصياف، الفكضى عمى لمتحريض
فبل نجد زعيمان أك رئيسان يتسمـ منصبان رفيعان إال بعد مكافقة  .لممؤامرة بعةالتا العالمية األمكاؿ

في لعبة  الييكدالخبرة  ذككيحركيا دمية منصب  حتى أصبح كؿ ذم ،الييكد عمى تنصيبو
 دبمكماسيتنا تصؿ أف فيا ىك ركتشيمد يصرح بقكلو: "يجب. (2)مف كراء ستار خفيشطرنج 
 اتفاؽ، أم تعقد أف أمة ألية الممكف مف يصبح ال بحيث التغمغؿ،ك  النفكذ مف درجة إلى الخفية

 . (3)األمر" في يده  لدبمكماسيتنا يككف أف دكف مفاكضات، أم تجرم أك
 ـ، 1982 فبراير 14 بتاريخ الييكدية" كيفكنيـ" صحيفة فقد نشرت اإلسالمية:تمزيق األمة  -و

بالكياف الصييكني، فجاءت  المحيطة قةالمنط في اتباعيا المطمكب مقاالن شرحت فيو السياسة
قامة العميا، مصر في قبطية حككمة كتشكيؿ مصر، تجزئةيجب عمينا  كالتالي:  كيانات كا 
 عمى تحدد مناطؽ إلى كسكريا العراؽ كتفتيت. أقاليـ خمسة إلى لبناف كتقسيـ إقميمية، صغيرة
ف  .الدكؿ لتمؾ سكريةالع القكة تدمير ىك ذلؾ لتحقيؽ خطكة ديف، كأكؿ أك عنصرم أساس كا 

 كدكلة الساحؿ، عمى شيعية دكلة إنشاء إلى يؤدل قد لتمزؽ يعرضيا لسكريا السكاني التشكيؿ
نشاء دمشؽ، في كأخرل حمب، منطقة في سنية  دكلة إلى يتحكؿ أف في يرغب قد درزم كياف كا 
 ستككف لدكلةا ىذه مثؿ. األردنية المممكة كشماؿ حكراف تضـ لنا التابعة الجكالف أرض عمى
 كفريسة بالبتركؿ، غنية فيي العراؽ أما .المنطقة كسبلـ ألمف ضمانان  الطكيؿ المدل عمى

 عمى يمثؿ العراؽ ألف سكريا، تحمؿ مف لنا بالنسبة أىـ تفككيا كسيككف داخمية، لصراعات
 العراؽ تحطيـ عمى سيساعد عراقية سكرية حرب كقياـ. إلسرائيؿ تيديد أخطر القصير األجؿ

 سيككف عربي داخمي نزاع ككؿ. ضدنا كبير نزاع في االنطبلؽ عمى قادران  يصبح أف قبؿ اخميان د
 يككف أف يمكف ال أنو الفمسطينيكف يفيـ أف كيجب. العرب تفكؾ عمى كسيساعد صالحنا، في

                                                           

بىنَّكىة. ككاشؼ زيكؼ. ط -1  -ىػ 1412. دمشؽ: دار القمـ، 2انظر الميداني، عبد الرحمف بف حسف حى
 .66، ص60ـ. ص1991

 .65-64ر المرجع السابؽ، ص انظ -2

 .66، صنفسوالمرجع  -3
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 بيف يقع ما كؿ عمى الييكدية بالسيادة باالعتراؼ إال األمف يعرفكا كلف. األردف في إال كطف ليـ
  .(1)األردف كنير بحرال
 نفقات، الطرؽ أكفر ألنو اإلرىاب، حكـ ضركرة لقد أشار ركتشيمد إلىصناعة اإلرىاب:  -ز

 الجماىير، أفئدة في الذعر لنشر مدٌبر، تمٌرد أم بعد عنو االستغناء يمكف كال فعالية، كأشدىا
 بعض إلى أكالن  اإلرىاب حكـ بزعامة سنعيدكأضاؼ قائبلن: ، البلزمة بالسرعة كإلخضاعيا
 المناسب، الكقت في ىؤالء بإعداـ قكـن ثـ المجرميف، كبعض المخدكعيف، الساذجيف الخيالييف
 في ىذا. المنقذيف ككاألبطاؿ كاالضطياد، الظمـ مف كمحررييا الجماىير ألعيف نظير كبذلؾ
كافة  مف كاالنتقاـ المطمقة السيطرة إلى: أم تمامان، العكس إلى فيو نيدؼ الذم نفسو الكقت
 .(2))غير الييكد(الجكييـ

 ثركاتيـ تدعميا ضخمة، عالمية احتكارات : لقد قاـ الييكد بإنشاءالحتكارات العالمية -ح
 معيا يمكف ال كالييمنة السمطاف مف درجة إلى االحتكارات كصمت ىذه حتى بمجمكعيا، المتحدة
 تحت تقع أف إال بامتبلكيا، رائعياش تسمح التي البمداف في غير الييكد يمتمكيا كطنية ثركة ألم
 اقتصادحتى إذا استطاعت أمة مف األمـ التقدـ باقتصادىا ضرب الييكد  .االحتكارات ىذه كطأة
 الثركات جميع معيا كتتياكل كسياسيان، اقتصاديان  تتياكلحتى  القاضية، الضربة األمة تمؾ

 .(3)الكطنية
يككف إال كباالن عمى نفسو كعمى  إف مف يحمؿ مثؿ ىذ الصفات، كىذه األخبلؽ، لف 

غيره، كميما مكركا بالمسمميف؛ فإف مكرىـ سيعكد عمييـ عاجبلن أـ آجبلن، كعدان مف اهلل غير 
ٍف أىٍصدىؽي ًمفى المًَّو مكذكب،  مى ًديثناكى  .87النساء: حى
  

  

                                                           

 (.80-79-2/78انظر محمد قطب، كاقعنا المعاصر ) -1
 ، بتصرؼ.66الميداني، ككاشؼ زيكؼ، صانظر  - 2

 ، بتصرؼ.67-66صانظر المرجع السابؽ،  -3
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 الثالثالمطمب 
 المترفين

 أوًل: الترف لغة واصطالحًا: 
التنعـ، كالترفو: النعمة، كالطعاـ الطيب، كالتتريؼ: حسف ك العيش سعة ك الميف  ىك :لغة الترف

صفياني: الترؼ: التكسع في الغذاء، كاإلرفاه: االستكثار مف الزينة كالتنعـ، كقاؿ الراغب األ
، أم: جبابرتيا، 16اإلسراء: َّ جك مق ُّٱالنعمة، كفسر قتادة المترؼ بالجبار لقكلو تعالى: 

ة الشر، كقيؿ المترؼ: المتنعـ المتكسع في مبلذ الدنيا كشيكاتيا، ألكا الترفو: الرؤساء كقادك 
.(1)كقيؿ: منعـ البدف مدلبلن   

ىك التكسعة الزائدة في اإلنفاؽ، كاإلغداؽ عمى النفس بجميع الشيكات الترف اصطالحًا: 
 كاالستمتاع بجميع المباحات. ،كالمذائذ
 :أسباب الترفثانيًا: 

تَّعيكا يىٍأكيميكا "ذىٍرىيـٍ ُّٱقاؿ تعالى: : الموت ونسيان األمل طول ــ1 يىتىمى ـي  كى ييٍمًيًي  فىسىٍكؼى  اأٍلىمىؿي  كى
قباليـ عمى التمتع كاستغراقيـ في طكؿ األمؿ ييميييـ عف اإليماف ، إف إ3الحجر: يىٍعمىميكفى 

ف إيثار التمذذ كالتنعـ كما يؤدم إليو طكؿ   األمؿ ليس مف أخبلؽ المؤمنيف، كقاؿكالطاعة، كا 
ـي ، قاؿ رسكؿ اهلل (2)"التمرغ في الدنيا مف أخبلؽ اليالكيف" :عضيـب ، اٍبفي  : "يىٍيرى ـى يىًشب   آدى  كى

مىى اٍلًحٍرصي : اٍثنىتىافً  ًمٍنوي  اًؿ، عى مىى كىاٍلًحٍرصي  اٍلمى اٍلعيميًر" عى
كعف عمي بف أبي طالب رضي اهلل   ،(3)

 كاتباع اآلخرة، ينسي األمؿ طكؿ فإف ،اليكل كاتباع األمؿ طكؿ: اثنيف عميكـ أخشى عنو: "إنما
 القمب قسكة أسباب ألنيما مف كالتنعـ الترفو لذلؾ نيانا اإلسبلـ عف، (4)الحؽ" عف يصد اليكل
 اآلخرة. كنسياف

، بأجسادىـإلى االىتماـ المسمميف كثير مف لقد بمغ األمر بالجسد: متطمبات الىتمام البالغ ب ــ2
 بابان إلمتاع أجسادىـ إال  يـ لميف مممس أجسادىـ، فمـ يترككانسائك لـ تعد تفرؽ بيف رجاليـ حتى 

                                                           

ييس المغة (. ابف فارس، مقا9/17) لساف العرب . ابف منظكر،(23/549تاج العركس )الزبيدم، انظر  -1
(1/345.) 
 . (19/119) مفاتيح الغيبالرازم،  -2
 . الترمذم:4234رقـ الحديث (: 2/1415كاألجؿ، ) األمؿ ، كتاب الزىد، بابسنف ابف ماجوالقزكيني:  -3

رقـ الحديث  (:4/570اثنتيف، ) حب عمى شاب الشيخ قمب في جاء ما ، أبكاب الزىد، بابسنف الترمذم
 : حديث صحيح. 8173ي صحيح الجامع: ، قاؿ األلباني ف2339

 (.1/86)الزىد كالرقائؽ ابف المبارؾ،  -4
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لترطيب كريمات، كالخداـ أنكاع كثيرة مف المراىـ استك مكاف، مكيفات في كؿ ككلجكه، مف 
رككب السيارات الفارىة الفاخرة؛ التي ك الحرير منيا،  ةارتداء المبلبس الناعمة كخاصك بشرتيـ، 

، كالنكـ عمى كالعمارات الفارىة سيكنى القصكرك كلكجيا كالراحة، تحتكم عمى كؿ أسباب التكن
النخكة كالمركءة، فيو مف إضاعة لما مثؿ ىذا الترفيو، عف شرعان كسائد ريش النعاـ، كلقد نييينا 

 كزم ،كالتنعـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: "إياكـأمير المؤمنيف قاؿ كشيكع الميكعة، 
 ،(3)كاخشكشبكا ،(2)كاخشكشنكا ،(1)كتمعددكا حماـ العرب، يافإن ؛بالشمس كعميكـ ،العجـ

  .(5)"األغراض كارمكا نزكا، كانزكا أسنتيا، الركب كأعطكا ،(4)كاخمكلقكا
 الترؼ داء ىك األمـ بحياة يكدم داء أخطر أفَّ  رأيت لقد": (6)عزَّاـ عبداهلل المجاىد الشيخ قاؿك 

 .(7)"المركءة كيكبت الغيرة، خمدكي الرجكلة، عمى كيقضي النخكة، يقتؿ الذم
، مف أىـ أسباب الترؼ اككفرتي النعـ ككجكد الماؿ، إف زيادة :النعم ووفرة المال كثرة ــ3

 كالراحة، كيدفع كالمتعة الرككف إلى كيدعك كيصـ، يعميغالبان  الماؿكثرة كدكاعيو، ذلؾ أف 
في قكلو  الحقيقة ىذه كتابو في  اهلل أكضح كقد حاجة، غير في كاإلنفاؽ البذخ صاحبو إلى

فإف كثرة الماؿ ككفرتو تؤدم إلى ، 7-6:العمؽ اٍستىٍغنىى رَّآهي  لىيىٍطغىى أىف اإلنسىافى  إفَّ  كىبلَّ تعالى: 
 غيذ كا الًَّذيفى  أيمًَّتي ًشرىارً  ًمفٍ  إفَّ : "اإلسراؼ في المأكؿ كالمشرب كالممبس قاؿ رسكؿ اهلل 

نىبىتىتٍ ، ًبالنًَّعيـً  ، مىٍيوً عى  كى ـٍ ، أىٍلكىافى  يىأكيميكفى  الًَّذيفى  أىٍجسىامييي يىٍمبىسيكفى  الطَّعىاـً يىتىشىدَّقيكفى  الثٍّيىاًب، أىٍلكىافى  كى  كى

                                                           

 تمعدد الغبلـ: شب كغمظ. كقيؿ معناه: تشبيكا بعيش معد بف عدناف ككاف ذا غمظ كتقشؼ. -1
 اخشكشف: تخشف في المطعـ كالممبس. -2
 اخشكشب: صار صمبان كالخشب في أحكالو كصيره عمى الجيد -3
 المبلبس.تبذلكا في  -4
 (. 4/137(. البغكم، معجـ الصحابة )12/270ابف حباف، صحيح ابف حباف ) -5
عبد اهلل عزاـ: ىك رائد "الجياد األفغاني"، كاف منتميان لجماعة اإلخكاف المسمميف، نقؿ قضية الجياد  -6

مسمميف في أرجاء اإلسبلمي في أفغانستاف إلى قضية إسبلمية عالمية، كالعمؿ عمى إيقاظ اليمـ كاستنفار ال
العالـ لمكقكؼ بجانب ىذا الجياد المبارؾ. ككاف شخصية محكرية في تطكير الحركات اإلسبلمية المسمحة. 
أسس عبد اهلل عزاـ مدرسة فكرية كبنية تحتية شبو عسكرية كانت تركز عمى الصراعات الكطنية ، الثكرية 

ـ. مكقع: كيكيبديا اإلخكاف 1941بد اهلل يكسؼ عزاـ كالتحررية المنفصمة. انظر رائد "الجياد األفغاني" .. ع
 /http://www.ikhwanwiki.comالمسممكف:  

مكسكعة الرد عمى المذاىب  (.4/137) المفصؿ في فقو الدعكة إلى اهلل تعالىالشحكد، عمي بف نايؼ:  -7
 الشاممة. المكسكعة (،68/32) الفكرية المعاصرة

http://www.ikhwanwiki.com/
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التخميط في الطعاـ كالشراب مشابية كمف ، فالتخميط في الطعاـ مذمكـ شرعان كطبان، (1)"ًباٍلكىبلـً 
يىٍكـى : بالنعـ في المترفيف ؛ الذيف قاؿ الكفارالدنيا مف ألىؿ  كا الًَّذيفى  ييٍعرىضي  كى مىى كىفىري  النَّارً  عى
ـٍ  أىٍذىىٍبتيـٍ  ـي  ًفي طىيٍّبىاًتكي يىاًتكي ٍكفى  فىاٍليىٍكـى  ًبيىا كىاٍستىٍمتىٍعتيـٍ  الد ٍنيىا حى ا اٍلييكفً  عىذىابى  تيٍجزى كفى  كيٍنتيـٍ  ًبمى  تىٍستىٍكًبري
ؽٍّ  ًبغىٍيرً  اأٍلىٍرضً  ًفي ًبمىا اٍلحى   .20األحقاؼ: تىٍفسيقيكفى  تيـٍ كينٍ  كى

: قاؿ اهلل ىؿ أدل حقيا؟ كفيما استخدميا؟  إف اإلنساف مسؤكؿ كمحاسب عف النعـ 
ًئذو  لىتيٍسأىليفَّ  ثيَـّ  ؿى  : "ًإفَّ ، قاؿ رسكؿ اهلل [8التكاثر:] النًَّعيـً  عىفً  يىٍكمى ٍنوي  ييٍسأىؿي  مىا أىكَّ  يىٍكـى  اٍلعىٍبدي  عى

حٍ  أىلىـٍ : لىوي  ييقىاؿى  أىفٍ  لنًَّعيـً ا ًمفى  اٍلًقيىامىةً  حٍّ  .(2)"اٍلبىاًردً  اٍلمىاءً  ًمفى  كىأىٍرًكيؾى  ًجٍسمىؾى  أيصى
نية كاقعنا المعاصر، كأصبح االىتماـ بالمظاىر لقد عمت المدَّ حب التقميد والتأثر بالواقع:  -4

ر االجتماعي مف االىتماـ بالمظيتى أصبح حفي كؿ مناحي الحياة،  ان جمي ان كاضح ان العامة أمر 
، حتى أصبح المقياس الذم يقاس بو الناس ما يممكو الفرد مف كثير مف المسمميف أكلى أكلكيات

كصؿ ك  ،(3)الناس كثير مف مظاىر فارغة كقشكر زائفة، فتبدلت المكازيف كطغت المادة عند
كالمبادئ  استيراد القيـكتقميده األعمى في كؿ شيء، فتـ  مر بالمسمميف إلى محاكاة الغرباأل

أدل إلى تراجعنا مما  اليدامة، كالتشبو بالنصارل كالييكد في المأكؿ كالممبس كالمشرب،المادية 
 كالٌراحة الٌدعة اٌتخذكا إذا" الناس أف أمتنا كىبلكيا، كذلؾ ، كانيياركنككسنا العممي الحضارم

يبلفيا كٌميا العكائد شأف ،كجبٌمة طبيعة ذلؾ ليـ صار ؛كخمقان  مألفان   في الحادثة أجياليـ فتربى كا 
 البأس؛ شٌدة مف مؾالمي  بيا كاف اٌلتي البداكة عكائد كينسكف كالٌدعة، الٌترؼ كمياد العيش غضارة
 مف تمٌبس بما الٌدكلة، عمى ذلؾ كباؿ كيعكد شككتيـ كتنخضد بأسيـ، كيذىب حمايتيـ، فتضعؼ

، ثياب  في الحاشية كرٌقة ،كالٌدعة كالٌسككف ،ةكالحضار  الٌترؼ بعكائد يتمٌكنكف يزالكف ال ثـٌ  اليـر

                                                           

، تحقيؽ: 9415رقـ الحديث  :16/243 مسند البزارالخالؽ:  عبد بف عمرك بف أحمد بكر البزار، أبك -1
مكتبة العمـك  . المدينة المنكرة:1. طمحفكظ الرحمف زيف اهلل، عادؿ بف سعد، كصبرم عبد الخالؽ الشافعي

 حديث صحيح.   :1891ـ، قاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة 2009 -ق1430، كالحكـ
، تحقيؽ: (1/96: الفكائد )أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيدالبجمي،  -2

ـ، قاؿ األلباني في السمسمة 1991 -ق1412، مكتبة الرشد . الرياض:1. طحمدم عبد المجيد السمفي
 : حديث صحيح. 539الصحيحة 

 -الترؼ كأثره في المجتمع مف خبلؿ القرآف الكريـ، مجمة دعكة الحؽهلل: العمار، ناصر بف عبد اانظر  -3
 .41ص  .ـ1991 -ق1412، 118مكة المكرمة، العدد  -رابطة العالـ اإلسبلمي
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 شيئان  عنيا كينسمخكف ،كالخشكنة البداكة عف يبعدكف ذلؾ في كىـ فييا، كينغمسكف أحكاليـ جميع
 .(1)كالمدافعة" الحماية بيا كانت اٌلتي البسالة خمؽ كينسكف ،فشيئان 

فميس لآلباء  ،الحاضرلقد تعددت كسائؿ التربية في زمننا : لمشباب والتوجيو التربية ضعف ــ4
، بؿ دخمت كؿ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ في المدرسة، كال المعمـ في فقط ميمة تربية األبناء

السكء مف األصدقاء، حتى أصبح ىؤالء جميعان بؿ تفكقت، باإلضافة إلى قرناء  األبناء،تربية 
 ،لمشباب كالمناسب ادالج التكجيو كضعؼ، التربية ضػعػػؼ نتج عف ذلؾ، فأشد تأثيران مف األسرة

كسكؿ ضعيؼ، ال يحمؿ  ،ليف ىيف جيؿ ، فنشأكزخرفيا الدنيا الحياة فتنة مػػع التعامؿ كيفية في
مد كالخشكنة، كالجدية، عاجز عف حؿ مشاكمو الشخصية مشاكؿ فما بالؾ ب ،أم نكع مف اٍلجى

منتج، غير كاعو  ، غيران متخبط جيبلن  صارفأم جزء مف المسؤكلية، غير قادر عمى تحمؿ أمتو، 
األبناء نتيجة تقصير اآلباء، كثير مف و، فضاع أعدائلما يحاؾ لو في الخفاء مف قبؿ  ال مدرؾو ك 

 كعدـ حمميـ األمانة عمى أتـ كجو.
في الترؼ، فما ترككا مف ء األمة كأعداء اإلسبلـ عمى غمسنا أعدا لقد حرصكيد األعداء:  -5

تبقى مفاتيح أبكاب الترؼ في أيدييـ، لتحكـ سيطرتيـ  عمى أففعممكا كسيمة لذلؾ إال كسمككيا، 
ؾ، فمقد عمينا، كما األلعاب اإللكتركنية عمى أجيزة التكاصؿ بكؿ أشكاليا إال شاىد عمى ذل

يـ، إلى غير ذلؾ مف البرامج الغنائية، كالمسابقات التافية، التي خصصت معظميا لمعرب كأبنائ
كتنشئتو عمى  بعاد المسمـ عف التفكير في قضايا أمتوإ بيا شاشات التمفزة؛  اليدؼ منياميمئت 

 بالترؼ، المغرية الكسائؿ بنشر : "فىنيعنى، فقد قاؿ الييكد في بركتكككالتيـكاالنحبلؿالميكعة 
 ممذاتو ليـ كنزيف الطكر، ىذا إلى كنشٌكقيـ ،-غير الييكد  -الغكييـ  بيف األناقة كعبادة
 كال أماميا، كما كراءىا ما تدرم ال ضبلؿ، في الجماىير تبقى كقالكا أيضان: "كلكي ،(2)كأطايبو"

 كاأللعاب كالمسميات المباىج، كسائؿ بإنشاء أذىانيا صرؼ زيادة عمى سنعمؿ فإننا بيا، يراد ما
 مف كشيكاتيا، كاإلكثار لممذاتيا الغذاء بو كما كالميك، الرياضة، أشكاؿ كضركب الفكية،
 كمف رياضية فنية مباريات إلى تدعك الصحؼ نجعؿ ثـ ركشة،المز  كالمباني المزكقة القصكر

 حيث إلى بو فنمضي ىيأناه، عما كتنصرؼ األمكر، ىذه إلى أذىانيا فتتكجو جنس؛ كؿ
 .(3)نريد"

                                                           

