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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 المقدمة

 

إن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه، ونستهدٌه، ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور 

أنفسنا، ومن سٌبات أعمالنا، ومن ٌهده هللا فبل مضل له، ومن ٌضلل فبل هادي 

 .له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ا : "تعالىقال  َها ٌَ ٌُّ ْسلُِمونَ  َوأَنُتم إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  ُتَقاتِهِ  َحقَّ  هللّاَ  اتَّقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ " مُّ

 (.ٕٓٔ: آل عمران ، آٌة )

ا : "وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَ  ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّن َخلََقُكم الَِّذي َربَّ
 إِنَّ  َواألَْرَحامَ  بِهِ  َتَساءلُونَ  الَِّذي هللّاَ  َواتَّقُواْ  َوِنَساء َكِثًٌرا ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها

ُكمْ  َكانَ  هللّاَ  ٌْ  (.ٔ: النساء ، آٌة " )َرِقًٌبا َعلَ
ا : "وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ َ  اتَّقُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ  لَُكمْ  ٌُْصلِحْ * َسِدًٌدا  اًل َقوْ  َوقُولُوا هللاَّ

ْؽِفرْ  أَْعَمالَُكمْ  ٌَ َ  ٌُِطعْ  َوَمن ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َو األحزاب " )َعِظًٌما َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ  هللاَّ
 (.0ٔـ  0ٓ: ، آٌة 

 .ٌا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضٌت، ولك الحمد بعد الرضى
ٌتحدث عن اإلٌمان بالقرآن الكرٌم والكتب السماوٌة، وهو فهذا الكتاب : أما بعد

 :من ضمن سلسلة أركان اإلٌمان، وقد قمت بتقسٌمه إلى مباحث
 .عن القرآن الكرٌم لؽة واصطبلحاً وقد تحدثت فٌه  :المبحث األول

 .تكلمت فٌه عن عظمة القرآن وأسمابه وصفاته :وفً المبحث الثانً
رقان والبرهان، والحق والنبؤ العظٌم، والببلغ، ومن أسماء القرآن الكرٌم، الف
 .، وأحسن الحدٌثوالروح والموعظة، والشفاء

 :وذكر المولى عز وجل أوصافاً عدٌدة للقرآن الكرٌم منها
 .الحكٌم، والعزٌز، والكرٌم والمجٌد، والعظٌم، والبشٌر والنذٌر

أشرت إلى خصابص القرآن الكرٌم والتً من أهمها كونه  :وفً المبحث الثالث
كتاب إلهً، ومحفوظ ومعجز، ومبٌن ومٌسر، وكتاب هداٌة، وكتاب اإلنسانٌة 
كلها والزمن كله، ونزل بؤرقى اللؽات وأجمعها، ومهٌمن على الكتب السماوٌة 

 .السابقة
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ها، تكلمت عن مقاصد القرآن الكرٌم والتً من أهم :وفً المبحث الرابع
تصحٌح العقابد والنصورات، وتزكٌة النفس البشرٌة، وعبادة هللا وتقواه، وإقامة 
العدل بٌن الناس، الشورى، الحرٌة، رفع الحرج، تقرٌر كرامة اإلنسان 
باألخبلق والفضابل وتقرٌر حقوق اإلنسان، كحق الحٌاة والحرٌة والمساواة 

ة من تعسؾ السلطة، وحق والعدالة، وحق الفرد فً محاكمة عادلة، حق الحماٌ
الفرد فً حماٌة عرضه وسمعته، حق اللجوء، وحقوق األقلٌات، وحق 
المشاركة فً الحٌاة العامة، وحق الدعوة والببلغ والحقوق االقتصادٌة، وحق 
الملكٌة، وحق العامل وحق الفرد فً كفاٌته من مقومات الحٌاة، وتؤكٌد حقوق 

كوٌن األسرة الصالحة، وإنصاؾ المرأة الضعفاء، ومن مقاصد القرآن الكرٌم، ت
وتحرٌرها من ظلم الجاهلٌة، وبناء األمة الشهٌدة على الناس، والسماحة 

 .والرحمة، والوفاء بالعهود والعقود
جمع القرآن وكتابته وقد بٌنت المراحل التً مرَّ بها  :وفً المبحث الخامس

النبً صلى هللا المشروع الحضاري فً جمع القرآن الكرٌم وكتابته من عهد 
 .علٌه وسلم إلى عهد عثمان بن عفان رضً هللا عنه

كان الحدٌث عن الكتب السماوٌة كصحؾ إبراهٌم،  :وفً المبحث السادس
ذلك وما تعرضت له  همٌةوالتوراة واإلنجٌل، والزبور، ووجوب اإلٌمان بها وأ
 .من التحرٌؾ، ونسخ القرآن الكرٌم للكتب التً سبقته

فً الساعة السادسة إال ربع مساًء  من هذا الكتاب ٌوم الخمٌس هذا وقد انتهٌت
 .مٕٓٔٓ/8/٘هـ ٖٔٗٔشعبان  ٕٗ بتارٌخ

والفضل هلل من قبل ومن بعد، وأسؤله سبحانه وتعالى أن ٌتقبل هذا العمل 
 : "وٌشرح صدور العباد لبلنتفاع به وٌبارك فٌه بمنه وكرمه وجوده قال تعالى

ْفَتحِ  َما ٌَ  ُ ْحَمة   ِمن لِلنَّاسِ  هللاَّ  َوُهوَ  َبْعِدهِ  ِمن لَهُ  ُمْرِسلَ  َفبَل  ٌُْمِسكْ  َوَما لََها ُمْمِسكَ  َفبَل  رَّ
 .(ٕ: فاطر ، آٌة ) "اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ 

ٌب أمام خالقً ا الكتاب إال أن أقؾ بقلب خاشع منوال ٌسعنً فً نهاٌة هذ
متبرباً من حولً وقوتً، العظٌم وإلهً الكرٌم، معترفاً بفضله وكرمه وجوده 

ملتجباً إلٌه فً كل حركاتً وسكناتً وحٌاتً ومماتً، فاهلل هو خالقً هو 
المتفضل، وربً الكرٌم هو المعٌن، وإلهً العظٌم هو الموفق، فلو تخلى عنً 

إلى عقلً ونفسً لتبلد منً العقل، ولؽابت الذاكرة، ولٌبست األصابع  ووكلنً
اعر، ولعجز القلم عن البٌان، اللهم بصرنً ولجفت العواطؾ، ولتحجرت المش

بما ٌرضٌك واشرح له صدري وجنبنً اللهم ما ال ٌرضٌك وأصرفه عن قلبً 
وتفكٌري، وأسؤلك بؤسمابك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملً لوجهك 
خالصاً، ولعبادك نافعاً، وأن تثٌبنً على كل حرؾ كتبته وتجعله فً مٌزان 

ً الذٌن أعانونً على إتمام هذا الجهد الذي لوالك ما حسناتً وأن تثٌب أخوان
على هذا  كان له وجود وال انتشار بٌن الناس، ونرجو من كل مسلم ٌطلع
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اب أال ٌنسى العبد الفقٌر، إلى عفو ربه ومؽفرته ورحمته ورضوانه من تالك
 .دعابه

ًَّ  أَْنَعْمتَ  الَِّتً ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنًِ َربِّ  : "قال تعالى  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَ
الِِحٌنَ  ِعَباِدكَ  ِفً ِبَرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلِنً َتْرَضاهُ  َصالًِحا أَْعَملَ  : النمل ، آٌة " )الصَّ
ٔ1.) 

َنا : "وأختم هذا الكتاب بقول هللا تعالى  َسَبقُوَنا الَِّذٌنَ  َوإِلِْخَواِنَنا لََنا اْؼِفرْ  َربَّ
َنا آَمُنوا لِّلَِّذٌنَ  ِؼبّلً  قُلُوِبَنا ِفً َتْجَعلْ  َواَل  انِ ِباإْلٌِمَ  ِحٌم   َرُإوؾ   إِنَّكَ  َربَّ الحشر ، " )رَّ
 (.ٓٔ: آٌة 
 
 

 {سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت، استؽفرك وأتوب إلٌك}
 
 
بلَّبً                                علً محمد محمد الصَّ

 ولوالدٌه ولجمٌع المسلمٌنؼفر هللا له 
 

info@alsallab.comMail:  
www.alsallab.comWebsite.  
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 اإلٌمان بالقرآن الكرٌم والكتب السماوٌة

 :القرآن لغة واصطالحا  : المبحث األول

اسم ولٌس " قرآن"اتفق أهل العلم رحمهم هللا على أن لفظ : أوال  ــ القرآن لغة

بفعل وال حرؾ، لكنهم اختلفوا فٌه من جهة االشتقاق أو عدمه، ومن جهة كونه 

مهموزاً أو ؼٌر مهموز ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال عدة 

تجمل فٌما ٌؤتً
ٔ
: 

األمر علماً على الكبلم وضع من أّول " اسم علم ؼٌر منقول"إنه : القول األول

ل على محمد صلى هللا علٌه وسلم، وهو اسم جامد ؼٌر مهموز، مثل المنزَّ 

الشافعً، : التوراة واإلنجٌل، وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم

 .وابن كثٌر وؼٌرهما رحمهم هللا جمٌعاً 

ولٌس القرآن اسم، : وقد نقل ابن منظور أن الشافعً رحمه هللا كان ٌقول

بمهموز، ولم ٌإخذ من قرأُت ولكنه اسم لكتاب هللا مثل التوراة واإلنجٌل
ٕ
. 

"مهموز"هم القابلون بؤن لفظ القرآن : القول الثانً والثالث
ٖ
تلفوا على فقد اخ 

 :نرأٌ

كالرجحان والؽفران، ثم ُنقل من " تبل: "بمعنى" قرأ"مصدر : ـ أن القرآن

 .على نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم لالمصدر وُجعل اسماً للكبلم المنزَّ 

ِبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا :"وٌشهد له قوله تعالى  .قراءته: أي( 8ٔ: القٌامة، آٌة " )قُْرآَنهُ  َفاتَّ

 :وقول حسان بن ثابت ٌرثً عثمان رضً هللا عنه

 

 ضّحوا بؤشمط عنوان السجود به 

 ٌُقّطُع اللٌل تسبٌحاً وقرآناً      

قراءة: أي
ٔ
. 

                                                           
ٔ
 (.ٖٔٔـ  8ٕٔ/ ٔ)، لسان العرب 1ٕ٘، المصباح المنٌر صـ (1ٖٙ/ ٕ)معجم مقاٌٌس اللؽة  
ٕ
 ".قرأ"مادة  (8ٕٔ/ ٔ)لسان العرب  
ٖ
 ".قرأ"من " القرآن أصلٌة"أن الهمزة فً لفظ : معنى مهموز 
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: بمعنى الجمع، ومنه" القُْرء"وصؾ على وزن فعبلن مشتق من : القرآن ـ أن

جمعته وضممت " : وقرأت الشًء قرآناً " قرأ الماء فً الحوض إذا جمعه، 

بعضه إلى بعض
ٕ
. 

وسمً القرآن قرآناً، ألنه جمع القَصَص، واألمر والنهً والوعد والوعٌد، 

ران والكفرانواآلٌات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالؽف
ٖ
. 

لكنهم " ؼٌر مهموز"هم القابلون بؤن لفظ القرآن : القوالن الرابع والخامس

 :اختلفوا فً أصل اشتقاقه على قولٌن

 .إذا َضممت أحدهما إلى اآلخر" َقرْنُت الشًء بالشًء"ـ أنه مشتق من 

ًّ القرآن به: قالوا  لِِقران الُسور واآلٌات والحروؾ فٌه، ومنه فُسّمىَ : فُسم

الجمع بٌن الحج والعمرة فً إحرام واحد قران
ٗ
. 

ٌُشبه " القرابن"ـ أنه مشتق من  ٌُصّدق بعضها بعضاً و جمع قرٌنة، ألن آٌاته 

بعضها بعضاً 
٘
. 

وٌظهر ـ وهللا أعلم ـ أن أرجح هذه األقوال هو القول الثانً، لِقُرب اشتقاقه من 

 .كلمة القرآن لفظاً ومعنى

علماً على الكتاب المنزل: ذلك ـ وأصبح لفظ القرآن ـ بعد 
ٙ
. 

 

 :القرآن فً اإلصطالح: ثانٌا  

ٌُقّرب معناه  وقد ذكر العلماء رحمهم هللا للقرآن الكرٌم تعرٌفاً اصطبلحٌاً 

ٌّه محمد صلى هللا علٌه : وٌمٌزه عن ؼٌره، فعّرفوه بؤنه كبلم هللا المنزل على نب

ً المصاحؾ المنقول وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتبلوته المكتوب ف

بالتواتر
0
. 

                                                                                                                                                                      
ٔ
 .0ٗعظمة القرآن الكرٌم، محمود الدوسري صـ  
ٕ
 (.8ٕٔ/ ٔ)لسان العرب  
ٖ
 .، ومن القابلٌن بهذا القول الزجاج0ٗعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٗ
 .للزركشً( 08ٕ/ ٔ)البرهان فً علوم القرآن  
٘
 .للسٌوطً 0ٖٔالقرآن صـ اإلتقان فً علوم  
ٙ
 .1ٗعظمة القرآن الكرٌم صـ  
0
 .1ٗعظمة القرآن الكرٌم صـ 
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 :عظمة القرآن واسماؤه وصفاته: المبحث الثانً

 :عظمة القرآن الكرٌم: أوال  

تحدث المولى عز وجل فً كتابه عن عظمة القرآن الكرٌم ومن خبلل آٌاته 

 :الحكٌمة نبٌن هذه العظمة وإلٌك التفصٌل

 :ـ ثناء هللا على كتابه1

العزٌز فً آٌات كثٌرة مما ٌدل على عظمته كما أثنى هللا تعالى على كتابه 
َناكَ  َوَلَقدْ  :"فً قوله تعالى" بالعظٌم"وصفه  ٌْ نَ  َسْبًعا آَت "  اْلَعِظٌمَ  َواْلُقْرآنَ  اْلَمَثانًِ مِّ

 (.80: الحجر ، آٌة )
اُتهُ  أُْحِكَمتْ  ِكَتاب   الَر : "ووصفه باألحكام فً قوله تعالى ٌَ لَتْ  ُثمَّ  آ  لَُّدنْ  ِمن فُصِّ

 (.ٔ: هود ، آٌة " )َخِبٌر   َحِكٌم  

كَ  َوأَنَزْلَنا : "وذكر هٌمنته على الكتب السابقة فً قوله تعالى ٌْ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَ
ًقا نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد ِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  ٌَ ٌْ هِ  َوُمَه ٌْ  (.8ٗ: المابدة ، آٌة " )َعلَ

فظ لمقاصد الكتب المنزلة قبله، الشاهد المإتمن وهذا الكتاب هو المهٌمن الحا
ٌُصّحح الخطؤ ٌُِقرُّ الصحٌح فٌها و  .على ما جاء فٌها 

ًُّ حكٌم"ووصفه فً أم الكتاب بؤنه  َنا اْلِكَتابِ  أُمِّ  ِفً َوإِنَّهُ  :فً قوله" عل ٌْ  لََد
  ً  (.ٗ: الزخرؾ ، آٌة " )َحِكٌم   لََعلِ

القرآن وحكمته، وال رٌب أن من عظمة فهذه شهادة من هللا تعالى بعلو شؤن 
ًُّ "القرآن أنه  فً محله، وشرفه، وقدره، فهو عال على جمٌع كتب هللا " عل

تعالى، بسبب كونه معجزاً باقٌاً على وجه الدهر
ٔ
. 

المنظوم نظماً متقناً ال ٌعترٌه أي خلل فً أي وجه من الوجوه، : ومعنى الحكٌم
 .فهو حكٌم فً ذاته حاكم على ؼٌره

كذلك فٌما ٌشتمل من األوامر والنواهً، واألخبار، ولٌس فٌه " حكٌم"والقرآن 
 .حكم مخالؾ للحكمة والعدل والمٌزان

 ".كتاب مبارك"ومن ثناء هللا تعالى على القرآن أن وصفه فً ثبلث سور بؤنه 
قُ  ُمَباَرك   أَنَزْلَناهُ  ِكَتاب   َوَهـَذا: "ــ قال تعالى َصدِّ نَ  الَِّذي مُّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  اْلقَُرى أُمَّ  َولُِتنِذرَ  ٌَ

" ٌَُحافُِظونَ  َصبلَِتِهمْ  َعلَى َوُهمْ  ِبهِ  ٌُْإِمُنونَ  ِباآلِخَرةِ  ٌُْإِمُنونَ  َوالَِّذٌنَ  َحْولََها َوَمنْ 
 (.1ٕ: األنعام ، آٌة )

بُِعوهُ ُمَباَرك   أَنَزْلَناهُ  ِكَتاب   َوَهـَذا : "ــ وقال تعالى " ُتْرَحُمونَ  ُكمْ لََعلَّ  َواتَّقُواْ  َفاتَّ
 (.٘٘ٔ: األنعام ، آٌة )

                                                           
ٔ
 (.0ٙٔ/  0ٕ)التفسٌر الكبٌر  
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َباَرك   ِذْكر   َوَهَذا : "ــ وقال تعالى : األنبٌاء ، آٌة " )ُمنِكُرونَ  لَهُ  أََفؤَنُتمْ  أَنَزْلَناهُ مُّ
٘ٓ.) 

ٌواكب الحٌاة بهذا .. وعطاإه نام  ال ٌنفذ  وبركة هذا الكتاب تمتد إلى ٌوم القٌامة
 .ٔالعطاء، ثم ٌؤتً شفٌعاً ألصحابه

لِِه سبحانه وتعالى 2  :ـ عظمة ُمَنزِّ

ذو العظمة والجبلل فً ملكه وسلطانه عز وجل، والعظمة صفة من : العظٌم

صفات هللا، ال ٌقوم لها خلق وهللا تعالى خلق بٌن الخلق عظمة ٌعظم بها 

لمال، ومنهم من ٌعظم لفضل، ومنهم ٌعظم فمن الناس من ٌعظم بعضهم بعضاً، 

لعلم، ومنهم من ٌعظم لسلطان، ومنهم من ٌعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما 

، وهللا عز وجل ٌعظم فً األحوال كلها، فٌنبؽً لمن معنى ٌعظم بمعنى دون

 عرؾ حق عظمة هللا أال ٌتكلم بكلمة ٌكرهها هللا، وال ٌرتكب معصٌة ال

ٌرضاها هللا، إذ هو القابم على كل نفس بما كسبت
ٕ
. 

بل م فً ذاته وأسمابه وصفاته كلها، فطلق، ألنه عظٌمهو العظٌم الفاهلل تعالى 

كم لم ٌؤذن به هللاحٌجوز قصر عظمته فً شًء دون شًء منها، ألن ذلك ت
ٖ
. 

ٌَُشقُّ علٌه أن ٌحفظ السماوات السبع: فمن عظمته تعالى واألرضٌن  أنه ال 

ُإوُدهُ َوالَ  " :السبع، ومن فٌها، وما فٌها، كما قال تعالى ًُّ  َوُهوَ  ِحْفُظُهَما  ٌَ  اْلَعلِ

 (.ٕ٘٘: البقرة ، آٌة " )اْلَعِظٌمُ 

له جل جبلله، وٌتضح ذلك جلٌاً فً  وتتجلى عظمة القرآن العظٌم فً عظمة ُمنزِّ

 :عدة آٌات منها

بَ  اَل  اْلِكَتابِ  َتنِزٌلُ * الم  : "ــ قوله تعالى ٌْ بِّ  ِمن فٌِهِ  َر قُولُونَ  أَمْ *  اْلَعالَِمٌنَ  رَّ ٌَ 
بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  ُهوَ  َبلْ  اْفَتَراهُ  (.ٖـ  ٔ: السجدة ، آٌة " )رَّ

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتنِزٌلُ * حم  : "ــ وقوله تعالى الجاثٌة ، األحقاؾ " )اْلَعلٌِمِ  اْلَعِزٌزِ  هللاَّ
 (.ٕـ  ٔ: ، آٌة 

 :ل القرآنفضل من نز ـ 3
نوه هللا تعالى بشؤن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد صلى هللا علٌه وسلم، 

 :وذكر فضله فً عدة آٌات منها وهو جبرٌل علٌه السبلم، أمٌن الوحً االلهً،
لَهُ  قُلْ  ":قال تعالى بِّكَ  ِمن اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ ٌَُثبِّتَ  ِباْلَحقِّ  رَّ  َوُهًدى آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  لِ
 (.ٕٓٔ: النحل ، آٌة "لِْلُمْسلِِمٌنَ  َوُبْشَرى

                                                           
ٔ
 .1٘عظمة القرآن الكرٌم صـ 
ٕ
 (.ٕ٘ٙ/  ٔ)النهج األسمى فً شرح أسماء هللا الحسنى، محمد بن حمد  
ٖ
 .ٓٙعظمة القرآن الكرٌم صـ 



1 
 

وحُ  ِبهِ  َنَزلَ * اْلَعالَِمٌَن  َربِّ  لََتنِزٌلُ  َوإِنَّهُ  : "وقال تعالى  َقْلِبكَ  َعلَى * اأْلَِمٌنُ  الرُّ
 (.1ٗٔـ  1ٕٔ: الشعراء ، آٌة " ) اْلُمنِذِرٌنَ  ِمنَ  لَِتُكونَ 

 إِنَّهُ : "ٌه السبلم بخمس صفات فً قوله تعالىوقد وصؾ هللا تعالى جبرٌل عل
ة   ِذي* َكِرٌم   َرُسول   لََقْولُ  التكوٌر ، " )أَِمٌن   َثمَّ  ُمَطاع  * َمِكٌن   اْلَعْرشِ  ِذي ِعندَ  قُوَّ
 (.ٕٔـ  1ٔ: آٌة 

وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكٌة سند القرآن العظٌم وأنه سماع نبٌنا محمد 
السبلم، وسماع جبرٌل األمٌن من رب  جبرٌل علٌههللا علٌه وسلم من صلى 

 .ٔالعالمٌن، فناهٌك بهذا السند علواً وجبللة
 :ـ القرآن تنزٌل رب العالمٌن 4

وحُ  ِبهِ  َنَزلَ * اْلَعالَِمٌَن  َربِّ  لََتنِزٌلُ  َوإِنَّهُ  : "قال تعالى الشعراء ، آٌة " (اأْلَِمٌنُ  الرُّ
 (.1ٖٔـ  1ٕٔ: 