 عاصرىـ كمف كالبربر العرب تاريخ في كالخبر المبتدأ محمد. ديكاف بف محمد بف الرحمف خمدكف، عبد ابف -1
 .212صـ.  1988 - ىػ1408الفكر،  دار . بيركت:2شحادة. ط خميؿ: ؽاألكبر. تحقي الشأف ذكم مف
 .35بركتكككالت حكماء صييكف، البركتكككؿ السادس، ص  -2
 .68السابؽ، البركتكككؿ  الثالث عشر، ص  رجعالم -3



 207   
 

ىذه ىي بعض أسباب الترؼ األساسية كليس كميا، ناىيؾ عف حب الدنيا، كالسعي كراء  
ديف، كاالبتعاد عف طاعة اهلل، كالجيؿ بأضرار ممذاتيا، كشيكات النفس كرغباتيا، كالجيؿ بال

مف الترؼ كآثاره عمى الفرد كعمى المجتمع كعمى األمة بأسرىا، كلـ أستفض في ذلؾ خكفان 
 .التكرار
 الذـ مقاـ في كميا اهلل كتاب مف مكاضع ثمانية في الترؼ ذكر كرد لقدصفات المترفين: ثالثًا: 

 ،الترؼ عف جاءت السنة النبكية أيضان تنيىك ترفيف، صفات الممف ذكر  منو، أك كالتحذير لو
 ،تركو عمى كتحث كممذاتيا، الحياة متع فيانغماس المرء  كمف بو، القمب تعم ؽ مف كتحذر

بيكا": الداريف، قاؿ رسكؿ اهلل  في خير ىك ما إلى عنو كاالنصراؼ دَّقيكا ،كيميكا كىاٍشرى تىصى  ،كى
اًلٍطوي  ـٍ ييخى ا لى ًخيمىةه كىاٍلبىسيكا مى ، أىٍك مى  .(1)" ًإٍسرىاؼه

 :كالسنة مف صفات المترفيف التي كرد ذكرىا في القرآف 
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ قاؿ تعالى: :الكفر باهلل كالتكذيب بالرسؿ عمييـ السبلـ -1

كىذىًلؾى  :، كقاؿ 34سبأ:  َّ  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٍمنىا مىا كى  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أىٍرسى
فيكىىا قىاؿى  ًإالَّ  يرو نىذً  ًمفٍ  قىٍريىةو  ًفي ٍدنىا ًإنَّا ميٍترى مىى آبىاءىنىا كىجى نَّا أيمَّةو  عى مىى كىاً  ٍقتىديكفى  آثىاًرًىـٍ  عى لىكٍ  قىاؿى  مي  أىكى

ٍدتيـٍ  ًممَّا ًبأىٍىدىل ًجٍئتيكيـٍ  مىٍيوً  كىجى ـٍ  عى ا ًإنَّا قىاليكا آبىاءىكي كفى  ًبوً  أيٍرًسٍمتيـٍ  ًبمى   .24-23الزخرؼ: كىاًفري
قمكب المترفيف ممتمئة بحب الدنيا كتحصيؿ متعيا إف  :الطاعة عف كالتكاسؿ العبادة قمة -2
  جب  هئ مئ خئ ُّٱقاؿ تعالى: شيكاتيا، ك 

 يا: داكد إلى  اهلل أكحى" ،59مريـ: َّ هت  مت خت حت جتهب مب خب حب
 عني عقكليا الدنيا بشيكات المعمقة القمكب فإف الشيكات؛ أكؿ أصحابؾ كأنذر حذر داكد،

 أحرمو أف عمي شيكاتو مف شيكة آثر إذا عبيدم مف بالعبد أصنع ما أىكف فكا   محجكبة،
ف قمب ابف آدـ إذا ، ك (2)"طاعتي : بشيء حتى فاض استحاؿ ممؤه بغيره، قاؿ ابف حاـز ميميءا 

 .(3)"اآلخرة كثير عف يشغؿ الدنيا يسير"

                                                           

: 6/245. أحمد بف حنبؿ، مسند االماـ أحمد 3605رقـ الحديث:  : 2/1192 سنف ابف ماجةابف ماجة،  -1
: 4381، قاؿ اإلماـ أحمد في مسنده: حديث حسف. كقاؿ األلباني في مشكاة المصابيح  6695لحديث رقـ ا

 حديث حسف.

 .(5/245تفسير القرآف العظيـ ) ،ابف كثير -2
 .134ذـ الدنيا، ص الدنيا،  أبي ابف - 3
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حرَّـ اهلل، بأف  حتى أدل بيـ األمر إلى تحميؿ ما فراط في تناكؿ األطعمة كاألشربة:اإل -3

خفحفجفٱُّٱٱقاؿ تعالى:أطمقكا مسميات كثيرة عمى أنكاع المسكرات كالخمكر لتحميميا، 
خلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف
 في تناكؿ األطعمة مف أمراض اطاإلضافة إلى ما يؤدم اإلفر ، ب[90المائدة:] َّمل

اكالسمنة كالقمب كالجمطات كغيرىا، قاؿ رسكؿ اهلل  ، ًمفٍ  شىرَّ  ًكعىاءه  : "مى ٍسبي  بىٍطفو  اٍلميٍسًمـً  حى
ته  ٍمبىوي، ييًقٍمفى  أيكيبلى الىةى، الى  كىافى  فىًإفٍ  صي ثيميثه  ًلطىعىاًمًو، فىثيميثه  مىحى ثيميثه  ًلشىرىاًبًو، كى  ، (1)ًلنىفىًسًو" كى

 ،الكماليات مف راالستكثاك  ،األطراؼ كترى ؿ ،كطراكتو الجسد، بنعكمة العناية فيالمبالغة  -4
 مغفؿ ابف اهلل عبد عف، الشعر كترجيؿ ،كالتطي ب ،التدىف في كاإلفراط بالنفس، العناية ككسائؿ
مَّى المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى": قاؿ عنو اهلل رضي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ؿً  عىفً  كى م: يسرح ، أ(2)"ًغبًّا ًإالَّ  التَّرىج 

الراقية كاألقمشة الفاخرة، متعاليان عمى التباىي بالمبلبس شعره يكمان كيتركو يكمان، باإلضافة إلى 
رَّ  مىفٍ ": ؿ اهلل ك غيره، قاؿ رس ًخيمىةن  ثىٍكبىوي  جى الًقيىامىة" يىٍكـى  ًإلىٍيوً  المَّوي  يىٍنظيرً  لىـٍ  مى

، كعنو أيضان قاؿ: (3)
ؿه  "بىٍينىمىا مَّةو، ًفي يىٍمًشي رىجي ؿه  نىٍفسيوي، تيٍعًجبيوي  حي مَّتىوي، ميرىجٍّ سىؼى  ًإذٍ  جي ؿي  فىييكى  ًبًو، المَّوي  خى ٍمجى  يىٍكـً  ًإلىى يىتىجى

ًة" الًقيىامى
عنا المٍّبىاسى  تىرىؾى  مىفٍ : "، كقاؿ رسكؿ اهلل (4) مىٍيوً  يىٍقًدري  كىىيكى  ًلمَّوً  تىكىاضي  يىٍكـى  المَّوي  دىعىاهي  عى
مىى الًقيىامىةً  ًئؽً  ريءيكسً  عى بلى تَّى اٍلخى يٍّرىهي  حى مىؿً  أىمٍّ  ًمفٍ  ييخى يىٍمبىسييىا" شىاءى  افً اإًليمى  حي

(5).  

                                                           

رقـ الحديث  :6/269األكؿ،  مف لئلنساف يستحب الذم القدر ، كتاب الكليمة، ذكرالسنف الكبرل :النسائي -1
، قاؿ األلباني في 7139: رقـ الحديث 4/135الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب االطعمة،  .6739

 : حديث صحيح.2265السمسمة الصحيحة 
 رقـ الحديث: ، 27/348المزني  مغفؿ بف اهلل عبد ، مسند المدنييف، حديثمسند اإلماـ أحمد: حنبؿ -2

األلباني في  قاؿ .9265 يثدرقـ الح :8/317الكبرل، كتاب الزينة، الترجؿ غبان،  النسائي: السنف .16793
 : حديث صحيح.501السمسمة الصحيحة 

 .5791رقـ الحديث : 7/142الخيبلء،  مف ثكبو جر مف ، كتاب المباس، بابصحيح البخارمالبخارم:  -3
 كما إليو إرخاؤه يجكز ما حد كبياف يبلء،خ الثكب جر تحريـ ـ، كتاب المباس كالزينة،  بابصحيح مسممسمـ: 

 .2085 رقـ الحديث :3/1652يستحب، 
 .5789رقـ الحديث : 7/141 ،الخيبلء مف ثكبو جر مف باب، المباس ، كتابصحيح البخارمالبخارم:  -4

رقـ الحديث :  ،15/28، مسند بني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عمبل بف الخطاب مسند اإلماـ أحمدحنبؿ: 
9065. 

، قاؿ الترمذم: 2481 رقـ الحديث: 4/650كالكرع،  كالرقائؽ القيامة صفة الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب -5
 : حديث صحيح.718. كقاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة حديث حسف صحيح ىذا
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نفاؽ كاإلسراؼ التبذير -5 العمراف، مف بناء البيكت كالقصكر الفاخرة، مع  في الطائمة األمكاؿ كا 
فبعضيا لمشتاء كبعضيا لمصيؼ، كبعضيا لمسكف، كبعضيا استخداميا الحرص عمى تعدد 

ى بناء مدف لمسياحة، باإلضافة إل لمنزىة إلى غير ذلؾ مف مسابح كأماكف لمعب كالترفيو ...
اإلسراؼ في اقتناء ك  احؼ، كأماكف لمفجكر إلى غير ذلؾ،كاأللعاب الرياضية، كالفنادؽ، كالمت

 ًلمنَّاسً  زييٍّفى قاؿ تعالى: ك...  الكماليات مف السيارات، كالجكاالت، كساعات اليد، كاإلكسسكارات
ةً  الذَّىىبً  ًمفى  اٍلميقىٍنطىرىةً  اًطيرً كىاٍلقىنى  كىاٍلبىًنيفى  النٍّسىاءً  ًمفى  الشَّيىكىاتً  حيب   ٍيؿً  كىاٍلًفضَّ مىةً  كىاٍلخى  كىاأٍلىٍنعىاـً  اٍلميسىكَّ

ٍرثً  تىاعي  ذىًلؾى  كىاٍلحى يىاةً  مى ٍسفي  ًعٍندىهي  كىالمَّوي  الد ٍنيىا اٍلحى  . [14آؿ عمراف:] اٍلمىآبً  حي
دكنو مف الخدـ كالحشـ  عدـ قياـ اإلنساف بكاجباتو الممقاة عمى عاتقو، كتركيا لمف ىك -6

ا ًباٍلمىٍرءً  : "كىفىىبيـ، قاؿ رسكؿ اهلل  كالعماؿ، كالمفاخرة يٍّعى  أىفٍ  ًإٍثمن " مىفٍ  ييضى  .(1)يىعيكؿي
 العمـ مسالؾ تسد العيش كطيب الماؿ كال معرفة، فإف كثرةعندىـ ال عمـ ك ف جيمة، المترفك  -7
 نكر تطمس ككثرتيا الحياة البان، فمذائذغ الترؼ مع العمـ إلى النفكس تتجو فبل النفكس، إلى

  .(2)اإلدراؾ بنعمة كتذىب البصيرة، كتعمي القمب،
استعظمكا  أخبلؽ المترفيف الكبر، فقد ف أسكأمإف المترفكف يحتقركف الفقراء كالمستضعفيف:  -8

ضؿ منيـ ماالن كحسبان كنسبان، فاعتقدكا أنيـ أفك نفكسيـ، كاحتقركا غيرىـ ممف ىـ أقؿ منيـ جماالن 
 الباطؿ أنيـ أفضؿ منيـ مكانة كمنزلة. عتقادىـال،  (3)كامتنعكا عف مخالطتيـ كمجالستيـ

 :سنة اهلل في عقاب المترفينرابعًا: 
العظة، عبرة ك الكما في تمؾ القصص مف كتابو قصص المترفيف، في  اهلل  لقد قصَّ  

، إف دكاـ النعـ ا كال تبديؿر فيييكمف خبلؿ تمؾ القصص تظير سنة اهلل جمية كاضحة ال تغي
ف زكاليا منكط بالكفر كالفساد كسكء األخبلؽ، كداء الترؼ الذم كبقاء ىا منكط بشكر المنعـ، كا 

                                                           

:  ،11/36حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص  -1
رقـ  :8/268عيالو،  ضيع مف ، كتاب عشرة النساء، إثـسنف النسائي الكبرل. النسائي: 6495رقـ الحديث 

 : صحيح عمى شرط البخارم كمسمـ. 4/545، قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ في مستدركو 9131 الحديث
مكقع ، الترؼبد اهلل. البريؾ، سعد بف ع .الترؼ ... مظاىره أسبابو عبلجويعقكب، محمد حسيف: انظر  -2

  الترؼ. –المنجد، محمد صالح. مفسدات القمكب ، . طريؽ اإلسبلـ
http://www.saadalbreik.com/saad/inde  

http://www.islamicaudiovideo.com  
http://almunajjid.com 

 .137ص بحكث المؤتمر الخامس لكمية الشريعة بجامعة الزرقاء، السنف اإلليية في الكتاب كالسنة، -3

http://www.saadalbreik.com/saad/inde
http://www.saadalbreik.com/saad/inde
http://www.islamicaudiovideo.com/
http://www.islamicaudiovideo.com/
http://almunajjid.com/
http://almunajjid.com/
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يصيب الناس جماعات كأفرادان ىـ تجاكز إلطار نمط الحياة التي حددىا اهلل لنا، كأكصانا بيا 
سنة رسكلو الكريـ  ؿفي كتابو الكريـ كمف خبل

(1). 
 في الدكلة يزيد الترؼ أف: "ىك كالمجتمعات الدكؿ تبلشي سبب فع خمدكف فاب يقكؿ 

 كالكلد التناسؿ كثر كالترؼ الممؾ ليـ حصؿ إذا القبيؿ أف ذلؾ في السبب قكتيا؛ إلى قكة أكليا
 ذلؾ جك في أجياليـ كربيت كالصنائع، المكالي مف أيضان  كاستكثركا العصابة، فكثرت، كالعمكمية

 بكثرة حينئذ العصائب كثرة بسبب قكتيـ؛ إلى كقكة، عددىـ إلى عددان  بيـ فازدادكا كالرفو، النعيـ
 كالمكالي الصنائع أكلئؾ تستغؿ لـ اليـر في الدكلة كأخذت كالثاني األكؿ الجيؿ ذىب فإذا، العدد

 عمى عياالن  كانكا إنما شيء، األمر مف ليـ ليس ألنيـ ممكيا، كتمييد الدكلة تأسيس في بأنفسيـ
 الدكلة تبقى كال كيتبلشى فيذىب، بالرسكخ الفرع يستقؿ لـ األصؿ ذىب فإذا ليا، كمعكنة ىمياأ

 .(2)"القكة مف حاليا عمى
كالقرآف الكريـ ينبو المصابيف بداء الترؼ، كيمفت أنظارىـ إلى القانكف الرباني في عقاب  

بؿ أف ينزؿ عمييـ العقاب قكتارة ييمثؿ، كتارة يفصؿ،  ،المترفيف بأساليب متنكعة، فتارة يجمؿ
 كمف ذلؾ: ،يستأصميـالشديد الذم 

يأمر الناس جميعان إلى النظر كالتفكر  إف اهلل  إىالك األمم السابقة:بالتفكر والتدبر  -1
 مت ُّٱكالتدبر في قصص المترفيف عبر القركف لعؿ كعسى مف يتعظ أك يعتبر، قاؿ تعالى: 

 ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت
 ٰى ين ىن نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
أف اإلنساف يبحث عف ثبلثة  إلى نظرنا يمفت القرآف الكريـحيث ، 10-9الركـ: َّ جت

أشياء فإذا حصؿ عمييا كلـ يكف عنده رادع مف ديف كخمؽ عتى كتكبر كتجبر كىي: قكة جسميو 
قكة ظيرية يستند عمييا عند الضعؼ كالفتكر كىي تحت تصرفو، ك فيو أك في أعكانو، كقكة مالية 

كانكا أكثر قكة في األجساد،  ان الحصكف كالبنياف، فجاء القرآف ليخبرنا أنو تعالى أىمؾ مف قبؿ أمم
، كأبني عنيـ شيئان عندما جاء عقاب اهلل  تيـ كانت أشد منعة كقكة، فمـ تغفً كأكثر أمكاالن كغنىن

 . (3)أعرضكا عف أكامره كنكاىيوكبأسو؛ بما كذبكا اهلل كرسمو، ك 

                                                           

 .انظر سنة الترؼ كالفساد، بحكث المؤتمر الخامس لكمية الشريعة بجامعة الزرقاء األىمية -1
 .18ف خمدكف، صابف خمدكف، مقدمة اب -2

 (.25/83مفاتيح الغيب )الرازم، انظر  -3



 220   
 

لـ يكتؼ القرآف الكريـ بالتذكير بأحكاؿ األمـ السابقة، بؿ أمر بالنظر بأحكاؿ القرل  
بنزكؿ عذاب اهلل المجاكرة كيؼ كانت عامرة بسكانيا كأىميا فأصبحت خاكية عمى عركشيا، 

لىقىدٍ تعالى: قاؿ بأىميا،  ا أىٍىمىٍكنىا كى ٍكلىكيـٍ  مى ٍفنىا رىلاٍلقي  ًمفى  حى رَّ  كفى يىٍرًجعي  لىعىمَّييـٍ  اآٍليىاتً  كىصى
 عمىعقابو  بيـ يحؿٌ  أفكسطكتو  بأسو محٌذرىـ قريش لكفار  تعالى يقكؿ ،27األحقاؼ:

 كمأرب سدكـ كأرض ثمكد كحجر قريتكـ، حكؿ ما القيرىل مف القكـ أييا فقاؿ: لقد أىمكنا كفرىـ
 عظناىـ، فقد ك عركشيا عمى خاكية فجعمناىا ديارىا، ناكخٌرب بالمىثيبلت، أىميا فأنذرنا كنحكىا،
 عميو كانكا عما ليرجعكا ذلؾ ليـ كبيَّنا كالحجج، الذٍٍّكر مف بضركب كذكرناىـ العظات، بأنكاع

 فأىمكناىـ، غييـ، في كالتمادم كفرىـ، عمى اإلقامة إال فأبكا، كآياتو باهلل الكفرف اإلقامة عمى م
  .(1)ناصر منا ينصرىـ فمف
كقد سبؽ أف تكممنا عف ذلؾ بالتفصيؿ في مبحث األخذ بالمحنة والشدة والبأساء والضراء:  -2

 سابؽ.
ذىا: فسوق المترفين -3 ٍدنىا قاؿ تعالى: كىاً  ٍرنىا قىٍريىةن  نيٍيًمؾى  أىفٍ  أىرى ًفييىا أىمى ؽَّ  ًفييىا فىفىسىقيكا ميٍترى مىٍييىا فىحى  عى

كىذىًلؾى أيضان:  كقاؿ ، 16األسراء: تىٍدًميرنا فىدىمٍَّرنىاىىا اٍلقىٍكؿي  عىٍمنىا كى  ميٍجًرًمييىا أىكىاًبرى  قىٍريىةو  كيؿٍّ  ًفي جى
كا مىا ًفييىا ًليىٍمكيري كفى  كى ا ًبأىٍنفيًسًيـٍ  ًإالَّ  يىٍمكيري مى كفى  كى  ىـ أمة كؿ في كالمترفكف، [123األنعاـ:] يىٍشعيري
كالممؾ  بالدعة فينعمكف ككؿ أسباب الراحة، كالخدـ الماؿ يجدكف الذيف الناعميف الكبراء طبقة

كالمبادئ  بالقيـ كتستيتر كالمجكف، الفسؽ في كترتع كتأسف، نفكسيـ تترىؿ حتى كالسيادة،
أيدييـ،  عمى يضرب مف يجدكا لـ فإذا كالحرمات، األعراض في كتكلغ كالكرامات، كالمقدسات

 كأرخصكا كأشاعكىا، األمة في احشةالف كنشركا فسادان، األرض في عاثكا كينياىـ عف فعاليـ؛
 ،حيكيتيا كتفقد ،تفكؾكت األمة تتحمؿ ثـ كمف. كليا بيا إال الشعكب تعيش ال التي العميا القيـ

يقكؿ الشيخ محمد حجازم: "إف  .صفحتيا كتطكل فتيمؾ بقائيا، كأسباب ،قكتيا كعناصر
 ال فكانت كسمطاف، كدكلة كعافية نعمة مف فيو، أترفكا مف المترفيف اتبعكا ما الكثيرة األكثرية
 ما كراء كساركا الشيكات، اتباع عمى عزميـ عقدكا كلكنيـ منكر، عف تنيى كال بمعركؼ تأمر
 كراء ما كرفضكا الينيء، العيش أسباب كطمب كالثركة، الرياسة حب مف كالترؼ، التنعـ فيو

 .(2)مجرميف" ككانكا ظيريان، كراءىـ كنبذكه ذلؾ،

                                                           

 (.22/132)جامع البياف الطبرم،  -1

 ـ.1992 -ىػ1413، دار الجيؿ الجديد . بيركت:10. طالتفسير الكاضح .الحجازم، محمد محمكد -2

(2/155). 
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 كاقتصادم اجتماعي إصبلح لكؿ معرقمكف كىـ األنبياء كالرسؿ، أعداء ىـ المترفيفإف  
اكخدميـ كحشميـ كسمطانيـ كجاىيـ، قاؿ تعالى:  أمكاليـ عمى معتمديف كسياسي، مى ٍمنىا كى  أىٍرسى

فيكىىا قىاؿى  ًإالَّ  نىًذيرو  ًمفٍ  قىٍريىةو  ًفي ٍترى كفى  ًبوً  أيٍرًسٍمتيـٍ  ًبمىا ًإنَّا مي قىاليكا كىاًفري دنا أىٍمكىاالن  أىٍكثىري  نىٍحفي  كى مىا كىأىٍكالى  كى
 إلى يدعك الذم ىك الترؼ ف، يقكؿ الشيخ محمد حجازم: "إ[35-34سبأ:] ًبميعىذًَّبيفى  نىٍحفي 

 ثـ كالمكسريف الكبار في ىذا يظير كاإلجراـ، كالظمـ كالعصياف الفسكؽ إلى المفضي السرؼ
 .(1)أخبلقيا" كتتدىكر ـاألم حاؿ فتسكء ؛المعكزيف الفقراء إلى ينتقؿ

كحيف  ،كيتمادكف في ضبلليـ كانحرافاتيـ المترفيف، طبائع تفسد حيفالتدمير واليالك:  -4
يعيشكف في مستنقع الغركر كالكبر، كيقعكف في براثف الكفر كالشرؾ كالضبلؿ كالفساد، حيف 

يسرحكف كيمرحكف  يألفكف االسراؼ كالتبذير كيتطبعكف عميو، حيف يعكفكف عمى حياتيـ الفاجرة،
كيفسدكف في األرض، ينشركف الفاحشة كيشيعكف الرذيمة، مف غير أف يجدكا مف ينكر عمييـ، 

يقع عمييـ غضب اهلل باليبلؾ كالدمار، قاؿ فيأمرىـ بمعركؼ أك ينياىـ عف منكر، عندىا فقط 
ؽَّ تعالى:  مىٍييىا فىحى  يل ىل مل خل ُّٱكقاؿ أيضان:  ،16اإلسراء: تىٍدًميرنا فىدىمٍَّرنىاىىا اٍلقىٍكؿي  عى
 ىذه تفسير في قطب سيد يقكؿ .11األنبياء:  َّ جن يم  ىم مم خم حم جم

 فمـ ،المترفكف فييا فكثر اليبلؾ، بأسباب أخذت ألنيا ىالكة أنيا لقرية اهلل قدر فإذا: "اآلية
 فتحممت الفسؽ، فييا َـّ عو فى  فييا، ففسقكا المترفيف ىؤالء اهلل سمط أيدييـ، عمى تضرب كلـ ،تدافعيـ
 لـ ألنيا بيا يحؿ عما المسئكلة كىي. كاليبلؾ الدمار كأصابيا اهلل، سنة عمييا فحقت كترىمت،
 المترفيف فكجكد. المترفيف بكجكد يسمح الذم نظاميا مف تصمح كلـ المترفيف، أيدم عمى تضرب
 تسمح ـفم ؛الطريؽ عمييـ أخذت كلك ففسقكا، عمييا اهلل سمطيـ مف أجمو الذم السبب ىك ذاتو
 إلى فيقكدىا ،كيفسد ،فييا يفسؽ مف عمييا اهلل سمط كما اليبلؾ، استحقت ما ،فييا بالظيكر ليـ

  .(2)"اليبلؾ
إف الترؼ آفة عظيمة ابتميت بيا األمة اإلسبلمية في ىذا الزماف، فنحف نسمع عف ببلد  
عطشان، ببلد يصرؼ ميا جكعان ينعـ أىميا بكؿ كسائؿ الترؼ كالراحة، كببلد يتضكر أىإسبلمية 

ليس عندىـ استعداد أف ينفقكا بينما كتكافو األمكر، مبلييف الدكالرات عمى الكماليات ىا مترفك 
 بشر.مبلييف مف ال عيشر ىذا المبمغ لمقضاء عمى المجاعات التي أىمكت

ظيكر المترفيف في المجتمعات كازدياد أعدادىـ مؤشر لبدء نزكؿ عذاب اهلل، فيك  إف 
ف كجكد فئة قميمة حاكمة بداية الني تممؾ كؿ شيء، كفئة كثيرة مترفة منعمة اية ليبلؾ األمـ، كا 

                                                           

 ، نفس الصفحة.السابؽ جعالمر  -1

 .(4/2218)في ظبلؿ القرآف قطب، سيد.  -2
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ال تممؾ أم شيء، ىذا تناقض مخالؼ لجكىر اإلسبلـ، كحقيقة الديف القائـ عمى العدؿ 
  كالمساكاة، كاإلحساس باآلخريف. 

 :نماذج من المترفين في األرضخامسًا: 
ب ؾى  فىعىؿى  كىٍيؼى  تىرى  أىلىـٍ تعالى:  قاؿعاد األولى:  -1 ـى  ًبعىادو  رى ادً  ذىاتً  ًإرى  ًمٍثمييىا ييٍخمىؽٍ  لىـٍ  الًَّتي اٍلًعمى
دً  ًفي بان  كقـك عاد ىـ أكؿ قكـ عبدكا األصناـ بعد الطكفاف، كانكا، 8-6الفجر: اٍلًببلى  جفاة عىرى

ـر ىي مدينة صنعيا شدَّاد بف عاد ،(1)متمرديف عتاة كافريف  بف ساـ بف ـرإ بف عىٍكص بف كا 
 بساتينيـ أف: أحدىما: الكماؿ مف بنكعيف الدنيا في مخصكصيف كأىؿ ىذه المدينة كانكا ،(2)نكح

تىتًَّخذيكفى  تىٍعبىثيكفى  آيىةن  ًريعو  ًبكيؿٍّ  أىتىٍبنيكفى قاؿ تعالى:  كالبيجة، الطيب غاية في كانت كمزارعيـ  كى
اًنعى  ـٍ  مىصى ( 3)كالبطش القكة غاية في كانكا أنيـ، كالثاني: 129-128الشعراء: تىٍخميديكفى  لىعىمَّكي

الرجؿ أف  حيثنيـ كانكا طكاالن شدادان إ"كقيؿ:  ،15فصمت: قيكَّةن  ًمنَّا أىشىد   مىفٍ : قالكا كلذلؾ
قكة في الجسد ال تدانييا قكة،  ،(4)"فيحمميا عمى الحي فييمكيـ الصخرة عمى يأتي كافمنيـ 

، كرجاحة في العقؿ، متمكنيف مف ذكاء حادباإلضافة إلى ، تفكؽ عمراني يفكؽ حد الخياؿك 
أما ما جاء ك  ،[38العنكبكت:]  َّ جغ مع ُّٱقاؿ تعالى: ، (5)النظر كاالستدالؿ

نَّة  كالزبرجد كالياقكت البنياف مف فييا كما في قصة ىذه المدينة: أف شدادان ىذا سمع بذكر الجى
 إلى انطمقكا: عزكجؿ، فقاؿ لعمالو اهلل عمى ان عتك  الدنيا؛ في ذلؾ مثؿ يفعؿ أف رغبف كالمؤلؤ،
 كلؤلؤ، كزبرجد كياقكت كفضة ذىب مف مدينة فييا لي فاعممكا كأكسعيا رضاأل في فبلة أطيب

 كفكؽ ،غرفان  القصكر كعمى ،قصكران  المدينة كعمى زبرجد، مف أعمدة المدينة تمؾ تحت كاصنعكا
 حتى نياراأل فييا كأجركا كميا، الثمار اؼأصن أزقتيا في القصكر تحت كاغرسكا ،غرفان  الغرؼ
 حتى كالفضة كالذىب الجكاىر مف لنا كصفت ما عمى نقدر كيؼ: لو قالكا، أشجارىا تحت تككف
: قاؿ بمى،: قالكا بيدم؟ الدنيا ؾمٍ مي  أف تعممكف أال: شداد قاؿ كصفت؟ كما مدنية نبني أف يمكننا

                                                           

 (.1/141البداية كالنياية ) ،بف كثيرانظر ا -1
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 (.18/363مفاتيح الغيب ) الرازم،  -3
 (.8/385)  القرآف العظيـ تفسيركثير،  ابف -4
 .عاد األكلى .النابمسي، محمد راتب .(20/239) التفسير المنير .انظر الزحيمي، كىبة مصطفى -5
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 تحتاجكف ما تجمعكا حتى بيا فككمكا كالفضة بكالذى الجكاىر معادف مف معدف كؿ إلى فانطمقكا
 الجكاىر أنكاع يجمعكف فجعمكا كالفضة، الذىب مف الناس أيدم في تجدكنو ما جميع كخذكا إليو،
 أتكه فمما سنة، تسعمائة شداد كعمر سنة، مائة ثبلث مدة، فبنكا لو ىذه المدينة في سنيف عشر

 عشر إلييا جيازىـ في فأقامكا العماد، ذات إـر ىإل بالتجييز الناس أمر منيا بفراغيـ كأخبركه
 عميو  اهلل بعث ؛كليمة يكـ مسيرة عمى المدينة مف كاف فمما إـر يريد الممؾ سار ثـ سنيف،
 كىأىنَّوي ، قاؿ تعالى: (1)قبؿ أف يدخمكىا فأىمكتيـ السماء مف صيحة معو كاف مف جميع كعمى
ادنا أىٍىمىؾى  ثىميكدى  اأٍليكلىى عى  مم خم حم ُّٱٱكقاؿ أيضان: ،[50النجـ:] أىٍبقىى افىمى  كى
 .41المؤمنكف: َّ جه  هن من خنحن جن

 : العباسية الدولة -2
 الترؼ كافحيث  المغكؿ، يد عمى العباسية الدكلة سقكط في السكء بالغ أثر لمترؼ كاف
ضعاؼ كقدراتيا، ،لطاقاتيا ىدـ معكؿ  التتار،المغكؿ  أماـ بسقكطيا غايتو بمغ حتى لمدكلة كا 
 .اإلسبلمية الدكلة تاريخ في سقكط مثمو يكف لـ الذم المريع المخزم السقكط ذلؾ

 في كالتكسع بمباىجيا، كالرضا األرض، إلى كاإلخبلد بالترؼ مميئة العباس بني حياة كانت
 األكاكيف ذات القصكر بناء في كتكسعكا عظيمة، ىيئة عمى بغداد بنكا إذ عظيمان، تكسعان  ذلؾ

 ،كالتماثيؿ كاألثاث ،كالبسط كالستائر كالنقكش، كالزخارؼ كالزينة، البناء في كتفننكا الضخمة،
 ،كالزينة الجكاىراستخداـ  في تألقكا كما كالشراب، الطعاـألكاف مف  كفي كاألكاني، كالتحؼ
 كسباؽ كالمعب، التركيح بأدكات كاىتمكا الفارسية، باألزياء متأثريف كالثياب، كالممبس كالطيب
 ،كالصقكر بالبزاة، كالصيد ،كالنرد ،كالشطرنج ،الصكلجاف كلعبة الزاجؿ، الحماـ باؽكس الخيؿ،

 الخمفاء بو يتمتع كاف الذم كالبذخ الترؼحياة  عمى يدؿ كىذا كالفيكد، ،كالكبلب ،كالشكاىيف
 كالكتاب الشعراء كبعض كالتجار، الدكلة، رجاؿ ككبار كالقادة، كالكزراء العباسي، البيت كأبناء
 يـ بؿ شمؿ األمر الخدـ كالمماليؾ، كيكفيكلـ يقؼ األمر عند الخمفاء كأبنائ. كالعمماء مغنييفكال
 ممف كىك الظاىرم الطبرسي الديف عبلءالخادـ المممكؾ  أف :المثاؿ سبيؿ عمى نذكر أف

 لو ككانت سنكيان، دينار ألؼ ثبلثمائة نحك أمبلكو مف لو ؿصَّ حى يي  كاف الظاىر، الخميفة اشتراىـ
 جزيؿ ممؾ لقد المستنصرم، الديكدار آيبؾ الديف مجاىد كذلؾ مثميا، بغدادفي  تكف لـ دار

 مف أنفقو ما كصؼ كيتعذر كالضياع، كالبساتيف، كالعقار، كالدكاب، كالرقيؽ العيف مف األمكاؿ
كما أنيـ اىتمكا  .كبناتو أكالده بيا جيز التي كالجكاىر كالفضة الذىب، مف مقنطرة قناطير
 مناسبات في كانت تخرج التي الممككية، فالمكاكب كاألبية بالفخفخة كالتظاىر ،ظاىر الكاذبةبالم

                                                           

 (.4/748، الكشاؼ )لزمخشرما (.442-4/441في عمـ التفسير ) زاد المسيرابف الجكزم، انظر  -1



 225   
 

 أداء عف كيتشاغمكف أنفسيـ، يتناسكفكانكا  أنيـ حتى الناس، تشغؿ كانت كالتتكيج العيد
 الميؿ، إلى كاستمر ىػ640 سنة الفطر عيد يكـ خرج الذم كمف ذلؾ المككب الممكي الصمكات،
 تقبيؿ ، كأماىػ644 ككذلؾ كاف األمر سنة قضاء، الميؿ نصؼ قبؿ العيد اس صبلةالن كصمى
 النكبي، باب كعتبة اليد، تقبيؿ ككذلؾ المألكفة األمكر فمف عديدة مرات الخميفة بحضرة األرض
 كعزؿ الرشكة كتفشي المصادرات، بكثرة العصر ىذا تميز كقد كالرخاـ، كاألرض الخيؿ كحافر
لقاء المكظفيف، كبار  إلى األخبلقي، كاالنصراؼ كاشتد الفساد ممتمكاتيـ، كبيع عمييـ، القبض كا 

 كيتحمؿ كشقاء، بؤس في كيعيش فيكدح الشعب كأما األمكاؿ، في كالتكاثر كالقياف، المبلىي،
 كالذىب األمكاؿ إلييا تحمؿ مممكءة الدكلة خزائف كانتفي حيف  ،حد كبير إلى الحياة أعباء

 .(1)الدكلة رجاءأ جميع مف كالفضة
 بغداد يحاصركف التتار كاف الذم الكقت في أنو" :كالنياية البداية كتابو في كثير ابف ذكر 

 الخميفة يدم بيف تمعب جاريةكانت  جانب، كؿ مف بالنباؿ يرشقكنيا الخبلفة بدار كيحيطكف
 كىي فقتميا الشبابيؾ بعض مف سيـ فجاءىا عرفة كتسمى حظاياه جممة مف ككانت كتضحكو،

 أصابيا الذم السيـ كأحضر شديدان، فزعان  كفزع ذلؾ مف الخميفة فانزعج الخميفة، يدم بيف ترقص
ذا يديو بيف  كأمر عقكليـ. العقكؿ ذكم مف أذىب كقدره قضائو إنفاذ اهلل أراد إذا: مكتكب عميو كا 

 كاف أكبر مف ذلؾ، ، كاألمر (2)"الخبلفة دار عمى الستائر ككثرة االحتراز بزيادة ذلؾ عند الخميفة
 قبيؿ ممككو أحكاؿ كيصؼ كأىمو، اإلسبلـ عمى ينعي رحمو اهلل(3)األثير ابف المؤرخ كىذا

، كىي سنة دخكؿ التتار الجزيرة كديار ىػ628 سنة أحداث عمى معمقان  فيقكؿ بسنتيف كفاتو
 ممكؾ في نرل فما عنده، مف نصران  كالمسمميف اإلسبلـ ينصر تعالى فاهلل: "نصو ما (4)بكر

 كظمـ كلعبو ليكه عمى مقبؿ منيـ كؿ بؿ الديف؛ نصرة في كال الجياد، في رغبة لو مف اإلسبلـ
 .(5)"العدك مف دمعن أخكؼ ، كىذارعيتو
محمد بف المعتضد بف طمحة ابف  ،ىك: أبك منصكر الخميفة العباسي القاىر باهلل: مثال:

تيب الخمفاء العباسييف، كلد في سنة المتككؿ، القاىر باهلل، ىك الخميفة التاسع عشر في تر 
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ىػ، 320كدناءة، تكلى الخبلفة في شكاؿ سنة  ان شر أسكأ كأخبث خميفة عباسي، كأكثرىـ ، ىػ286
بعد مقتؿ أخيو الخميفة المقتدر باهلل، كالذم كاف دائـ اإلحساف إليو، كاف محبان شرىان لمماؿ، كاف 

سرة أخيو، فبدأ بزكجة أبيو أـ المقتدر، حيث قاـ أكؿ أمر فعمو بعد تكليو الخبلفة مصادرة أمكاؿ أ
بتعذيبيا كضربيا حتى تعترؼ بمخبأ الماؿ، كلـ يتركيا إال بعد أف تنازلت عف كؿ أمبلكيا 

، ثـ تتبع كبار رجاؿ دكلة أخيو، فقتميـ الكاحد تمك اآلخر، (1)كأكقافيا لو، ككذلؾ فعؿ مع أكالدىا
يزايدكف عميو قبؿ تكلي الخبلفة، ككانت أخبلقو في  كسمب أمكاليـ، كقتؿ خصكمو الذيف كانكا

منتيى السكء كالخسة كالنذالة، فمقد أمر ببيع كؿ الجكارم المغنيات في بغداد عمى أنيف سكاذج، 
نما فعؿ ذلؾ ألنو كاف محبان   ثـ دس في األسكاؽ مف اشتراىف بأبخس األثماف، قاؿ ابف االثير: كا 

، كقد قتؿ (2)ثماف، ككاف القاىر مشتيران بالسماع كالغناءفأراد أف يشترييف برخص األ ؛لمغناء
القاىر أميريف كبيريف ىما إسحاؽ النكبجتي كأبا السرايا؛ ألنيما زيداه مف قبؿ أف يمي الخبلفة 
في جاريتيف مغنيتيف، كما أنو منع بيع الخمر، كتحريـ شربيا كجميع األنبذة، كمع ذلؾ كاف 

مع بعض األمراء كالكزراء عمى خمعو،  فعمـ القاىر بخططيـ، سكيران ال يفيؽ مف السكر، فاجت
فقاـ القاىر بإحراؽ بيكت مف تآمر عميو، كقطع رؤكسيـ، ثـ كضعت في طست، كطيؼ 
بالرؤكس في بغداد، كنكدم عمييـ: ىذا جزاء مف يخكف اإلماـ كيسعى في الدكلة فسادان، ثـ 

، فمما كثر فساد القاىر، (3)اجت الفتنةأعيدت الرؤكس إلى خزائف السبلح، كنييبت بغداد، كى
نيب األمكاؿ، قاـ كزيره مع جماعة مف الجند باإلحاطة  سرافو عمى نفسو فيكا  كظممو كبطشو، 

العباس  أبابقصره، كألقكا القبض عميو كىك مخمكر، فحبسكه، كطمبكا منو أف يخمع نفسو، كيبايع 
، كقد بمغ مف حبو لمماؿ أنو (4)يبصرعمى ال أحمد بف المقتدر باهلل، فأبى، فسممكا عينيو، فبقي أ

كاف لو قصر مزخرؼ جميؿ جدان، فيو بستاف فيو أطيب الثمر، فعندما طالبو الراضي بأمكالو 
التي خبأىا أنكرىا، فعذب بأنكاع العذاب، فما أقر بشيء، فأخذه الراضي باهلل، فقربو كأدناه، 

فعؾ، فاعترؼ بو، قاؿ: أما إذ فعمت ىذا كقاؿ: ترل مطالبة الجند لنا، كالذم عندؾ ليس بنا
فالماؿ دفنتو في البستاف، فقاؿ: كفي أم مكاف ىك؟ قاؿ: أنا مكفكؼ كال أىتدم إلى البقعة، 
فاحفر البستاف تجده. فحفركا البستاف كأساس القصر، كقمعكا الشجر فمـ يكجد شيء. فقاؿ: كأيف 

مكسؾ في البستاف كتنعمؾ ففجعتؾ الماؿ؟ قاؿ: كىؿ عندم ماؿ؟ ! ! إنما كاف حسرتي في ج
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، ككانت خبلفتو جامعة لممعايب (2)"سبكعكأككانت خبلفتو سنة كنصؼ "، (1)بو. فأبعده كحبسو
كالقبائح، كما تسمى أحد بالقاىر إال كقيره اهلل 

(3). 
سقطت ببلد األندلس سقكطان ليس بالمفاجئ، فقد استمرت أكثر  دولة اإلسالم في األندلس: -3
 ؛كسقكطيا ياعندما نحمؿ عكامؿ انحدار األمـ كضياعك نة، كصبرت الببلد كثيران، س 200 مف

أف ىذه األمكر قد زادت  نجد في تاريخ األندلسف ،نجد أمكران متشابية جدان في كؿ فترات الضعؼ
اإلغراؽ بالترؼ،  :بشدة في فترة غرناطة؛ كلذلؾ كاف السقكط كامبلن كحاسمان، كسبب ذلؾ ىك

لى الممذات كالشيكات، كالخنكع كالدعة كالميكعة، فقد ترتبط دائمان كالرككف الشدي د إلى الدنيا، كا 
في الممذات، كميكعة شديدة جدان في شباب األمة،  كاالنغماساليبكط بكثرة األمكاؿ،  فترات

ٍمنىا ًمٍف قىٍريىةو كىانىٍت ظى : ، قاؿ سبحانو كتعالى(4)كانحطاط كبير جدان في األىداؼ ـٍ قىصى كى اًلمىةن كى
كا كىاٍرًجعيك  ـٍ ًمٍنيىا يىٍركيضيكفى ال تىٍركيضي س كا بىٍأسىنىا ًإذىا ىي ًريفى  فىمىمَّا أىحى ا ًإلىى مىا كىأىنشىٍأنىا بىٍعدىىىا قىٍكمنا آخى

ـٍ تيٍسأىليكفى  ـٍ لىعىمَّكي مىسىاًكًنكي   .13 – 11:األنبياء أيٍتًرٍفتيـٍ ًفيًو كى
"كالحقيقة تقكؿ: إف األندلسييف في أكاخر أياميـ ألقكا بأنفسيـ : (5)شكقي أبك خميؿ الدكتكريقكؿ  

في أحضاف النعيـ، كنامكا في ظؿ ظميؿ مف الغنى كالحياة العابثة، كالمجكف، كما يرضي 
كغدا التيتؾ كاإلغراؽ في المجكف، كاىتماـ النساء بمظاىر ...  األىكاء مف ألكاف الترؼ الفاجر
فمقد تنافس الحكاـ كالكالة عمى الجكارم حتى أصبحت " .(6)"التبرج كالزينة كالذىب كالآللئ
ذكر عدد مف فقد ، كأصبح االقتراف بالنصرانيات سنة مبتدعةساحات لممعارؾ كالقتاؿ، 

المؤرخيف، أف أسباب مقتؿ ابف ىكد، أنو تنازع ىك كنائبو ككزيره عمى جارية نصرانية، كؿ منيـ 
 .(7)"الكزير كدبر مكيدة البف ىكد فقتمو بيايريدىا لنفسو، كالعدك يتربص بيـ، فقاـ 
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لس مف الفتح إلى السقكط، مكقع قصة اإلسبلـ: ق(، األند1423رمضاف  19انظر السرجاني، راغب ) - 4

http://www.islamweb.net. 
شكقي أبك خميؿ: ىك كاتب كباحث فمسطيني، لو العديد مف المؤلفات مف أشيرىا كتابو "اإلسبلـ في قفص  - 5