لَةِ  ِفً أَنَزْلَناهُ إِنَّا : "وقال تعالى ٌْ  (.ٔ: القدر ، آٌة " )اْلَقْدرِ  لَ
 .ٕوفٌه ضمٌر العظمة وإسناد االنزال إلٌه تشرٌؾ عظٌم للقرآن

وحده ال من ؼٌره، لنفع الناس  فمن عظمة القرآن أنه نزل من هللا تعالى
 :وهداٌتهم، فاجتمعت فً القرآن العظٌم فضابل منها

 .ــ أنه أفضل الكتب السماوٌة
 .نزل به أفضل الرسل وأقواهم، األمٌن على وحً هللا تعالى ــ

 .لمســ نزل على أفضل الخلق محمد صلى هللا علٌه و
 .ــ نزل ألفضل أمة أخرجت للناس

 .ٖــ نزل بؤفضل األلسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو اللسان العربً المبٌن
 :ـ القرآن مستقٌم لٌس فٌه عوج 5

ِ  اْلَحْمدُ  : "قال تعالى ْجَعل َولَمْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعلَى أَنَزلَ  الَِّذي هلِلَّ ًٌِّما* ِعَوَجا  لَّهُ  ٌَ " َق
 (.ٕـ  ٔ: الكهؾ ، آٌة )

 :، منهاونفً العوج عن القرآن له عدة أوجه
رِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ  : "نفً التناقض عن آٌاته، كما قال تعالى: األول ٌْ  هللّاِ  َؼ
 (.8ٕ: النساء ، آٌة " )َكِثًٌرا اْخِتبلًَفا ِفٌهِ  لََوَجُدواْ 
إن كل ما ذكر هللا تعالى فً القرآن من التوحٌد والنبوة واألحكام : الثانً

 .ٗوالتكالٌؾ وهو حق وصدق وال خلل فً شًء منه البتة
وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه لٌس فٌه تضاد، وال اختبلؾ وال عٌب من 

ًٌّا ُقرآًنا : "فقال تعالىالعٌوب التً فً كبلم البشر،  رَ  َعَرِب ٌْ الزمر " )ِعَوج   ِذي َؼ

                                                           
ٔ
 .1ٖعظمة القرآن صـ 
ٕ
 (.ٕٓٗ/  ٖٓ)التنوٌر، الطاهر بن عاشور التحرٌر و 
ٖ
 (.8٘ٗ/  ٖ)تفسٌر السعدي  
ٗ
 (.ٗٙ/  ٕٔ)التفسٌر الكبٌر للرازي  
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بوجه من الوجوه، ال فً ألفاظه، وال لٌس فٌه خلل وال نقص : ، أي(8ٕ: ، آٌة 
 .ٔفً معانٌه، وهذا ٌستلزم كمال اعتداله واستقامته

فقد وصؾ هللا تعالى كتابه العزٌز بؤوصاؾ عظٌمة تدل على أنه كامل من 
 :وعظٌم بكل ما تعبر عنه الكلمات منهاجمٌع الوجوه، 

ًُ العوج عنه وهذا ٌقتضً أنه لٌس فً أخباره كذب، وال فً أوامره : ـ نف
 .ونواهٌه ظلم وال عبث

فالقرآن العظٌم مستقٌم فً ذاته، مقٌم للنفوس على : ـ إثبات أنه مستقٌم مقٌم
ٌُخبُر وال ٌؤمر   إال بؤجلّ جاّدة الصّواب واثبات االستقامة ٌقتضً أنه ال 

االخبارات، وهً األخبار التً تمؤل القلوب معرفة وإٌماناً وعقبلً، كاإلخبار 
بؤسماء هللا وصفاته وأفعاله، واإلخبار بالؽٌوب المتقدمة والمتؤخرة، وأن أوامره 

ٌّها وتكّملها الشتمالها على كمال العدل  ونواهٌه، تزكً النفوس وتطهرها وتنم
ة هلل رب العالمٌن، وحده ال شرٌك له، فحقٌق والقسط، واإلخبلص، والعبودٌ

ٌَحمد هللا تعالى نفسه على إنزاله ، وٌنفً العوج ٕبكتاب موصوؾ بما ُذكر، أن 
عن القرآن الكرٌم وإثبات استقامته تتجلى عظمته وعلّو شؤنه، ومنزلته عند 

 .ٖهللا
عها6  :ـ خشوع الجبال وتصدُّ

َتهُ  َجَبل   َعلَى اْلقُْرآنَ  َهَذا أَنَزْلَنا لَوْ  :"قال تعالى ٌْ ًعا َخاِشًعا لََّرأَ َتَصدِّ نْ  مُّ ةِ  مِّ ٌَ " هللاَِّ  َخْش
شٌة ل وتصّدع صخره من شّدة تؤثره من خال ّتعظ الجب: أي( ٕٔ: الحشر، آٌة )

، ولو كانت جببلً بٌان حقٌقة تؤثٌر القرآن وفعالٌته فً المخلوقات: هللا، ففً هذا
التصّدع مثبلً لشدة االنفعال والتؤثر، ألن منتهى ، وُضرب ٗأشم، وحجراً أصم

 .تؤثر األجسام الصلبة أن تنشق وتتصّدع وال ٌحصل ذلك بسهولة
 .لرأٌته ٌنزل أعبله إلى األرض: والّركوع، أي هو الّتطؤطإ: والخشوع
 .٘التشقق، أي لتزلزل وتشقق من خوؾ هللا تعالى: والتصدع

وتمثٌل لعلّو قدره وشّدة تؤثٌره فً النفوس، وال شك أن هذا تعظٌم لشؤن القرآن، 
لما فٌه من بالػ المواعظ والزواجر، ولما اشتمل علٌه من الوعد الحّق والوعٌد 
األكٌد، فإذا كان الجبل فً ؼلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن ـ كما فهمتموه ـ 

ٌُّها البشر أاّل تلٌن لخشع وتصّدع من خوؾ هللا تعالى، فكٌؾ قلوبكم  ٌلٌق بكم أ
، ٙوتخشع وتتصّدع من خشٌة هللا، وقد فهمتم عن هللا أمره، وتدّبرتم كتابه

إبراز عظمة القرآن الكرٌم، والحث على تؤمل : والمقصود من إٌراد اآلٌة
مواعظة الجلٌلة، إذ ال عذر ألحد فً ذلك، وأداء حق هللا تعالى فً تعظٌم 

                                                           
ٔ
 (.0ٕٗـ  0ٕٖ/  ٔ)، تفسٌر السعدي (ٖ٘/  ٗ)تفسٌر ابن كثٌر  
ٕ
 .0ٓعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٖ
 .0ٓالمصدر نفسه صـ  
ٗ
 (.0ٙ/ 8)أضواء البٌان  
٘
 (.ٗٓٔ/ 8ٕ)التحرٌر والتنوٌر  
ٙ
 (.ٖٗٗـ  ٖٖٗ/ ٗ)تفسٌر ابن كثٌر  
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وفٌه كذلك تمثٌل وتخٌٌل لعلوِّ القرآن العظٌم، كتابه، وتوبٌخ من ال ٌحترم هذا 
 ٔتؤثٌر ما فٌه من المواعظ ةشؤن القرآن وقو

 :ــ انقٌاد الجمادات لعظمة القرآن7
ٌَِّرتْ  قُْرآًنا أَنَّ  َولَوْ  :"قال تعالى َعتْ  أَوْ  اْلِجَبالُ  ِبهِ  ُس  ِبهِ  ُكلِّمَ  أَوْ  األَْرضُ  ِبهِ  قُطِّ

 .(ٖٔ: الرعد، آٌة " )اْلَمْوَتى
 .تعظٌم شؤن القرآن العظٌم: جوابه محذوؾ، والمراد منهفهذا شرط 
ولو أن قرآناً ُسٌرت به الجبال عن مقاّرها وُزعزعت عن مضاجعها : والمعنى

أو قُطّعت به األرض حتى تتصّدع وتتزاٌل قطعاً، أو ُكلم به الموتى فتسمع 
 .ٕوتجٌب لكان هذا القرآن لكونه ؼاٌة فً التذكٌر ونهاٌة فً التخوٌؾ

بٌان عظم شؤن القرآن العظٌم، وفساد رأي الكفرة، حٌث لم ٌقّدروا : مقصودوال
قدره العلً، ولم ٌعّدوه من قبٌل اآلٌات فاقترحوا ؼٌره، مما أُوتً موسى 

ٌَِّرتْ  قُْرآًنا أَنَّ  لَوْ  :"فالمعنى .. وعٌسى علٌهما السبلم  بإنزاله : أي" اْلِجَبالُ  ِبهِ  ُس
مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى علٌه  أو بتبلوته علٌها، وزعزعت عن

َعتْ   أَوْ  " الصبلة والسبلم شققت وُجعلت أنهاراً وعٌوناً، : أي" األَْرضُ  ِبهِ  قُطِّ
 "كما فعل بالحجر حٌن ضربه علٌه السبلم بعصاه أو جعلت قطعاً متصّدعة أو 

أُحٌت لعٌسى علٌه بعد ما أحٌٌت بقراءته علٌها، كما : أي" اْلَمْوَتى ِبهِ  ُكلِّمَ  أَوْ 
السبلم، لكان هذا القرآن لكونه الؽاٌة القصوى فً االنطواء على عجابب آثار 

 .ٖقدرة هللا تعالى وهٌبته
 :ـ تحدي اإلنس والجن بالقرآن8

من مظاهر عظمة القرآن وعلو شؤنه، أن هللا تعالى تحّدى اإلنس والجنَّ أن 
 .ٗهٌؤتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثل

ؤُْتواْ  أَن َعلَى َواْلِجنُّ  اإلِنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّبنِ  قُل :"قال تعالى  الَ  اْلقُْرآنِ  َهـَذا ِبِمْثلِ  ٌَ
ؤُْتونَ   (.88: اإلسراء، آٌة " )َظِهًٌرا لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  َكانَ  َولَوْ  ِبِمْثلِهِ  ٌَ

قُولُونَ  أَمْ  :"وقال تعالى ْثلِهِ  ُسَور   ِبَعْشرِ  َفؤُْتواْ  قُلْ  اْفَتَراهُ ٌَ ات   مِّ ٌَ  َمنِ  َواْدُعواْ  ُمْفَتَر
ْسَتِجٌُبواْ  لَّمْ  َفإِن* َصاِدِقٌَن  ُكنُتمْ  إِن هللّاِ  ُدونِ  مِّن اْسَتَطْعُتم َما َفاْعلَُمواْ  لَُكمْ  ٌَ  أُنِزلِ  أَنَّ

ْسلُِمونَ  أَنُتم َفَهلْ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَـهَ  الَّ  َوأَن هللّاِ  ِبِعْلمِ   (.ٗٔـ  ٖٔ: آٌة  هود،" )مُّ
ومع ذلك كله، ما ثابوا إلى رشدهم، وما وجدوا ما ٌتكلمون به فعادوا لما نهوا 

، فاستدرجهم هللا تعالى من حٌث ال ٌعلمون "أختلقه محمد عمداً :" عنه وقالوا
أن ٌؤتوا بسورة مثل القرآن  ووصل بهم إلى ؼاٌة الّتبكٌت والخذالن وتحّداهم

 .فعجزوا
قُولُونَ  أَمْ  :"قال تعالى ْثلِهِ  ِبُسوَرة   َفؤُْتواْ  قُلْ  اْفَتَراهُ ٌَ  ُدونِ  مِّن اْسَتَطْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ  مِّ

 (.8ٖ: ٌونس، آٌة " )َصاِدِقٌنَ  ُكنُتمْ  إِن هللّاِ 
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ولما بهت الذٌن كفروا، ولم ٌستسلموا صاروا كالذي ٌتخبطه الشٌطان من 
، مرة ٌقولون استهزاء  أََساِطٌرُ  إاِلَّ  َهـَذا إِنْ  َهـَذا ِمْثلَ  ْلَنالَقُ  َنَشاء لَوْ  :"المسَّ

لٌِنَ   (.ٖٔ: األنفال، آٌة " )األوَّ
رِ  ِبقُْرآن   اْبتِ  :"وأخرى ٌقولون عابثٌن  ٌْ ْلهُ  أَوْ  َهـَذا َؼ  (.٘ٔ: ٌونس، آٌة " )َبدِّ

ُبواْ  َبلْ  :"وصار أمرهم على ما ٌقول هللا العظٌم  ا بِِعْلِمهِ  ٌُِحٌُطواْ  لَمْ  ِبَما َكذَّ  َولَمَّ
ؤِْتِهمْ  بَ  َكَذلِكَ  َتؤِْوٌلُهُ  ٌَ ٌْؾَ  َفانُظرْ  َقْبلِِهمْ  ِمن الَِّذٌنَ  َكذَّ الِِمٌنَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َك ٌونس، " )الظَّ
 .ٔ(1ٖ: آٌة 

والجن أن ٌحاكوها، كبل  فهذا القرآن العظٌم لٌس ألفاظاً وعبارات ٌحاول اإلنس
حدى به الخلق كلهم، فقال عز وجل من قابل وربً، إنه كبلم هللا تعالى الذي ت

ؤُْتواْ  أَن َعلَى َواْلِجنُّ  اإلِنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّبنِ  قُل :"حكٌم ؤُْتونَ  الَ  اْلقُْرآنِ  َهـَذا ِبِمْثلِ  ٌَ ٌَ 
 (.88: اإلسراء، آٌة " )َظِهًٌرا ِلَبْعض   َبْعُضُهمْ  َكانَ  َولَوْ  ِبِمْثلِهِ 

وهذه اآلٌة ونحوها ُتسمّى آٌات التحدي، فهذا تنوٌه بشرؾ القرآن وعظمته 
وهو تعجٌز الخلق أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن الكرٌم أو سورة منه

ٕ
. 

وكٌؾ ٌقدر المخلوق من تراب أن ٌكون كبلمه ككبلم رّب العالمٌن، أم كٌؾ 
مل، الذي له الكمال ٌقدر الناقص الفقٌر من كل الوجوه أن ٌؤتً بكبلم ككبلم الكا

الواسع من جمٌع الوجوه، هذا لٌس فً اإلمكان وال فً قدرة  المطلق،والؽنى
اإلنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بؤنواع الكبلم، إذا وزن هذا القرآن 

العظٌم بؽٌره من كبلم البلؽاء ظهر له الفرق العظٌم
ٖ
. 

فعظمة القرآن وعلو شؤنه ال تجعل للَخْلق من إنس وِجّن مطمعاً فً اإلتٌان 
كان بعضهم لبعض ظهٌراً بمثله، ولو 

ٗ
. 

 
 :أسماء القرآن الكرٌم: ثانٌا  

 :للقرآن الكرٌم أسماء عظٌمة من أهمها
 :ـ الفرقان1

 :سّمى هللا تعالى القرآن فرقاناً فً أربع آٌات فً كتابه المبارك وهً
لَ  الَِّذي َتَباَركَ  :"ـ قوله ُكونَ  َعْبِدهِ  َعلَى اْلفُْرَقانَ  َنزَّ ٌَ الفرقان، آٌة " )َنِذًٌرا لِْلَعالَِمٌنَ  لِ

 :ٔ.) 
 (.ٗ: آل عمران، آٌة " )اْلفُْرَقانَ  َوأَنَزلَ  :"ـ وقال تعالى
َنات   لِّلنَّاسِ  ُهًدى اْلقُْرآنُ  ِفٌهِ  أُنِزلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهرُ  :"ـ وقال تعالى ٌِّ نَ  َوَب  مِّ

 (.8٘ٔ: البقرة، آٌة " )َواْلفُْرَقانِ  اْلُهَدى
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ْلَناهُ  ُمْكث   َعلَى النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ  َفَرْقَناهُ  َوقُْرآناً  :"ـ وقال تعالى " َتنِزٌبلً  َوَنزَّ

 (.ٙٓٔ: اإلسراء، آٌة )

 :وذكر المفسرون فً سبب تسمٌة القرآن بالفرقان أقوال منها

ُسمً بذلك ألن نزوله كان متفرقاً أنزله تعالى فً نٌؾ وعشرٌن سنة، فً ـ 

نزلت جملة واحدةحٌن أن سابر الكتب 
ٔ
. 

ُسمً بذلك، ألنه ٌفرق بٌن الحق والباطل، والحبلل والحرام، والمجمل ـ 

والمبٌن، والخٌر والشر، والهدى والضبلل، والؽً والرشاد، والسعادة 

والشقاوة، والمإمنٌن والكافرٌن والصادقٌن والكاذبٌن، والعادلٌن والظالمٌن وبه 

فاروق، وقد بٌن ابن عاشور رحمه هللا ُسمً عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ال

ووجه تسمٌته الفرقان أنه امتاز عن بقٌة : سبب تسمٌة القرآن بالفرقان بقوله

الكتب السماوٌة بكثرة ما فٌه من بٌان التفرقة بٌن الحق والباطل، فإن القرآن 

ٌعضد هدٌه بالدالبل واألمثال ونحوها، وحسُبك ما اشتمل علٌه من بٌان التوحٌد 

سَ  :"، كقوله تعالىت هللا مما ال تجد مثله فً التوراة واإلنجٌلوصفا ٌْ  َكِمْثلِهِ  لَ

ء   ًْ (ٔٔ: الشورى، آٌة " )َش
ٕ
. 

وقٌل الفرقان هو النجاة، ُسمً بذلك، ألن الخلق فً ظلمات الضبلالت، 

َنا َوإِذْ  :"وبالقرآن وجدوا النجاة وعلٌه حمل المفسرون قوله تعالى ٌْ  ُموَسى آَت

(ٖ٘: البقرة، آٌة " )َتْهَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َواْلفُْرَقانَ  اْلِكَتابَ 
ٖ
. 

وسواء كانت تسمٌة القرآن العظٌم بالفرقان، ألن نزوله كان متفرقاً فً نٌؾ 

وعشرٌن سنة بٌنما سابر كتب هللا تعالى نزلت جملة واحدة، أو ُسمً بذلك، 

بلالت، فهذا ألنه ٌفرق بٌن الحق والباطل، أو ألن فٌه نجاة من ظلمات الض

فً التنوع ٌدل داللة صرٌحة على عظمة القرآن، ورفعة منزلته عند  االختبلؾ

هللا تعالى، وعلو شؤنه
ٗ
. 

 :ـ البرهان2

ا:"سمّى هللا القرآن برهاناً فً آٌة واحدة فً كتابه العزٌز، وهً قوله تعالى َها ٌَ ٌُّ  أَ
ُكمْ  مِّن ُبْرَهان   َجاءُكم َقدْ  النَّاسُ  بِّ  (.0ٗٔ: النساء، آٌة )" رَّ

                                                           
ٔ
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، الٌهود والنصارى والمشركٌن وؼٌرهم، أن هللا فهذا خطاب لكل أصحاب الملل
تعالى أقام بهذا القرآن الحجة علٌهم ُتبرهن لهم بطبلن ما هم علٌه من الدٌن 
المنسوخ، وهذه الحجة تشمل األدلة العقلٌة والنقلٌة واآلٌات اآلفاقٌة، كما قال 

اتَِنا َسُنِرٌِهمْ  :"تعالى ٌَ ٌَّنَ  َحتَّى أَنفُِسِهمْ  َوِفً اآْلَفاقِ  فًِ آ َتَب فصلت، " )اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُهمْ  ٌَ
 (.ٖ٘: آٌة 

بل كفى بالقرآن العظٌم ـ وحده ـ برهاناً على صدق الرسول صلى هللا علٌه 
 .ٔوسلم فً دعوى الرسالة

خبلله أوضح فالقرآن برهان من هللا لعباده، أقام به الحجة علٌهم وأظهر من 
الدالالت وأقواها على موضوعاته ومعانٌه وحقابقه فً العقٌدة والحٌاة وكلُّ من 
ٌُسرها ووضحها وتؤثر قلبه وعقله بها، وقارنها  تعامل مع أدلة القرآن فً 

وبٌنتها كل من  باألدلة والبراهٌن واألقٌسة أوجدتها العقول البشرٌة وقررتها
ٌُدرك طرفاً من البرهان  القرآنً وٌسره ووضوحهفعل ذلك 

ٕ
. 

وتتجلى عظمة القرآن الكرٌم ومنزلته العالٌة من خبلل تسمٌته بالبرهان ذلك 
ألن هللا تعالى أقام به الُحجة على عباده، ُتبرهن لهم بطبلن ما هم فٌه من الدٌن 
المنسوخ، وهً ُحجة متنوعة فً االستدالل لتستوعبها عقول البشر على 

، وهذا من رحمة هللا تعالى وحكمتهاختبلؾ فهومهم وثقافاتهم
ٖ
. 

 :ـ الحق3
سّمى هللا تعالى القرآن حقاً فً مواضع ِعّدة من كتابه، نؤخذ منها ما له صلة 

 :بموضوعنا وهً
ِقٌنِ  لََحقُّ  َوإِنَّهُ  :"قوله تعالىـ  ٌَ  (.ٔ٘: الحاقة، آٌة " )اْل
وال ٌتطرق إلٌه شك فٌه رٌب ن لكونه من عند هللا حق فبلوإن القرآ: أي

ٗ
. 

ْدَمُؽهُ  اْلَباِطلِ  َعلَى ِباْلَحقِّ  َنْقِذؾُ  َبلْ  :"وقال تعالىـ  ٌَ األنبٌاء، آٌة " )َزاِهق   ُهوَ  َفإَِذا َف
 :ٔ8.) 

 .ٌقهره وٌهلكه: أي" فٌدمؽه"الّرمً، أي نرمً بالحق على الباطل : والقذؾ
، والحق هنا القرآن، الرأس حتى ٌبلػ الدماغ، ومنه الّدامؽة شجُّ : وأصل الدمػ

والباطل الشٌطان فً قول مجاهد
٘
. 

بَ  :"وقال تعالىـ  ُكم لَّْستُ  قُل اْلَحقُّ  َوُهوَ  َقْوُمكَ  بِهِ  َوَكذَّ ٌْ : األنعام، آٌة " )ِبَوِكٌل   َعلَ
ٙٙ.) 

عابد على القرآن الذي فٌه تصرٌؾ اآلٌات" به"والضمٌر فً قوله 
ٙ
. 

شهادة هللا بؤن هذا القرآن  اعتراضٌة تتضمن جملة" اْلَحقُّ  َوُهوَ  :"وقوله تعالى
ل على هذا النبً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم هو الحق من هللاالمنزَّ 

ٔ
. 
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بَ  "والمعنى   "بالقرآن الذي جبتم به، والهدى والبٌان، : أي" َقْوُمكَ  ِبهِ  َوَكذَّ
ُكم لَّْستُ  قُل "الذي لٌس وراءه حق، : أي" اْلَحقُّ  َوُهوَ  "ٌعنً قرٌشاً، " َقْوُمكَ  ٌْ  َعلَ
ولست بموكل بكم لسُت علٌكم بحفٌظ،: أي" ِبَوِكٌل  

ٕ
. 