. انظر شكقي أبك خميؿ، مكقع كيكيبديا الحرة: ـ2010االتياـ". حاصؿ عمى دكتكراه في التاريخ، تكفي عاـ 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .34المرجع السابؽ، ص - 6
العمر، ناصر بف سميماف: سقكط األندلس دركس كعبر،  -7

http://www.yabeyrouth.com/pages/index2538.htm. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285804
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index2538.htm
http://www.yabeyrouth.com/pages/index2538.htm
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أف (1)كامتد ذلؾ ليصؿ إلى حد االستخفاؼ بالديف عند بعض الناس، فقد ذكر ابف حـز"
في  ان كتابالنظاـ كبير المعتزلة في األندلس تعمؽ بحب غبلـ نصراني فألؼ لو (2)إبراىيـ بف سيار
 .(3)"!!إليو تقربنا التكحيد عمىتفضيؿ التثميث 

 في ركف  -أحد زعماء غرناطة -الحسف أبا األندلس: "أف نياية في(4)عناف اهلل عبد يقكؿ
 نصرانية بفتاه الثانية لممرة كاقترف كمبلذه، أىكائو في كاسترسؿ ،الدعة حياة إلى أيامو أكاخر
 حؿ كليذا يقكلكف؛ كما اإلسبلـ كاعتنقت المعارؾ، إحدل في سبية أخذت الحسف، رائعة

 كالبساتيف، المزارعكاالىتماـ ب ،كالدكر القصكر بناء في المسممكف كانشغؿ بيا، حؿ ما باألندلس
 .(5)"غرة حيف عمى أتاىـ حتى الرىيب عممو كيعمؿ ،خطط كييعد ليـي كعدكىـ
 منا، كتمكنو عمينا، عدكنا استعبلء جية مف األياـ ىذه في فحالنا باألمس، اليـك أشبو ما
ذلؾ إال  ، كماان ككنا سادة فأصبحنا عبيد أذالء، فصرنا أعزاء كنا فقد أنفسنا، عند مف ىك إنما

 زائمة دنيا كفضمنا، اهلل عند ما كشيكاتيا عمى الدنيا ممذات كآثرنا، ربنا منياج عف ألننا أعرضنا
 .باهلل إال قكة ال حكؿ كال، باقية جنة عمى
 
 
 

                                                           

: ىك أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي، مكلى األمير يزيد بف أبي سفياف بف حرب  -1 ابف حـز
األمكم، الفقيو الحافظ، المتكمـ، األديب، الكزير، الظاىرم، صاحب التصانيؼ، كاف ابف حـز حافظا لمحديث 

األندلس قاطبة لعمـك اإلسبلـ، كأكسعيـ معرفة مع تكسعو في عمـ المساف، ككفكر حظو  كفقيو، ككاف أجمع أىؿ
 (.187 -18/184مف الببلغة كالشعر، كالمعرفة بالسير كاألخبار. انظر سير أعبلـ النببلء )

إبراىيـ بف يسار: ىك النظاـ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سيار، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيؼ، تكمـ في  -2
لقدر، كانفرد بمسائؿ، كىك شيخ الجاحظ، كرد: أنو سقط مف غرفة كىك سكراف، فمات في خبلفة المعتصـ أك ا

 (.542-10/541الكاثؽ، سنة بضع كعشريف كمائتيف. انظر سير أعبلـ النببلء )

.  بف سعيد بف أحمد بف عمياألندلسي، أبك محمد  -3 تحقيؽ: إحساف  ج(.4، )رسائؿ ابف حـز األندلسيحـز
 (.1/278)ـ. 1/1983، ط4ـ. ج1/1981، ط3ـ. ج2/1987، ط2ـ. ج1/1980، ط1ج .عباس

محمد عبد اهلل عناف: ىك مؤرخ مصرم بارز، اشتير بكجو خاص بأبحاثو كمؤلفاتو كتحقيقاتو في مجاؿ  -4
يا المكسكعة ـ. كيكيبد1986الدراسات األندلسية، تعمـ عناف منذ صباه اإلنجميزية كالفرنسية كاأللمانية، مات سنة 

 .الحرة
 - ىػ1417الخانجي،  . القاىرة: مكتبة4مج(. ط5األندلس، ) في اإلسبلـ اهلل. دكلة عبد عناف، محمد -5

  (.5/198ـ. )1997
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 الخاتمة
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات: 
 النتائج:أوًل: 

 ه ىي بعض النتائج التي تكصمت إلييا بعد ىذه الدراسة: ىذ 
مىٍكا ًمٍف قىٍبؿي إف هلل تعالى سننان ال تتغير كقكانيف ال تتبدؿ، قاؿ تعالى:   -1 سينَّةى المًَّو ًفي الًَّذيفى خى

لىٍف تىًجدى ًلسينًَّة المًَّو تىٍبًديبلن  ا الككف، ليسير عميي كأف ىذه السنف سنيا اهلل ، 62األحزاب: كى
 كينتظـ عمييا أسس البنياف.

 كال ،بؤس أك نعمة يغير ال كجؿ عز فاهللإف اهلل ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بأنفسيـ،  -2
 ككاقع ،كأعماليـ ،مشاعرىـ مف الناس يغير أف إال ؛ميانة أك مكانة يغير كال ذلة، أك عزنا يغير

  كأعماليـ. نفكسيـ إليو صارت ما كفؽ؛ بيـ ما اهلل فيغير حياتيـ،
، جديدة قديمة الظالميف مف الباطؿ كأىؿ الصالحيف مف الحؽ أىؿ بيف الصراع قصة إف -3

 فقط ليا نياية طمب كمف، نفسو اإلنساني بالكجكد ترتبط القضية كىذه، عصر كؿ في تتجدد إنيا
 .األرض ظير عمى متحركان ، حيان  اإلنساف داـ ما، المستحيؿ طمب
كيفارؽ الرجؿ أباه كأخاه، حتى تطيش ليا عقكؿ الرجاؿ،  ،تزداد بتقدـ الزمافستكثر الفتف ك  -4

فتف كقطع الميؿ المظمـ، يصبح الرجؿ مؤمنان كيمسي كافران، يبيع قكـه دينيـ بعرض مف الدنيا.  
حتى يصير الناس عمى فسطاطيف، فسطاط إيماف ال نفاؽ فيو، كفسطاط نفاؽ ال إيماف فيو، 

 ظركا الدجاؿ مف يكمو أك غده.  فإذا كاف ذاكـ فانت
اإلنساف مستدرج، فكـ مف مستدرج بالنعـ كىك ال يدرم، مفتكف بثناء الجياؿ عميو، مغركر  -5

 بحمـ اهلل كستره عميو، ييسبغ اهلل عمييـ النعـ كينسييـ الشكر، فإذا طاؿ األمد أخذىـ اهلل بغتة.
، كاستحبلؿ محارميـ ،ى سفؾ دمائيـالظمـ ظممات يكـ القيامة، فقد حمؿ الظمـ الناس عم -6

 فكاف عقابيـ أف أىمكيـ اهلل كما أىمؾ مف قبميـ. 
 دأسباب كثيرة منيا: الكبر، كالعيجب، كالحسد، كالماؿ، كالممؾ، كالسمطة. كقكالطغياف  ظمـلم -7

 ككشفت منو، حذرت التي الكريـ القرآف آيات مف العديد خبلؿ مف كتعالى سبحانو اهلل حاربو
 عف ينتج لما نظران  المشركعة، السبؿ بكؿ كمكاجيتو عنو االبتعاد إلى كدعت كسكأتو، قبحو
 .لؤلحياء كقتؿ ،لمحياة تمكيثمف  كجكده

ٍيري  كىالمَّوي المكر ضرباف: مكر محمكد: كصؼ اهلل بو نفسو فقاؿ:  -8 اًكًريفى  خى آؿ  اٍلمى
الذم يراد  : كىك مكر المخمكؽكمكر مذمكـفيذا كماؿ، كال يككف مكره إال خيران. ، 54عمراف:
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مىٍكرى الشر إلى الغير، كىذا المكر ال يحيؽ إال بأىمو، قاؿ تعالى: الظمـ ك منو إيصاؿ   السَّيٍّئً  كى
 .43فاطر: ًبأىٍىًموً  ًإالَّ  السَّيٍّئي  اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى 
 األمـ فم أمةالمكر صفة ذميمة، تدؿ عمى خبث الطكية كالسجية، كلـ تعرؼ البشرية  -9

 ال، ىمجية كحشية طبيعة ذك فيـ، الييكد بو اتصؼ كما كالخديعة كاالحتياؿ بالمكر اتصفكا
 مف شيء عمى يحصمكف يكادكف ال، الناس مف منبكذة، ممعكنة ممقكتة أمةه ، أحد فييا يبارييـ
 أك عيد ليـ ليس، صيدىا عمى الفريسة انقضاض غيرىـ عمى كانقضكا إال كالماؿ كالنفكذ القكة
 .كالمسمميف اإلسبلـ أعداء، كالمرسميف األنبياء قتمة، ميثاؽ
 الكريـ كتابو في بيا كأكصانا، لنا اهلل حددىا التي الحياة نمط إلطار تجاكز الترؼ ىك -10
ف، كىك داء يصيب الناس أفرادان كجماعات. ك الكريـ رسكلو سنة خبلؿ كمف  في المترفيف ظيكر ا 

ف، األمـ ليبلؾ النياية بداية فيك، اهلل عذاب نزكؿ لبدء رمؤش أعدادىـ كازدياد المجتمعات  كا 
 تناقض ىذا، شيء أم تممؾ ال كثيرة كفئة، شيء كؿ تممؾ منعمة مترفة حاكمة قميمة فئة كجكد

 .باآلخريف كاإلحساس، كالمساكاة العدؿ عمى القائـ الديف كحقيقة، اإلسبلـ لجكىر مخالؼ
 ثانيًا: التوصيات: 

السنف اإلليية في الظالميف كمعرفتيا، كفيميا، كادراكيا، كربطيا بالكاقع مف إف اإللماـ ب -1
 أسباب رفعة االمة، كقكتيا، كازدىارىا.

عمى أىؿ العمـ كاالختصاص كالمصمحيف كالدعاة أف يأخذكا دكرىـ كيتقمدكا مكانتيـ في  -2
عطاءىا حقيا مف البياف كالتكضيح، حتى يسير الناس إلى اهلل عمى  تكعية الناس بيذه السنف، كا 

 بصيرة كنكر.
ف أسات  كبعد أف كفقني اهلل لبلنتياء مف ىذا العمؿ، كالذم إف أحسنت فمف اهلل كحده، كا 

 فمف نفسي كمف الشيطاف، كاهلل كرسكلو منو براء، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
 الباحثة

                                   رىف محمد حنيدق
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 المصادر والمراجع:
 

. األمؿ قصرالبغدادم.  قيس بف سفياف بف عبيد بف محمد بف اهلل عبد بكر الدنيا، أبك أبي ابف
،  ابف . بيركت: دار2يكسؼ. ط رمضاف خير تحقيؽ: محمد  ـ.1997 - ىػ1417حـز

 كالجماعة السنة أىؿ عند نكاقضو خكارمو، يقتو،حق اإليماف. الحميد عبد بف اهلل عبد، األثرم
 ـ.2003 -ق1424،  الكطف مدار: الرياض. 1ط. صالح بف الرحمف عبد: تحقيؽ

 الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف األثير، أبك ابف
. 1تدمرم. ط السبلـ عبد عمر: ج(. تحقيؽ10، )التاريخ في الكامؿالجزرم.  الشيباني

 ـ.1997 -ىػ1417العربي،  الكتاب بيركت: دار
 الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف األثير، مجد ابف

 محمكد الزاكم، أحمد طاىر: ج(. تحقيؽ5، )كاألثر الحديث غريب في النيايةالشيباني. 
 ـ.1979 - ػى1399الطناحي. بيركت: المكتبة العممية،  محمد

 عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد، الجزرم األثير ابف
 محمد محمكد، الزاكم أحمد طاىر: تحقيؽ(. ج5، )كاألثر الحديث غريب في النياية. الكريـ

 .ـ1979 - ىػ1399 بيركت، - العممية المكتبة: بيركت. الطناحي
، 294 العدد، البياف مجمة، الكريـ القرآف في كالطغياف ةالطغا. رمضاف خالد، أحمد

 .ـ2012/يناير -ق1433/صفر
 (.ت. د(. )ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )الصميبية الحركب تاريخ. محمد بف ناصر، األحمد

. )د. ـ(. )د. القرآني المنظكر مف تغييره كسيبيؿ السٍّياسيٌ  الط غيافعمر.  اسبيندارم، عبدالرَّحمف
 د. ط(. )د. ت(.ف(. )

 . الككيت: مكتبة4ج(. ط1. )كالشياطيف الجف عالـاهلل.  عبد بف سميماف بف األشقر، عمر
 ـ.1984 - ىػ1404الفبلح، 

 السمؼ التيمسيرم. الطميحي القرشي عمي بف الفضؿ بف محمد بف األصبياني، إسماعيؿ
 بف فرحات بف حممي بف كـر. د: األصبياني. تحقيؽ محمد بف إلسماعيؿ .الصالحيف

 الراية. )د. ط(. )د. ت(. دار أحمد. الرياض:
، مكقع الكمـ الطيب: االبتبلء بالنعـ

http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/ 
 فتح. محمد بف محمكد الرحمف عبد أبك، المبلح. فتحي بف محمد أنس أبك، العزيز عبد آؿ

http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/
http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/
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 - ىػ1431، خزيمة ابف دار: الرياض، السعكدية. 1ط. القرآف ىجر بياف في الرحمف
 ـ.2010
األشقكدرم.  آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد األلباني، أبك
 . مكتبة1. طالربعي حمدم بف عمي الحسف ألبي كدمشؽ الشاـ فضائؿ أحاديث تخريج

 ـ.2000 -ىػ1420المعارؼ، 
 الرد في األماني غاية. الثناء أبي بف محمد بف اهلل عبد بف شكرم محمكد المعالي أبك، األلكسي
 العربية المممكة. 1ط. زىكم آؿ منير بف الداني اهلل عبد أبك: تحقيؽ(. ج2، )النبياني عمى

 .ـ2001 -ىػ1422، الرشد مكتبة: الرياض، السعكدية
 العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركحالحسيني.  اهلل عبد بف محمكد الديف األلكسي، شياب

العممية،  الكتب . بيركت: دار1عطية. ط البارم عبد ج(. تحقيؽ: عمي16، )المثاني كالسبع
 ـ.1995 -ق1415
 . اليمف: داراطيفكالشي الجف كسكسة مف المسمميف إنقاذاهلل.  عبد بف محمد نصر اإلماـ، أبك
 بمعبر. )د. ط(. )د. ت(. الحديث
(. ج4، )األندلسي حـز ابف رسائؿ. حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك، األندلسي
، 4ج. ـ1/1981ط، 3ج. ـ2/1987ط، 2ج. ـ1/1980ط، 1ج. عباس إحساف: تحقيؽ

 .ـ1/1983ط
، الديف أصكؿ كمية. ماجستير لةرسا. الكريـ القرآف في االبتبلء سنة. مكسى نصر رجب، األنس

 ـ.2007، فمسطيف، الكطنية النجاح جامعة
 محمد بف حماد الشيخ المحدث العبلمة ترجمة في المجمكع. حماد بف األكؿ عبد، األنصارم

 (.ت. د(. )ف. د. )1ط(. ج2(، )اهلل رحمو) األنصارم
زكية أكثر مف حاجة السمؼ كثرة الفتف تجعؿ حاجتنا إلى التبادحدح، : عمي بف عمر بف أحمد. 

 http://www.islamweb.netدرس صكتي. قاـ بتفريغو مكقع الشبكة اإلسبلمية.  إلييا.
 الحديث العصر في بالكفار التشبو مظاىر. محمد بف الحميد عبد بف أشرؼ يحيى أبك، بارقعاف

 شاممة.ال المكسكعة. المسمميف عمى كأثرىا
: تحقيؽ .الفكائد: الجنيد بف اهلل عبد بف جعفر بف اهلل عبد بف محمد بف تماـ القاسـ أبك، البجمي

 ـ. 1991 -ق1412، الرشد مكتبة: الرياض. 1ط. السمفي المجيد عبد حمدم
، اإلسبلمية البشائر دار: بيركت. 3ط. الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ. المفرد األدب، البخارم

 .ـ1989 – ق1409

http://www.islamweb.net/
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 اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع عبداهلل. أبك إسماعيؿ بف البخارم، محمد
 بف زىير ج(. تحقيؽ: محمد9، )البخارم صحيح=  كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى
 فؤاد ترقيـ: محمد بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ . دار1الناصر. ط ناصر
 ـ.2001 -ىػ1422. )د. ـ(، (الباقي عبد

 .badr.net/muqolat/-http://al2565، خطر الييكدالبدر، عبد الرزاؽ عبد المحسف: 
العممية،  الكتب دار: . بيركت: 1. طالفقيية التعريفاتالمجددم.  اإلحساف عميـ البركتي، محمد

 ـ.2003 - ىػ1424
، اهلل زيف الرحمف محفكظ: . تحقيؽالبزار مسند: الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر أبك، بزارال

، كالحكـ العمكـ مكتبة: المنكرة المدينة. 1ط. الشافعي الخالؽ عبد كصبرم، سعد بف عادؿ
 ـ.2009 -ق1430

، بطاؿ البف البخارم صحيح شرح. الممؾ عبد بف خمؼ بف عمي الحسف أبك، بطاؿ ابف
، الرشد مكتبة: الرياض، السعكدية. 2ط. إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك: تحقيؽ(. ج10)

 .ـ2003 - ىػ1423
اية الممياردير السعػكدم عػدناف خاشقجي عمى كرسي بعد إفبلسو صكرة قاركف العصر .. نو

 https://www.google.ps/search?q، مكقع المشيد اليمني: متحرؾ
ج(. 8، )البغكم تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـمسعكد.  بف الحسيف محمد البغكم، أبك

 . دار4الحرش. ط مسمـ ضميرية، سميماف جمعة النمر، عثماف اهلل عبد تحقيؽ: محمد
 ـ.1997 - ىػ1417طيبة، 

 اآليات تناسب في الدرر نظـكر. ب أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف البقاعي، إبراىيـ
 اإلسبلمي. )د. ط(. )د. ت(. الكتاب ج(. القاىرة: دار22، )كالسكر

، الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسرجابر.  بف القادر عبد بف مكسى بف الجزائرم، جابر بكر أبك
 -ىػ1424 كالحكـ، العمكـ مكتبة المنكرة: السعكدية، المدينة العربية . المممكة5ج(. ط5)

 ـ. 2003
العبسي.  خكاستي بف عثماف بف إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد بكر أبك ، شيبة أبي بف ابف

 . الرياض: مكتبة1الحكت. ط يكسؼ كماؿ: ج(. تحقيؽ7، )كاآلثار األحاديث في المصنؼ
 ـ.1988 -ق1409الرشد، 

األزىر. )د. ط(.  طبعة. مصر: ماإلسبلـ مف مكقفيـ في كالمستشرقكف المبشركفالبيي، محمد. 
 )د. ت(.

http://al-badr.net/muqolat/2565
https://www.google.ps/search?q
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 كأسرار التنزيؿ أنكار. الشيرازم محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف ناصر، البيضاكم
 التراث إحياء دار: بيركت. 1ط. المرعشمي الرحمف عبد محمد: تحقيؽ(. مج5) ،التأكيؿ
 .ـ1997 - ىػ1418، العربي

ٍكًجردم،  مكسى بف عمي بف الحسيف بف البييقي، أحمد ٍسرى  العمي . تحقيؽ: عبداإليماف شعبالخي
 - ىػ1423. اليند، بكمبام: مكتبة الرشد، 1الندكم. ط أحمد حامد، مختار الحميد عبد

 ـ.2003
،  العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ: البييقي

 .ـ1984 - ىػ1405
 ناصر ج(. تحقيؽ: محمد3، )المصابيح مشكاةالعمرم.  الخطيب اهلل عبد بف التبريزم، محمد

 ـ.1985 -ق1406اإلسبلمي،  . بيركت: المكتب3األلباني. ط الديف
السعكدية،  العربية المممكة كالتكزيع، لمنشر المغني . دار1ط الداراني. أسد سميـ حسيف: تحقيؽ

 ـ.2000 - ىػ1412
 لطباعة فيد الممؾ مجمع: السعكدية العربية ممكةقاسـ. الم بف محمد بف الرحمف تحقيؽ: عبد

 ـ.1995 -ىػ 1416النبكية. )د. ط(،  المدينة الشريؼ، المصحؼ
ج(. تحقيؽ: 5الترمذم، ) الضحاؾ. سنف بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف الترمذم، محمد

براىيـ(3 جػ) الباقي عبد فؤاد ، كمحمد(2 ،1 جػ) شاكر محمد أحمد  عكض عطكة ، كا 
 البابي مصطفى كمطبعة مكتبة . مصر: شركة2. ط(5 ،4 جػ) الشريؼ األزىر في درسالم

 ـ.1975 - ىػ1395الحمبي، 
 .الفتاكل مجمكع الحميـ الحراني. عبد بف أحمد العباس أبك الديف تيمية، تقي ابف
 القاسـ يأب بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف تقي، تيمية ابف

، العطاء دار: الرياض. 1ط. سالـ رشاد محمد: تحقيؽ(. ج2، )الرسائؿ جامع. محمد بف
 ـ.2001 - ىػ1422

 دار: بيركت(. ج3، )كالتبييف البياف. الميثي بالكالء، الكناني محبكب بف بحر بف عمرك، الجاحظ
 .ـ2002 -ق1423، اليبلؿ كمكتبة

النيؿ.  أبك السبلـ عبد محمد . تحقيؽ: الدكتكرىدمجا تفسيرمجاىد.  الحجاج جبر، أبك ابف
 ـ.1989 - ىػ1410مصر الحديثة، اإلسبلمي الفكر . مصر: دار1ط

 الكتب دار: بيركت. 1ط. التعريفات كتاب. الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي، الجرجاني
 . ـ1983- ىػ1403، العممية
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 قباء. )د. ط(. )د. ت(. . القاىرة: داريةمعرف قراءة -كاإلنساف الكحيالسيد.  الجميند، محمد
 لغكم كتفسير معجـ، الجمؿ مخطكطةأحمد.  الفتاح عبد بف حسيف بف الديف عز الجمؿ، حسف
 ـ.2008-ـ2003لمكتاب،  العامة المصرية . مصر: الييئة1ج(. ط5، )القرآف لكممات

 دار: بيركت. 1ط. التبصرة. محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ، الجكزم
 .ـ1986 - ىػ1406 العممية، الكتب
، التفسير عمـ في المسير زاد. محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ، الجكزم

 ـ 2001 -ق1422، العربي الكتاب دار: بيركت. 1ط. الميدم الرزاؽ عبد: تحقيؽ
. الحاج أحمد محمد: تحقيؽ، نصارلكال الييكد أجكبة في الحيارل ىداية: القيـ ابف، الجكزية
 .ـ1996 -ق1416، الشامية دار -القمـ دار: السعكدية. 1ط
 تفسيرالحنظمي.  التميمي، المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد حاتـ، أبك ابف أبي

 نزار السعكدية: مكتبة العربية . المممكة3الطيب. ط محمد أسعد: تحقيؽ العظيـ. القرآف
 ـ.1999 -ىػ1419لباز، ا مصطفى

. الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك، الحاكـ
 دار: بيركت. 1ط. عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ(. ج4، )الصحيحيف عمى المستدرؾ

 .ـ1990 -ق1411، العممية الكتب
 عمى الحساف التعميقاتمىٍعبدى.  بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حباف، محمد ابف

 ج(. مؤلؼ12، )محفكظو مف كشاذه صحيحو، مف سقيمو كتمييز حباف ابف صحيح
 آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك: الحساف التعميقات
 - ىػ1424،  كزير با السعكدية، جدة: دار العربية . المممكة1األلباني. ط األشقكدرم
 ـ.2003

ٍعبدى.  بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حباف، محمد ابف  ابف بترتيب حباف ابف صحيحمى
 – ق1414الرسالة،  . بيركت: مؤسسة2األرنؤكط. ط ج(. تحقيؽ: شعيب18. )بمباف

 ـ.1993
بىنَّكىة ابف . 8. طكخكافييا الثبلثة المكر أجنحةالدمشقي.  حسف بف الرحمف الميداني، عبد حى

 ـ.2000-ق1420القمـ،  ريا، دمشؽ: دارسك 
الجديد،  الجيؿ . بيركت: دار10ج(. ط3، )الكاضح التفسيرمحمكد.  محمد الحجازم،
 ـ.1993 -ق1413
 -ىػ1413، الجديد الجيؿ دار: بيركت. 10ط. الكاضح التفسير. محمكد محمد الحجازم،
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 .ـ1992
. قصة العبلقة بيف النصرانية كاإلسبلـ( 2-2الحقيؿ، إبراىيـ بف محمد. التنصير لـ يكف غائبان )

 /http://books.islam-db.com/bookمجمة البياف. 
، معارؾ لممسمميف كاف تعدادىـ أقؿ مف نصؼ عدد العدك 10أعظـ حميد، عمر. 

 http://www.topsarabia.comـ، 27/12/2014
مج(. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط. )د. ط(. )د. ـ(. )د. 28. )أحمد اإلماـ مسندحنبؿ، أحمد.  ابف

 ف(. )د. ت(.
: تحقيؽ. الزىد. أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك، الشيباني حنبؿ ابف

 .ـ1999 -ق1420، مميةالع الكتب دار: بيركت. 1ط. شاىيف السبلـ عبد محمد
. العثيميف سميماف بف الرحمف عبد د: تحقيؽ(. ج5، )الحنابمة طبقات ذيؿ. رجب ابف، الحنبمي
 .ـ2005 - ىػ1425، الرياض – العبيكاف مكتبة: الرياض. 1ط
 لتفسير الجامع) التفسير ركائع. الحسف بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف، الحنبمي

. 1ط. محمد بف اهلل عكض بف طارؽ معاذ أبي: تحقيؽ(. ج2(، )الحنبمي برج ابف اإلماـ
 .ـ2001 - ق1422، العاصمة دار: السعكدية العربية المممكة
 فيما المعارؼ لطائؼالسىبلمي.  الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف الحنبمي، زيف
، . دار1. طالكظائؼ مف العاـ لمكاسـ  ـ. 2004 -ىػ1424 ابف حـز
 كليد: تحقيؽ. لبيؾ الميـ لبيؾ حديث شرح. الحسف بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد، الحنبمي
 .ـ1996 -ق1417، الفكائد عالـ دار: المكرمة مكة. 1ط. فرياف آؿ محمد الرحمف عبد

 . األردف: عماف. )د. ط(. )د. ت(.بالقرآف معالجان  تصبح كيؼحنيدؽ، محمد حسف. 
 اإلسبلمية الحياة في كآثارىا كتطكرىا نشأتيا – نيةالعمما. الرحمف بدع بف سفر، الحكالي

 (.ت. د(. )ط. د)اليجرة.  دار. دكتكراه رسالة .المعاصرة
 المحيط راألندلسي. البح الديف أثير يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف حياف، أبك ابف

لفكر. )د. ط(. ا جميؿ. بيركت: دار محمد صدقي: مج(. تحقيؽ10) التفسير. في
 ـ.1992 -ق1412

 معاني في التأكيؿ لباب. الشيحي عمر بف إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف عبلء، الخازف
 - ىػ1415، العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. شاىيف عمي محمد: تحقيؽ(. ج4) ،التنزيؿ
 .ـ1994

 القمـ، دار: دمشؽ. 1ط. الكريـ القرآف في السابقيف قصص مع. عبدالفتاح صبلح، الخالدم

http://books.islam-db.com/book/
http://www.topsarabia.com/
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 . ـ1988 - ىػ1408
 في كدكرىا الكريـ القرآف في اإلليية السنف. إبراىيـ خضر، قزؽ. الكريـ عبد عماد، خصاكنة

 .ـ2009، 2 العدد، 15 المجمد، المنارة مجمة. المستقبؿ استشراؼ
 .ـ2014 -ق1435، كاألصحاب اآلؿ مبرة. 1ط. العمرية الببلغة. سالـ محمد، الخضر

 شرح كىك السنف، الـالبستي. مع الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف طابي، أبكالخ
 ـ.1932 - ىػ1351العممية، . سكريا، حمب: المطبعة1. طداكد أبي سنف
. د، كالسمكؾ العقيدة في بيا اإليماف كأثر االنسانية الحياة في اإلليية السنف. شريؼ، الخطيب

 .ـ2004-ق1415. ط. دكتكراه رسالة، الخطيب شريؼ
يكنس. )د.  الكريـ ج(. القاىرة: عبد16، )لمقرآف القرآني التفسيريكنس.  الكريـ الخطيب، عبد

 ط(. )د. ت(.
 كالبربر العرب تاريخ في كالخبر المبتدأ ديكاف. محمد بف محمد بف الرحمف عبد، خمدكف ابف

، الفكر دار: بيركت. 2ط. شحادة خميؿ: تحقيؽ. األكبر الشأف ذكم مف عاصرىـ كمف
 . ـ1988 - ىػ1408

. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. خمدكف ابف مقدمةمحمد.  بف محمد بف الرحمف خمدكف، عبد ابف
 )د. ت(.

 كأنباء األعياف كفيات. بكر بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد الديف شمس العباس أبك، خمكاف ابف
. ـ1994 -ـ1900، صادر دار: بيركت. عباس إحساف: تحقيؽ(. ج7، )الزماف أبناء
(3/290-291.) 
 العمـ دار. 15ط. األعبلـ. الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير

 .ـ2002-ق 1423، لممبلييف
 التميمي الصمد، عبد بف بىيراـ بف الفضؿ بف الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد الدارمي، أبك

 ج(. 4، )الدارمي سنف بػ المعركؼ الدارمي مسندالسمرقندم. 
، مكقع األلككة، مفيكـ التغيير في القرآف الكريــ(. 16/1/2010درقاكم، عبد الحكيـ )

http://www.alukah.net/sharia/0 
 ج(.5، )الخطاب بمأثكر الفردكسفناخسرك.  بف شيركيو بف شيردار بف الديممٌي، شيركيو

 ـ.1986 -ق1406العممية،  الكتب . بيركت: دار1زغمكؿ. ط بسيكني بف تحقيؽ: السعيد
، الصديؽ مكتبة: الطائؼ. 1ط. المحدثيف معجـ. قايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد، الذىبي

 .ـ1988 -ق1408

http://www.alukah.net/sharia/0
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 .ـ2006-ق1427، الحديث دار: القاىرة. النببلء أعبلـ سير. أحمد بف محمد: الذىبي
. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. )د. المػؤمنيف صفات لبعض كالتبييف اإليضاح ي، عبدالعزيز.الراجح

 ت(.
 التفسير = الغيب مفاتيح التيمي. الحسيف بف الحسف بف عمر بف اهلل محمد عبد الرازم، أبك
 ـ.2000 -ق1420العربي،  التراث إحياء دار: . بيركت3. طالكبير

: تحقيؽ(. ج1، )الصحاح مختار. القادر عبد بف بكر أبي بف دمحم اهلل عبد أبك الديف، الرازم
 - ىػ1420 النمكذجية، الدار،  العصرية المكتبة: بيركت. 5ط. محمد الشيخ يكسؼ
 .ـ1999

 أبك. د: تحقيؽ. الشريعة مكاـر إلى الذريعة. محمد بف الحسيف القاسـ أبك، األصفياني الراغب
 .ـ2007 - ىػ1428، السبلـ دار: القاىرة. العجمي زيد أبك اليزيد

 صفكاف: . تحقيؽالقرآف غريب في المفرداتمحمد.  بف الحسيف القاسـ الراغب األصفياني، أبك
 .الشامية الدار القمـ، . دمشؽ، بيركت: دار1الداكدم. ط عدناف

: ج(. تحقيؽ5. )ابف رجب الحنبمي الحافظ رسائؿأحمد.  بف الرحمف عبد الديف ، زيفرجب ابف
 - ىػ1424، 2-1. ج2الحديثة. ط الحمكاني. الفاركؽ فؤاد بف طمعت عبمص أبك

 ـ. 2004 - ىػ1425، 4. ج1ـ. ط2003 - ىػ1424، 3. ج1ـ. ط2003
 -ق1430، الفاركؽ دار: مصر. 1ط. كالمبلحـ الفتف في النبكم اإلعجاز. يكسؼ، رشاد

 ـ.2009
. المنػػػار = تفسػػػير الحكػػػيـ القػػػرآف تفسػػػيرالػػػديف.  شػػػمس محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف رشػػػيد رضػػػا، محمػػػد

 ـ.1990لمكتاب. )د. ط(.  العامة المصرية ج(. مصر: الييئة12)
ـ، مكقع د. صالح 2008/  3/  5 الكسائؿ الشرعية المعينة عمى الثبات.الرقب، حسيف صالح. 

 geb.com/index.php?action=detail&nid=http://www.drsre10الرقب: 
. فمسطيف: غزة. )د. ط(. )د. ت(. الفكرم كالغزك المعاصر كاقعنا حسيف. صالح، الرقب

 ـ.2010 -ق1431
تاج العركس الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى. 

عة مف المحققيف. دار اليداية. )د. ط(. )د. مج(. تحقيؽ: مجمك 40) مف جكاىر القامكس،
 ت(.

، مكقع ممتقى أىؿ الحديث. سنة التدافعالزرجاشي، أبك زيد بف عباده.  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=10
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
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 (.ت. د(. )ط. د. )التممكد قكاعد في المرصكد الكنز. مصطفى، الزرقاء
، التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼأحمد.  بف عمرك بف محمكد القاسـ الزمخشرم، أبك

 ـ.1986 -ىػ1407العربي،  الكتاب . بيركت: دار3ج(. ط4)
. الكريـ القرآف يصكرىا كما الييكد صفات. يكسػؼ رمضػاف، كالصيػفي. إبراىيـ زكريا، الزميمي

 العدد. عشر الثامف المجمد. غزة(. اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسبلمية ةالجامع مجمة
 .122ص، 2010 يكنيك. الثاني

العربي.  الفكر ج(. دار10، )التفاسير زىرة أحمد. بف مصطفى بف أحمد بف زىرة، محمد أبي
 )د. ـ(. )د. ط(. )د. ت(.

. مؤسسة الرسالة. )د. ـ(.)د. األفرادك  كالجماعات األمـ في اإلليية السنف الكريـ. زيداف، عبد
 ط(. )د. ت(.

 الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييفالبارعي.  محجف بف عمي بف عثماف الديف الزيمعي، فخر 
ٍمًبيٍّ  كحاشية  إسماعيؿ بف يكنس بف أحمد بف محمد بف أحمد الديف شياب ، كالحاشية ؿالشٍّ

. ط يكنس بف ٍمًبي   ـ.1892 -ىػ1313األميرية.  الكبرل طبعة. القاىرة، بكالؽ: الم1الشٍّ
 القدير فيض. عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف، العابديف زيف

 .ـ1935 -ق1356، الكبرل التجارية المكتبة: مصر. 1ط(. ج6، )الصغير الجامع شرح
كقع حيراف: ـ، م2/6/2014. الحكمة مف تأخير عقكبة الظالميفالسبيعي، الميند. 

http://hayran.info/ar/ 
 سنفاألزدم.  عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد السًٍّجٍستاني، أبك

 الحميد. بيركت، صيدا: المكتبة عبد الديف محيي ج(. تحقيؽ: محمد4) داكد، أبي
  العصرية. )د. ط(. )د. ت(.

 عبد أديب محمد: تحقيؽ. القمكب بنزىة المسمى القرآف غريب. عيزير بف محمد، السجستاني
 .ـ1995 - ىػ1416، قتيبة دار: سكريا. 1ط. جمراف الكاحد

. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. المفاىيـ كتصحيح الشبو عمى الرد في فتاكلالسحيـ، عبدالرحمف. 
 )د. ت(.

، مكقع إسبلـ كيب.ت كالمسكرات آفة العصرالمخدراالسديس، عبد الرحمف.   
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28147 

ق، مكقع قصة اإلسبلـ: 1423رمضاف  19، األندلس مف الفتح إلى السقكطالسرجاني، راغب. 
http://www.islamweb.net. 
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. مكقع قصة اإلسبلـ. األندلس مف الفتح إلى السقكطالسرجاني، راغب. 
http://islamstory.com/ar%/ 

ـ، 30/5/2012. مكقع كزارة الدفاع. جميكرية السكداف، نيةمعركة الدكنك السرجاني، راغب. 
blog-http://mod.gov.sd/index.php/section/ 

ـ. 12/1/2011. مكقع قصة اإلسبلـ، باك كادم لكة كثبة اإلسبلـ إلى أكر السرجاني، راغب. 
http://islamstory.com/ar/ 

 ،المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير. اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد، السعدم
 .ـ2000- ىػ1420، الرسالة مؤسسة. 1ط. المكيحؽ معبل بف الرحمف عبد: تحقيؽ (.ج4)

مكم بف عبد القادر، كمجمعة مف الباحث مكسكعة األخبلؽ يف. صكر الظمـ. السقاؼ، الشيخ عى
 /http://www.dorar.net/enc/akhlaq، مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت: اإلسبلمية

 كمناىج التدكيف لتطكر دراسة مع اإلسبلمي التاريخ كتابة منيج. صامؿ بف محمد، السممي
 -ق1429،  الجكزم ابف دار: السعكدية. 1ط.  اليجرم الثالث لقرفا نياية حتى المؤرخيف
 ـ.2008

. )د. ط(. )د. ف(. )د. العمكـ بحر .إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث السمرقندم، أبك
 ـ(. )د. ت(.

 األنبياء سيد بأحاديث الغافميف تنبيو. إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك، السمرقندم
 - ىػ1421 كثير، ابف دار: دمشؽ، بيركت. 3ط. بديكم عمي يكسؼ: تحقيؽ .لمرسميفكا

 .ـ2000
. القرآف تفسير. المركزم أحمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، أبك، السمعاني
 -ىػ1418، الكطف دار: السعكدية. 1ط. غنيـ بف عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر: تحقيؽ
 ـ.1997
. عبادة إبراىيـ محمد: تحقيؽ، كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ: الديف جبلؿ، السيكطي
 . ـ2004 - ىػ1424، اآلداب مكتبة: القاىرة. 1ط

. مكقع ممتقى أىؿ الحديث، قاـ بتنسيقو كفيرستو جمع الجكامع أك الجامع الكبيرالسيكطي، 
خرجو الديممي عف ابف . حديث غريب. أ176(. ص80عمر) أبك 2لممكسكعة الشاممة 

 .http://www.ahlalhdeeth.com(. 396، رقـ 1/117عباس )
 الفضؿ أبك ج(. تحقيؽ: محمد4، )القرآف عمكـ في اإلتقافبكر.  أبي بف الرحمف السيكطي، عبد

 .ـ1974 -ىػ1394لمكتاب،  العامة المصرية إبراىيـ. مصر: الييئة

http://islamstory.com/ar/%25
http://mod.gov.sd/index.php/section-blog/
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. كأرييؿ شاركف جنراؿ المجازر، مكقع الجزيرة نت: سجؿ دمكم مف قبيو حتى جنيفشاركف .. 
http://www.aljazeera.net/news/international/ 

. ؟ فيديك عمى يكتيكبماذا يريد النصارل مف المسمميفشاىد ديدات، أحمد. 
https://www.youtube.com/watch?v=OC44f3vZsMs 

أخبار العالـ اإلسبلمي  كاقع المسمميف في أثيكبيا بيف الغثائية كالضياع )تقرير(،الشجاع، أحمد. 
 كاألقميات المسممة، مكقع أنصار السنة، كمكقع السيرة النبكية:

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3910. 
. د(. )ف. د(. )ـ. د). المعاصرة الفكرية المذاىب عمى الرد مكسكعةنايؼ.  بف الشحكد، عمي

 (.ت. د(. )ط
 . المكتبة الشاممة.تعالى اهلل إلى كةالدع فقو في المفصؿ: نايؼ بف عمي، الشحكد

 السمطانية النكادرالمحاسف.  أبك المكصمي، األسدم عتبة بف تميـ بف رافع بف شداد، يكسؼ ابف
الشياؿ.  الديف جماؿ الدكتكر: تحقيؽ .(األيكبي الديف صبلح سيرة) اليكسفية كالمحاسف

 ـ.1994 -ق1415الخانجي،  مكتبة . القاىرة:2ط
. أكتكبر 315. مجمة البياف. العدد الفتف في صراع الحؽ كالباطؿد بف شاكر. الشريؼ، محم
 http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=3106ـ، 2013

 (.أخبار. )د. ط(. )د. ت ج(. مصر: مطابع20، )الشعراكم تفسيرمتكلي.  الشعراكم، محمد
ـ. مكقع: الجزيرة نت. 11/1/2013؟ االمكاؿ العربية في الغرب لماذاشفيؽ، منير: 

http://www.aljazeera.net/ 
 إيضاح في البياف ضكاءالجكني. أ القادر عبد بف المختار محمد بف األميف الشنقيطي، محمد

 ـ.1995 - ىػ1415 الفكر، بيركت: دار بالقرآف. القرآف
 /http://www.kalemtayeb.com. مكقع الكمـ الطيب: شيكة حب الدنيا كجمع الماؿ

ـ، مكقع الممتقى الفتحاكم: 25/1/2012الشييد/عاطؼ عبيات، 
g.forumr.net/thttp://vipsera2230 

. دمشؽ، 1ج(. ط6، )القدير فتحاليمني.  اهلل عبد بف محمد بف عمي بف الشككاني، محمد
 ـ.1994 -ق1414الطيب،  الكمـ دار كثير، ابف بيركت: دار
... ذاكرة الجرح الفمسطيني النازؼ. مكقع الجزيرة نت: صبرا كشاتيبل

http://www.aljazeera.net/news/arabic/. 
، الجديدة األندلس: مصر. 1ط. كاالنكسار االنتشار بيف التتار المغكؿ. محمد عمي، الصبلبي

http://www.aljazeera.net/news/international/
https://www.youtube.com/watch?v=OC44f3vZsMs
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3910
http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=3106
http://www.aljazeera.net/
http://www.kalemtayeb.com/
http://vipserag.forumr.net/t2230
http://www.aljazeera.net/news/arabic/
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 .ـ2009 - ىػ1430
 – ق1430، المعرفة دار. 5ط. الكريـ القرآف في كالتمكيف النصر فقو. محمد عمي، الصبلبي

 .ـ2009
ج(. 4، )العشرة مناقب في النضرة الرياض محمد. بف اهلل عبد بف أحمد عباسال الطبرم، أبك

 العممية. )د. ت(. الكتب . بيركت: دار2ط
 تأكيؿ في البياف جامعاآلممي.  غالب بف كثير بف يزيد بف جرير الطبرم، أبك جعفر محمد بف

 ـ. 2000 - ىػ1420الرسالة. )د. ـ(،  . مؤسسة1ج(. ط24، )القرآف
ج(. 11) ،كالممكؾ الرسؿ تاريخاآلممي.  غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف ، محمدالطبرم
 ـ.1966 -ق1387التراث،  . بيركت: دار2ط

. مكقع اسبلـ كيب. طرؽ الشيطاف الرجيـ في إضبلؿ العبيد
b.net/ramadan/index.php?page=article&idhttp://www.islamwe= 

ـ، مكقع األلككة: 26/1/2011: مقاؿ ؿ: إبراىيـ بف صالح العجيبلف، الطغياف في األرض
http://www.alukah.net/sharia/0/29296/ 

. ديرانية مأمكف مجاىد المؤلؼ حفيد: رتيبكت جمع .كىداية نكر. مصطفى بف عمي، الطنطاكم
 ـ.2009 - ىػ1429، المنارة دار: جدة، السعكدية العربية المممكة. 2ط
 )تحرير كالتنكير التحريرالتكنسي.  الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر عاشكر، محمد ابف

 لدارج(. تكنس: ا30المجيد(، ) الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى
 ـ.1984 -ق1405التكنسية. )د. ط(. 

. )د. ـ(. )د. 3. طالتكحيد كتاب حاشيةالقحطاني.  قاسـ بف محمد بف الرحمف العاصمي، عبد
 ـ.1988 -ىػ1408ف(. 

 محمد طاىر أبك الديف مجد: . جمعوعباس ابف تفسير مف المقباس تنكيرعباس، عبد اهلل.  ابف
 العممية. )د. ط(. )د. ت(. الكتب دار الفيركزآبادم. لبناف: يعقكب بف
ج(. )د. ـ(. )د. ف(. )د. 22، )العشرة لمكتب الجامع المكضكعي المسندالجبار، صييب.  عبد

 ـ.2016 -ق1434ط(. 
 http://islamstory.com/ar: قصة اإلسبلــ، 11/5/2013عبد المنعـ، ىشاـ. تاريخ 

. 3ط. جكعان  تمكت أف ليا يراد افريقيا. رفعت محمد كفاء، جمعة ك. جماؿ، يادمال عبد
 ـ.1991 -ق1411، الكفاء دار: المنصكرة

، الكطنية النجاح جامعة، ماجستير رسالة، إيماف: قرآنية دراسة .المكر. إيماف، الكىاب عبد

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id
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 ـ.2012فمسطيف، 
 بف سعد: بو كاعتنى أحاديثو خرج ،.اسطيةالك  العقيدة شرح. محمد بف صالح بف محمد، العثيميف
 ـ.2000 -ق1421، الجكزم ابف دار: السعكدية العربية المممكة. 6ط. الصميؿ فكاز

المكي.  الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح الشيخ: بإشراؼ المختصيف مف عدد
لكسيمة. )د. ا . جدة: دار4ج(. ط12، ) الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة
 ت(. 