ْكفُرْ  َوَمن :"قوله تعالىـ  ة   ِفً َتكُ  َفبلَ  َمْوِعُدهُ  َفالنَّارُ  األَْحَزابِ  ِمنَ  ِبهِ  ٌَ ٌَ ْنهُ  ِمْر  إِنَّهُ  مِّ
بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ   (.0ٔ: هود، آٌة )" ٌُْإِمُنونَ  الَ  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَـِكنَّ  رَّ

ْكفُرْ  َوَمن :"قوله تعالى ٌُصدق بتلك الشواهد الحقة: أي" ِبهِ  ٌَ  .بالقرآن ولم 
ة   ِفً َتكُ  َفبلَ  "وقوله ٌَ ْنهُ  ِمْر عند هللا عز من فً شك من أمر القرآن وكونه : أي" مِّ
وجل

ٖ
. 

وفٌه تعرٌض بؽٌره صلى هللا علٌه وسلم، ألنه معصوم عن الشك فً القرآن
ٗ
. 

بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  إِنَّهُ  :"وقوله تعالى القرآن حق من هللا تعالى ال مرٌة وال : أي" رَّ
 .شك فٌه

إما جهبلً منهم وضبلالً، وإما : أي" ٌُْإِمُنونَ  الَ  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَـِكنَّ  :"وقوله تعالى
ن به، ظلماً وعناداً وبؽٌاً وإال فمن قصده حسناً، وفهمه مستقٌماً، فبلبد أن ٌإم

ألنه ٌرى ما ٌدعوه إلى اإلٌمان من كل وجه
٘
. 

ْقِذؾُ  َربًِّ إِنَّ  قُلْ  :"وقال تعالىـ  مُ  ِباْلَحقِّ  ٌَ ٌُوِب  َعبلَّ  ٌُْبِدئُ  َوَما اْلَحقُّ  َجاء قُلْ * اْلُؽ
 (.1ٗـ  8ٗ: سبؤ، آٌة " )ٌُِعٌدُ  َوَما اْلَباِطلُ 

والقرآنوهو اإلسبلم : أي" اْلَحقُّ  َجاء قُلْ  :"وقوله تعالى
ٙ

، فهذا القرآن العظٌم 
الحق القوي الذي ٌقذؾ به : الذي جاء به النبً صلى هللا علٌه وسلم هو الحق

 هللا تعالى، فمن ذا ٌقؾ للحق الذي ٌقذؾ به هللا تعالى؟
تصدع وتخرق وتنفذ وال ٌقؾ لها أحد فً طرٌق، ٌقذؾ بها  وكؤنما الحق قذٌفة

ها عن علم، وٌوجهها على علم، وال ٌخفى هللا تعالى عبّلم الؽٌوب، فهو ٌقذؾ ب
علٌه هدؾ، وال تؽٌب عنه ؼاٌة، فالطرٌق أمامه تعالى مكشوؾ لٌس فٌه 

ستور
0
. 

ومن خبلل تسمٌة القرآن الكرٌم باسم الحق تبرز عظمته ومنزلته العالٌة، فبلبد 
أن ٌإمن الناس لهذا الحق األوحد وٌستجٌبوا له، ألن مصدره هو اإلله األوحد 

بللهجّل ج
8
. 

 :ـ النبأ العظٌم4
 (.8ٙـ  0ٙ: ص، آٌة " )ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَنُتمْ  *َعِظٌم   َنَبؤ   ُهوَ  قُلْ  :"قال تعالى

" ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَنُتمْ  "خبر عظٌم وشؤن بلٌػ، وهو إرسال هللا إٌاي إلٌكم : أي
القرآن: ٌعنً" َعِظٌم   َنَبؤ   ُهوَ  قُلْ  "فً قوله عّز وجّل . ؼافلون: أي

ٔ
. 
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َتَساءلُوَن  َعمَّ  :"وقال تعالى َبإِ  َعنِ  *ٌَ  (.ٕـ  ٔ: النبؤ، آٌة " )اْلَعِظٌمِ  النَّ
والشك بؤن القرآن نبؤ عظٌم، فمنذ إٌجاد البشرٌة، وتكوٌنها، ما رأت وال 

روعته،  ًسمعت بمثل هذا القرآن العظٌم فهو عظٌم فً اسلوبه، وعظٌم ف
وعظٌم فً معناه، وعظٌم فً جمال تركٌبه، وعظٌم فً وعده ووعٌده وعظٌم 

فً أحكامه، وعظٌم فً أمره ونهٌه، وعظٌم فً أخباره وقصصه وأمثاله
ٕ
. 

 :ـ البالغ5
ٌُنَذُرواْ  لِّلنَّاسِ  َببلَغ   َهـَذا :"قال تعالى  (.ٕ٘: إبراهٌم، آٌة " )ِبهِ  َولِ

: أي" لِّلنَّاسِ  َببلَغ   َهـَذا "ا القرآن قال فً مدحه فلما بٌن البٌان المبٌن فً هذ
ٌتبلؽون به وٌتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات، وأفضل الكرامات لما 

ٌُنَذُرواْ "اشتمل علٌه من األصول والفروع وجمٌع العلوم التً ٌحتاجها العباد   َولِ
ألهلها من العقابلما فٌه من الترهٌب من أعمال الشر وما أعد هللا " ِبهِ 

ٖ
. 

 :ـ الروح6
َنا َوَكَذلِكَ  :"قال تعالى ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ نْ  ُروًحا إِلَ  َواَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكنتَ  َما أَْمِرَنا مِّ
 (.ٕ٘: الشورى، آٌة " )ِعَباِدَنا ِمنْ  نََّشاء َمنْ  ِبهِ  نَّْهِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َولَِكن اإْلٌَِمانُ 
َنا "حٌن أوحٌنا إلى الرسل قبلك " َوَكَذلِكَ  " والمعنى ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ نْ  ُروًحا إِلَ " أَْمِرَنا مِّ

هذا القرآن العظٌم، سّماه روحاً، ألن الروح ٌحٌا به الجسد، والقرآن تحٌا : وهو
فٌه من الخٌر الكثٌر  به القلوب واألرواح، وتحٌا به مصالح الدنٌا والدٌن، لما

رسوله وعباده المإمنٌن، من ؼٌر سبب منهم، ولهذا هللا على  وهو محض منة
: أي" اإْلٌَِمانُ  َواَل  اْلِكَتابُ  َما"ه علٌك قبل نزول: أي" َتْدِري ُكنتَ  َما :"قال تعالى

لٌس عندك علم بؤخبار الكتب السابقة، وال إٌمان وعمل بالشرابع اإللهٌة بل 
 َمنْ  بِهِ  نَّْهِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  "كنت أمٌاً ال تخط وال تقرأ، فجاءك هذا الروح الذي 

ٌستضٌبون به فً ظلمات الكفر والبدع، واألهواء المردٌة، " ِعَباِدَنا ِمنْ  نََّشاء
وٌعرفون به الحقابق، وٌهتدون به إلى الصراط المستقٌم

ٗ
. 

 :ـ الموعظة7
ا :"قال تعالى َها ٌَ ٌُّ ْوِعَظة   َجاءْتُكم َقدْ  النَّاسُ  أَ ُكمْ  مِّن مَّ بِّ  (.0٘: ٌونس، آٌة " )رَّ

القرآن ٌتعظ به من قرأه وعرؾ معناه، ٌا أٌها الناس قد جاءكم كتاب : ٌعنً
جامع للحكمة العملٌة، الكاشفة عن محاسن األعمال ومقابحها المرؼبة فً 

 .المحاسن والزاجرة عن المقابح
قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصاٌا الحسنة التً ُتصلح األخبلق 
واألعمال وتزجر عن الفواحش، وتشفً الصدور من الشكوك وسوء االعتقاد 

                                                                                                                                                                      
ٔ
 (.ٖٗ/ ٗ)تفسٌر ابن كثٌر  
ٕ
 .ٕٙٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٖ
 (.8ٕٗ/ ٔ)تفسٌر السعدي  
ٗ
 (.ٖ٘ٗـ  ٖٗٗ/ ٗ)المصدر نفسه  
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وتهدي إلى الحق والٌقٌن والصراط المستقٌم الموصل إلى سعادة الدنٌا 
واآلخرة

ٔ
. 

فكفى بالقرآن واعظاً، وكفى بالقرآن زاجراً، وكفى بالقرآن هادٌاً وُمَذّكراً 
ٕ
. 

 :ـ الشفاء8
 :فاًء فً ثبلثة مواضع من كتابه وهًسّمى هللا عز وجل القرآن العظٌم ش

ا :"قوله تعالىـ  َها ٌَ ٌُّ ْوِعَظة   َجاءْتُكم َقدْ  النَّاسُ  أَ ُكمْ  مِّن مَّ بِّ ُدورِ  ِفً لَِّما َوِشَفاء رَّ " الصُّ
 (.0٘: ٌونس، آٌة )

دواء للقلوب من أمراضها التً هً أشد من أمراض األبدان كالشك والنفاق : أي
لكوالحسد والحقد وأمثال ذ

ٖ
. 

لُ  :"وقال تعالىـ  : اإلسراء، آٌة " )لِّْلُمْإِمِنٌنَ  َوَرْحَمة   ِشَفاء ُهوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ
8ٕ.) 

فالقرآن كله شفاء ورحمة للمإمنٌن
ٗ
. 

 (.ٗٗ: فصلت، آٌة " )َوِشَفاء ُهًدى آَمُنوا لِلَِّذٌنَ  ُهوَ  قُلْ  :"وقال تعالىـ 
شفاء من أمراض القلوب والنفوس والجوارح وأمراض السٌاسة  فالقرآن الكرٌم

واالقتصاد والحٌاة والحضارة وؼٌرها من أمراض العصر، فمن عظمة القرآن 
أن فٌه الشفاء الكامل ألمراض االعتقادات : الكرٌم وعلو شؤنه وعظمة تؤثٌره

 الباطلة، واألخبلق المذمومة، واألمراض الجسدٌة، وشفاإه ٌمتد كذلك إلى
األمراض المعاصرة المزمنة لو أخذ الناس بتعالٌمه وأدوٌته النافعة فعملوا بها

٘
. 

 :ـ أحسن الحدٌث9
ُ  :"قال تعالى لَ  هللاَّ  (.ٖٕ: الزمر، آٌة " )اْلَحِدٌثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ

ٌعنً أحكم الحدٌث، وهو القرآن
ٙ
. 

وأحسن الكتب المنزلة من كبلم هللا، هذا القرآن وإذا كان هو األحسن، علم أن 
ألفاظه أفصح األلفاظ وأوضحها، وأن معانٌه أجلُّ المعانً، ألنه أحسُن الحدٌث 
فً لفظه ومعناه متشابه فً الحسن واالبتبلؾ وعدم االختبلؾ بوجه من 

تفاقه، حتى متفكر، رأى من ابر، وتفكر فٌه الالوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتد
فً معانٌه الؽامضة ما ٌبهر الناظرٌن، وٌجزم بؤنه ال ٌصدر إال من حكٌم 

علٌم
0
. 

 :وقد ُسّمى القرآن حدٌثاً فً مواضع كثٌرة من كتاب هللا تعالى، ومنها
 (.8٘ٔ: األعراؾ، آٌة " )ٌُْإِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِدٌث   َفِبؤَيِّ  :"قوله تعالىـ 

                                                           
ٔ
 (.ٖٕٔ/ ٙ)التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة، وهبة الزجٌلً  
ٕ
 .0ٖٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٖ
 (.0ٙٔ/ ٔٔ)روح المعانً  
ٗ
 .0٘ٔمة القرآن الكرٌم صـ عظ 
٘
 .0ٙٔالمصدر نفسه صـ  
ٙ
 .00ٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
0
 .08ٔالمصدر نفسه صـ  
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" أََسًفا اْلَحِدٌثِ  ِبَهَذا ٌُْإِمُنوا لَّمْ  إِن آَثاِرِهمْ  َعلَى نَّْفَسكَ  َباِخع   َفلََعلَّكَ  :"تعالىقوله ـ 
 (.ٙ: الكهؾ، آٌة )
 (.1٘: النجم، آٌة " )َتْعَجُبونَ  اْلَحِدٌثِ  َهَذا أََفِمنْ  :"قوله تعالىـ 
بُ  َوَمن َفَذْرِنً :"قوله تعالىـ   (.ٗٗ: القلم، آٌة )" اْلَحِدٌثِ  ِبَهَذا ٌَُكذِّ

وكون القرآن العظٌم أحسن الحدٌث على اإلطبلق، وأحسن الكتب المنزلة من 
كبلم هللا تعالى، من حٌث فصاحة ألفاظه ووضوحها، وجبللة معانٌه وكثرتها 

ونفعها دّل ذلك على عظمته وعلو شؤنه ورفعته
ٔ
. 

 
 :أوصاف القرآن الكرٌم: ثالثا  

 :ٌدة للقرآن الكرٌم منهاذكر المولى عز وجل أوصافاً عد
 :ـ الحكٌم1

 :وصؾ هللا تبارك وتعالى كتابه بؤنه حكٌم فً عدة آٌات منها
اتُ  ِتْلكَ  :"ـ قوله تعالى ٌَ  (.ٔ: ، آٌة ٌونس" )اْلَحِكٌمِ  اْلِكَتابِ  آ
 (.ٕـ  ٔ: ٌس، آٌة " )اْلَحِكٌمِ  َواْلقُْرآنِ  *ٌس  :"ـ وقال تعالى

الحكٌم وقد وصفه بالحكمة وهً وضع كل شًء فهذا قسم من هللا تعالى بالقرآن 
فً موضعه البلبق به والقرآن الحكٌم ٌخاطب كل أحد بما ٌناسبه وٌإثر فٌه 
ٌُربً أٌضاً  كابناً من كان وهذا من مقتضٌات أن ٌكون حكٌماً والقرآن الحكٌم 
بحكمة، وفق منهج عقلً ونفسً مستقٌم، منهج ٌوجه طاقات البشر إلى الوجه 

وٌم وٌقرر للحٌاة كذلك نظاماً ٌسمح بكل نشاط بشري فً حدود ذلك الصالح الق
المنهج الحكٌم

ٕ
. 

 :ومن إحكام آٌات القرآن الحكٌم
أنها جاءت بؤجل االلفاظ وأوضحها، وأبٌنها، الّدالة على أجّل المعانً ـ 

 .وأحسنها
 .أنها محفوظة من الّتؽٌٌر والتبدٌل، والزٌادة والنقص والتحرٌؾـ 
أن جمٌع ما فٌها من األخبار السابقة والبلحقة، واألمور الؽٌبٌة كلها مطابقة ـ 

للواقع، مطابق لها الواقع، لم ٌخالفها كتاب من الكتب اإللهٌة ولم ٌخبر بخبلفها 
ٌُناقض ما  نبً من األنبٌاء، ولم ٌؤت ولن ٌؤت علم محسوس وال معقول صحٌح

 .دلت علٌه
الص المصلحة، أو راجحها، وال نهت عن أنها ما أمرت بشًء، إال هو خـ 

ٌُجمع بٌن األمر بالشًء،  شًء، إال هو خالص المفسدة، أو راجحها، وكثٌراً ما 
 .مع ذكر حكمته وفابدته، والنهً عن الشًء، مع ذكر مضرته

أنها جمعت بٌن الترؼٌب والترهٌب، والوعظ البلٌػ الذي تعتدل به النفوس ـ 
ٌّرة وتحتكم، فتعمل بالجز  .مالخ

                                                           
ٔ
 .01ٔالمصدر نفسه صـ  
ٕ
 (.1٘8ٕ/ ٘)فً ظبلل القرآن  
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أنك تجد آٌاتها المتكررة، كالقصص واألحكام ونحوها، قد اتفقت كلها ـ 
 .، فلٌس فٌها تناقض وال اختبلؾوتواطؤت

، وأّنى للباطل أن ٌدخل على هذا الكتاب الحكٌم، وهو تنزٌل من حكٌم حمٌد
والحكمة ظاهرة فً بنابه، وتوجٌهه، وطرٌقة نزوله، وفً عبلجه للقلب 

البشري من أقصر طرٌق
ٔ
. 

 :ـ العزٌز2
 (.ٔٗ: فصلت، آٌة " )َعِزٌز   لَِكَتاب   َوإِنَّهُ  :"قال هللا تعالى فً وصؾ القرآن

ٌصعب مناله ووجود مثله: أي
ٕ
. 

ٌُدافع عنه ٌالنف: والعزٌز س، وأصله من العّزة وهً المنعة، ألن الشًء النفٌس 
ٌُحمى عن النبذ، ومثل ذلك ٌكون عزٌزاً والعزٌز أٌضاً  وال الذي ٌؽلب : و

، وكذلك حجج القرآنٌُؽلب
ٖ
. 

ووصؾ تعالى الكتاب بالعزة، ألنه بصحة معانٌه ممتنع الطعن فٌه واإلزراء 
علٌه وهو محفوظ من هللا تعالى

ٗ
، وجماع أقوال المفسرٌن فً وصؾ القرآن 

 :ما ٌلً" عزٌز"بؤنه 
ـ منٌع من الشٌطان ال ٌجد إلٌه سبٌبل، وال ٌستطٌع أن ٌؽٌره أو ٌزٌد فٌه أو 

 .ٌنقص منه
 .ـ كرٌم على هللا، وعزٌز على هللا، وعزٌز من عند هللا
 .بتحرٌؾ أو سوءـ عدٌم النظٌر منٌع من الباطل، ومن كل من أراده 

ـ ٌمتنع على الناس أن ٌقولوا مثله فهو ؼالب وقاهر والمتؤمل فً هذه األقوال 
تنوع ال وصفاً للقرآن وهً من اختبلؾ ال" العزٌز"ٌجدها جمٌعاً تنطبق على 

 .التضاد، تدل على عظمة القرآن وعزته وعلو شؤنه ورفعته
: فصلت، آٌة " )َعِزٌز   لَِكَتاب   َوإِنَّهُ " :فنحمد هللا العزٌز الذي أنزل كتاباً عزٌزاً 

نْ  َرُسول   َجاءُكمْ  لََقدْ  "على نبً عزٌز ( ٔٗ : التوبة، آٌة " )َعِزٌز   أَنفُِسُكمْ  مِّ
ٕٔ8.) 

ةُ  َوهلِلَِّ  "ألمة عزٌزة  (8: المنافقون، آٌة " )َولِْلُمْإِمِنٌنَ  َولَِرُسولِهِ  اْلِعزَّ
٘
. 

 :ـ الكرٌمٖ
  

                                                           
ٔ
 (.0ٕٕ/ ٗ)تفسٌر السعدي  
ٕ
 .ٖٖٙـ  ٖٖ٘المفردات فً ترؼٌب القرآن صـ  
ٖ
 عظمة القرآن الكرٌم 
ٗ
 (.0ٔ/ ٕ٘)التحرٌر والتنوٌر  
٘
 (.1ٔ/ ٘)تفسٌر ابن عطٌة  
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 لَقُْرآن   إِنَّهُ * َعِظٌم   َتْعلَُمونَ  لَّوْ  لََقَسم   َوإِنَّهُ  *النُُّجوِم  ِبَمَواِقعِ  أُْقِسمُ  َفبَل  :"قال تعالى

 (.00ـ  0٘: الواقعة، آٌة " )َكِرٌم  
لما ٌحمد وذلك أن فٌه ـ البٌان والهدى والحكمة وهو ُمعّظم اسم جامع : والكرٌم

عند هللا عز وجل
ٔ
. 

 :ـ المجٌد4
ِجٌد   قُْرآن   ُهوَ  َبلْ  :"قال تعالى ْحفُوظ   لَْوح   ِفً *مَّ  (.ٕٕـ  ٕٔ: البروج، آٌة " )مَّ
 (.ٔ: ق، آٌة " )اْلَمِجٌدِ  َواْلقُْرآنِ  ق :"وقال تعالى
هذا القرآن الذي كّذبوا به شرٌؾ الّرتبة فً نظمه وأسلوبه حتى  إن: والمعنى

إنه : والبركة، ولٌس هو كما ٌقولون بلػ حّد اإلعجاز، منتاه فً الشرؾ والكرم
شعر وكهانة وسحر، وإنما هو كبلم هللا المصون عن التؽٌٌر والتحرٌؾ، 

المكتوب فً اللوح المحفوظ
ٕ
. 

 :ـ العظٌم5
َناكَ  َولََقدْ  :"وتعالى بعظمة القرآن، فقال تعالىلقد نّوه هللا تبارك  ٌْ نَ  َسْبًعا آَت  مِّ

نَّ  الَ  *اْلَعِظٌَم  َواْلُقْرآنَ  اْلَمَثاِنً كَ  َتُمدَّ ٌْ َن ٌْ ْعَنا َما إِلَى َع ْنُهمْ  أَْزَواًجا ِبهِ  َمتَّ الحجر، " )مِّ
 (.88ـ  80: آٌة 

آن العظٌم فبل تنظرن إلى كما آتٌناك القر: ٌقول تعالى لنبٌه صلى هللا علٌه وسلم
الدنٌا وزٌنتها وما متعنا به أهلها، استؽن بما آتاك هللا من القرآن العظٌم، عّما 

الفانٌة فٌه من المتاع والزهرة
ٖ. 

فالقرآن هو النعمة الُعظمى التً كل نعمة وإن عظمت فهً إلٌها حقٌرة ضبٌلة 
فعلٌك أن تستؽنً به

ٗ
. 

 :ـ البشٌر والنذٌر6
لَتْ  ِكَتاب   :"تعالى فً وصؾ القرآن العظٌمقال هللا  اُتهُ  فُصِّ ٌَ ًٌّا قُْرآًنا آ َقْوم   َعَرِب

 لِّ
ْعلَُموَن   (.ٗـ  ٖ: فصلت، آٌة " )َوَنِذًٌرا َبِشًٌرا *ٌَ

ٌبشر من آمن بالجنة، وٌنذر من كفر بالنار: فهذا وصؾ للقرآن العظٌم أنه
٘
. 

 :ـ ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه7
ؤِْتٌهِ  اَل  :"قال تعالى نِ  ِمن اْلَباِطلُ  ٌَ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  (.ٕٗ: فصلت، آٌة " )َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  ٌَ

فاهلل عز وجل لم ٌجعل للباطل مدخبلً على هذا الكتاب العزٌز وأّنى له أن ٌدخل 
 .علٌه وهو صادر من هللا الحق العظٌم

رِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  :"قال تعالى ٌْ : النساء، آٌة " )َكِثًٌرا اْخِتبلًَفا ِفٌهِ  لََوَجُدواْ  هللّاِ  َؼ
8ٕ.) 

                                                           
ٔ
 (.ٔ٘ٔ/ 8)زاد المسٌر  
ٕ
 (.٘ٗ٘/ ٘ٔ)التفسٌر المنٌر  
ٖ
 .1ٙٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٗ
 (.1ٗ٘/ ٕ)الكشاؾ للزمخشري  
٘
 (.ٗ/ ٘)تفسٌر ابن عطٌة  
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نَ  الَِّذي َتْصِدٌقَ  َولَـِكن هللّاِ  ُدونِ  ِمن ٌُْفَتَرى أَن اْلقُْرآنُ  َهـَذا َكانَ  َوَما :"وقال تعالى ٌْ  َب
هِ  ٌْ َد بَ  الَ  اْلِكَتابِ  َوَتْفِصٌلَ  ٌَ ٌْ بِّ  ِمن ِفٌهِ  َر (0ٖ: ٌونس، آٌة " )اْلَعالَِمٌنَ  رَّ

ٔ
. 

  

                                                           
ٔ
 .11ٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
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 :خصائص القرآن الكرٌم: المبحث الثالث
 :خصائص القرآن الكرٌم كثٌرة منها

 
 :كتاب إلهً: أوال  

أولى خصابص القرآن، أنه كتاب هللا تعالى، الذي ٌتضمن كلماته إلى خاتم 
%(( ٓٓٔ: ))رسله وأنبٌابه محمد صلى هللا علٌه وسلم، فهو إلهً المصدر

نبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم عن طرٌق وسوله لفظاً ومعنى، أوحاه هللا إلى ر
الرسول "جبرٌل علٌه السبلم على " الرسول الملكً"الوحً الجلً، وهو نزول 

محمد ولٌس عن طرق الوحً األخرى من اإللهام أو النفس فً " البشري
 .الّروع، ومن الرإٌا الصادقة أو ؼٌرها

اُتهُ  أُْحِكَمتْ  ِكَتاب   : "قال تعالى ٌَ لَتْ  ُثمَّ  آ : هود ، آٌة " )َخِبٌر   َحِكٌم   لَُّدنْ  ِمن فُصِّ
ٔ.) 

النمل " )َعلٌِم   َحِكٌم   لَُّدنْ  ِمن اْلقُْرآنَ  لَُتلَقَّى َوإِنَّكَ  : "ــ قال سبحانه ٌخاطب رسوله
 (.ٙ: ، آٌة 

" َوَنِذًٌرا َبشًِّرامُ  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما َنَزلَ  َوِباْلَحقِّ  أَنَزْلَناهُ  َوِباْلَحقِّ  : "ــ وقال تعالى
 (.٘ٓٔ: اإلسراء ، آٌة )

دث لٌكون أرسخ فً حواوقد اقتضت حكمت هللا تعالى أن ٌنزله منجماً وفقاً لل
 الَِّذٌنَ  َوَقالَ  : "مواجهة المحن والشدابد التً تنزل به وبؤصحابه، كما قال تعالى

لَ  لَْواَل  َكَفُروا هِ  ُنزِّ ٌْ ْلَناهُ فَُإاَدكَ  ِبهِ  لُِنَثبِّتَ  َكَذلِكَ  ةً َواِحدَ  ُجْملَةً  اْلقُْرآنُ  َعلَ * َتْرِتٌبًل  َوَرتَّ
ؤُْتوَنكَ  َواَل   (.ٖٖـ  ٕٖ: الفرقان، آٌة " )َتْفِسًٌرا َوأَْحَسنَ  ِباْلَحقِّ  ِجْبَناكَ  إاِلَّ  ِبَمَثل   ٌَ

وحكمة أخرى، وهً أن ٌقرأه الرسول الكرٌم على المإمنٌن به على مهل، 
 َفَرْقَناهُ  َوُقْرآناً  : "وفهماً وعمبلً، كما قال هللا عز وجل وحٌث  ٌستوعبونه حفظاً 

ْلَناهُ  ُمْكث   َعلَى النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ   (.ٙٓٔ: اإلسراء، آٌة " )َتنِزٌبلً  َوَنزَّ
ولكن القرآن عند هللا تعالى كتاب معلوم أوله وآخره، مسجل فً أم الكتاب أو 

*  حم "ما صرح بذلك القر آن نفسه اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون، ك
ا قُْرآًنا َجَعْلَناهُ  إِنَّا* اْلُمِبٌِن  َواْلِكَتابِ  ًٌّ َنا اْلِكَتابِ  أُمِّ  ِفً َوإِنَّهُ * َتْعِقلُوَن  لََّعلَُّكمْ  َعَرِب ٌْ  لََد

  ً  (.ٗـ  ٔ: الزخرؾ ، آٌة " )َحِكٌم   لََعلِ
ِجٌد   قُْرآن   ُهوَ  َبلْ  : "وقال تعالى ْحفُوظ   لَْوح   ِفً* مَّ ـ  ٕٔ: البروج ، آٌة " )مَّ

ٕٕ.) 
ْكُنون   ِكَتاب   ِفً* َكِرٌم   لَقُْرآن   إِنَّهُ  : "وقال تعالى هُ  الَّ * مَّ َمسُّ * اْلُمَطهَُّروَن  إاِلَّ  ٌَ

بِّ  مِّن َتنِزٌل    (.8ٓـ  00: الواقعة ، آٌة " )اْلَعالَِمٌنَ  رَّ
لٌس كبلم بشر، وأنه متمٌز عن  وأي قارئ للقرآن ـ له عقل وحس ـ ٌستٌقن أنه

كبلم الرسول علٌه الصبلة والسبلم، الذي ٌتمثل فً الحدٌث النبوي، وإن كان 
فً ذروة الببلؼة البشرٌة، وإن وجود آٌة قرآنٌة ضمن حدٌث نبوي، ٌجعل لها 
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ٌحس به من ٌقرأها أو ٌسمعها، وٌشعر أنها لٌست من جنس ما  نوراً خاصاً 
 .ٔقبلها وما بعدها

قوله فً كتابه " الخطاب القرآنً"روابع ما قال اإلمام ابن القٌم عن ومن 
تؤمل فً خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله، وله ": التبٌان فً أقسام القرآن"

مستوٌاً على  الحمد كله، أزمة األمور كلها بٌده، ومصدرها منه، وموردها إلٌه،
الماً بما فً نفوس عبٌده، العرش، ال تخفى علٌه خافٌة من أقطار مملكته، ع

منفرداً بتدبٌر المملكة، ٌسمع وٌرى، ٌعطً  نٌتهممطلعاً على أسرارهم وعبل
وٌمنع، ٌثٌب وٌعاقب، وٌكرم وٌهٌن، وٌخلق وٌرزق، وٌمٌت وٌحً، وٌقدر 
وٌقضً، وٌدبر األمور، نازلة من عنده، دقٌقها وجلٌها، وصاعدة إلٌه ال 

قة إال بعلمه، فتؤمل كٌؾ تجده ٌثنً على تتحرك ذرة إال بإذنه، وال تسقط ور
نفسه وٌمجد نفسه وٌحمد نفسه، وٌنصح عباده، وٌدلهم على ما فٌه سعادتهم 
وفبلحهم، وٌرؼبهم فٌه، وٌحذرهم مما فٌه هبلكهم وٌتعرؾ إلٌهم بؤسمابه 
وصفاته، وٌتحبب إلٌهم بنعمه وآالبه، ٌذكرهم بنعمهم علٌهم، وٌؤمرهم بما 

ا، وٌحذرهم من نقمه، وٌذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن ٌستوجبون به تمامه
أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، وٌخبرهم بصنعه فً أولٌابه 

 إالء، وٌثنً على أولٌابه لصالح أعمالهمعدابه، وكٌؾ كانت عاقبة هإالء وهوأ
ل وأحسن أوصافهم، وٌذم أعداءه بسًء أعمالهم وقبٌح صفاتهم، وٌضرب األمثا

وٌنوع األدلة والبراهٌن، وٌجٌب على شبه أعدابه أحسن األجوبة، وٌصدق 
الصادق، وٌكذب الكاذب، وٌقول الحق وٌهدي السبٌل، وٌدعو إلى دار السبلم، 
وٌذكر أوصافهم وحسنها ونعٌمها وٌحذر من دار البوار، وٌذكر عذابها وقبحها 

من كل وجه، وأنهم ال م إلٌه وآالمها، وٌذكر عباده فقرهم إلٌه، وشدة حاجته
ؼنى لهم عنه طرفة عٌن، وٌذكرهم ؼناه عنهم وعن جمٌع الموجودات، وأنه 

 .ٕالؽنً بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقٌر إلٌه
 

 :كتاب محفوظ: ثانٌا  
أنه كتاب محفوظ، تولى هللا تعالى حفظه بنفسه، ولم : ومن خصابص القرآن

 .ٖالمقدسة األخرى ٌكل حفظه إلى أحد كما فعل مع الكتب
 :وقد نوه هللا سبحانه بعظمة القرآن بذكر حفظه قبل نزوله فً آٌات منها

َها َكبلَّ  "ــ  َمة ُصُحؾ   ِفً* َذَكَرهُ  َشاء َفَمن* َتْذِكَرة   إِنَّ َكرَّ ْرفُوَعة  *  مُّ َطهََّرة   مَّ * مُّ
ِدي ٌْ  (.ٙٔـ  ٔٔ: عبس ، آٌة " )َبَرَرة   ِكَرام  * َسَفَرة   ِبؤَ

 َوِباْلَحقِّ  : "ــ وأما حفظ هللا تعالى للقرآن أثناء نزوله فٌدل علٌه قوله تعالى
 (.٘ٓٔ: اإلسراء ، آٌة " )َنَزلَ  َوِباْلَحقِّ  أَنَزْلَناهُ

                                                           
ٔ
 .ٌٕٔوسؾ القرضاوي صـ. كٌؾ نتعامل مع القرآن الكرٌم د 
ٕ
 .، نقبلً عن التبٌان فً أقسام القرآنٌٕٔوسؾ القرضاوي صـ. نتعامل مع القرآن الكرٌم د كٌؾ 
ٖ
 .ٕٕالمصدر نفسه صـ 
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ا : "للقرآن بعد نزوله فٌدل علٌه قوله تعالى ــ وأما حفظ هللا تعالى ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  َنزَّ
ْكرَ   (.1: الحجر ، آٌة " )لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ

أسمٌة : والصٌؽة تدل على التؤكٌد من عدة أوجه ٌعرفها دارسو العربٌة، منها
، ٔ((حافظونل)) إن ودخول البلم المإكدة عن الخبر ؾالجملة وتؤكٌدها بحر

ٌُقتحم ِحماه، وكل محاولة : ولحفظ هللا إٌاه فقد بقً كما هو طوداً أشّم، عزٌزاً ال 
ْكرِ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  إِنَّ  :"حرؾ منه مقضً علٌها بالفشل، قال تعالىلتؽٌٌر  ا ِبالذِّ  لَمَّ
ؤْتٌِهِ  اَل  *َعِزٌز   لَِكَتاب   َوإِنَّهُ  َجاءُهمْ  نِ  ِمن اْلَباِطلُ  ٌَ ٌْ هِ  َب ٌْ َد نْ  َتنِزٌل   َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  ٌَ  مِّ
 (.ٕٗـ  ٔٗ: فصلت، آٌة " )َحِمٌد   َحِكٌم  

تبارك وتعالى للقرآن العظٌم ظروفاً تختلؾ عن الكتب السابقة وقد هٌؤ هللا 
 :فحفظه دونها ومن ذلك

ٌّؤ أمة قوٌة فً ذاكرتها وحافظتها، ذلك أن العرب األوابل فً جاهلٌتهمـ 1  ه
كانوا متمكنٌن من ذلك حٌث ٌروون ألوفاً من أبٌات الشعر بؽٌر تدوٌن، إنما 

 .ٌعتمدون فً ذلك على الحفظ
ٌّؤ للقـ 2 ْرَنا َولََقدْ  :"رآن العظٌم سهولة الحفظ قال تعالىه ْكرِ  اْلقُْرآنَ  ٌَسَّ  َفَهلْ  لِلذِّ
ِكر   ِمن دَّ  (.0ٔ: القمر، آٌة " )مُّ
ٌّؤ له أمة مستقرة ممكنة فً الحفظ والفهم، واألمانة، فكان الحفاظ ٌحفظونه ـ 3 ه

ٌُتِقُنوا الحفظ، ثم ٌُ  دّونونه بعد على ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى 
 .ذلك، وٌقؾ علٌهم بنفسه فً مراجعة ذلك

ٌّؤ له مراجعة النبً صلى هللا علٌه وسلم له فً المؤل األعلى، حٌث كان ـ 4 ه
ٌُراجعه على جبرٌل علٌه السبلم مرة كل سنة، وفً  ٌحفظ ما ٌوحً إلٌه ثم 
السنة األخٌرة من حٌاته المباركة راجع جبرٌل القرآن كله على رسول هللا 

 .صلى هللا علٌه وسلم مرتٌن
ُعد هناك مجال لعبث عابث، وظل الحفاظ المتقنون ـ 5 ٌَ بعد الفراغ من تدوٌنه لم 

ٌُراجعون كل نسخة تكتب من المصحؾ مراجعة فاحصة ولّما أصبح للمصحؾ 
من كبار ُحفاظ العالم اإلسبلمً  مطابع خاصة، ُكونت لجان متخصصة ومتؤهلة

 .قبل أن تؤذن بطبعه ُتراجع وُتدقق كّل حرؾ منه
وبهذه الوسابل تحّقق للقرآن العظٌم ذلك الحفظ الذي قّدره هللا له منذ األزل وهو 

ْلَنا َنْحنُ  إِنَّا :"اللوح المحفوظ، وأنجز وعده الصادق ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ " لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ
(1: الحجر، آٌة )

ٕ
. 

ٌاء والجبللة وعلى فخامة شؤن وفً سبك الجملتٌن من الداللة على كمال الكبر
التنزٌل ما ال ٌخفى

ٖ
 

 
 :معجز: ثالثا  

                                                           
ٔ
 .ٕٗالمصدر نفسه صـ 
ٕ
 .1ٓٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٖ
 .0ٓٔالمصدر نفسه صـ  
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اإلعجاز، فهو المعجزة الكبرى لمحمد صلى هللا علٌه : ومن خصابص القرآن
وسلم التً لم ٌتحّد العرب بؽٌرها، برؼم ما ظهر على ٌدٌه من معجزات ال 

تحصى
ٔ
. 

 :ـ تعرٌف المعجزة1
من المعارضة ٌظهره هللا على ٌد  أمر خارق للعادة مقرون بالتحّدي سالم

رسله
ٕ
. 

 :ـ شروط المعجزة2
 :ومن خبلل التعرٌؾ السابق للمعجزة نستطٌع أن نتلمس شروطها

مثل عدم إحراق النار لسٌدنا إبراهٌم : أن تكون من األمور الخارقة للعادةأ ـ 
علٌه الصبلة والسبلم، وعدم إؼراق الماء لموسى علٌه السبلم وقومه وعدم 

 .ه علٌهم، ومثل القرآن الكرٌمسٌبلن
 مِّن ُرُسبًل  أَْرَسْلَنا َولََقدْ  :"أن ٌكون الخارق من صنع هللا وانجازه، قال تعالىب ـ 
كَ  َقَصْصَنا مَّن ِمْنُهم َقْبلِكَ  ٌْ كَ  َنْقُصصْ  لَّمْ  مَّن َوِمْنُهم َعلَ ٌْ  أَنْ  لَِرُسول   َكانَ  َوَما َعلَ
 ًَ ؤْتِ ة   ٌَ ٌَ ِ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  بِآ ِ  أَْمرُ  َجاء َفإَِذا هللاَّ ًَ  هللاَّ " اْلُمْبِطلُونَ  ُهَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِباْلَحقِّ  قُِض

 (.08: ؼافر، آٌة )
 .سبلمتها من المعارضةج ـ 
 .أن تقع على مقتضى قول من ٌّدعٌهاس ـ 
 .التحدي بهاش ـ 
 .أن ٌستشهد بها مّدعً الرسالة على هللا عز وجلك ـ 
عن دعوى الرسالةتؤخر األمر المعجز ل ـ 

ٖ
. 

 .فً إعجاز القرآنوقد توافرت هذه الشروط 
 :ـ القرآن هو المعجزة العظمى3

لما زعم المشركون أن محمداً صلى هللا علٌه وسلم هو الذي ألؾ القرآن، قال 
قُولُونَ  أَمْ  :"هللا تعالى لَهُ  ٌَ ؤُْتوا *ٌُْإِمُنوَن  الَّ  َبل َتَقوَّ ٌَ ْثلِهِ  ِبَحِدٌث   َفْل  َصاِدقٌِنَ  َكاُنوا إِن مِّ

رِ  ِمنْ  ُخلِقُوا أَمْ  * ٌْ ء   َؼ ًْ  (.ٖ٘ـ  ٖٖ: الطور، آٌة " )اْلَخالِقُونَ  ُهمُ  أَمْ  َش
قُولُونَ  أَمْ  "ثم تحداهم بعشر سور  ْثلِهِ  ُسَور   ِبَعْشرِ  َفؤُْتواْ  قُلْ  اْفَتَراهُ  ٌَ ات   مِّ ٌَ  ُمْفَتَر

ْسَتِجٌُبواْ  لَّمْ  َفإِن* َصاِدِقٌَن  ُكنُتمْ  إِن هللاِّ  ُدونِ  مِّن اْسَتَطْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ   َفاْعلَُمواْ  لَُكمْ  ٌَ
َما ْسلُِمونَ  أَنُتم َفَهلْ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَـهَ  الَّ  َوأَن هللّاِ  ِبِعْلمِ  أُنِزلِ  أَنَّ  (.ٗٔـ  ٖٔ: هود، آٌة " )مُّ

ب   ِفً ُكنُتمْ  َوإِن"ثم تحداهم بسورة واحدة  ٌْ ا َر مَّ ْلَنا مِّ  ِبُسوَرة   َفؤُْتواْ  َعْبِدَنا َعلَى َنزَّ

ْثلِهِ  مِّن  َتْفَعلُواْ  َولَن َتْفَعلُواْ  لَّمْ  َفإِن *َصاِدِقٌَن  ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاِّ  ُدونِ  مِّن ُشَهَداءُكم َواْدُعواْ  مِّ

تْ  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها الَِّتً النَّارَ  َفاتَّقُواْ  ـ  ٖٕ: رة، آٌة البق" )لِْلَكاِفِرٌنَ  أُِعدَّ

ٕٗ.) 

                                                           
ٔ
 .ٕٖكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
ٕ
 .ٗٔفً إعجاز القرآن، مصطفى مسلم صـ  ، مباحث(ٖ/ ٗ)اإلتقان فً علوم القرآن للسٌوطً  
ٖ
 .8ٔمباحث فً إعجاز القرآن صـ  
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قُولُونَ  أَمْ  :"وقال تعالى أٌضاً  ْثلِهِ  ِبُسوَرة   َفؤُْتواْ  قُلْ  اْفَتَراهُ ٌَ  اْسَتَطْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ  مِّ
 (.8ٖ: ٌونس، آٌة " )َصاِدِقٌنَ  ُكنُتمْ  إِن هللّاِ  ُدونِ  مِّن

فعجز جمٌع الخلق أن ٌعارضوا ما جاء به ثم سجل على جمٌع الخلق العجز 
ؤُْتواْ  أَن َعلَى َواْلِجنُّ  اإلِنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِّبنِ  قُل :"إلى ٌوم القٌامة بقوله   َهـَذا ِبِمْثلِ  ٌَ

ؤُْتونَ  الَ  اْلقُْرآنِ   (.88: اإلسراء، آٌة " )َظِهًٌرا لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثلِهِ  ٌَ
ما من : هللا علٌه وسلمقال النبً صلى : وعن أبً هرٌرة ـ رضً هللا عنه ـ قال

األنبٌاء نبً إال أعطى من اآلٌات ما مثله آمن علٌه البشر، وإنما كان الذي 
أوتٌته وحٌاً أوحاه هللا إلً، فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ٌوم القٌامة

ٔ
. 

إن معجزات األنبٌاء تتماثل من حٌث إنها حسٌة ومخصوصة بزمنها، أو بمن 
 .ن شاهدهاحضرها، أو منقرضة بانقراض م

أما معجزة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فهً القرآن الكرٌم، الذي لم ٌعط 
أحد مثله، وهو أفٌدها وأدومها إلشتماله على الدعوة والحجة واستمرار تحدٌه 
فً أسلوبه وببلؼته ومعانٌه وأخباره، وعجز الجن واإلنس عن أن ٌؤتوا بسورة 

عصار مع اعتناء معارضٌه بمعارضته مثله مجتمعٌن أو متفرقٌن فً جمٌع األ
فلم ولن ٌقدروا، فعم نفعه من حضر ومن ؼاب، ومن وجد ومن سٌوجد إلى 

آخر الدهر، ولذلك فإن محمداً صلى هللا علٌه وسلم أكثر األنبٌاء اتباعاً 
ٕ
. 

هذا شرح للحدٌث على وجه االجمال، وأما أسباب اختصاص نبٌنا محمد صلى 
االنبٌاء بهذه المعجزة الظاهرة، ٌبٌنها محمود األلوسً هللا علٌه وسلم على سابر 

 :لثبلثة أسباب صار بها من أخص إعجازه وأظهر آٌاته :فٌقول
أن معجز كل رسول موافق لبلؼلب من أحوال عصره والشابع المنتشر من ـ 

فلما بعث نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فً عصر الفصاحة ..ناس دهره، 
فً إٌجازه وإعجازه، بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له  والببلؼة خص بالقرآن

البلؽاء وتبلد فٌه الشعراء لٌكون العجز عنه أقهر، والتقصٌر فٌه أظهر، 
 .متشاكلة المعانً مختلفة العلل فصارت معجزاته وإن اختلفت

والعرب .. إن المعجزة فً كل ٌوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهمـ 
اً وأحّدهم أذهاناً، فخّصوا من معجزات القرآن بما تجول فٌه أصح الناس أفهام

أفهامهم، وتصل إلٌه أذهانهم
ٖ
. 