.. ترجمة أحمد المكاشفي، نقبلن عف: مجمة  عدناف الخاشقجي كمحاكلة البزكغ مف رماد االحتراؽ
نيكيكرؾ تايمز: مايكؿ سبلكماف، مكقع سكدارس: 

http://www.sudaress.com/sudanile/8363 
ؿ الماؿ كالسبلح كالمخابرات: اإلعبلمي أحمد المسمماني، برنامج صكت عدناف خاشقجي رج 

 https://www.youtube.com/watch?v=YsCxXiTayLo. 2القاىرة، قناة الحياة 
http://awraq-عدناف خاشقجي، مكقع أكراؽ الكرد: 

79.blogspot.com/2015/08post_-/blog42.html 
المقصكد. الرياض:  عبد أشرؼ: ج(. تحقيؽ2، )األسفار حمؿ عف المغنيالفضؿ.  العراقي، أبك
 ـ.1995 - ىػ1415طبرية،  مكتبة

 المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ(. ج8، )اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقبلني، ابف حجر. 
 .ـ1994- ىػ1415، العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. معكض محمد كعمى
: مصر. حبشي حسف د: تحقيؽ(. ج4، )العمر بأبناء الغمر إنباء. حجر ابف، العسقبلني

 .ـ1969 ىػ،1389 اإلسبلمي، التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية لمشئكف األعمى المجمس
 ج(. رقـ13، )البخارم صحيح شرح البارم فتح الفضؿ. أبك حجر بف عمي بف ي، أحمدالعسقبلن
: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو الباقي. قاـ عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو
 ـ.1958 -ق1379المعرفة. )د. ط(.  الخطيب. بيركت: دار الديف محب

 الفركؽ معجـميراف .  بف يحيى بف سعيد بف سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ العسكرم، أبك
 لجماعة التابعة اإلسبلمي النشر . قـ: مؤسسة1بيات. ط اهلل بيت . تحقيؽ: الشيخالمغكية

 ـ. 1992 -ىػ1412 )قـ(، بػ المدرسيف
 تفسير في الكجيز المحررتماـ.  بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد عطية، أبك ابف

العممية،  الكتب . بيركت: دار1محمد. ط الشافي عبد السبلـ عبد: ؽ. تحقيالعزيز الكتاب
 ـ.2001 -ق1422

http://www.sudaress.com/sudanile/8363
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 الحؽ، شرؼ الرحمف، عبد أبك حيدر، بف عمي بف أمير بف أشرؼ محمد آبادم، العظيـ
 داكد أبي سنف تيذيب: القيـ ابف حاشية كمعو داكد، أبي سنف شرح المعبكد الصديقي. عكف

يضاح  ـ.1995 -ىػ1415العممية،  الكتب . بيركت: دار2(. طج14كمشكبلتو، ) عممو كا 
مَّدىاهي  كىا. اهلل عبد بف حسيف بف سيد التراب أبك، العفاني (. ج4، )اأٍلىٍبتىري  ىيكى  شىاًنئىؾى  ًإفَّ  ميحى
 .ـ2006 - ىػ1427، العفاني دار: مصر. 1ط
 مكتبة: غزة. اسيفي أحمد الشيخ كاستشياد سيرة مف الرياحيف شذا. حسيف بف سيد، العفاني

 أفاؽ.
 /https://ar.wikipedia.org/wikiعمي مصطفى. كيكيبديا المكسكعة الحرة:  أبك

ـ، 3/12/2009(: طقكس اإلبميسيكف كتفاصيؿ ممارساتيـ العجيبة، 3عماد، عبدة الشيطاف)
 http://www.kabbos.com/index.php?darck=9مكقع كابكس: 

 دعكة مجمة، الكريـ القرآف خبلؿ مف المجتمع في كأثره الترؼ: اهلل عبد بف ناصر، العمار
 ـ.1991 -ق1412، 118 العدد، المكرمة مكة -اإلسبلمي العالـ رابطة -الحؽ

الكتب.  . عالـ1المعاصرة. ط العربية المغة معجـ ؽ عمؿ.كفري الحميد، عبد مختار عمر، أحمد
 ـ.2008 - ىػ1429)د. ـ(. 

العمر، ناصر بف سميماف: سقكط األندلس دركس كعبر، 
http://www.yabeyrouth.com/pages/index2538.htm 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiع كيكيبديا المكسكعة الحرة: عممية الدرع الكاقي. مكق
، الخانجي مكتبة: القاىرة. 4ط(. مج5، )األندلس في اإلسبلـ دكلة. اهلل عبد محمد، عناف

 .ـ1997 - ىػ1417
الفكائد.  العكدة، سمماف فيد. الصراع بيف الحؽ كالباطؿ. مكقع صيد

http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm 
العكدة، سمماف فيد. مطارؽ السنف اإلليية. مكقع إسبلـ كيب: 

o.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioihttp://audi
d=14001 

العكدة، سميماف فيد. الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، مكقع صيد الفكائد. 
http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm 

 ـ.2001 -ق1421العربي،  التراث إحياء . بيركت: دار1مرعب. ط عكض
 دار: بيركت. 2ط. النفس معرفة مدراج في القدس معارج. محمد بف محمد حامد أبك، الغزالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=14001
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=14001
http://www.saaid.net/alsafinh/12.htm
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 ـ.1975-ق1396، الجديدة اآلفاؽ
 -ق1417، الفرقاف دار: عماف. 1ط. الدعكات في كالمحف االبتبلء. محمد، فارس أبك

 ـ.1996
االستعباد. سكريا،  كمصارع االستبداد كىاًكبي. طبائعالكى  مسعكد بف أحمد بف الرحمف الفراتي، عبد

 العصرية. )د. ط(. )د. ت(. حمب: المطبعة
الفضؿ، محمكد ثركت. معركة مبلذ كرد: يـك أسر المسممكف إمبراطكر الركـ،  أبك

 /kah.net/culture/http://www.alu0/89121ـ، مكقع األلككة، 11/7/2015
. مكقع منتدل الطريؽ إلى اهلل، 2الفقياء، محمد. سمسمة المكر في القرآف الكريـ. ج

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=251745. 
ىػ، مكقع المسمـ: 12/11/1430ىؿ الباطؿ عمى أىؿ الحؽ. الفكزاف، إبراىيـ. لماذا تفكؽ أ

http://www.almoslim.net/node/119803 
 الشرؾ أىؿ عمى كالرد االعتقاد صحيح إلى اهلل. اإلرشاد عبد بف فكزاف بف الفكزاف، صالح
 ـ.1999-ىػ1420، الجكزم ابف . دار4ج(. ط1كاإللحاد، )
. 1الكىاب. ط عبد بف لمحمد الجاىمية مسائؿ اهلل. شرح عبد بف فكزاف بف الفكزاف، صالح

 ـ.2005-ىػ1421العاصمة،  الرياض: دار
 تحقيؽ مكتب: تحقيؽ. المحيط القامكس. يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد، الفيركزآبادم
 .ـ2005 - ىػ1426، الرسالة مؤسسة: بيركت. 8ط. الرسالة مؤسسة في التراث

: غزة. محكـ بحث. الكريـ القرآف في االستدراج. حسف بياء، زعرب ك. محمكد رياض، قاسـ
 ـ.2015 -ق1436، اإلسبلمية الجامعة

 التأكيؿ. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. )د. ت(. الديف. محاسف جماؿ القاسمي، محمد
http://www.islamicaudiovideo.com  

ًحيح السبتي. شىٍرحي  عمركف بف عياض بف مكسى بف القاضي عياض، عياض  لمقاضي ميٍسًمـً  صى
ٍعًمـً  ًإكمىاؿي  الميسىمَّى ًعيىاض اًعيؿ. ط يٍحيىى ج(. تحقيؽ: الدكتكر8ميٍسًمـ، ) بفىكىاًئدً  المي . 1ًإٍسمى

 .ـ1998 - ىػ1419 الكفاء، مصر: دار
 ابف اإلسبلـ لشيخ الكاسطية العقيدة شرح. القحطاني كىؼ بف عمي بف سعيد. د، القحطاني
. د(. )ط. د. )الجريسي مؤسسة، سفير مطبعة: الرياض، كالس نَّة الكتاب ضكء في تيمية
 .(ت

ـ، مكقع دنيا 13/1/2006قديح، سمير محمكد. عمبلء المكساد كراء اغتياؿ القادة الثبلثة، 

http://www.alukah.net/culture/0/89121/
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=251745
http://www.almoslim.net/node/119803
http://www.islamicaudiovideo.com/
http://www.islamicaudiovideo.com/
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 /http://www.alwatanvoice.comالكطف: 
الديف.  شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك القرطبي،

براىيـ البردكني أحمد: مج(. تحقيؽ10القرطبي، ) تفسير=  القرآف ألحكاـ الجامع أطفيش.  كا 
 ـ.1964 - ىػ1384المصرية،  الكتب . القاىرة: دار2ط

 المجالس بيجة. النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر القرطبي، أبك
 (.ت. د(. )ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )المجالس كأنس

صػػادر.  ج(. بيػػركت: دار1العبػػاد. ) كأخبػػار الػػببلد محمػػكد. آثػػار بػػف محمػػد بػػف القزكينػػي، زكريػػا
 . ت(.)د. ط(. )د

، البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد. الممؾ عبد بف بكر أبى بف محمد بف أحمد، القسطبلني
 .ـ1902 -ىػ1323، األميرية الكبرل المطبعة: مصر. 7ط(. ج10)

 إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح الحسف. المسند أبك الحجاج بف القشيرم، مسمـ
 إحياء الباقي. بيركت: دار عبد فؤاد تحقيؽ: محمد ج(.5= صحيح مسمـ، )  اهلل رسكؿ
 العربي. )د. ط(. )د. ت(. التراث

ق. 16/6/1429قصة قاركف: مكقع سماء اإلسبلـ 
http://islamsky.net/speechesDetail.php?id=25 

 . القاىرة، بيركت: دار17مج(. ط6القرآف. ) ظبلؿ في .الشاربي حسيف قطب، سيد إبراىيـ
 ـ.1991 -ق1412الشركؽ، 

قطب، محمد. رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر، السنف الربانية التي تحكـ أكضاع الجاىمية 
المعاصرة. مكقع منبر التكحيد كالجياد: 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34274.html 
 مصايد مف الميفاف إغاثة الديف. شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف الجكزية، محمد القيـ ابف

 المعارؼ. )د. ط(. )د. ت(. مكتبة الفقي. السعكدية: حامد ج(. تحقيؽ: محمد2الشيطاف، )
 مصايد مف الميفاف الديف. إغاثة شمس سعد بف يكبأ بف بكر أبي بف الجكزية، محمد قيـ ابف

 السعكدية، الرياض: مكتبة العربية الفقي. المممكة حامد ج(. تحقيؽ: محمد2الشيطاف، )
 المعارؼ. )د. ط(. )د.ت(.

 سأؿ لمف الكافي الديف. الجكاب شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف الجكزية، محمد قيـ ابف
 - ىػ1418المعرفة،  . المغرب: دار1ج(. ط1كالدكاء. ) الداء أك الشافي الدكاء عف

 ـ.1997

http://www.alwatanvoice.com/
http://islamsky.net/speechesDetail.php?id=25
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34274.html
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 الكمـ مف الصيب الكابؿ. الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد، الجكزية القيـ ابف
 . ـ1999 -ق1420، الحديث دار: القاىرة. 3ط. إبراىيـ سيد: تحقيؽ. الطيب

 كنزىة المحبيف الديف. ركضة شمس دسع بف أيكب بف بكر أبي بف القيـ الجكزية، محمد ابف
 ـ.1983-ق1403)د. ط(.  العممية، الكتب المشتاقيف. بيركت: دار

 خير ىدم في المعاد الديف. زاد شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف الجكزية، محمد قيـ ابف 
اإلسبلمية،  المنار الرسالة، الككيت: مكتبة بيركت: مؤسسة . ،27ج(. ط5العباد، )
 ـ.1994- ىػ1415

 منازؿ بيف السالكيف مدارج. الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد، الجكزية قيـ ابف
ياؾ نعبد إياؾ  دار: بيركت. 3ط. البغدادم باهلل المعتصـ محمد: تحقيؽ(. ج2، )نستعيف كا 

 .ـ1996 -ق1416، العربي الكتاب
 السعادة دار مفتاح. الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد، الجكزية القيـ ابف

 (.ت. د(. )ط. د. )العممية الكتب دار: بيركت(. ج2، )كاإلرادة العمـ كالية كمنشكر
 . ـ2008-ق1429، ىميكبكليس: القاىرة.3ط. المقدس الكتاب
. شيرم عمي: تحقيؽ(. ج14، )كالنياية البداية. كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك، كثير ابف

 .ـ1988 - ىػ1408، العربي التراث ءإحيا دار. 1ط
 محمد بف سامي: ج(. تحقيؽ8العظيـ، ) القرآف عمر. تفسير بف إسماعيؿ الفداء كثير، أبك ابف

 ـ.1999 - ىػ1420كالتكزيع، لمنشر طيبة . دار2سبلمة. ط
 شعيب ج(. تحقيؽ:5ماجو. ) ابف سنف القزكيني. يزيد بف محمد اهلل عبد ماجو، أبك ابف

 الرسالة . دار1اهلل. ط حرز الٌمطيؼ عىبد بممي، قره كامؿ محمَّد مرشد، ، عادؿاألرنؤكط
 ـ.2009 - ىػ1430العالمية،

 الطبعة نصكص تكافؽ. نكييص عجاج ترجمة. صييكف حكماء بركتكككالت. فيكتكر، مارسدف
 .ـ1958 سنة الصادرة كالثمانيف الحادية اإلنكميزية

مكقع الثكرة اإلخبارم: : ـ. مجزرة جنيف. 2002مجزرة جنيف  
http://thawra.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=152 

 .https://ar.wikipedia.orgمجزرة جنيف. مكقع كيكيبديا المكسكعة الحرة. 
النجار.  محمد القادر، عبد حامد الزيات، أحمد مصطفى، بالقاىرة: إبراىيـ العربية المغة مجمع

 الدعكة. )د. ط(. )د. ت(. الكسيط. القاىرة: دار المعجـ
ـ: مكقع كرمالكـ: 2/5/2015محاضر التحقيؽ: تفاصيؿ اغتياؿ القادة الثبلثة، 

http://thawra.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=152
https://ar.wikipedia.org/
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/www.kermalkom.com/morehttp:/ 
محمد، مياتير: كممة رئيس كزراء ماليزيا، المؤتمر العاشر لبلستثمار كأسكاؽ الماؿ العربية، 

ـ(. مكقع عربي. 2004/ 6/ 2بيركت، ) 
http://arabic.cri.cn/1/2004/06/25/64@19382.htm 

ىػ. 1430-10-27المدافعة كالتكسط بيف الحؽ كالباطؿ، ممتقى الخطباء، 
http://vb.khutabaa.com/showthread.php؟ 

 ttps://ar.wikipedia.org/wikihمذبحة صبرا كشاتيبل. مكقع كيكيبديا المكسكعة الحرة:  
 مصطفى كمطبعة . مصر: مكتبة1ج(. ط30المراغي، ) مصطفى. تفسير بف المراغي، أحمد

 ـ. 1946 -ق1365كأكالده،  الحمبي البابي
. 1الزىيرم. ط أميف سمير:  ج(. تحقيؽ2الفتف، ) اهلل. كتاب عبد أبك حماد بف المركزم، نعيـ

 ـ.1990 -ق1412التكحيد،  القاىرة: مكتبة
، الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب. الحجاج أبك يكسؼ، بف الرحمف عبد بف يكسؼ، المزم
 .ـ1980 -ـ1400،الرسالة مؤسسة: بيركت. 1ط. معركؼ عكاد بشار: تحقيؽ(. ج35)

، العبيكاف. المعاصرة كقضاياه اإلسبلمي العالـ حاضر. محمد اهلل عبد جميؿ، المصرم
 .85-79ص،  ـ1988-ق1409

ـ. 2/9/2010مظاىر االحتكاؾ بيف اإلسبلـ كالغرب، مكقع منتديات ستار تايمز، 
http://www.startimes.com/?t= 

 التكنسي. الباكستاف: مكتبة نبي المظيرم. تحقيؽ: غبلـ اهلل. التفسير ثناء المظيرم، محمد
 ـ.1991 -ق1412الرشدية، 

معركة الدكنكنية يـك مف أياـ األندلس المجيدة، مكقع االتحاد العالمي ألمناء النسب الشريؼ 
ـ، 20/9/2011عمى منياج أىؿ السنة كالجماعة، 

http://www.ansabcom.com/vb/t56980.html#.V1fp9DV97IU 
ـ. مكقع قصة اإلسبلـ، 15/3/2011عركة حطيف: د. راغب السرجاني، م

http://islamstory.com/ar/ 
 - ىػ1428، طيبة دار. 10ط. 1ج ج(.3الحجاب، ) عكدة. إسماعيؿ أحمد محمد، المقدـ

. 2ط. 3ج. ـ2005 - ىػ1426 الجكزم، ابف دار: القاىرة. 1ط.  2ج. ـ2007
 ،ـ2004 -ق1425اإليماف دار القمة، دار: اإلسكندرية
 محمد. فتح بف محمكد الرحمف عبد أبك العزيز، عبد آؿ فتحي بف محمد أنس المبلح، أبك

http://www.kermalkom.com/more
http://www.kermalkom.com/more
http://arabic.cri.cn/1/2004/06/25/64@19382.htm
http://vb.khutabaa.com/showthread.php
http://vb.khutabaa.com/showthread.php
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.startimes.com/?t
http://www.startimes.com/?t
http://www.ansabcom.com/vb/t56980.html#.V1fp9DV97IU
http://islamstory.com/ar/
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 - ىػ1431خزيمة،  ابف السعكدية: دار العربية . المممكة1القرآف. ط ىجر بياف في الرحمف
 ـ.2010

نة النبكية كعمكميا. مكقع المنيج. مف سنة اهلل التدافع، شبكة الس
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=26816 

 القاىرم. فيض ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ المناكم، عبد
 -ق1356الكبرل،  التجارية (. مصر: المكتبة1ج(. )ط. 6ر، )الصغي الجامع شرح القدير
 ـ.1935

المنجد، محمد صالح. لماذا ال يعجؿ اهلل بيبلؾ الكافريف؟ كلماذا المسممكف في تأخر؟. 
 https://islamqa.info/ar/84091ـ. مكقع االسبلـ سؤاؿ كجكاب: 4/8/2006

 . http://almunajjid.comالترؼ. مكقع المنجد: –لمنجد، محمد صالح. مفسدات القمكب ا
منصكر، أحمد صبحي. الخميفة العباسي القاىر المقيكر... قيرتو امرأة.. ثـ قيرىا، الحكار 

ـ، 2/12/2011، 3564المتمدف، العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285804. 