وهذه المعجزة جمعت بٌن الدلٌل لما فٌه من اإلعجاز وؼٌره من وجوه الداللة 
وبٌن المدلول بما فٌه من بٌان اإلٌمان وأدلته وبٌان األحكام الشرعٌة والقصص 
واألمثال والوعد والوعٌد وؼٌر ذلك من علومه التً ال تنحصر، ثم جعل مع 

ولهذا .. ى هللا تعالى حفظه وتبلوته من أفضل االعمال التً ٌتقرب بها إل
توفرت الدواعً على حفظه على مر الدهور واألعصار، ففً كل قرن ترى 

                                                           
ٔ
 .1ٖرواه الشٌخان، اللإلإ والمرجان صـ  
ٕ
 .٘٘ٔثامر بن ناصر صـ . رسالة خاتم النبٌٌن محمد، د 
ٖ
 .٘٘ٔثامر بن ناصر صـ . رسالة خاتم النبٌٌن د 
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من حفظته ما ٌفوت العد واإلحصاء وٌستنفذ نجوم السماء، ومثل ذلك لم ٌتفق 
لؽٌره من الكتب اإللهٌة المقدسة

ٔ
. 
فؤرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً آٌة من آٌات : وفً قوله صلى هللا علٌه وسلم

 فإنه أخبر علٌه السبلم بهذا فً زمن قلة من المسلمٌن: نبوته، كما قال النووي
األمر انتهى ثم مّن هللا تعالى وفتح على المسلمٌن الببلد وبارك فٌهم حتى 

وأتسع اإلسبلم فً المسلمٌن إلى هذه الؽاٌة المعروفة وهلل الحمد على هذه النعمة 
وسابر نعمه التً ال تحصى

ٕ
. 

 :اإلعجاز ـ توضٌح هذا
 :ـ بٌان حال محمد صلى هللا علٌه وسلم

 :إن وضعه صلى هللا علٌه وسلم من الناحٌة العلمٌة معروؾ عند المشركٌن فهو
 .بشر مثلهم، ولٌس من جنس آخرـ 
 .أمً، ال ٌقرأ وال ٌكتبـ 
تجاوز األربعٌن ولم ٌكن معروفاً قبل ذلك بالخطابة وال بالشعر وال بالرٌاسة ـ 

ٌُحفظ فً مجال الك بلم، بل كان ٌعمل بمجال بعٌد عن الكلمة وهو التجارة، ولم 
 .عنه قبل البعثة أثر ٌدل على إنشابه لقصٌدة أو حتى خطبة نثرٌة

أنه صلى هللا علٌه وسلم أتى بكتاب نسبه إلى هللا، أجمع العرب على فصاحته ـ 
 .وببلؼته وحسن نظمه واشتماله على علوم شتى وآداب تترى

 :دي بهذا الكتابـ وقوع التح
 .أن هذا التحدي قابم فً وجه كل معارض للرسولـ 
 .التحدي بؤن ٌؤتوا سورة من مثلهـ 
وللمعارض أن ٌستعٌن بمن شاء من أعوان وشهداء سواء كانوا من الجن أو ـ 

 .من اإلنس أو من الجن واإلنس مجتمعٌن معاً 
 :ـ وجود دواعً التحدي

 .فصاحة وببلؼة وبٌان العرب أهل لؽة،ـ 
 .أن معارضً الرسول أهل عداوة عظٌمة لهـ 
 .وهم حرٌصون أشد الحرص على إبطال دعوته بؤي وسٌلة ومن أي طرٌقـ 

 :ـ نتٌجة التحدي صدق نبوة محمد صلى هللا علٌه وسلم ألنهم
عن اإلتٌان بسورة من مثله، ولو كان عندهم أدنى تؤهل  عجزوا ؼاٌة العجز

أبداً  ، ولكنهم لم ٌقدروا، إذ كبلم الفقٌر الناقص الجاهل ال ٌكونوتمكن لفعلوا
مثل كبلم الذي له الكمال المطلق، والؽنى المطلق، والقدرة المطلقة، والعلم 
المطلق، فكما أن هللا لٌس كمثله شًء فً ذاته وأسمابه وصفاته وأفعاله، 

م المخلوقٌن إال فبالضرورة لٌس لكبلمه مثٌل وال شبٌه، وال ٌشتبه كبلمه بكبل
على من اختل عقله، وؼاب فإاده، وهذا برهان ساطع ودلٌل قاطع على صحة 

                                                           
ٔ
 .٘٘ٔالمصدر نفسه صـ  
ٕ
 (.88ٔ/ ٕ)شرح مسلم للنووي  
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ما جاء به صلى هللا علٌه وسلم وٌبقى على من عجز عن هذا التحدي قراران ال 
 :مفر من اتخاذ احدهما

إما أن ٌإمن بان محمداً صلى هللا علٌه وسلم رسول من هللا، وأن القرآن حق ـ 
هذا هو مقتضى العقل وسبٌل الفطرة السلٌمة وطرٌق الناجٌن فً كبلم هللا و

 .الدنٌا واآلخرة
وإما أن ٌعاند وهو ٌعلم من نفسه أن القرآن حق وهذا سبٌل الجاحدٌن ـ 

ومقتضى الجهل والعناد وأصحاب النفوس المرٌضة والقلوب السقٌمة، وطرٌق 
 .الخاسرٌن فً الدنٌا واآلخرة
فً إسبلم الكثٌرٌن، ألن القرآن بهذه االستشارة  وقد كان هذا التحدي سبباً 

فً القرآن بشكل أكبر، وٌجعل اإلنسان  للعقول وااللباب والقلوب ٌدعو للتفكر
الشاك ٌتدبر أكثر وأكثر، حتى ٌصل إلى النهاٌة المحمودة إذا كان ممن ٌبحث 

الحق متجرداً من الهدى
ٔ
. 

 :ـ وجوه إعجاز القرآنٗ
ووجوه هذا " إعجاز القرآن"قدٌماً وحدٌثاً حول قد كتب العلماء البلؽاء 

اإلعجاز، والفتن فً ذلك كتب شتى، فمنهم من عنى بإخباره بالؽٌوب ومنهم 
وقد كتب " اإلعجاز البٌانً" من عنى بالنظم والعبارة واألسلوب أو ما ٌسمى

فٌه القدماء مثل الباقبلنً والرمانً والخطابً والجرجانً والرازي وؼٌرهم، 
مصطفى صادق الرافعً وسٌد قطب فً كتابه : ٌه المحدثون، مثلوكتب ف

وطبقه فً " مشاهد القٌامة فً القرآن"ومثله " التصوٌر الفنً فً القرآن"
" ببلؼة القرآن"وكتاب الدكتور بدوي طبانة " فً ظبلل القرآن"تفسٌره 

ومنهم من عنً باإلعجاز " النبؤ العظٌم"والدكتور محمد عبد هللا دراز 
التشرٌعً أو اإلصبلحً الذي جاء به القرآن كما فعل الشٌخ رشٌد رضا فً 

ٌّن المقاصد التً جاء " الوحً المحمدي"كتابه  حٌث جدد التحدي بالقرآن، وب
القرآن لٌحققها فً الحٌاة، وأنه ٌستحٌل أن ٌؤتً بها رجل أمً فً أمة أمٌة، وقد 

المقاالت التً كتبها : فاقت كل ما جاء به الفبلسفة والمصلحون، ومثل ذلك
الشهرٌة المصرٌة، تحت عنوان " المسلمون"العبلمة محمد أبو زهرة فً مجلة 

 ."شرٌعة القرآن دلٌل على أنه من هللا"
ما : وٌقصد به" اإلعجاز العلمً"وفً عصرنا ظهر نوع جدٌد أطلق علٌه 
 كانت مجهولة للناس" حقابق علمٌة"تضمنه القرآن من إشارات ودالالت على 

فً وقت نزول القرآن، وتعتبر سابقة لعصرها وال تتصور أن تصدر من 
رسول أمً فً بٌبة أمٌة، وفً عالم ال ٌعرؾ عن هذه الحقابق شٌباً 

ٕ
، وأشتهر 

عبد المجٌد الزندانً والدكتور زؼلول راؼب  فً هذا المٌدان كل من الشٌخ
 .محمد النجار

                                                           
ٔ
 .0٘ٔرسالة خاتم النبٌٌن محمد صـ  
ٕ
 .ٖٗكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
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وتتعدد : لقرآنً فقالوقد لخص الدكتور زؼلول النجار جوانب اإلعجاز ا
بمعنى عجز البشر عن اإلتٌان بشًء مثله بتعدد : جوانب اإلعجاز القرآنً

 :الزواٌا التً ٌنظر منها إنسان محاٌد إلى كتاب هللا ومن هذه الجوانب
 .عجاز اللؽوي، األدبً، البٌانً، الببلؼً، النظمً، اللفظً، والداللًاإلـ 
 ".اإلعتقادي"اإلعجاز العقدي ـ 
 ".العبادي"عجاز التعبدي اإلـ 
 .اإلعجاز األخبلقًـ 
 .اإلعجاز التشرٌعًـ 
 .اإلعجاز التارٌخًـ 
 .اإلعجاز التربويـ 
 .اإلعجاز النفسًـ 
 .اإلعجاز اإلقتصاديـ 
 .اإلعجاز اإلداريـ 
 .اإلعجاز التنبإيـ 
 .اإلعجاز العلمًـ 
من مثله فً اسلوبه، أو  إعجاز التحدي لئلنس والجن مجتمعٌن أن ٌؤتوا بشًءـ 

مضمونه أو محتواه، دون أن ٌتمكن أحد من ذلك
ٔ
. 

 
 :كتاب مبٌن ومٌسر: رابعا  

مٌسر الفهم والذكر ومع السمو " كتاب مبٌن"أنه  :ومن خصابص القرآن
الببلؼً والبٌانً للقرآن الكرٌم، فإنه سلسل كالماء العذب الزالل، مٌسر لكل 

ْرَنا َوَلَقدْ  :"من ٌرٌد أن ٌعقل وٌذكر، قال تعالى ْكرِ  اْلقُْرآنَ  ٌَسَّ ِكر   ِمن َفَهلْ  لِلذِّ دَّ  "مُّ
 (.0ٔ: القمر، آٌة )

ْرَناهُ  َفإِنََّما :"وقال تعالى ِقٌنَ  ِبهِ  لُِتَبشِّرَ  ِبلَِساِنكَ  ٌَسَّ ا َقْوًما ِبهِ  َوُتنِذرَ  اْلُمتَّ مرٌم، " )لُّّدً
 (.10: آٌة 

لقد نوه هللا تعالى بشؤن القرآن العظٌم وأخبر أنه ٌّسره وسهله لٌتذكر الخلق ما 
 .ٌحتاجونه من التذكٌر، ممن هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعٌة

أنه نزل بؤفصح اللؽات وأبٌنها، وجاء على لسان أفضل الرسل : سبب تٌسٌرهو
 .صلى هللا علٌه وسلم

ٌرجع إلى تٌسٌر ما ٌراد منه، وهو فهم السامع المعانً التً : ومعنى تٌسٌره
عناها المتكلم به بدون كلفة على هذا السامع وال إؼبلق

ٕ
. 

أحكامه، وتدرك أسراره  وتفقه ن هللا أنزله لتعقل معانٌه،وهذا الكتاب مبٌن أل
 .وتتدبر آٌاته فهو مبٌناً ال ؼامضاً وال مؽلقاً وال ملؽزاً وال معقداً 

                                                           
ٔ
 .ٖٔ، ٕٔمن آٌات اإلعجاز العلمً السماء فً القرآن صـ  
ٕ
 .ٖٓٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
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ًٌّا قُْرآًنا أَنَزْلَناهُ  إِنَّا :"قال تعالى  (.ٕ: ٌوسؾ، آٌة " )َتْعِقلُونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَرِب
لَتْ  ِكَتاب   :"وقال تعالى اُتهُ  فُصِّ ٌَ ًٌّا قُْرآًنا آ َقْوم   َعَرِب

ْعلَُمونَ  لِّ  (.ٖ: فصلت، آٌة " )ٌَ
ِبٌن   َوِكَتاب   ُنور   "وقد وصؾ هللا هذا القرآن بؤنه   (.٘ٔ: المابدة، آٌة " )مُّ

ٌَِّنات   لِّلنَّاسِ  ُهًدى :"وقال تعالى نَ  َوَب  (.8٘ٔ: البقرة، آٌة " )َواْلفُْرَقانِ  اْلُهَدى مِّ

كَ  أَنَزْلَنا َوَما :"وقال تعالى ٌْ ٌِّنَ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َعلَ النحل، آٌة " )ِفٌهِ  اْخَتلَفُواْ  الَِّذي لَُهمُ  لُِتَب
 :ٙٗ.) 

وإلى ؼٌر ذلك من اآلٌات التً استفاضت فً هذا المعنى
ٔ
 

 
 :القرآن كتاب هداٌة: خامسا  

ومن خصابص القرآن الكرٌم أنه كتاب هداٌة للعالمٌن أنزله هللا لٌخرج الناس 
 .من الظلمات إلى النور

ًُّ  هللّاُ  :"قال تعالى ـ1 نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظُّ  َوالَِّذٌنَ  النُّ

آُإُهمُ  َكَفُرواْ  ٌَ اُؼوتُ  أَْولِ نَ  ٌُْخِرُجوَنُهم الطَّ لَُماتِ  إِلَى النُّورِ  مِّ  أَْصَحابُ  أُْوَلـِبكَ  الظُّ

 (.0ٕ٘: البقرة، آٌة )" َخالُِدونَ  ِفٌَها ُهمْ  النَّارِ 

كَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتاب   الَر :"ـ وقال تعالىٕ ٌْ لَُماتِ  ِمنَ  النَّاسَ  لُِتْخِرجَ  إِلَ  ِبإِْذنِ  النُّورِ  إِلَى الظُّ
ِهمْ   (.ٔ: إبراهٌم، آٌة " )اْلَحِمٌدِ  اْلَعِزٌزِ  ِصَراطِ  إِلَى َربِّ

إلى النور، ومن وقد تحقق هذا حٌنما اهتدى العرب بهداه فخرجوا من الظلمات 
ثم  إلى قمة الحضارة والمدنٌة، ومن الذل والتبعٌة إلى السٌادة والعالمٌة، التخلؾ

أوصلوا هداٌته إلى العالم من حولهم بؤمانة وتضحٌة وإخبلص، فإذا بالعالم 
ٌكسى بحلة العزة والرفعة والبهاء والجمال وأثبت واقع المسلمٌن عبر الزمن 

آن أرقى االمم، وبتخلفهم عنه وأخذهم بما عند األمم أنهم أصبحوا بتمسكهم بالقر
 .ٕمن ضبلل أخس األمم

ًَ  لِلَِّتً ٌِْهِدي اْلقُْرآنَ  َهـَذا إِنَّ  :"ـ وقال تعالىٖ ٌَُبشِّرُ  أَْقَومُ  ِه  الَِّذٌنَ  اْلُمْإِمِنٌنَ  َو
ْعَملُونَ  الَِحاتِ  ٌَ  (.1: اإلسراء، آٌة " )َكِبًٌرا أَْجًرا َلُهمْ  أَنَّ  الصَّ

ٌإكد هللا أن هذا القرآن أقوم من أي هداٌة ٌراها البشر، ولم ٌستطع أيُّ باحث 
فً تشرٌع القرآن، أو أن ٌجد فً التشرٌع الوضعً ما  موضوعً أن ٌجد خلبلً 

ٌصل إلى تشرٌع القرآن فضبلً عن أن ٌتفوق علٌه، وهذا ٌوجب على العاقل 
 .استدامة القرآن ومبلزمة العمل به

من هداٌة وتشرٌع صالح لكل زمان ومكان ال تبطل قٌمته، بل  إن ما فً القرآن
العصور وتنوعت الحضارات إنه تسامى على  ال ٌصلح إال هو، مهما اختلفت

كل قانون عرفته األمم قدٌماً وحدٌثاً، حتى أقرت المجامع القانونٌة الدولٌة الفقه 

                                                           
ٔ
 .ٓٗكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
ٕ
 (.ٙٗمحمد صادق دروٌش صـ . إعجاز القرآن الكرٌم د 
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لحدٌثة فً تطورها اإلسبلمً مصدراً أساسٌاً نقتبس منه القوانٌن، وإن القوانٌن ا
تتسامى لتقترب من تشرٌع القرآن

ٔ
. 
إلحقاق بانً شامل لجمٌع النواحً، وكافل وكٌؾ ال ٌكون كذلك وهو تشرٌع ر

سرٌة المالٌة واالجتماعٌة واأل: الحق وصٌانة مصالح الناس فً جمٌع شإونهم
والدولٌة فً حٌن أنه لم ٌوجد إلى اآلن تشرٌع شامل أو عادل مع ما مّر على 

إلنسانٌة من تجارب وخبرات حتى إن هللا تحّدى العالم أن ٌؤتوا بمثل القرآن، ا
عما  وإذا عجزوا لفاظ والمعانً،تشمل جمٌع جوانب القرآن سواء األ والمثلٌة

هو من جنس ما ٌستطٌعونه وٌتفوقون فٌه وهو نظم القرآن، فهم أشّد عجزاً عن 
ط بكل شًء ولٌس هذا إال هللا تشرٌع القرآن وهداٌته، لما ٌحتاجه إلى علم محٌ

عز وجل
ٕ
. 

ٌَّةِ  أََفُحْكمَ  :"وقال تعالىـ 4 ْبُؽونَ  اْلَجاِهلِ َقْوم   ُحْكًما هللاِّ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  ٌَ
" ٌُوِقُنونَ  لِّ

 (.ٓ٘: المابدة، آٌة )
استنكر هللا تعالى على من أعرض عن تشرٌعه ولجؤ إلى تشرٌع الناس وما هذا 

أحسن منه، وال هداٌة مثله، فكٌؾ ٌترك إلى ما دونهإال ألنه ال تشرٌع 
ٖ
 ؟

ٌَّةِ  أََفُحْكمَ  " ْبُؽونَ  اْلَجاِهلِ ٌنكر هللا تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم، " ٌَ
 المشتمل على كل خٌر، الناهً عن كل شّر، وعدل إلى ما سواه من اآلراء

ٌعة هللا كما واألهواء واإلصطبلحات التً وضعها الرجال ببل مستند من شر
كان أهل الجاهلٌة ٌحكمون به الضبلالت والجهاالت بما ٌضعونها بآرابهم 

 .وأهوابهم
َقْوم   ُحْكًما هللّاِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  "

فً حكمه، لمن  ومن أعدل من هللا: أي" ٌُوِقُنونَ  لِّ
عقل عن هللا شرعه، وآمن به وأٌقن، وعلم أن هللا أحكم الحاكمٌن وأرحم بخلقه 
من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شًء القادر على كل شًء العادل 

فً كل شًء
ٗ
. 

ْومَ  :"ـ قال هللا تعالى٘ ٌَ ُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْل ٌْ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  َمِتًِنعْ  َعلَ
 (.ٖ: المابدة، آٌة " )ِدًٌنا اإلِْسبلَمَ 

ٌحثنا هللا تعالى فً هذه اآلٌة على التمسك بهدٌه من خبلل مدحه دٌنه بالكمال 
والتمام، والنفوس تتطلع إلى ما كان كذلك

٘
. 

هذه أكبر نعم هللا تعالى عن هذه األمة حٌث أكمل تعالى لهم دٌنهم فبل ٌحتاجون 
ًّ ؼٌر نبٌهم صلوات هللا وسبلمهإلى  علٌه ولهذا جعله هللا  دٌن ؼٌره وال إلى نب

تعالى خاتم األنبٌاء وبعثه إلى اإلنس والجن، فبل حبلل إال ما أحله وال حرام إال 
ما حرمه، وال دٌن إال ما شرعه، وكل شًء أخبر به فهو حق وصدق ال كذب 

                                                           
ٔ
 .0ٗمحمد دروٌش صـ . ٌم دإعجاز القرآن الكر 
ٕ
 .8ٗالمصدر نفسه صـ  
ٖ
 .8ٗالمصدر نفسه صـ  
ٗ
 (.8ٙ/ ٕ)، تفسٌر ابن كثٌر 8ٗإعجاز القرآن الكرٌم صـ  
٘
 .1ٗمحمد دروٌش صـ . إعجاز القرآن الكرٌم د 
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ْومَ  :"م النعمة ولهذا قال تعالىفلما أكمل لهم الدٌن تمت علٌه... فٌه وال خلؾ ٌَ  اْل
ُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  ٌْ فؤرضوه : أي" ِدًٌنا اإلِْسبلَمَ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  ِنْعَمتًِ َعلَ

أنتم ألنفسكم، فإنه الدٌن الذي أحبه هللا ورضٌه وبعث به أفضل الرسل الكرام، 
وأنزل به أشرؾ كتبه

ٔ
. 

ولهذا ال ٌملك وكمال دٌنه سبحانه وتمامه بكمال مصدره األصل القرآن الكرٌم، 
 .من ٌتلو القرآن وٌتدبر معانٌه إال أن ٌخّر ساجداً لعظمة منزله

َتهُ  َجَبل   َعلَى اْلقُْرآنَ  َهَذا أَنَزْلَنا لَوْ  :"قال تعالى ٌْ ًعا َخاِشًعا لََّرأَ َتَصدِّ نْ  مُّ ةِ  مِّ ٌَ ِ  َخْش  هللاَّ
ُرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَها اأْلَْمَثالُ  كَ َوِتلْ  َتَفكَّ  (.ٕٔ: الحشر، آٌة " )ٌَ
 

 :كتاب اإلنسانٌة كلها: سادسا  
ومن خصابص القرآن الكرٌم أنه كتاب اإلنسانٌة كلها الذي خاطب هللا تعالى به 

ٌُقٌد بزمان، وال بمكان، وال جنس وال  طبقة، بل جمٌع البشر إلى ٌوم القٌامة فلم 
هو موجه إلى الثقلٌن، خاطبهم جمٌعاً بما ٌسعدهم فً الدنٌا واآلخرة من العقابد 

والعبادات الحكٌمة واألحكام الرفٌعة، واألخبلق الفاضلة التً تستقٌم  الصحٌحة
 .بها حٌاتهم

ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع األمة على عالمٌة القرآن
ٕ
. 

 المٌة القرآن العظٌمومن اآلٌات التً صرحت بع
لَ  الَِّذي َتَباَركَ  :"قوله تعالىـ  ُكونَ  َعْبِدهِ  َعلَى اْلفُْرَقانَ  َنزَّ ٌَ " َنِذًٌرا لِْلَعالَِمٌنَ  لِ
 (.ٔ: الفرقان، آٌة )
 (.0ٓٔ: األنبٌاء، آٌة " )لِّْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :"وقال تعالىـ 
ْفَنا َولََقدْ  :"وقال تعالىـ   النَّاسِ  أَْكَثرُ  َفؤََبى َمَثل   ُكلِّ  ِمن اْلقُْرآنِ  َهـَذا ِفً لِلنَّاسِ  َصرَّ
 (.81: اإلسراء، آٌة " )ُكفُوًرا إاِلَّ 
ُرونَ  لََّعلَُّهمْ  َمَثل   ُكلِّ  ِمن اْلقُْرآنِ  َهَذا ِفً لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ  :"وقال تعالىـ  َتَذكَّ ٌَ "
 (.0ٕ:  الزمر، آٌة)

كَ  أَنَزْلَنا إِنَّا :"ـ وقال تعالى ٌْ  َضلَّ  َوَمن َفلَِنْفِسهِ  اْهَتَدى َفَمنِ  ِباْلَحقِّ  لِلنَّاسِ  اْلِكَتابَ  َعلَ
َها ٌَِضلُّ  َفإِنََّما ٌْ ِهم أَنتَ  َوَما َعلَ ٌْ  (.ٔٗ: الزمر، آٌة " )ِبَوِكٌل   َعلَ

ؽفبلً أو نفسً معٌن، مفالقرآن ال ٌخاطب صنفاً واحداً من البشر له تجاه عقلً 
تجاهات المتعددة كبل، إنه ٌخاطب كل األصناؾ عن عداه من األصناؾ ذوي اال

ع كل االتجاهات اإلنسانٌة السوٌة، فً توازن ال ٌقدر علٌه إال منزل بوٌش
القرآن وخالق اإلنسان

ٖ
. 

إن طالب الحقٌقة العقلٌة ٌجد فً القرآن ما ٌرضً منطقه وٌؤخذ بلبه إذا ـ 1
رض وما خلق ٌنظر وٌفكر فً ملكوت السموات واألسمعه ٌصٌح بالعقل أن 

 .هللا من شًء وأن ٌعتمد على البرهان وحده فً العقلٌات
                                                           

ٔ
 (.ٖٔ/ ٕ)تفسٌر ابن كثٌر  
ٕ
 .ٓٔٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٖ
 .ٓٙكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
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 (.ٔٔٔ: ٌة البقرة، آ" )َصاِدِقٌنَ  ُكنُتمْ  إِن ُبْرَهاَنُكمْ  َهاُتواْ  قُلْ  :"قال تعالى

نُظُرواْ  أََولَمْ  :"وعلى المشاهدة والتجربة فً الحسٌات، قال تعالى  َملَُكوتِ   ِفً ٌَ
َماَواتِ  ء   ِمن هللّاُ  َخلَقَ  َوَما َواألَْرِض  السَّ ًْ  (.8٘ٔ: األعراؾ، آٌة " )َش

 َقْبلِ   مِّن ِبِكَتاب   ِاْبُتوِنً :"وعلى الصدق وتوثٌق الرواٌة فً النقلٌات، قال تعالى
نْ  أََثاَرة   أَوْ  َهَذا  (.ٗ: األحقاؾ، آٌة " )َصاِدِقٌنَ  ُكنُتمْ  إِن ِعْلم   مِّ

ذكرت فً القرآن ثمانً " تعقلون"و" ٌعقلون"وٌكفً أن مشتقات العقل مثل 
" لباباأل"كر سبع عشرة مرة، وذكرت كلمة وخمسٌن مرة، وذكرت مشتقات الف

شتملت على كلمات أي العقول ست عشرة مرة، وهذا ؼٌر اآلٌات التً ا
 ر والتدبر والحجة والبرهان والنهىالنظر، واالعتبا: ومشتقات أخر مثل

فبل ٌجدونه والحكمة والعلم ونحو ذلك مما ٌبحث عنه طبلب الحقابق العقلٌة، 
 .فً كتاب دٌنً ؼٌر القرآن

ٌجد فً القرآن ما ٌرضى ذوقه وٌؽذي " الحقٌقة الروحٌة"والباحث عن ـ 2
هبه وتطلعاته فً آفاق الروح، فً مثل قصة موسى والعبد ، وٌشبع نوجدانه

 نَّذََُّب يٍِ ًَعَهًَّْنَبهُ عِنذََِب يٍِْ سَدًَْخً آرَْْنَبهُ عِجَبدََِب يٍِّْ عَجْذًا فٌََجَذَا :"الصالح الذي قال هللا فٌه

 (.٘ٙ: الكهؾ، آٌة " )عِهًًْب

اإلٌمان البصٌر باهلل فً الخطاب القرآنً ما ٌنشًء " اإلٌمان"ٌجد الباحث عن 
ورساالته ولقابه وجزابه، وٌطارد الجحود والشك والنفاق، وٌقٌم األدلة الناصعة 
على وجود هللا تعالى، وعلى وحدانٌته، وعظٌم قدرته، وبالػ حكمته وواسع 

َبشِِّرٌنَ  "رحمته، وعلى بعثه رسله  ُكونَ  لَِببلَّ  َوُمنِذِرٌنَ  مُّ  ة  ُحجَّ  هللّاِ  َعلَى لِلنَّاسِ  ٌَ
ُسلِ  َبْعدَ   (.٘ٙٔ: النساء، آٌة " )الرُّ

ْجِزيَ  :"وعلى عدالة الجزاء فً اآلخرة ٌَ ْجِزيَ  َعِملُوا ِبَما أََساُإوا الَِّذٌنَ  لِ ٌَ  لَِّذٌنَ ا  َو
 (.ٖٔ: النجم، آٌة " )ِباْلُحْسَنى أَْحَسُنوا

اً فً طٌبة فً الدنٌا، وفبلح وٌجلً له القرآن مصٌر المإمنٌن نجاة وحٌاة

اء فً الدنٌا، وعذاباً فً العقبى، اإلٌمان فً شق: اآلخرة، ومصٌر المكذبٌن

القرآن ٌبنً وال ٌهدم، وٌجمع وال ٌفرق، وٌسامح وال ٌتعصب، فهو ٌوجب 

 َوَمآلِبَكتِهِ  ِباهلّلِ  آَمنَ  ُكل   :"اإلٌمان بكل كتاب أنزل، وبكل نبً أرسل، قال تعالى

قُ  الَ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتِبهِ  نَ  ُنَفرِّ ٌْ ُسلِهِ  مِّن أََحد   َب  (.8ٕ٘: البقرة، آٌة " )رُّ

ٌجد فً القرآن ضالته وطلبته، وإذا كان " القٌم األخبلقٌة"والحرٌص على ـ 3

 كما هدى إلى" الخٌر"فالقرآن قد دل على " الخٌر"موضوع األخبلق هو 

 .وقد جعل فعل الخٌر إحدى شعب ثبلثة لمهمة المجتمع المسلم" الحق"

رَ  َواْفَعلُوا :"تعالىقال  ٌْ  (.00: الحج، آٌة " )ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَخ
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ولكنه لم ٌكتؾ من المسلم بفعل الخٌر، بل طلب أن ٌدعو إلٌه وٌدل علٌه، قال 

نُكمْ  َوْلَتُكن :"تعالى ة   مِّ ْدُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ  (.ٗٓٔ: آل عمران، آٌة " )اْلَخ

فً القرآن ما ٌنمً حاسته الجمالٌة، وٌؽذي  وعاشق القٌم الجمالٌة ٌجدـ 4

شعوره الفنً، وذلك بما لفت إلٌه القرآن األنظار من االستمتاع بجمال الطبٌعة 

اَها "فً السماء،  نَّ ٌَّ اِظِرٌنَ  َوَز  (.ٙٔ: الحجر، آٌة " )لِلنَّ

نَّا َولََقدْ  :"وقال تعالى ٌَّ َماء َز ا السَّ ٌَ ْن  (.٘: الملك، آٌة " )ِبَمَصابٌِحَ  الدُّ
 ُكلِّ  ِمن َوأَنَبَتتْ  :"وجمال الطبٌعة فً االرض ابتداء من جمال النبات، قال تعالى

 (.٘: الحج، آٌة " )َبِهٌج   َزْوج  
 (.ٓٙ: النمل، آٌة " )َبْهَجة   َذاتَ  َحَداِبقَ  بِهِ  َفؤَنَبْتَنا :"وقال تعالى

النحل، آٌة " )َتْسَرُحونَ  َوِحٌنَ  ُتِرٌُحونَ  ِحٌنَ  َجَمال   ِفٌَها َولَُكمْ  "وجمال الحٌوانات 
 :ٙ.) 

َرُكمْ  "وجمال اإلنسان   (.ٖ: التؽابن، آٌة " )ُصَوَرُكمْ  َفؤَْحَسنَ  َوَصوَّ
ء   ُكلَّ  أَْتَقنَ  الَِّذي هللاَِّ  ُصْنعَ  "وجمال المخلوقات كلها  ًْ  (.88: النمل، آٌة " )َش

معجز فً نظمه ووراء ذلك كله ما أحتواه أسلوب القرآن ذاته من جمال بٌانً 
إن له لحبلوة : ومعناه وفً شكله ومضمونه وصفه المشركون أنفسهم فقالوا

وإن علٌه لطبلوة، وإن أعبله لمثمر، وإن أسفله لمؽدق، وإنه ٌعلو وال ٌعلى 
علٌه

ٔ
 

 
 :كتاب الزمن كله: سابعا  

أنه كتاب الزمن كله، وكتاب اإلنسانٌة كلها وكتاب الدٌن : من خصابص القرآن
أنه كتاب الخلود، : تاب الحقٌقة كلها، ومعنى أن القرآن كتاب الزمن كلهكله وك

لٌس كتاب عصر معٌن، أو كتاب جٌل أو أجٌال، ثم ٌنتهً أمده، بل القرآن هو 
الكتاب الباقً إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها، وهو الكتاب الصالح 

والمصلح لكل زمان ومكان
ٕ

ارات، ال ، مهما اختلقت العصور وتنوعت الحض
 .تبطل قٌمته، بل ال ٌصلح إال هو

إن تعالٌم القرآن موجهة للعالم بؤسره، فهً للناس فً شتى أرجاء العالم كافة، 
بؽض النظر عن أصلهم، أنزلت إلٌهم لتدخل السرور والبهجة إلى قلوبهم، 
وتطهر نفوسهم، وتهذب أخبلقهم وتوجه مجتمعهم، وتستبدل سطوة القوي 

وقد أكّد هللا عز وجل أن فً القرآن حلوالً لجمٌع قضاٌا البشر بالعدل واألخوة، 
ْلَنا " كَ  َوَنزَّ ٌْ اًنا اْلِكَتابَ  َعلَ ٌَ ء   لُِّكلِّ  ِتْب ًْ النحل، " )لِْلُمْسلِِمٌنَ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش

 (.81: آٌة 

                                                           
ٔ
 .ٕٙكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
ٕ
 .ٙ٘كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
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فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمٌن، وهو لٌس مجرد كتاب صلوات أو أدعٌة 
وٌة، أو ؼذاء للروح أو تسابٌح روحانٌة فحسب، بل إنه أٌضاً القانون نب

السٌاسً وكنز العلوم، ومرآة األجٌال، إنه سلوى الحاضر، وأمل المستقبل
ٔ
. 

 
 :نزوله بأرقى اللغات وأجمعها: ثامنا  

لقد اختار هللا ـ عز وجل ـ اللؽة العربٌة لتكون آخر كتبه، وهذا اإلختٌار من 
ـ لهذه اللؽة العظٌمة إنما ٌعود إلى ما تمتاز به من مرونة  الحق ـ عز وجل

ٌّػ  واتساع وقدرة على االشتقاق، والنحت والتصرٌؾ وؼنى فً المفردات والص
واألوزان

ٕ
. 
ٌُصرُّ بؤن اللؽة العربٌة هً أرقى اللؽات وأجمعها  سفكل دار للؽات العالم 

، وأكثرها إٌضاحاً وبٌاناً للمعانً الكثٌرة تحت األلفاظ القلٌلة وأحسنها تهذٌباً 
 :منها للمطلوب ولذلك أشاد القرآن الكرٌم بها فً عدة آٌات

ًٌّا قُْرآًنا َجَعْلَناهُ  إِنَّا :"قال تعالىـ   (.ٖ: الزخرؾ، آٌة " )َتْعِقلُونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَرِب
ا قُْرآًنا أَنَزْلَناهُ  إِنَّا :"وقال تعالىـ  ًٌّ  (.ٕ: ٌوسؾ، آٌة " )َتْعِقلُونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَرِب

كل األمم فً جمٌع  لقد أراد هللا تعالى أن ٌكون القرآن كتاباً مخاطباً به
العصور، لذلك جعله بلؽة هً أفصح كبلم بٌن لؽات البشر وهً اللؽة العربٌة، 
ألسباب ٌلوح لً منها، أن تلك اللؽة أوفر اللؽات مادة، وأقلها حروفاً، وأفصحها 

ها تصّرفاً فً الداللة على أؼراض المتكلم، وأوفرها ألفاظاً، لهجة، وأكثر
وجعله جامعاً ألكثر ما ٌمكن أن تتحمله اللؽة العربٌة فً نظم تراكٌبها من 
المعانً، فً أقل ما ٌسمح به نظم تلك اللؽة، فكان قوام أسالٌبه جارٌاً على 

ء العرب، فلذلك كثر فٌه ما لم ٌكثر مثله فً كبلم بلؽاأسلوب اإلٌجاز
ٖ
. 

 
 :تصدٌق القرآن لكتب هللا وهٌمنته علٌها: تاسعا  

كَ  َوأَنَزْلَنا :"قال تعالى ٌْ ًقا ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَ نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد ِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  ٌَ ٌْ  َوُمَه
هِ  ٌْ  (.8ٗ: المابدة، آٌة " )َعلَ

ِمًنا "ومعنى قوله  ٌْ هِ  َوُمَه ٌْ القرآن العظٌم رقٌب على الكتب السابقة، أن : أي" َعلَ
ٌُّن أحكامها  ٌُب ألنه ٌشهد بصحتها، وٌقرر أصولها، وما ٌتؤّبد من فروعها، و

 .المنسوخة بتعٌن وقت انتهاء مشروعٌتها
أو على معنى أنه أمٌن علٌها، فما أخبر عن صدقه مما ورد فٌها ُصّدق وما 

لها، فهو الذي حفظ ما جاء فٌها  بزٌفه فهو باطل أو على معنى أنه الحافظ أخبر
من التوحٌد، وكلٌات الدٌن إلى ٌوم القٌامة أو على معنى أنه دال على صدقها، 

أي هو دلٌل على أنها من عند هللا، ألنه جاء كما نعتته هذه الكتب
ٗ
. 

                                                           
ٔ
 .8ٔمحمد عبد هللا دراز صـ . دراسات إسبلمٌة فً العبلقات اإلجتماعٌة والدولٌة د 
ٕ
 .إبراهٌم محمد أبو عباه ٕٔ، ٔٔلؽة القرآن مكانتها واالخطار التً تهددها صـ  
ٖ
 .18عظمة القرآن الكرٌم صـ  
ٗ
 (.0ٕٙـ  ٕٙٙ/ ٙ)فسٌر الطبري ت 
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ٌتضمن هذا كله، فهو " المهٌمن"وهذه األقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم 
على كل كتاب قبله، جعل هللا هذا الكتاب العظٌم، الذي أمٌن وشاهد، وحاكم 

أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حٌث جمع فٌه محاسن ما 
قبله، وزاده من الكماالت ما لٌس فً ؼٌره، فلهذا جعله شاهداً، وأمٌناً، وحاكماً 

 .علٌها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرٌمة
اإِ  :"فقال تعالى ْلَنا َنْحنُ  نَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  .(1: الحجر، آٌة " )لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 :ـ عبلقة الهٌمنة بالتصدٌقٔ
والشك أن مفهوم الهٌمنة أتمُّ وأشمل من مفهوم التصدٌق، ألن الهٌمنة ال تقتصر 
على مجرد الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصولها وتقرٌر أصولها 

فُتبٌن ما اعتراها من نسخ أو تحرٌؾ، وما عرض دى ذلك وشرابعها، بل تتع
من زٌؾ وفساد، فالقرآن بذلك مهٌمن على المعانً الصحٌحة التً كانت  لها

فً تلك الكتب، وشاهد بكونها من عند هللا، وبذلك تتبلقى الهٌمنة مع التصدٌق 
ولكنه كذلك ٌشهد على هذه الكتب بما أصابها من تحرٌؾ وتسّرب إلٌها من 

أتّم، وأشمل من مفهوم  تصدٌق، فمفهومها إذنالهٌمنة عن ال اطل، وبه تنفردب
التصدٌق

ٔ
. 

 :ـ مظاهر هٌمنة القرآن على الكتب السابقةٕ
لهٌمنة القرآن العظٌم على كتب هللا المنزلة قبله ـ فوق ما تقدم من تصدٌقه لها ـ 

 :مظاهر متعددة من أهمها ما ٌلً
 :السابقة وتبدٌلهاأ ـ إخباره بتحرٌؾ الكتب 

ل   :"قال تعالى ٌْ ْكُتُبونَ  لِّلَِّذٌنَ  َفَو ِدٌِهمْ  اْلِكَتابَ  ٌَ ٌْ َ قُولُونَ  ُثمَّ  ِبؤ  هللّاِ  ِعندِ  ِمنْ  َهـَذا ٌَ

ْشَتُرواْ  ٌَ ل   َقلٌِبلً  َثَمناً  ِبهِ  لِ ٌْ ا لَُّهم َفَو مَّ ِدٌِهمْ  َكَتَبتْ  مِّ ٌْ ل   أَ ٌْ ا لَُّهمْ  َوَو مَّ ْكِسُبونَ  مِّ البقرة، )" ٌَ

 (.01: آٌة 

 :ب ـ بٌان المسائل الكبرى التً خالفوا فٌها الحق

ففً جانب العقابد على سبٌل المثال نفً القرآن العظٌم ما صّرحت به األناجٌل 

 .المحرفة من قتل عٌسى علٌه السبلم وصلبه

 (.0٘ٔ: آٌة  النساء،" )لَُهمْ  ُشبِّهَ  َولَـِكن َصلَُبوهُ َوَما َقَتلُوهُ َوَما :"فقال تعالى

 لََقدْ  :"وحكم على النصارى بالكفر لقولهم بالتثلٌث، وألوهٌة المسٌح، فقال تعالى
مَ  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  ُهوَ  هللّاَ  إِنَّ  َقالُواْ  الَِّذٌنَ  َكَفرَ  ٌَ ا اْلَمِسٌحُ  َوَقالَ  َمْر  اْعُبُدواْ  إِْسَراِبٌلَ  َبِنً ٌَ
ُكمْ  َربًِّ هللّاَ  مَ  َفَقدْ  ِباهلّلِ  ٌُْشِركْ  َمن إِنَّهُ  َوَربَّ  َوَما النَّارُ  َوَمؤَْواهُ اْلَجنَّةَ  َعلٌَهِ  هللّاُ  َحرَّ

الِِمٌنَ   إِلَـه   إاِلَّ  إِلَـه   ِمنْ  َوَما َثبلََثة   َثالِثُ  هللّاَ  إِنَّ  َقالُواْ  الَِّذٌنَ  َكَفرَ  لََّقدْ * أَنَصار   ِمنْ  لِلظَّ

                                                           
ٔ
 .ٕٗٔعظمة القرآن الكرٌم صـ  
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نَتُهواْ  لَّمْ  َوإِن َواِحد   ا ٌَ قُولُونَ  َعمَّ نَّ  ٌَ َمسَّ ٌَ المابدة، ) "أَلٌِم   َعَذاب   ِمْنُهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  لَ
 (.0ٖـ  0ٕ: آٌة 

أما التوراة المحّرفة فإنها تنسب إلى هللا تعالى كثٌراً من النقابص والتً جاء 
القرآن العظٌم بدحضها وإبطالها، فلقد أخبر القرآن العظٌم أن الٌهود نسبوا إلى 

ل الولد، كما وصفه الٌهود للنبً صلى هللا علٌه وسلم بالفقر، والبخل هللا عز وج
 .وؼل الٌد

 .فبٌن القرآن الكرٌم كذبهم وزورهم وبهتانهم
ُهودُ  َوَقالَتِ  :"قال تعالى ٌَ ر   اْل ٌْ  َذلِكَ  هللّاِ  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  النََّصاَرى َوَقالَتْ  هللاِّ  اْبنُ  ُعَز

" ٌُْإَفُكونَ  أَنَّى هللّاُ  َقاَتلَُهمُ  َقْبلُ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  َقْولَ  ِهُإونَ ٌَُضا ِبؤَْفَواِهِهمْ  َقْولُُهم
 (.ٖٓ: التوبة، آٌة )

ٌَاء َوَنْحنُ  َفِقٌر   هللّاَ  إِنَّ  َقالُواْ  الَِّذٌنَ  َقْولَ  هللّاُ  َسِمعَ  لََّقدْ  :"ـ وقال تعالى  َما َسَنْكُتبُ  أَْؼِن
ٌَاء َوَقْتلَُهمُ  َقالُواْ  رِ  األَنِب ٌْ : آل عمران، آٌة " )اْلَحِرٌقِ  َعَذابَ  ُذوقُواْ  َوَنقُولُ  َحق   ِبَؽ
ٔ8ٔ.) 

ُهودُ  َوَقالَتِ  :"ـ وقال تعالى ٌَ دُ  اْل ِدٌِهمْ  ُؼلَّتْ  َمْؽلُولَة   هللاِّ  ٌَ ٌْ َداهُ  َبلْ  َقالُواْ  ِبَما َولُِعُنواْ  أَ ٌَ 
ٌْؾَ  ٌُنِفقُ  َمْبُسوَطَتانِ  (ٗٙ: آٌة  المابدة،" )ٌََشاء َك

ٔ
. 

 :ج ـ بٌن القرآن كثٌراً من المسابل التً أخفوها
قد خلت من ذكر الٌوم : أن الّدارس ألسفار العهد القدٌم ٌرى أنها: فمن ذلك

اآلخر ونعٌمه وجحٌمه ـ وإذا كانت الٌهودٌة فً أصلها تقرر البعث، والنشور، 
ٌُنبا بذلك القرآن ـ ذلك ٌدلُّ  على أن الٌوم اآلخر  والحساب، والجنة والنار، كما 
وما فٌه وما ٌتصل به، من المسابل التً أخفاها أهل الكتاب

ٕ
. 