المنصكرم، عبد المطيؼ. السنف اإلليية في ىبلؾ األمـ الظالمة. مكقع عبد المطيؼ 
 /http://elmansouri60spot.com.blogالمنصكرم: 

منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف األنصارم الركيفعى اإلفريقى.  ابف
 ـ.1993-ق1414. بيركت: دار صادر، 3مج(. ط15لساف العرب، )

ـ. 18/4/2007مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة "جامعة اليرمكؾ"، إربد، األردف،  
http://islamport.com/w/amm/Web/ 

(. ط. د(. )ف. د(. )ـ. د. )الشاممة المكتبة، كالسنف الكتاب ضكء في الفتف مف المسمـ مكقؼ
 (.ت. د)

بىنَّكىة حسف بف الرحمف عبد، الميداني  - ىػ1412، القمـ دار: دمشؽ. 2ط. زيكؼ ككاشؼ. حى
 ـ.1991

ـ، مكسكعة النابمسي، 15/9/2001راتب. عاد األكلى.  النابمسي، محمد
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art. 
نبذة عف االمبراطكر ىيبلسيبلسي، مكقع منتديات المسافر: 

http://www.almosafr.com/forum/t101910.html 
(. ـ. د. )1ط. الييكدية المسألة -اإلسبلمي العالـ كجية. الخضر بف عمر الحاج بف مالؾ، نبي

http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=26816
https://islamqa.info/ar/84091
http://almunajjid.com/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285804
http://elmansouri60.blogspot.com/
http://islamport.com/w/amm/Web/
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art
http://www.almosafr.com/forum/t101910.html
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 .ـ2012 -ق1433(. ف. د)
ـ، مكقع منتدل قمكب: 12/8/2002نجد، أسد. ىيبلسيبلسي... كيؼ قتؿ؟. 

http://vb.qloob.com/ 
 الغيبية كالمفاتح اإلليية الفكاتح عمكاف. بالشيخ كيعرؼ محمكد، بف اهلل النخجكاني، نعمة

 - ىػ1419ركابي،  . مصر، الغكرية: دار1الفرقانية. ط كالحكـ القرآنية لمكمـ المكضحة
 ـ.1999

: تحقيؽ(. ج10) الكبرل، فالسن. الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك، النسائي
 .ـ2001 - ىػ1421، الرسالة مؤسسة: بيركت. 1ط. شمبي المنعـ عبد حسف

 السنف= السنف مف الخراساني. المجتبى عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد النسائي، أبك
 المطبكعات . سكريا، حمب: مكتب2غدة. ط أبك الفتاح عبد: ج(. تحقيؽ9الصغرل، )
 ـ.1986 – ق1406اإلسبلمية، 

(، مكقع شبكة مشكاة اإلسبلمية، 3/253النياية في غريب األثر )
(http://www.almeshkat.net) 

 الطريؽ. )د. ـ(. )د. ف(. )د. ط(. )د. ت(. عمى محمد. آفات نكح، السيد
، مسمـ صحيح حزاـ. شرح بف حسيف بف حسف بف مرل بف شرؼ بف يحيى الديف محي، النككم
 ـ.1987- ى1407، العربي الكتاب دار: لبناف(. ج19)

 عمـك ركابي في كالريحاف الركح حدائؽ العمكم. تفسير األرمي اهلل عبد بف األميف اليررم، محمد
 طكؽ دار: . بيركت1ميدم. ط حسيف بف عمي محمد ىاشـ: ج(. تحقيؽ33القرآف، )
 ـ.2001 - ىػ1421 النجاة،

ج(. تحقيؽ: 5كأىمو، ) الكبلـ األنصارم. ذـ عمي بف محمد بف اهلل عبد إسماعيؿ يركم، أبكال
- ىػ1418كالحكـ،  العمكـ . المدينة المنكرة: مكتبة1الشبؿ. ط العزيز عبد الرحمف عبد

 ـ.1998
 ج(. تحقيؽ: محمد8المغة، ) األزىرم. تيذيب بف أحمد بف اليركم، محمد

. 2ط. الشمبي الحفيظ عبد، األبيارم إبراىيـ، السقا مصطفى: تحقيؽ. يةالنبك  السيرة، ىشاـ ابف
 .ـ1955 - ىػ1375، كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: مصر

ىميسو، بدر عبد الحميد. اإلسرائيميات كحكـ ركايتيا. مكقع صيد الفكائد. 
https://saaid.net/Doat/hamesabadr/185.htm 

الكبائر،  اقتراؼ عف األنصارم. الزكاجر السعدم حجر بف عمي بف محمد بف الييتمي، أحمد

http://vb.qloob.com/
http://www.almeshkat.net/
https://saaid.net/Doat/hamesabadr/185.htm
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 ـ.1987 - ىػ1407الفكر،  دار .(ـ. د). 1ج(. ط2)
الفكائد،  كمنبع الزكائد سميماف. مجمع بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف الييثمي، أبك

 -ىػ1414القدسي،  مكتبة القدسي. )د. ط(. القاىرة: الديف حساـ: ج(. تحقيؽ10)
 ـ.1994
، المجيد القرآف تفسير في الكسيط. عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك، الكاحدم
 أحمد صيرة، محمد أحمد معكض، محمد عمي المكجكد، عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ(. ج4)

 - ىػ1415 العممية، الكتب دار: بيركت. 1ط. عكيس فالرحم عبد الجمؿ، الغني عبد
 .ـ1994

العزيز.  الكتاب تفسير في عمي. الكجيز بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف الكاحدم، أبك
 -ق1415الشامية،  الدار، القمـ بيركت: دار . دمشؽ،1داككدم. ط عدناف صفكاف: تحقيؽ
 ـ.1994

 مجمة. كاألنكاع لؤلسباب النظرية األصكؿ في دراسة:  الصراع مفيـك. محمكد منير، بدكم
 -أسيكط جامعة المستقبمػ دراسات مركز، ـ1997 يكليك، الثالث العدد ،"مستقبمية دراسات"

  .مصر
ـ، مدكنة 4/8/2011كصؼ الظالميف في القرآف في ستة عشر كصفان. بكاسطة سراة األزد، 

http://defense-ح: أبكسعيد األزدم، مكقع المنتدل العربي لمدفاع كالتسمي
arab.com/vb/threads/44059/ 

 عمى التربية زمف يأتي ىؿ: العربي العالـ في االستبداد عمى التربية. أسعد عمي، كطفة
، ـ10/9/2011، المدنية كالحقكؽ النظرية لمدراسات دمشؽ مركز المكاطنة؟

http://www.mokarabat.com/s8533.htm 
ـ، مكقع مفكرة اإلسبلـ: 28/7/2009كفاة الطاغية ىيبلسيبلسي. 

haza-http://islammemo.cc/zakera/methl- 
 كنيسة: االسكندرية(. ج2، )كرجاؿ بذار، األلحاد قمب إلى رحمة كتاب. القمص حممي، يعقكب

 (. ت. د(. )ط. د. )بطرس كالبابا مرقس مار، القديسيف
يعقكب، محمد حسيف: الترؼ ... مظاىره أسبابو عبلجو. البريؾ، سعد بف عبد اهلل. الترؼ، 

 http://www.saadalbreik.com/saad/indeمكقع طريؽ اإلسبلـ: 
يميؿ كال ييمؿ شاركف يتعفف كىك حي، مكقع شبكة فمسطيف لمحكار: 
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=798248 

 

http://defense-arab.com/vb/threads/44059/
http://defense-arab.com/vb/threads/44059/
http://defense-arab.com/vb/threads/44059/
http://www.mokarabat.com/s8533.htm
http://www.mokarabat.com/s8533.htm
http://islammemo.cc/zakera/methl-haza-
http://www.saadalbreik.com/saad/inde
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=798248
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 أوًل فيرس اآليات القرآنية

رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 الفاتحةسكرة 
 201 7  ٍََُُّّّّّٱ  .1

 سكرة البقرة 
 117 15 َّمفخفحفجفُّٱ  .2

 58 34َّٱ.... هئمئخئحئجئييُّٱ  .3

 134 81 َّٱ... زيريٰىينىنننزنمنٱُّ  .4
 75 96 ٌٍََُُِّّّّّّّٱ  .5

لكاكيقىقُّٱ  .6  84 109 َّ... يكىكمك

 19 114 َّ...ىئنئمئزئرئُّّٰٱ  .7

 76 120 َّٱ... حمجميلىلملخلُّٱ  .8

 ح 152ٱَّٱ...حطمضُّٱ  .9

 38 170 َّ...يمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ  .10

 97 191 .. يلىلملخلُّٱ  .11

 96 193 َّربيئىئنئمئُّٱ  .12

 131 212ٱَّٰذييىيميخيُّٱ  .13
 85 217 َّٱيكىكمكلكاكيقىقُّ  .14

 18 229   َّ....مقحقمفخفحفجفمغجغُّ  .15

 69 255 َّخئحئجئييىينيميُّٱ  .16

 13 257   َّىمممخمحمجمُّٱ  .17
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 67 275 َّ..جنيمىمممخمحمجميلُّٱ  .18

 129 285 َّٱ... ىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ  .19

 سكرة اؿ عمراف
 98 7   َّٱ...جبهئمئخئحئجئييىيُّٱ  .20
 196 55-54   َّٱ...ينىنمنخنحنجنٱُّٱ  .21

 92 103   َّٱ...مئنئزئرئُُِّّّّٰٱ  .22

 128 104   َّٱ... منزنرنمماميلىلُّٱ  .23

 43 105   َّٱ... مئخئحئجئييُّٱ  .24

 148 57     َّٱ... مليكىكمكلكُّٱ  .25

 40 175  َّٱ...حيجييهىهمهُّٱ  .26
 120 178   َّٱ...ننمنزنرنمماميلىلُّٱ  .27

 سكرة النساء
 8 26   َّ.....مضخضحضجضُّٱ  .28

 15 47َّٱ...منزنرنمماميلىلُّٱ  .29

 40 83   َّٱ...اكيقىقيفىفيثىثُّٱ  .30

 98 101   َّٱ...هنمنخنحنجنممخمُّٱ  .31
 98 101 َّخيحيجيٰهمهجهٱ  .32
 22 119 َّٱ... حصمسخسحسجسمخجخُّٱ  .33

 22 119  َّجحمجحجمثُّٱ  .34

 21 119  َّ...حتجتهبُّٱ  .35
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 60 120  َّ...جغمعجعمظحطمضُّٱ  .36

 12 123 ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيُّٱ  .37

َّ...مئزئرئَُُِّّّّّٰٱ  .38  157 206 

 سكرة المائدة
 50 31-27 َّ... ىفيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ  .39

 98 41 َّجضمصخصحصُّٱ  .40

 33 44 َّجبهئمئخئحئجئييىينيُّٱ  .41

 18 45   َّ...ختحتجتهبمبخبُّٱ  .42

 97 49 َّجعمعمظحطمضخضحضجضمصخصُّٱ  .43

 34 50-49   َّ...حصمسخسحسجسمخجخمحجحُّٱ  .44

 87 51 َّخنحنجنُّٱ  .45

َّٱ..ىنننمنزنُّٱ  .46  54 156 

:َّحلجلمكلكخكحكُّٱ  .47  64 173 

 15 72   َّ...زترتيبىبنبمبزبربُّٱ  .48

 209 82 َّٱ... مماميلىلُّٱ  .49
َّمقحقمفخفحفجفُّٱ  .50  90 217 

 33 45   َّ....معجعمظحطمضخضُّٱ  .51

 40 91 خمحمجميلىلملخلُّٱ  .52

 سكرة األنعاـ
 155 6 َّٱ...ٰىينىنننمنزنرنممامُّٱ  .53
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 38 8 َّ...مفخفحفجفمغجغمعجعمظُّٱ  .54

 116 44 َّٱ... جمهلملخلحلجلمكلكُّٱ  .55

 154 47 َّربيئىئنئمئزئُّٱ  .56

 148 68 َّٱ... هلملخلحلجلمكلكخكُّٱ  .57

 136 65 خبحبجبهئمئخئحئجئُّٱ  .58

َّحجمثهتمتختٱُّٱ  .59  93 149 

  َّممخمحمٱُّٱ  .60
110 169 

 86 112 َّٱ...ٰىٰرٰذييىيُّٱ  .61

 87 113 َّٱ...نثمثزثرثيتىتنتُّٱ  .62

َّٱ...هتمتختحتجتٱُّٱ  .63  123 221 

 193 124 َّٱ...مضخضحضجضمصخصُّ  .64

 176 129   َّحتجتهبمبُّٱ  .65

 148 135 َّٱ...ىثنثمثزثرثيتىتُّٱ  .66

 44 153 َّٱ... نبمبزبربُّٱ  .67

 19 144 َّىفيثىثنثمثزثرثُّٱ  .68

 سكرة األعراؼ
 59 12 َّمهجهينىنمنخنحنجنيمُّٱ  .69
 60 17-14 َّٱ... مئزئرئُِّّّٰٱ  .70
 116 18 َّىكمكلكاكيقُّٱ  .71
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 40 19 َّٱ... متزترتيبىبنبُّٱ  .72
 60 21-20َّٱ... مخجخمحجحمجحجمثهتُّٱ  .73
 37 24 َّ...مهجهينىنمنُّٱ  .74

 41 27 َّٱ... ىقيفىفيثىثُّٱ  .75

 41 28 َّٱ... هبمبخبحبجبهئُّٱ  .76

 56 37 َّٱ....جحمجحجمثهتُّٱ  .77

 151 44  َّىلملخلُّٱ  .78

 160 64 َّختحتجتهبمبُّٱ  .79
 178 65 مسخسحسجسمخجخمحُّٱ  .80

 74 66َّٱ... مفخفحفجفمغجغُّٱ  .81

 74 67 َّٱ... حمجمهلملخلُّٱ  .82

 52 84-80 َّٱ.... جحمجحجمثهتمتُّٱ  .83

 199 99-97 َّٱ....ميخيحيجييهُّٱ  .84

-118 َّٱ... ملخلحلجلمكلكُّٱ  .85
119 

56 

 18 124 َّ..رئَُُِّّّّّٰٱ  .86

 18 127 َّ.... زيريٰىينىنُّٱ  .87

 147 127 َّ...ميزيريٰىُّٱ  .88

 154 130 َّ...لكخكحكجكمقُّٱ  .89

 47 138 َّٱ... جميلىلملخلُّٱ  .90
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 138 163ٱَّٱ....جتهبمبخبحبجبهئُّٱ  .91

 153 165 َّ...ييىيميخيحيُّٱ  .92

 192 166 َّ...نبمبزبربيئُّٱ  .93

 118 176 َّجتهبمبخبحبجبُّٱ  .94

-182 َّٱ..لكاكيقىقيفىفُّٱ  .95
183 

118 

 118 183 َّرنممامىليلملُّٱ  .96

 170 186 َّ...خضحضجضمصخصُّٱ  .97

 62 201 َّٱ...يقىقيفىفيثىثنثُّٱ  .98

 األنفاؿ سكرة
 93 25 َّٱ... جكمقحقمفخفحفُّٱ  .99

 185 30 َّٱ...يكىكمكلكاكُّٱ  .100
 91 36 َّٱ...زبربيئىئنئُّٱ  .101

 43 46 َّٱممخمحمجميلُّٱ  .102
 20 53 َّحمجميلىلملخلُّٱ  .103

 190 56 َّٱ...زثرثيتىتنتُّٱ  .104

 135 47 َّىيميخيُّٱ  .105
 سكرة التكبة

 18 23   َّ...ييىيميخيحيُّٱ  .106
 87 32 َّٱ.. حمجميلىلملخلُّٱ  .107

 99 47 َّٱ...خسحسجسمخجخمحجحُّٱ  .108
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 99 49 َّٱ...حيجييهىهمهُّٱ  .109

 125 55 َّٱ... جمحميلىلملخلُّٱ  .110

 102 69 َّٱ... خمحمجميلىلملخلُّٱ  .111

 ث 105ٱَّٱ...مسخسحسجسُّٱ  .112

 95 109 َّٱ...ىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ  .113

 100 126 َّٱ...ىثنثمثزثرثيتىتُّٱ  .114

 سكرة يكنس
 188 21 َّ...جمهلملحلخلجلمكلكُّٱ  .115

 56 32 َّٱ....حلخلجلمكلكُّٱ  .116

 72 71 َّٱ... ممخمحمجميلىلملُّٱ  .117

 97 83 َّيثىثنثمثزثرثيتُّ  .118

 132 88 َّٱ... معجعمظحطمضخضُّٱ  .119

 155 92 َّٱ...زثرثيتىتنتُّٱ  .120
نىتٍ ُّ  .121  152 98ٱَّٱ...فىمىٍكالى كىانىٍت قىٍريىةه آمى

 سكرة ىكد
 37 27 َّٱ... جحمجحجمثهتمتُّٱ  .122

 191 56-53 َّٱ...جهينىنمنخنحنجنيمىمُّ  .123

 39 60-59 َّٱ...هبمبخبحبجبهئخئمئحئُّٱ  .124

 126 65 َّٱ... ىتنتمتزترتيبٱُّٱ  .125

 127 68-67 َّٱ...ميزيريٰىينىنٱُّ  .126
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

-42 82  َّ...حمجميلىلملخلُّٱ  .127
66 

 55 96 َّٱ....مقحقمفخفحفُّٱ  .128

 160 102 َّٱ...مكلكاكيقىقيفُّٱ  .129

 171 112 َّٱ...يفىفيثىثنثُّٱ  .130

 148 113 َّٱ...ننمنزنرنمماميلُّٱ  .131

 49 27   َّجضمصخصحصمسخسُّٱ  .132

 50 27ٱَّخفحفجفُّٱ  .133

 سكرة يكسؼ 
 184 35-31 َّٱ...خمحمجميلىلملخلُّٱ  .134

 62 87 َّٱ...جنيمىمممخمُّٱ  .135

 41 103 َّحيجيٰهمهجههنُّٱ  .136

 سكرة الرعد
 2 11 َّ..ييىينيميزيريٰىُّٱ  .137

 21 11   َّهتمتختحتجتهبمبخبحبجبُّٱ  .138

 66 28 َّ....حيخيجيٰهمهجههنُّٱ  .139

َّٱ...متختحتجتهبُّٱ  .140  32 159 

َّٱ...حضجضمصخصحصمسخسُّٱ  .141  33 186 

 36 17 َّمغجغمعجعمظحطُّٱ  .142

 198 41  َّ حقمفخفحفجفمغُّٱٱ  .143

 سكرة إبراىيـ
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 32 7   َّ...ٌٍَُّّّّٰىُّٱ  .144

 142 7  ٱََُُِّّّّّ  .145

 88 14 َّٱ... لكخكحكجكمقحقمفخفُّٱ  .146

 94 18 َّٱ...مظحطخضمضحضجضمصُّٱ  .147
 185 46 َّٱ...يثىثنثمثزثُّٱ  .148

 سكرة الحجر 
 124 2 َّٱ.. جييهىهمهجهُّٱ  .149

 60 39 َّٱ...يثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ  .150

 124 84-80 َّٱ.. يثىثنثمثزثُّٱ  .151

 62 59 َّزبربيئىئنئمئزئرئُّ  .152

 سكرة النحؿ
 198 26 َّٱ...حفجفمغجغمعجعُّٱ  .153

 158 45 َّٱ...َُُِّّّّّٰٱ  .154

 60 63 َّٱ...جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعُّٱ  .155
 97 110 َّٱ...مسخسحسجسمخجخمحجحُّٱ  .156

 128 61َّٱ...ىينيميزيريٰىينىنُّٱ  .157
 سكرة اإلسراء

 8 77 َّ....خيحيجييهىهمهجهينُّٱ  .158

 152 15 َّٱ...محجحمجحجمثهتُّٱ  .159

 213 16 َّجكمقُّٱ  .160

 221 16 َّ...حقمفخفحفجفُّٱ  .161
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 60 62 َّٱ....اميلىلمليكىكُّٱ  .162
 سكرة الكيؼ

 149 29 َّٱ...ربيئىئنئمئزئرئُِّّّٰٱ  .163

 29 42-32 َّٱ... حضجضمصخصحصمسخسُّٱ  .164

 48 46  َّ...حمجميلىلملخلُّٱ  .165

 160 56 َّٱ...ربزبيئىئنئمئزئُّٱ  .166

 117 58 َّٱ... حتجتهبخبمبحبجبهئُّٱ  .167

 18 57   َّلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ  .168

 170 80 َّٱ...مئخئحئجئييىيُّٱ  .169

 سكرة مريـ
 217 59 َّٱ...جبهئمئخئُّٱ  .170
 117 79 َّٰذييىيميخيُّٱ  .171

 سكرة طو
 145 71 َّٱ... زنرنمماميلىلمليكُّٱ  .172

 171 81 َّٱ...زثرثيتىتنتمتُّٱ  .173

 37 117  ٱَّ...زترتيبىبنبمبزبُّٱ  .174

 59 118  ٱَّ...ىقيفىفيثىثنثمثُّٱ  .175

 59 119 َّميزيريٰىينىنننمنزنُّٱ  .176

 59 123 َّجضمصخصمسحصخسحسجسُّٱ  .177

 128 129َّٱ...متزترتيبىبنبمبُّٱ  .178
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رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 ءسكرة األنبيا
 222 11 َّٱ...جميلىلملخلُّٱ  .179
 129 69 َّٱ.. محجحمجحجمثُّٱ  .180
 150 97 ىكمكلكاكيقىقُّٱ  .181

 سكرة الحج
 35 40 َّٱ... مهجهينىنمنخنُّٱ  .182

 149 45 َّٱمجحجمثهتُّٱ  .183

 91 78 َّجحمجحجُّٱ  .184

 سكرة المؤمنكف
 224 41 َّٱ...ممخمحمُّٱ  .185
 196 55 َّٱ...معجعمظحطُّٱ  .186

 153 76 َّٱ...جهينىنمنُّٱ  .187
 116 56-54 َّٱ... جعمظحطمضخضحضجضمصخصُّٱ  .188

 153 56-55 َّٱ...مغجغمعجعمظحطُّٱ  .189

 سكرة الفرقاف
 99 20 َّٱ...مفخفحفجفُّٱ  .190
 72 31 َّٱ... حطخضحضجضمصخصحصُّٱ  .191

 سكرة الشعراء
 18 19-18   َّ....حمجمهلملخلحلُّٱ  .192

-128   َّ....خضحضجضمصُّٱ  .193
131 

178 

 144 130 َّمفخفحفجفُّٱ  .194
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195.  ا مى كفى  لىيىا ًإالَّ  قىٍريىةو  ًمفٍ  أىٍىمىٍكنىا كى ....ميٍنًذري َّ   208-
209 

152 

 148 227 َّٱ...مغجغمعجعمظُّٱ  .196

 سكرة النمؿ
 176 12 َّٱ...مقحقمفخفحفجفُّٱ  .197
 194 50 َّٱ...مماميلُّٱ  .198

 126 52-49 َّٱ...ىفيثىثنثمثُّٱٱ  .199

 189 50-48 َّٱ...نتمتزترتيبىبنبُّٱ  .200

 سكرة القصص
 172 4 َّٱهتمتختحتجتهبمبخبُّٱ  .201
 56 38 َّرتيبىبنبمبزبُّٱ  .202

 154 38 َّٱىبنبمبزبُّٱ  .203

 172 39 َّٱاميلىلمليكىكُّٱ  .204

 148 50 َّخس...جغمعجعمظحطمضخضُّٱ  .205

مخجخمحجحُّٱ  .206  134 58 َّحسخسجس

 121 77-76 َّٱ..خبمبحبجبهئمئخئحئجئُّٱ  .207

 131 83-76 َّحبجبهئمئخئحئجئُّٱ  .208

 سكرة العنكبكت
 96 2-1 َّٱ...خئحئجئييىينيميُّٱ  .209

 42 28 َّٱ...خبحبجبهئمئخئحئُّٱ  .210

 149 31 َّٱ...جميلىلملخلُّٱ  .211
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 223 38   َّجغمعُّٱ  .212

 18 49 َّريٰىينىنننُّٱ  .213
 19 68 َّ....مكلكاكيقىقيفُّٱ  .214

 سكرة الرـك
 220 10-9 َّ...رثيتىتنتمتُّٱ  .215

 22 30 َّ...حسجسمخجخمحجحمجُّٱ  .216

 160 41 َّ...جنممخمحمجمهلُّٱ  .217

 كرة لقمافس
 42 6 َّٱ... زئرئَُُِّّّّّٰٱ  .218

 17 13 َّرئُُِّّّّٰٱ  .219

 سكرة السجدة
 64 16 َّٱ... مماميلىلُّٱ  .220

 سكرة االحزاب
 10 62 َّ...جلمكلكخكحكجكمقحقُّٱ  .221

 سكرة سبأ
 28 17-15 َّ...ممخمحمجميلىلملخلُّٱ  .222

 27 28 َّ...حئجئييىيُّٱ  .223

 184 33 َّ...ٰرٰذييىيميخيُّٱ  .224

 222  34 َّ...ىقيفىفيثىثنثمثُّٱ  .225

 سكرة فاطر
 59 6 ٌٍََُُِّّّّّّّّٰٱ  .226



 267   
 

رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

 184 10 َّٱ....خفحفجفمغجغُّ  .227

 15 32 َّٰىٰرٰذُّٱ  .228

229.   ٍيدى  ًبالمَّوً  كىأىٍقسىميكا اًنًيـٍ  جى ... لىًئفٍ  أىٍيمى ـٍ اءىىي  199 43-42 َّٱجى
230.   مىٍكرى  13 43 َّٱالسَّيٍّئي... اٍلمىٍكري  يىًحيؽي  كىالى  السَّيٍّئً  كى