ا :"قال تعالى ٌِّنُ  َرُسولَُنا َجاءُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ٌَ ا َكِثًٌرا لَُكمْ  ٌَُب مَّ  ِمنَ  ُتْخفُونَ  ُكنُتمْ  مِّ
ْعفُو اْلِكَتابِ  ٌَ نَ  َجاءُكم َقدْ  َكِثٌر   َعن َو ِبٌن   َوِكَتاب   ُنور   هللاِّ  مِّ : المابدة، آٌة " )مُّ

ٔ٘)
ٖ
. 
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 :مقاصد القرآن الكرٌم: المبحث الرابع
دعا القرآن الكرٌم إلى الكثٌر من المبادئ والمقاصد التً ال تصلح اإلنسانٌة 

 :بؽٌرها والتً من أهمها
 

 :تصحٌح العقائد والتصورات: أوال  
وإنكار للشرك وبٌان  إلى التوحٌدـ القرآن العظٌم من أّوله إلى آخره دعوة 1

أعتبر القرآن الشرك أعظم جرٌمة  لحسن عاقبة المشركٌن فً الّدارٌن وقد
 .ٌقترفها مخلوق

ْؽِفرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  :"قال تعالى ْؽِفرُ  ِبهِ  ٌُْشَركَ  أَن ٌَ ٌَ َشاء لَِمن َذلِكَ  ُدونَ  َما َو النساء، " )ٌَ
 (.8ٗ: آٌة 

باإلنسان من مرتبة السٌادة على الكون ـ كما أراد وإن حقٌقة الشرك انحطاط 
هللا له ـ إلى مرتبة العبودٌة والخضوع للمخلوقات، سواء كانت جماداً أو نباتاً، 

 .أو حٌواناً، أو إنساناً إلى ؼٌر ذلك
ْجسَ  َفاْجَتنُِبوا :"قال هللا تعالى وِر  َقْولَ  َواْجَتِنُبوا اأْلَْوَثانِ  ِمنَ  الرِّ ِ  اءُحَنفَ * الزُّ  هلِلَّ

رَ  ٌْ ِ  ٌُْشِركْ  َوَمن ِبهِ  ُمْشِرِكٌنَ  َؼ َماء ِمنَ  َخرَّ  َفَكؤَنََّما ِباهللَّ رُ  َفَتْخَطفُهُ  السَّ ٌْ  َتْهِوي أَوْ  الطَّ
ٌحُ  ِبهِ   (.ٖٔـ  ٖٓ: الحج، آٌة " )َسِحٌق   َمَكان   ِفً الرِّ

جمٌعاً، فكل والدعوة إلى التوحٌد هو المبدأ األّول المشترك بٌن رساالت النبٌٌن 
َ  اْعُبُدوا "نبً نادى قومه أن  نْ  لَُكم َما هللاَّ ُرهُ إِلَه   مِّ ٌْ  (.1٘: األعراؾ، آٌة " )َؼ

ة   ُكلِّ  ِفً َبَعْثَنا َولََقدْ  :"وقال تعالى ُسوالً  أُمَّ اُؼوتَ  َواْجَتنُِبواْ  هللّاَ  اْعُبُدواْ  أَنِ  رَّ " الطَّ
 (.ٖٙ: النحل، آٌة )

ُسول   ِمن َقْبلِكَ  ِمن َسْلَناأَرْ  َوَما :"وقال تعالى هِ  ُنوِحً إاِلَّ  رَّ ٌْ هُ  إِلَ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ
 (.ٕ٘: األنبٌاء، آٌة " )َفاْعُبُدونِ 

 ِعَباِدي َسؤَلَكَ  َوإَِذا :"فبل مكان للوسطاء بٌن هللا عز وجل وبٌن خلقه، قال تعالى

 (.8ٙٔ: البقرة، آٌة " )َقِرٌب   َفإِنًِّ َعنًِّ

 (.ٓٙ: ؼافر، آٌة " )لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِنً َربُُّكمُ  َوَقالَ  :"وقال تعالى

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الدٌانات الوثنٌة والكتابٌة المحرفة من عقٌدة 

التوحٌد حتى الٌهود جعلت الرب أشبه بالمخلوقٌن، فهو ٌتعب وٌندم وٌخاؾ، 

تمكن من اإلفبلت منه إال بوعد منه ، فبل ٌوٌصارع إسرابٌل فٌصرعه إسرابٌل

بمباركة نسله فؤطلق سراحه والنصرانٌة، تؤثرت بوثنٌة روما، وطؽت علٌها 

الوثنٌة حتى امتؤلت الكنابس بالصور والتماثٌل، وأخذت عقٌدة التثلٌث والفداء 
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كل ما فعلوه أنهم حذفوا اسم كرشنة ووضعوا " كرشنة"من عقٌدة الهنود فً 

"ٌسوع"اسم 
ٔ
. 

 :تصحٌح العقٌدة فً النبوة والرسالة ب ـ

 :وذلك بعدة أسالٌب

 :ـ بٌان الحاجة إلى النبوة والرسالة

ةً  النَّاسُ  َكانَ  :"قال تعالى ٌٌِّنَ  هللّاُ  َفَبَعثَ  َواِحَدةً  أُمَّ ِب  َوأَنَزلَ  َوُمنِذِرٌنَ  ُمَبشِِّرٌنَ  النَّ

ْحُكمَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  ٌَ نَ  لِ ٌْ  (.ٖٕٔ: البقرة، آٌة " )ِفٌهِ  اْخَتلَفُواْ  ِفٌَما النَّاسِ  َب

ُكونَ  لَِببلَّ  :"وقال تعالى ة   هللّاِ  َعلَى لِلنَّاسِ  ٌَ ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ  (.٘ٙٔ: النساء، آٌة " )الرُّ

كَ  أَنَزْلَنا َوَما :"وقال تعالى ٌْ ٌِّنَ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َعلَ نحل، آٌة ال" )ِفٌهِ  اْخَتلَفُواْ  الَِّذي لَُهمُ  لُِتَب

 :ٙٗ.) 

 :ـ بٌان وظائف الرسل فً التبشٌر واإلنذار

ُسبلً  :"قال تعالى َبشِِّرٌنَ  رُّ  (.٘ٙٔ: النساء، آٌة " )َوُمنِذِرٌنَ  مُّ

َما قُلْ  "فلٌس الرسل آلهة وال أبناء آلهة، إنما هم بشر ٌوحى إلٌهم   َبَشر   أََنا إِنَّ

ْثلُُكمْ  ًَّ  ٌُوَحى  مِّ َما إِلَ  (.ٓٔٔ: الكهؾ، آٌة " )َواِحد   إِلَه   إِلَُهُكمْ  أَنَّ

ٌملكون أن ٌدعوا إلى توحٌد هللا، ولكن ال ٌملكون هداٌة القلوب وال السٌطرة 

رْ  "علٌها  َما َفَذكِّ ر   أَنتَ  إِنَّ ِهم لَّْستَ  *ُمَذكِّ ٌْ ِطر   َعلَ ٌْ ـ  ٕٔ: الؽاشٌة، آٌة " )بُِمَص

ٕٕ.) 

 أَنُتمْ  إِنْ  :"التً أثارها الناس من قدٌم فً وجه الرسل، كقولهم ـ تفنٌد الشبهات

ْثلَُنا َبَشر   إاِلَّ   (.ٓٔ: إبراهٌم، آٌة " )مِّ

ُ  َشاء َولَوْ  "وقولهم  (.ٕٗ: ، آٌة المإمنون" )َمبَلِبَكةً  أَلَنَزلَ  هللاَّ

ْثلُُكمْ  َبَشر   إاِلَّ  نَّْحنُ  إِن ُرُسلُُهمْ  لَُهمْ  َقالَتْ  :"فقد رد علٌهم القرآن بمثل قوله تعالى   مِّ

ُمنُّ  هللّاَ  لَـِكنَّ وَ  َشاء َمن َعلَى ٌَ  (.ٔٔ: إبراهٌم، آٌة " )ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌَ

                                                           
ٔ
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ْمُشونَ  َمآلِبَكة   األَْرِض  ِفً َكانَ  لَّوْ  قُل :"ومثل قوله تعالى ْلَنا ُمْطَمبِنٌِّنَ  ٌَ ِهم لََنزَّ ٌْ  َعلَ

نَ  َماء مِّ ُسوالً  َملًَكا السَّ (1٘: اإلسراء، آٌة )" رَّ
ٔ
. 

بٌان عاقبة الذٌن صدقوا المرسلٌن وعاقبة الذٌن كذبوا المرسلٌن، وفً القرآن ـ 

الكرٌم ثروة طابلة من قصص الرسل مع أممهم تنتهً دابماً لهبلك المكذبٌن 

 .ونجاة المإمنٌن

ا ُنوح   َوَقْومَ  :"قال تعالى ُبوا لَّمَّ ُسلَ  َكذَّ ٌَةً  لِلنَّاسِ  َوَجَعْلَناُهمْ  أَْؼَرْقَناُهمْ  الرُّ  َوأَْعَتْدَنا آ

الِِمٌنَ  سِّ  َوأَْصَحابَ  َوَثُمودَ  َوَعاًدا *أَلًٌِما  َعَذاًبا لِلظَّ نَ  َوقُُروًنا الرَّ ٌْ  *َكِثًٌرا  َذلِكَ  َب

ْرَنا َوُكبّلً  اأْلَْمَثالَ  لَهُ  َضَرْبَنا َوُكبّلً   (.1ٖـ  0ٖ: الفرقان، آٌة " )َتْتِبًٌرا َتبَّ

ً ُثمَّ  :"تعالى وقال َنا َحّقًا َكَذلِكَ  آَمُنواْ  َوالَِّذٌنَ  ُرُسلََنا ُنَنجِّ ٌْ ٌونس، " )اْلُمْإِمِنٌنَ  ُننجِ  َعلَ

 (.ٖٓٔ: آٌة 

 :ج ـ تثبٌت عقٌدة اإلٌمان باآلخرة

 :ومما عنً به القرآن وكرره فً سوره المكٌة والمدنٌة

وقد اتخذ القرآن فً اإلٌمان باآلخرة وما فٌها من جزاء وحساب وجنة ونار 

 :تثبٌت هذه العقٌدة وتصحٌحها أسالٌب شتى

إقامة األدلة على إمكان البعث ببٌان قدرة هللا على إعادة الخلق كما : فمنهاـ 

 .بدأهم أول مرة

ْبَدأُ  الَِّذي َوُهوَ  :"قال تعالى هِ  أَْهَونُ  َوُهوَ  ٌُِعٌُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  ٌَ ٌْ  (.0ٕ: الروم، آٌة " )َعلَ

التنبٌه على خلق األجرام العظٌمة التً ٌعتبر خلق اإلنسان بجوارها : ومنهاـ 

 .شٌباً هٌناً 

َرْوا أََولَمْ  :"قال تعالى َ  أَنَّ  ٌَ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ ًَ  َولَمْ  َواأْلَْرضَ  السَّ ْع  ِبَخْلِقِهنَّ  ٌَ

ًَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدر   ٌِ ء   ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ٌُْح ًْ  (.ٖٖ: األحقاؾ، آٌة " )َقِدٌر   َش

ـ بٌان حكمة هللا تعالى فً الجزاء حتى ال ٌستوي المحسن والمسًء، والبر 

 أَمْ :"والفاجر فً النهاٌة تكون الحٌاة عبثاً وباطبلً ٌتنزه هللا تعالى عنه، قال تعالى

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َنْجَعلُ  ِقٌنَ  َنْجَعلُ  أَمْ  اأْلَْرِض  ِفً َكاْلُمْفِسِدٌنَ  الصَّ  اْلُمتَّ

ارِ   (.8ٕ: ص، آٌة " )َكاْلفُجَّ
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َما أََفَحِسْبُتمْ  :"وقال تعالى ُكمْ  َعَبًثا َخلَْقَناُكمْ  أَنَّ َنا َوأَنَّ ٌْ المإمنون، آٌة " )ُتْرَجُعونَ  اَل  إِلَ

 :ٔٔ٘.) 

ْحَسبُ  :"وقال تعالى ٌَ  (.ٖٙ: القٌامة، آٌة " )ُسًدى كَ ٌُْترَ  أَن اإْلِنَسانُ  أَ

ـ إبطال األوهام التً أشاعها الشرك والمشركون من أن آلهتهم المزعومة تشفع 

لهم عند هللا ٌوم القٌامة، وكذلك ما زعمه أهل الكتاب من شفاعة القدٌسٌن 

وأبطله أشد اإلبطال، فبل شفاعة إال بإذن هللا، وال  وؼٌرهم وهذا ما كذبه القرآن

 أاَلَّ  "لمإمن موحد، وال ٌنفع اإلنسان إال سعٌه، وال ٌحمل وزر ؼٌره  شفاعة إال

سَ  َوأَن * أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  ٌْ نَسانِ  لَّ ـ  8ٖ: النجم، آٌة " )َسَعى َما إاِلَّ  لئِْلِ

ٖ1.) 

الِِمٌنَ  َما :"قال تعالى  (.8ٔ: ؼافر، آٌة " )ٌَُطاعُ  َشِفٌع   َواَل  َحِمٌم   ِمنْ  لِلظَّ

اِفِعٌنَ  َشَفاَعةُ  َتنَفُعُهمْ  َفَما :"قال تعالى  (.8ٗ: المدثر، آٌة " )الشَّ

ْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن :"وقال تعالى  (.ٕ٘٘: البقرة، آٌة " )ِبإِْذِنهِ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ  ٌَ

ْظلِمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا :"وقال تعالى : الكهؾ، آٌة " )أََحًدا َربُّكَ  ٌَ

ٗ1.) 

بٌان ما ٌنتظر المإمنٌن األبرار فً اآلخرة من المثوبة والرضوان، وما أعد ـ 

للكفرة الفجرة من العقاب والخسران، ولهذا كثر حدٌث القرآن عن القٌامة 

وأهوالها، والكتاب الذي ال ٌؽادر صؽٌرة وال كبٌرة إال أحصاها، وعن المٌزان 

ع على اإلنسان مثقال حبة من الذي توزن به الحسنات والسٌبات حتى ال ٌضٌ

خردل، وعن الحساب الدقٌق الذي ال ٌظلم نفساً شٌباً وال ٌحّمل وازرة وزر 

أخرى وعن الجنة وما فٌها من ألوان النعٌم المادي والروحً، وعن النار وما 

فٌها من صنوؾ العذاب األلٌم الحسً والمعنوي، ذلك ألن إنسان اآلخرة هو 

ح وجسم، فبلبد أن ٌشمل الثواب أو العقاب كلٌهماامتداد إلنسان الدنٌا رو
ٔ
. 

 

 :تزكٌة النفس البشرٌة: ثانٌا  
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الدعوة إلى تزكٌة النفس البشرٌة، فبل فبلح فً األولى : ومن مقاصد القرآن

اَها  َوَما َوَنْفس   :"، كما قال تعالىواآلخرة لها إال بالتزكٌة  فُُجوَرَها َفؤَْلَهَمَها *َسوَّ

اَها  َمن أَْفلَحَ  َقدْ  *َوَتْقَواَها  اَها َمن َخابَ  َوَقدْ  *َزكَّ  (.ٓٔـ  0: الشمس، آٌة " )َدسَّ

فالنفس بفطرتها مستعدة للفجور الذي ٌدنسها وٌدسٌها، استعدادها للتقوى التً 

طرٌق : تطهرها وتزكٌها، وعلى اإلنسان بعقله وإرادته أن ٌختار أي الطرٌقٌن

أنه إذا اختار طرٌق التزكٌة فقد اختار التزكٌة أو طرٌق التدسٌة، وال رٌب 

 (.ٗٔ: األعلى ، آٌة " )َتَزكَّى َمن أَْفلَحَ  َقدْ  : "طرٌق الفبلح، قال تعالى

ؤْتِهِ  َوَمنْ  : "فٌمن ٌؤتً ربه ٌوم القٌامة وقال سبحانه الَِحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْإِمًنا ٌَ  الصَّ

َرَجاتُ  لَُهمُ  َفؤُْولَِبكَ   ِفٌَها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َعْدن   َجنَّاتُ * اْلُعلَى  الدَّ

 (.0ٙـ  0٘: طه ، آٌة ) "َتَزكَّى َمن َجَزاء َوَذلِكَ 

ورساالت األنبٌاء جمٌعاً كانت ـ من مقاصدها ـ الدعوة إلى التزكٌة، ولهذا رأٌنا 

 إِلَى لَّكَ  لهَ  : "موسى ـ علٌه السبلم ـ ٌقول لفرعون حٌن أرسل إلٌه من ربه

ٌَكَ *  أَنَتَزكَّى  (.1ٔـ  8ٔ: النازعات ، آٌة " )َفَتْخَشى َربِّكَ  إِلَى َوأَْهِد

التزكٌة، كما : وكان من الشعب األساسٌة لرسالة محمد صلى هللا علٌه وسلم

بع من كتاب هللا، منها ما جاء فً دعوة إبراهٌم وإسماعٌل ذلك فً آٌات أر جاء

َنا : "لؤلمة المسلمة الموعودة ْنُهمْ  َرُسوالً  ِفٌِهمْ  َواْبَعثْ  َربَّ ْتلُو مِّ ِهمْ  ٌَ ٌْ اتِكَ  َعلَ ٌَ  آ

ٌَُعلُِّمُهمُ  ٌِهمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو ٌَُزكِّ : البقرة ، آٌة " )الَحِكٌمُ  الَعِزٌزُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َو

ٕٔ1.) 

نُكمْ  َرُسوالً  ِفٌُكمْ  أَْرَسْلَنا َكَما : "ومنها قوله عز وجل ْتلُو مِّ ُكمْ  ٌَ ٌْ اِتَنا َعلَ ٌَ ٌُكمْ  آ ٌَُزكِّ  َو

ٌَُعلُِّمُكمُ  ٌَُعلُِّمُكم َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو ا َو  (.ٔ٘ٔ: البقرة ، آٌة " )َتْعلَُمونَ  َتُكوُنواْ  لَمْ  مَّ

نْ  َرُسوالً  ِفٌِهمْ  َبَعثَ  إِذْ  اْلُمإِمِنٌنَ  َعلَى هللّاُ  َمنَّ  لََقدْ : "وقال سبحانه ْتلُو أَنفُِسِهمْ  مِّ ٌَ 

ِهمْ  ٌْ اتِهِ  َعلَ ٌَ ٌِهمْ  آ ٌَُزكِّ ٌَُعلُِّمُهمُ  َو  َضبلل   لَِفً َقْبلُ  ِمن َكاُنواْ  َوإِن َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو

ِبٌن    (.ٗٙٔ: آل عمران ، آٌة " )مُّ

ٌٌِّنَ  ِفً َبَعثَ  الَِّذي ُهوَ  : "وقال تعالى ْنُهمْ  َرُسواًل  اأْلُمِّ ْتلُو مِّ ِهمْ  ٌَ ٌْ اِتهِ  َعلَ ٌَ ٌِهمْ  آ ٌَُزكِّ  َو

ٌَُعلُِّمُهمُ  ِبٌن   َضبَلل   لَِفً َقْبلُ  ِمن َكاُنوا َوإِن َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو : الجمعة ، آٌة " )مُّ

ٕ.) 
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 هللاَِّ  َفْضلُ  َولَْواَل  : "وال تتم هذه التزكٌة إال بفضل من هللا وتوفٌقه، كما قل تعالى

ُكمْ  ٌْ نْ  ِمنُكم َزَكا َما َوَرْحَمُتهُ  َعلَ َ  َولَِكنَّ  أََبًدا أََحد   مِّ َشاء َمن ٌَُزكًِّ هللاَّ : النور ، آٌة " )ٌَ

ٕٔ.) 