 رة الصافاتسك 
231.  كا ييـٍ  ظىمىميكا الًَّذيفى  اٍحشيري ا كىأىٍزكىاجى مى  176 31-22 َّٱكىانيكا... كى
 129 97 َّخسحسجسمخجخمحجحُّٱ  .232

 سكرة ص
 73 72-71 َّٱ... ميزيريٰىينىنننمنزنُّٱ  .233

 57 82 َّمسهثمثُّٱ  .234

 سكرة الزمر
 64 9 َّٱ... مظحطمضخضحضجضُّٱ  .235

236.   ٍلىك  150 39 َّٱ...اأٍلىٍرضً  ًفي مىا كاظىمىمي  ًلمًَّذيفى  أىفَّ  كى
 31 49 َّٱ...حيجييهىهمهجهينىنمنخنُّٱ  .237

238.   ٍابىييـ  149 51 َّٱ...كىالًَّذيفى  كىسىبيكا مىا سىيٍّئىاتي  فىأىصى
239.  نسىافى  مىسَّ  فىًإذىا انىا ضيرٌّ  اإٍلً  119 52-49 َّٱ...دىعى
 13 65 َّٱ...متختحتجتهبمبُّٱ  .240

 128 10 َّهثمثهتمتهبمبُّٱ  .241

 افرسكرة غ
 88 5-4 َّٱنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبُّٱ  .242

 17 26 َّ....خنحنجنيمىمُّٱ  .243
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 17 26َّٱ...خمحمجميلىلملخل  .244

245.   قىاهي كا مىا سىيٍّئىاتً  المَّوي  فىكى   45 184مىكىري
 17 29 َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّٱ  .246

247.   قىاهي كا مىا سىيٍّئىاتً  المَّوي  فىكى اؽى  مىكىري  184 45 َّٱ...ًفٍرعىٍكفى  ًبآؿً  كىحى
 سكرة فصمت

248.   ٍقيكَّةن  ًمنَّا أىشىد   مىف 15 173 
 136 16-15 َّٱ... اكيقىقيفىفيثىثٱُّ  .249

 65 23 َّ...يبىبنبمبزبُّٱ  .250
 سكرة الشكرل 

 148 8 َّمحجحمجحجمثهتمتُّٱ  .251

جعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّٱ  .252
 َّ....مع

40-42 15 

253.   زىاءي   40 149ًمٍثميوى  سىيٍّئىةه  سىيٍّئىةو  كىجى
254.   مىى الًَّذيفى يىٍظًمميكفى ا السًَّبيؿي عى  149 42 َّ....ًإنَّمى
255.    ٍمىف ا المَّوي  ييٍضًمؿً  كى  150 44 َّ....لىوي  فىمى

 سكرة الزخرؼ
256.   كىذىًلؾى ٍمنىا مىا كى  217 24-23 َّٱقىٍريىةو... ًفي قىٍبًمؾى  ًمفٍ  أىٍرسى
257.  نىادىل  175 51   َّ...قىٍكـً يىا  قىاؿى  قىٍكًموً  ًفي ًفٍرعىٍكفي  كى
 155 54   َّ...ىينيميزيريٰىينُّٱ  .258

259.  155 55   َّ...ًمٍنييـٍ  اٍنتىقىٍمنىا آسىفيكنىا فىمىمَّا 
 سكرة الجاثية

 45 23   َّ... خمحمجميلىلملخلُّٱ  .260
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 سكرة األحقاؼ
 16 6  َّ...رثيتىتنتُّٱ  .261

262.   يىٍكـى كا الًَّذيفى  ييٍعرىضي  كى  215 20   َّ...كىفىري
263.   ٍٍمتيـٍ  مىا ىيكى  بىؿ  178 25-24   َّ...ًبوً  اٍستىٍعجى
264.   ٍلىقىد ا أىٍىمىٍكنىا كى ٍكلىكيـٍ  مى  153 27   َّ...ًمفى  حى
 121 26 َّ... ختحتجتهبمبخبحبجبُّٱ  .265

 سكرة محمد
 88 30 َّ...جمحميلىلملخلُّٱ  .266

267.   ٍكيـٍ  قىٍكمان  كيىٍستىٍبًدؿ ٍيرى  155 38 َّ...أىٍمثىالىكيـٍ  يىكيكنيكا ال ثيَـّ  غى
 36 3 َّ..ٌٍَُِّّّّّٰىُّٱ  .268

 سكرة الفتح
 65 6 َّٱ... رنمماميلُّٱ  .269

 سكرة ؽ
270.   ٍلىقىد مىٍقنىا كى  201 38 َّ...كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى

 سكرة الذاريات
271.   ا كىذىًلؾى  187 52 َّ...ًمفٍ  قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى  أىتىى مى

 سكرة النجـ
 102 23 َّٱ...مقجكحقمفخفحفجفمغُّٱ  .272

273.   ادنا أىٍىمىؾى  كىأىنَّوي ثىميكدى  عى ا اأٍليكلىى كى   50 224أىٍبقىى فىمى

 سكرة القمر
 11 49 َّمئهيميخيحيُّٱ  .274
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 38 3   َّحصمسخسحسجسمخجخُّٱ  .275

 سكرة الحديد
 97 14 َّٱ...لكاكيقىقُّٱ  .276

 سكرة الممتحنة
 85 2 َّٱ... مث زثرثيتىتُّٱ  .277

 99 5 َّهلملخلحلجلُّٱ  .278

 فسكرة التغاب
279.  نيكا الًَّذيفى  يىاأىي يىا ... ًمفٍ  ًإفَّ  آمى ـٍ  111 14 َّٱأىٍزكىاًجكي

 112 14 َّٱ.. اكيقىقيفىفُّٱ  .280

 113 15 َّٱ...ٰىريينىنننُّٱ  .281

 سكرة الطبلؽ
 15 1 َّزئرئٍَُُِّّّّّّٰٱ  .282

 سكرة القمـ
 99 6-5  َّريٰىُّٱ  .283

284.  ا بىمىٍكنىاىيـٍ  ًإنَّا ابى  بىمىٍكنىا كىمى   17-26 192أىٍصحى
285.  ٍيمىنىا يىا قىاليكا   31 171طىاًغيفى  كينَّا ًإنَّا كى

 سكرة الحاقة
286.  170 5 ًبالطَّاغية فىأيٍىًمكيكا ثىميكدي  فىأىمَّا 
287.  اده  كىأىمَّا رو  ًبًريحو  فىأيٍىًمكيكا عى ٍرصى  156 7-6 صى
288.  ٍمنىاكيـٍ  اٍلمىاءي  طىغىى لىمَّا ًإنَّا مى اًريىةً  ًفي حى  170 11 اٍلجى

 حسكرة نك 
289.  كا مىكىري   22 185كيبَّارنا مىٍكرنا كى



 270   
 

رقم  رقم اآلية اآليـــة م.
 الصفحة

290.  كا مىكىري قىاليكا كيبَّارنا مىٍكرنا كى ـٍ  تىذىريفَّ  الى  كى  187 24-22 آًليىتىكي
 سكرة المدثر

 26 6-1 َّ...خبحبجبهئمئُّٱ  .291

292.   َّافيكفى  الى  بىؿٍ  كىبل   53 190اآٍلًخرىةى  يىخى
 سكرة النازعات

293.   ٍطىغىى نَّوي إً  ًفٍرعىٍكفى  ًإلىى اٍذىىب 17 170 
294.  ـي  أىنىا ب كي   24 154اأٍلىٍعمىى رى
295.   ذىهي  155 25 كىاأٍليكلىى اآٍلًخرىةً  نىكىاؿى  المَّوي  فىأىخى
296.  يىاةى  كىآثىرى  طىغىى مىفٍ  فىأىمَّا  174 38-37 الد ٍنيىا اٍلحى

 سكرة البركج
297.   ابي  قيًتؿى  178 8-4 النَّارً  اأٍليٍخديكدً  أىٍصحى
 99 10 َّىكمكلكاكيقُّٱ  .298

 سكرة الفجر
299.   دً  ًفي طىغىٍكا الًَّذيفى   11 179اٍلًببلى
300.   ٍب ؾى  فىعىؿى  كىٍيؼى  تىرى  أىلىـ ـى  ًبعىادو  رى  240 8-6 ًإرى
 149 13-10 يكىكمكلكاكيقُّٱ  .301

 سكرة الشمس
 74 8-7 َّيئىئنئمئزئرئُّّٰٱ  .302
 74 10-9 َّٱ... ىبنبمبزبُّٱ   .303
 126 14 َّٱ... مماميلىلملُّٱ  .304

 كرة العمؽس
305.  ا مى  174 7-6 ًإالَّ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  تىفىرَّؽى  كى

 سكرة التكاثر
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 215 2-1 َّحئجئييىينيميُّٱ  .306
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 116 ... الد ٍنيىا ًمفٍ  اٍلعىٍبدى  ييٍعًطي اهللى  رىأىٍيتى  ًإذىا "  .1
نٍّبى  لىمىف السعيدى  إف "  .2 ، جي  100 ... السعيدى  إفَّ  الًفتىفى
 111 ...أىٍبرىصى كىأىٍقرىعى كىأىٍعمىى،  " ًإفَّ ثىبلىثىةن ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى   .3
، سىتىكيكفي  "  .4 ٍيره  ًفييىا القىاًعدي  ًفتىفه ، ًمفى  خى ـي  القىاًئـً  108 ...ًفييىا كىالقىاًئ
ًمؾه  كىافى "   .5 ، كىافى  ًفيمىفٍ  مى ـٍ كىافى  قىٍبمىكي  113 ... كى
، ًإالَّ  ميعىافنى أيمًَّتي كيؿ   "  .6 اًىًريفى فَّ  الميجى اىىرىةً  ًمفى  كىاً   62 ... الميجى
بيكا  .7 دَّقيكا ،" كيميكا كىاٍشرى تىصى ا  ،كى  217 ...كىاٍلبىسيكا مى
رَّ  مىفٍ  ًإلىى اهللي  يىٍنظيري  الى  "  .8 ءى" ثىٍكبىوي  جى يىبلى  122 خي
،" لىتى   .9 ـٍ  146 ...ٍتبىعيفَّ سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

 22 ..." لىعىفى المَّوي الكىاًشمىاًت كىالميكتىًشمىاًت،   .10
ـي اٍمرىأىةن" "  .11 لٍَّكا أىٍمرىىي  111 لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى
دىكيـٍ  أىفَّ  لىكٍ  "  .12  69 ...المًَّو، ًباٍسـً  قىاؿى  أىٍىمىوي  أىتىى ًإذىا أىحى
ا "  .13 ، ًمفٍ  لمَّوي ا بىعىثى  مى  176 ... اٍستىٍخمىؼى  كىالى  نىًبيٍّ
ا "  .14 اتً  ًمفٍ  رىأىٍيتي  مى  111 ...عىٍقؿو  نىاًقصى
ًليًّا ًلي عىادىل مىفٍ  "  .15 ٍرًب" آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى  161 ًبالحى
ٍفعيكؿى ًبًو"  .16 ٍدتيميكهي يىٍعمىؿي عىمىؿى قىٍكـً ليكطو فىاٍقتيميكا اٍلفىاًعؿى كىاٍلمى  53 " مىٍف كىجى
ـٍ  "  .17 يَّاكي ا الدٍّيًف، ًفي كىاٍلغيميكَّ  كىاً  ٍف  ىىمىؾى  فىًإنَّمى  161 ...مى
ٍيؿه  "  .18 ، كى  132 ... قىاؿى  مىفٍ  ًإالَّ  ًلٍمميٍكًثًريفى
مىصى  "ًإذىا  .19 ًبسيكا النَّارً  ًمفى  الميٍؤًمنيكفى  خى  16 ...ًبقىٍنطىرىة حي
ؿى  "ًإذىا  .20 كًلوً  ًعٍندى  اهللى  فىذىكىرى  بىٍيتىوي، الرَّجيؿي  دىخى  68 ... ديخي
، فىأىٍطًفئيكا ًنٍمتيـٍ  "ًإذىا  .21 ـٍ كي  67 ...يىديؿ   الشٍَّيطىافى  فىًإفَّ  سيريجى
كا  .22 " "اٍستىٍغًفري ـٍ اًحًبكي ًدينىةً  "ًإفَّ  قىاؿى  ثيَـّ  ًلصى  70 ... ًجنًّا ًباٍلمى
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ـى   .23 ـٍ سىًمٍعتيـٍ أىفَّ أىبىا عيبىٍيدىةى قىًد  113 ..."أىظين كي
ٍيثي يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىاًف""أىالى ًإفَّ ا  .24  105 لًفٍتنىةى ىىا ىينىا، ًمٍف حى
ا فىقيٍمتي . ًفٍتنىةه  سىتىكيكفي  ًإنَّيىا "أىالى   .25  103 ...اٍلمىٍخرىج مى
26.  ، لىتٍ  فىًإذىا "أىالى قىعىٍت، أىكٍ  نىزى ؽٍ  ًإًبؿه  لىوي  كىافى  فىمىفٍ  كى  109 ... فىٍميىٍمحى
اؿي إً   .27  111 ...ذىا أىطىاعىتً "اآٍلفى ىىمىكىًت الرٍّجى
سىةً "  .28 ٍسكى دَّ كىيىدىهي ًإلىى اٍلكى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم رى  61 "اٍلحى
ٍؤيىا  .29 ًديثي  ثىبلىثه  "الر  تىٍخًكيؼي  النٍَّفًس، حى  67 ...كى
ـي   .30 ًة" يىٍكـى  ظيميمىاته  "الظ ٍم  150 الًقيىامى
 173 ...فىمىفٍ  ًإزىاًرم، كىاٍلعىظىمىةي  ًردىاًئي، "اٍلًكٍبًريىاءي   .31
، ًمفى  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنٍّي "المَّييَـّ   .32  67 ... ًبؾى  كىأىعيكذي  اليىٍدـً
ًننىا "،  .33  105 ..."المييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي شىاًمنىا، المييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي يىمى
ا"  .34 وي بىٍعضن  43 ."اٍلميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيد  بىٍعضي
لىد مىٍجبىنى   .35 نىة""اٍلكى مىة مىٍحزى ٍبخى  114 ة مى
ٍمكىةه  الد ٍنيىا "ًإفَّ   .36 ًضرىةه، حي فَّ  خى  111 ... كىاً 
ـٍ   .37 فَّ اهللى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  ٍمكىةه خى  111 ..."ًإفَّ الد ٍنيىا حي
ـى  يىٍقًبضي  الى  المَّوى  "ًإفَّ   .38 ا اٍلًعٍم  45 ...النَّاسً  ًمفى  يىٍنتىًزعيوي  اٍنًتزىاعن
إفَّ   .39 أىنَّوي  ذينيكبىوي  يىرىل ميٍؤًمفى ال "ً بىؿو  تىٍحتى  قىاًعده  كى اؼي  جى  61 ... يىخى
ؿى  "ًإفَّ   .40 ا أىكَّ ٍنوي  ييٍسأىؿي  مى  215 ...اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلعىٍبدي  عى
ًفٍتنىةي  ًفٍتنىةن  أيمَّةو  ًلكيؿٍّ  "ًإفَّ   .41 " أيمًَّتي كى  48 المىاؿي
ـٍ "  .42 اًؿ، ًفٍتنىةى  أىٍنذىٍرتيكي  107 ...أىكٍ  قىٍكمىوي  أىٍنذىرىهي  ًإالَّ  نىًبيٍّ  ًمفٍ  ٍيسى فىمى  الدَّجَّ
ا  .43 ، الًَّذيفى  أىٍىمىؾى  "ًإنَّمى ـٍ  162 ... ًإذىا كىانيكا أىنَّييـٍ  قىٍبمىكي
فيٍرقىةه  ًفٍتنىةه  سىتىكيكفي  "ًإنَّيىا  .44 ، كى ؼه  103 ...فىًإذىا كىاٍخًتبلى
، "ًإنٍّي  .45 ـٍ ، شىًييده  كىأىنىا فىرىطيكي ـٍ مىٍيكي  112 ... عى
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ًة،  .46 ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو كىالسٍَّمًع كىالطَّاعى  45 ... "أيكًصيكي
ـٍ   .47 ، "ًإيَّاكي ـى ـى  فىًإفَّ  كىالظ ٍم  154 "اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ظيميمىاته  الظ ٍم
كا  .48 ، المٍَّيؿً  كىًقطىعً  ًفتىننا ًباأٍلىٍعمىاؿً  "بىاًدري  109 ... اٍلميٍظًمـً
ًريبن   .49 ـي غى ٍسبلى بىاًء""بىدىأى اإٍلً ًريبنا، فىطيكبىى ًلٍمغيرى ا بىدىأى غى سىيىعيكدي كىمى  47 ا، كى
ا  .50 مَّةو، ًفي يىٍمًشي رىجيؿه  "بىٍينىمى  218 ...نىٍفسيوي  تيٍعًجبيوي  حي
مىى اٍلًفتىفي  تيٍعرىضي "  .51 ًصيرً  اٍلقيميكبً  عى  104 ... عيكدنا، عيكدنا كىاٍلحى
ٍبدي  "تىًعسى   .52 ٍبدي  الدٍّينىاًر، عى ،الدٍٍّرىى  كىعى ٍبدي  ـً ًة، كىعى ًميصى  48 ...الخى
دَّؽي ًفييىا   .53 ، ييصى دَّاعىاتي مىى النَّاًس سىنىكىاته خى  42 ..."سىيىٍأًتي عى
كا  .54 ميكا "فىأىٍبًشري ا كىأىمٍّ ، مى ـٍ ا فىكىالمَّوً  يىسير كي  102 ... الفىٍقرى  مى
ا ًباٍلمىٍرءً  "كىفىى  .55 يٍّعى  أىفٍ  ًإٍثمن " مىفٍ  ييضى  219 يىعيكؿي
ـى  بىًني "كيؿ    .56 ٍنبىٍيوً  ًفي الشٍَّيطىافي  يىٍطعيفي  آدى  68 ... جى
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى "  .57 ـي، ييٍقبىضى  حى  108 ...الًعٍم
د فَّ   .58 قيكؽى  "لىتيؤى ًة، يىٍكـى  أىٍىًميىا ًإلىى اٍلحي تَّى اٍلًقيىامى اًء، ًلمشَّاةً  ييقىادى  حى ٍمحى  اٍلجى

 اٍلقىٍرنىاًء" الشَّاةً  فى م
16 

كَّرى  ا"لىمَّ   .59 ـى  اهللي  صى نَّةً  ًفي آدى كىوي  اٍلجى ا تىرى  57 ... أىفٍ  اهللي  شىاءى  مى
ا تىٍعمىميكفى  "لىكٍ   .60 ـي  مى ًحٍكتيـٍ  أىٍعمى ، لىضى  110 ... قىًميبلن
ـى  اًلٍبفً  كىافى  "لىكٍ   .61  113 ... مىاؿو  ًمفٍ  كىاًديىافً  آدى
مىى "لىيىٍأًتيىفَّ   .62 مىافه  النَّاسً  عى  132 ...ييبىاًلي الى  زى
63.  ، ًريرى  42 ..."لىيىكيكنىفَّ ًمٍف أيمًَّتي أىٍقكىاـه، يىٍستىًحم كفى الًحرى كىالحى
ا  .64 اًىًميًَّة؟ دىعيكىىا، دىٍعكىل بىاؿي  "مى ٍنًتنىةه" فىًإنَّيىا اٍلجى  92 مي
ا  .65 رَّ  ًفٍتنىةن  بىٍعًدم تىرىٍكتي  "مى مىى أىضى اؿً  عى  110 النٍّسىاًء" ًمفى  الرٍّجى
ا ًمٍف قىٍكـو يي   .66 كفى "مى ـٍ ًباٍلمىعىاًصي، ثيَـّ يىٍقًدري  24 "...ٍعمىؿي ًفيًي
ا  .67 ، ًمفٍ  شىرَّ  ًكعىاءه  "مى ٍسبي  بىٍطفو  218 ... اٍلميٍسًمـً  حى
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تىعىاطيًفًيـٍ   .68 ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ  43 ..."مىثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًٍّى
69.  " ٍمعيكفه مىٍف عىًمؿى عىمىؿى قىٍكـً ليكطو  53 "مى
ةه أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن""مىٍف   .70 بلى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي صى ، لى  42 أىتىى عىرَّافنا فىسىأىلىوي عىٍف شىٍيءو
عنا المٍّبىاسى  تىرىؾى  "مىفٍ   .71  218 ... كىىيكى  ًلمَّوً  تىكىاضي
رَّ  "مىفٍ   .72 ًخيمىةن  ثىٍكبىوي  جى  218 الًقيىامىة" يىٍكـى  ًإلىٍيوً  المَّوي  يىٍنظيرً  لىـٍ  مى
رىجى مً   .73 مىاعىةى "مىٍف خى فىارىؽى اٍلجى ًة، كى  41 ...فى الطَّاعى
ـً  ًفي سىفَّ  مىفٍ "  .74 ٍسبلى سىنىةن، سينَّةن  اإٍلً  8 ... فىمىوي  حى
 20 "ر"مىٍف يىٍكفيًر اهللى يىٍمؽى الًغيى   .75
مىى لىيىٍأًتيىفَّ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي "كىالًَّذم  .76 مىافه  النَّاسً  عى  108 ... زى
رٍَّمتي  ًإنٍّي ًعبىاًدم يىا"  .77 ـى  حى مىى الظ ٍم  154 "...نىٍفًسي عى
ٍمسه  اٍلمييىاًجًريفى  مىٍعشىرى  "يىا  .78  54 ... ًإذىا خى
ـي   .79 ـى  اٍبفي  "يىٍيرى تىًشب   آدى  123 ... اٍثنىتىافً  ًمٍنوي  كى
ـى "  .80 ـي ًمٍف كيؿٍّ أيفيؽو كى ـي اأٍليمى مىٍيكي  43 ...ييكًشؾي أىٍف تىدىاعىى عى
ٍيرى  يىكيكفى  أىفٍ  ييكًشؾي "  .81 ـه  الميٍسًمـً  مىاؿً  خى نى  100 ... يىٍتبىعي  غى
 214 ...ًبالنًَّعيـً  غيذ كا الًَّذيفى  أيمًَّتي ًشرىارً  ًمفٍ  إفَّ   .82
 ... 44"خطَّ لنا رسكؿ اهلل  قاؿ   .83
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