َما َتَزكَّى َوَمن : "كما ال بد من جهد اإلنسان وجهاده، كما قال تعالى َتَزكَّى َفإِنَّ ٌَ 

ِ  َوإِلَى لَِنْفِسهِ   (.8ٔ: فاطر ، آٌة " )اْلَمِصٌرُ  هللاَّ

العبادات فً هذه التزكٌة، كقوله تعالى فً أثر وقد بٌن القرآن الكرٌم أثر 

ٌِهم ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَوالِِهمْ  ِمنْ  ُخذْ  : "الزكاة  (.ٖٓٔ: التوبة ، آٌة " )ِبَها َوُتَزكِّ

كما بٌن أثر اآلداب التً حث علٌها القرآن فً هذه التزكٌة المنشودة لؤلنفس، 

ْحَفُظوا أَْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  واٌَُؽضُّ  لِّْلُمْإِمِنٌنَ  قُل : "قال تعالى ٌَ  لَُهمْ  أَْزَكى َذلِكَ  فُُروَجُهمْ  َو

َ  إِنَّ  ْصَنُعونَ  ِبَما َخِبٌر   هللاَّ  (.ٖٓ: النور ، آٌة " )ٌَ

النور " )لَُكمْ  أَْزَكى ُهوَ  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا لَُكمُ  ِقٌلَ  َوإِن : "وقال فً أدب االستبذان

 (.8ٕ: ، آٌة 

إن صبلح األمم والمجتمعات إنما هو بصبلح أفرادها : إن الذي ال رٌب فٌه

وصبلح األفراد إنما هو بصبلح أنفسهم التً بٌن جنوبهم، وبعبارة أخرى 

النفس "ى إل" النفس األمارة بالسوء"قل من بتزكٌة هذه األنفس حتى تنت

، وهذا ٌحتاج إلى جهاد لكنه جهاد ؼٌر ضابع، "النفس المطمبنة"، ثم "اللوامة

نَُّهمْ  ِفٌَنا َجاَهُدوا َوالَِّذٌنَ  : "قال تعالىكما  ٌَ َ  َوإِنَّ  ُسُبلََنا لََنْهِد " اْلُمْحِسِنٌنَ  لََمعَ  هللاَّ

 .ٔ(1ٙ: العنكبوت ، آٌة )

 
 :عبادة هللا وتقواه: ثالثا  

 َوَما ": ـ نمذ ثني انمشآٌ ؤٌ ادليًخ األًىل نإلَسبٌ ؤٌ ّمٌو ثعجبدح اهلل رعبىل 1

ْعُبُدونِ  إاِلَّ  َواإْلِنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  ٌَ  .(ٙ٘: الزارٌات ، آٌة " )لِ

فاهلل تعالى هو خالق اإلنسان ورازقه، ومدبر أمره، والمنعم علٌه بنعم وفٌرة ال 

واْ  َوإِن : "ٌمكن لئلنسان إحصاإها، قال تعالى " ُتْحُصوَها الَ  هللاِّ  ِنْعَمتَ  َتُعدُّ

 (.ٖٗ: إبراهٌم ، آٌة )

                                                           
ٔ
 .8٘الكرٌم صـكٌؾ تتعامل مع القرآن  
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النعم، نعمة اإلٌجاد، ونعمة الرزق، ونعمة العقل، ونعمة اإلرادة، ومن هذه 

ونعمة تسخٌر الكون لئلنسان، " الخطً"و" النطقً"ونعمة القدرة، ونعمة البٌان 

عدد من سور القرآن،  فٌرة السابؽة فًوعدد القرآن جمبلً من هذه النعم الو

لخالق الرازق ، ومن حق ا"سورة النعم"أظهرها فً سورة النحل التً تسمى 

المنعم أن ٌشكر فبل ٌكفر، وأن ٌذكر فبل ٌنسى، وأن ٌطاع فبل ٌعصى، وال 

ٌتؤتى ذلك إال بالعبادة الخالصة له، فالعبادة من حقه وحده جل وعبل، ولذا قال 

ا: "تعالى َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  اْعُبُدواْ  النَّاسُ  أَ * َتتَّقُوَن  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن َوالَِّذٌنَ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

َماء ِفَراشاً  األَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َماء ِمنَ  َوأَنَزلَ  ِبَناء َوالسَّ  ِمنَ  ِبهِ  َفؤَْخَرجَ  َماء السَّ

ِ  َتْجَعلُواْ  َفبلَ  لَُّكمْ  ِرْزقاً  الثََّمَراتِ   (.ٕٕـ  ٕٔ: البقرة ، آٌة " )َتْعلَُمونَ  َوأَنُتمْ  أَنَداداً  هلِلّ

ل القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وما تحوٌه من أخبار وأوامر ونواه وعند تؤم

ووعد ووعٌد، نجدها كلها تدور حول تقرٌر ألوهٌة هللا سبحانه وتعالى وعبودٌة 

اإلنسان له، فإذا كان خلق اإلنسان وتسخٌر الكون له، وإٌجاد العقل والقلب 

والنار، وقبل ذلك واإلرادة فٌه، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة 

فً ذاته وأفعاله حكٌماً  وبعده ما تقتضٌه صفات الباري ـ جل وعبل ـ من كونه

علٌماً، خلق كل شًء وقدره تقدٌرا، ولم ٌخلق شٌباً عبثاً، ولم ٌوجد شٌباً لؽٌر 

حكمة، وإذا كان القرآن المجٌد وما فٌه من أخبار وأوامر ووعد ووعٌد جاء 

أال وهً تعبٌد الخلق كلهم هلل سبحانه، ولذلك جعل ألجل هذه المهمة العظٌمة، 

هللا دابرة العبادة التً خلق هللا لها اإلنسان، وجعلها ؼاٌته فً الحٌاة، ومهمته فً 

أن تشمل شبون اإلنسان كلها، وتستوعب حٌاته : األرض، دابرة رحبة واسعة

 .ٔجمٌعاً، وتستؽرق كافة مناشطه وأعماله

من األقوال : اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضا: اإلسبلمفالعبادة فً مفهوم 

والحج، وصدق  الظاهرة، فالصبلة والزكاة والصٌامواألعمال الباطنة و

الحدٌث، وأداء األمانة وبر الوالدٌن، وصلة األرحام، والوفاء بالعهود، واألمر 

على  بالمعروؾ والنهً عن المنكر، والجهاد على الكفار والمنافقٌن، واإلحسان

وك من اآلدمٌٌن، والبهابم، امى والمسكٌن وابن السبٌل والمملالجار والٌت

والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب هللا ورسوله 

وخشٌة هللا واإلنابة إلٌه وإخبلص الدٌن له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، 

                                                           
ٔ
 .ٖ٘العبادة فً اإلسبلم للقرضاوي صـ 
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والخوؾ لعذابه، وأمثال ذلك والرضا لقضابه، والتوكل علٌه، والرجاء لرحمته، 

 .ٔهً من العبادة

وبهذا التعرٌؾ الجامع ال ٌمكن أن ٌخرج أي شًء من نشاطات اإلنسان 

سواء إن كان ذلك فً العبادة المحضة أو فً المعامبلت المشروعة، أو  هوأعمال

 .ٕادات التً طبع اإلنسان على فعلهافً الع

ة من لحظة التكلٌؾ إلى الموت، ولذلك ٌحرص المسلم أن تكون حٌاته كلها عباد

ايَ  َوُنُسِكً َصبلَِتً إِنَّ  قُلْ  : "إمتثاالً لقول هللا تعالى ٌَ  َربِّ  هلِلِّ  َوَمَماتًِ َوَمْح

 (.ٕٙٔ: األنعام ، آٌة " )اْلَعالَِمٌنَ 

 : "وهذه العبادات كلها تعد المسلم لتقوى هللا، كما جاء فً اآلٌة التً ذكرناها

ُكمُ  اْعُبُدواْ   .ٖ(ٕٔ: البقرة ، آٌة " )َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن َوالَِّذٌنَ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

 :ـ رمٌٍ اهلل 2

وهً أن ٌجعل العبد بٌنه وبٌن ربه وقاٌة من ؼضبه وسخطه وعذابه، وهً أن 

تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا، وأن تترك معصٌة هللا على 

، وأساس تقوى هللا خشٌة هللا وذلك من عمل ٗهللا تخاؾ عقاب هللانور من 

مْ  َوَمن َذلِكَ  : "القلب، ولذا أضافها القرآن إلٌه وقال ِ  َشَعاِبرَ  ٌَُعظِّ  َتْقَوى ِمن َفإِنََّها هللاَّ

 (.ٕٖ: الحج ، آٌة " )اْلقُلُوبِ 

اً له على وهللا تعالى ٌؤمر المإمنٌن بالتقوى قبل أوامره سبحانه لتكون حافز

ا : "إمتثال ما ٌؤمر به، كما فً قوله تعالى َها ٌَ ٌُّ  إِلٌَهِ  َواْبَتُؽواْ  هللّاَ  اتَّقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

 (.ٖ٘: المابدة ، آٌة " )ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َسِبٌلِهِ  ِفً َوَجاِهُدواْ  اْلَوِسٌلَةَ 

ا : "وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ َ  اتَّقُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ  لَُكمْ  ٌُْصلِحْ * َسِدًٌدا  َقْواًل  َوقُولُوا هللاَّ

ْؽِفرْ  أَْعَمالَُكمْ  ٌَ  (.0ٔـ  0ٓ: األحزاب ، آٌة " )ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َو

ا : "وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللّاَ  اتَّقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ : التوبة ، آٌة " )الصَّ

ٔٔ1.) 

                                                           
ٔ
 (.ٓ٘ٔ/  ٓٔ)مجموع الفتاوى البن تٌمٌه  
ٕ
 .8٘ٔفقه النصر والتمكٌن فً القرآن الكرٌم صـ 
ٖ
 .01كٌؾ نتعامل مع القرآن الكرٌم صـ 
ٗ
 .ٕٗٓفقه النصر والتمكٌن للصبلبً صـ 
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نُِكمْ  َذاتَ  َوأَْصلُِحواْ  هللّاَ  َفاتَّقُواْ  : "تعالىوقال  ٌْ  ُكنُتم إِن َوَرُسولَهُ  هللّاَ  َوأَِطٌُعواْ  ِب

ْإِمِنٌنَ   (.ٔ: األنفال ، آٌة " )مُّ

القرآن التقوى أحٌاناً قبل النواهً، لتكون دافعاً لئلنتهاء عنها، كما فً وٌذكر هللا 

ا : "فً قوله تعالى َها ٌَ ٌُّ ًَ  َما َوَذُرواْ  هللّاَ  اتَّقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ َبا ِمنَ  َبِق  ُكنُتم إِن الرِّ

ْإِمِنٌَن  نَ  ِبَحْرب   َفؤَْذُنواْ  َتْفَعلُواْ  لَّمْ  َفإِن* مُّ ـ  08ٕ: البقرة ، آٌة " )َوَرُسولِهِ  هللّاِ  مِّ

ٕ81.) 

أن الرسل جمٌعاً دعوا أقوامهم إلى تقوى هللا، كما نجد  بل ٌقص علٌنا القرآن

فً سورة الشعراء نوحاً، وهوداً، وصالحاً ولوطاً، وشعٌباً ٌقول كل منهم 

 (.ٓ٘: آأل عمران ، آٌة " )َوأَِطٌُعونِ  هللّاَ  َفاتَّقُواْ  : "لقومه

 :ولهذا جعل القرآن وصٌة هللا لؤلولٌن واآلخرٌن هً التقوى، كما قال تعالى

َنا َولََقدْ " ٌْ اُكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذٌنَ  َوصَّ ٌَّ : النساء ، آٌة " )هللّاَ  اتَّقُواْ  أَنِ  َوإِ

ٖٔٔ.) 

ا : "ن من المإمنٌن بمجرد التقوى، بل قالولم ٌكتؾ القرآ َها ٌَ ٌُّ  اتَّقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

ْسلُِمونَ  َوأَنُتم إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  هللّاَ  : ، ومعناه(ٕٓٔ: آل عمران ، آٌة " )مُّ

بذل الجهد واستفراغ الوسع فً تقواه عز وجل، فً حدود الطاقة واالستطاعة، 

َ  َفاتَّقُوا : "كما قال فً اآلٌة األخرى ، (ٙٔ: التؽابن ، آٌة " )اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَّ

أن تقوى هللا حق تقواه : األخرى، بل مبٌنة لها ولٌست هذه اآلٌة ناسخة لآلٌة

 .انما تطلب فً إطار المقدور للمكلؾ، وال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها

والتقوى ال تعنً العصمة من الذنوب، والمتقون لٌسوا مبلبكة أطهاراً، وآل 

أنبٌاء، بل هم بشر ٌصٌبون وٌخطبون، ومزٌتهم هً رهافة حسهم، وٌقظة 

َقواْ  الَِّذٌنَ  إِنَّ  : "ال تعالىضمابرهم، كما ق ُهمْ  إَِذا اتَّ نَ  َطابِؾ   َمسَّ َطانِ  مِّ ٌْ ُرواْ  الشَّ  َتَذكَّ

ْبِصُرونَ  ُهم َفإَِذا  (.ٕٔٓ: األعراؾ ، آٌة " )مُّ

ى رشده وٌتوب إلى ربه م إلى المعصٌة فسرعان ما ٌثوب إلفإذا ذلت قدم أحده

 إَِذا َوالَِّذٌنَ : "متقٌن من عبادهوٌقرع بابه مستؽفراً، كما قال تعالى فً وصؾ ال

ْؽِفرُ  َوَمن لُِذُنوِبِهمْ  َفاْسَتْؽَفُرواْ  هللّاَ  َذَكُرواْ  أَْنفَُسُهمْ  َظلَُمواْ  أَوْ  َفاِحَشةً  َفَعلُواْ  ُنوبَ  ٌَ  إاِلَّ  الذُّ

واْ  َولَمْ  هللّاُ  ْعلَُمونَ  َوُهمْ  َفَعلُواْ  َما َعلَى ٌُِصرُّ  (.ٖ٘ٔ: آل عمران ، آٌة " )ٌَ

تدبر القرآن وجده قد ربط خٌرات الدنٌا واآلخرة كلها بالتقوى، فمن ثمار  ومن

 :التقوى العاجلة واآلجلة
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 :المخرج من كل ضٌق والرزق من حٌث ال ٌحتسب العبدـ 

تَّقِ  َوَمن :"قال تعالى ٌَ  َ ْجَعل هللاَّ ْرُزْقهُ  *َمْخَرًجا  لَّهُ  ٌَ ٌَ ثُ  ِمنْ  َو ٌْ ْحَتِسبُ  اَل  َح ٌَ "
 (.ٖـ  ٕ: الطبلق، آٌة )
 :السهولة والٌسر فً كل أمرـ 

تَّقِ  َوَمن :"قال تعالى ٌَ  َ ْجَعل هللاَّ  (.ٗ: الطبلق، آٌة " )ٌُْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَّهُ  ٌَ
 :تٌسٌر العلم النافعـ 

ٌَُعلُِّمُكمُ  هللّاَ  َواتَّقُواْ  :"قال تعالى ء   ِبُكلِّ  َوهللّاُ  هللّاُ  َو ًْ  (.8ٕٕ: البقرة، آٌة " )َعلٌِم   َش

 :إطبلق نور البصٌرةـ 

ْجَعل هللّاَ  َتتَّقُواْ  إَن :"قال تعالى  (.1ٕ: األنفال، آٌة " )فُْرَقاناً  لَُّكمْ  ٌَ
 :محبة هللا ومحبة مبلبكته والقبول فً األرضـ 

ِقٌنَ  ٌُِحبُّ  هللّاَ  َفإِنَّ  َواتََّقى ِبَعْهِدهِ  أَْوَفى َمنْ  َبلَى :"قال تعالى : آٌة آل عمران، " )اْلُمتَّ
0ٙ.) 

قد أحببت : إذا أحب هللا العبد قال لجبرٌل: وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فبلناً فؤحبه، فٌحبه جبرٌل علٌه السبلم، ثم ٌنادي فً أهل السماء، إن هللا قد 

أحب فبلناً فؤحبوه، فٌحبه أهل السماء، ثم ٌوضع له القبول فً األرض
ٔ
. 

 :دٌدهنصرة هللا عز وجل وتؤٌٌده وتسـ 
قُواْ  :"وهً المعٌة المقصودة بقول هللا عز وجل  َمعَ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  هللّاَ  َواتَّ

ِقٌنَ   (.1ٗٔ: البقرة، آٌة " )اْلُمتَّ

 :البركات من السماء واألرضـ 

َقواْ  آَمُنواْ  اْلقَُرى أَْهلَ  أَنَّ  َولَوْ  :"قال تعالى ِهم لََفَتْحَنا َواتَّ ٌْ نَ  َبَرَكات   َعلَ َماء مِّ  السَّ
 (.1ٙ: األعراؾ، آٌة " )َواألَْرِض 

 :البشرى وهً الرإٌا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهمـ 
اء إِنَّ  أاَل :"قال تعالى ٌَ ِهمْ  َخْوؾ   الَ  هللاِّ  أَْوِل ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ *  ٌَ

تَّقُوَن  َوَكاُنواْ  ا اْلَحٌاةِ  ِفً اْلُبْشَرى لَُهمُ  *ٌَ ٌَ ْن ـ  ٕٙ: ٌونس، آٌة " )اآلِخَرةِ  َوِفً الدُّ
ٙٗ.) 

والبشرى هً الحٌاة الدنٌا ما بشر هللا به المإمنٌن المتقٌن فً ؼٌر مكان فً 
الرإٌا الصالحة من هللا: كتابه، وعن النبً صلى هللا علٌه وسلم

ٕ
 

هلل وٌحبه الرجل ٌعمل : قلت لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن أبً ذر قال
تلك عاجل بشرى المإمن: الناس، فقال

ٖ
. 

                                                           
ٔ
 .0ٖٕٙرقم ( ٖٕٓٓ/ ٗ)مسلم، ك البر والصلة  
ٕ
 .18ٙٙ، ك الرإٌا رقم البخاري 
ٖ
 (.ٙٙٔ/ ٕٕٗٙ)مسلم، ك البر والصلة، باب إذا أثنى على الصالح فهً بشرى وال تضره  
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 :الحفظ من كٌد األعداء ومكرهمـ 
ُكمْ  الَ  َوَتتَّقُواْ  َتْصبُِرواْ  َوإِن :"قال تعالى ُدُهمْ  ٌَُضرُّ ٌْ ًبا َك ٌْ ْعَملُونَ  ِبَما هللّاَ  إِنَّ  َش " ُمِحٌط   ٌَ

 (.ٕٓٔ: آل عمران، آٌة )

 :"تعالىحفظ الذرٌة الضعاؾ بعناٌة هللا ـ 

ٌَْخشَ  :"قال تعالى ٌَّةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  َتَرُكواْ  لَوْ  الَِّذٌنَ  َوْل ِهمْ  َخافُواْ  ِضَعاًفا ُذرِّ ٌْ تَّقُوا َعلَ ٌَ  َفْل
قُولُواْ  هللّاَ  ٌَ  (.1: النساء، آٌة " )َسِدًٌدا َقْوالً  َوْل

وفً اآلٌة إشارة إلى إرشاد المسلمٌن الذٌن ٌخشون ترك ذرٌة ضعافاً، إلى 
التقوى فً سابر شإونهم حتى ٌحفظ أبناءهم وٌدخلوا تحت حفظ هللا وعناٌته، 
واآلٌة تشعر بالتهدٌد بضٌاع أوالدهم إن فقدوا تقوى هللا، وإشارة إلى أن تقوى 
األصول تحفظ الفروع وأن الرجال الصالحٌن ٌحفظون فً ذرٌتهم الضعاؾ 

ا "كما فً آٌة  نِ لُِؽبَلمَ  َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوأَمَّ نِ  ٌْ ٌْ ِتٌَم  لَُّهَما َكنز   َتْحَتهُ  َوَكانَ  اْلَمِدٌَنةِ  ِفً ٌَ
 (.8ٕ: الكهؾ، آٌة " )َصالًِحا أَُبوُهَما َوَكانَ 

ركة أبٌهما فً أنفسهما ومالهمابفإن الؽبلمٌن حفظا ب
ٔ
. 

 :سبب لقبول األعمال التً بها سعادة العباد فً الدنٌا واآلخرةـ 
َما :"قال تعالى َتَقبَّلُ  إِنَّ ِقٌنَ  ِمنَ  هللّاُ  ٌَ  (.0ٕ: المابدة، آٌة " )اْلُمتَّ

 :سبب النجاة من عذاب الدنٌاـ 
ا :"قال هللا تعالى َناُهمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ ٌْ  َصاِعَقةُ  َفؤََخَذْتُهمْ  اْلُهَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَهَد

ْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما اْلُهونِ  اْلَعَذابِ  َناَوَنجَّ  * ٌَ تَّقُونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌْ فصلت، آٌة " )ٌَ
 (.8ٔـ  0ٔ: 
تكفٌر السٌبات وهو سبب النجاة من النار وعظم األجر هو سبب الفوز بدرجة ـ 

 :الجنة
تَّقِ  َوَمن :"قال تعالى ٌَ  َ َباتِهِ  َعْنهُ  ٌَُكفِّرْ  هللاَّ ٌِّ ٌُْعِظمْ  َس  (.٘: الطبلق، آٌة " )أَْجًرا لَهُ  َو

 :هم الورثة لجنة هللاـ 
ةُ  ِتْلكَ  :"قال تعالى ا َكانَ  َمن ِعَباِدَنا ِمنْ  ُنوِرثُ  الَِّتً اْلَجنَّ ًٌّ  (.ٖٙ: مرٌم، آٌة " )َتِق

 :ٌسٌرون إلى الجنة ركباناً ـ 
 .مع أن هللا عز وجل ٌقرب إلٌهم الجنة تحٌة لهم ودفعاً لمشقتهم

رَ  ِقٌنَ لِْلُمتَّ  اْلَجنَّةُ  َوأُْزِلَفتِ  :"قال تعالى ٌْ  (.ٖٔ: ق، آٌة " )َبِعٌد   َؼ
ْومَ  :"وقال تعالى ِقٌنَ  َنْحُشرُ  ٌَ ْحَمنِ  إِلَى اْلُمتَّ  (.8٘: مرٌم، آٌة " )َوْفًدا الرَّ

 :تجمع بٌن المتاحبٌن من أهلها حٌن تنقلب كل صدقة ومحبة إلى عداوة ومشقةـ 
ء :"قال تعالى ْوَمِبذ   اأْلَِخبلَّ ِقٌنَ  إاِلَّ  َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  ٌَ : الزخرؾ، آٌة " )اْلُمتَّ

ٙ0.) 

                                                           
ٔ
 (.0ٗ/ ٘)محاسن التؤوٌل للقاسمً  
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ومن بركة التقوى أن هللا عز وجل ٌنزع ما قد ٌعلق بقلوبهم من الضؽابن والؽل 
 .فتزداد مودتهم وتتم محبتهم وصحبتهم

ِقٌنَ  إِنَّ  :"قال تعالى ٌُون   َجنَّات   ِفً اْلُمتَّ  َما اَوَنَزْعنَ * آِمِنٌَن  ِبَسبلَم   اْدُخلُوَها *َوُع
نْ  ُصُدوِرِهم ِفً َتَقاِبلٌِنَ  ُسُرر   َعلَى إِْخَواًنا ِؼل   مِّ (0ٗـ  ٘ٗ: الحجر، آٌة " )مُّ

ٔ
. 

دعوة القرآن إلى التقوى تتخذ أسالٌب شتى من األمر بها، وبٌان آثارها والثناء 
على أهلها والترؼٌب فً محاسنهم وتجلٌة فضابلهم والترهٌب من تركها 

دها، حتى ٌظهر الفرق بٌن المتقٌن واالنصاؾ بؤضداواإلعراض عنها 
والفجار، أو بٌن أهل البر والتقوى وأهل اإلثم والعدوان

ٕ
 

 
 :إقامة العدل بٌن الناس: رابعا  

العدل من األسس والقٌم التً جاءت بها جمٌع الشرابع السماوٌة فؤنزل هللا به 
 .كتبه، وأرسل به رسله

ٌَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ  :"قال تعالى قُومَ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنَزْلَنا ِباْلَب ٌَ  النَّاسُ  لِ
أي العدل فما من كتاب أنزل وال رسول إال أمر ( : ٕ٘: الحدٌد، آٌة " )ِباْلِقْسطِ 

أمته بالعدل وأوجبه علٌها، واألمم بٌن طابع آخذ منه بنصٌب وحابد مابل عن 
وتذكر  بجهل أو هوى، والرسل ما تزال تجدد ما نسٌته األجٌال، العدل والقسط

الناس بما نسوا إلى أن ختمت الرساالت بخاتم األنبٌاء محمد صلى هللا علٌه 
وسلم، ولما كانت هذه الرسالة المحمدٌة خاتمة الرساالت، والنبً صلى هللا 

مة التً جعلها علٌه وسلم خاتم األنبٌاء والرسل، وهذه األمة خاتمة األمم، واأل
هللا شاهدة على الناس وقٌمة على البشرٌة، تبلؽها دٌن هللا، وتشهد لها باإلٌمان 

 .أو علٌها بالكفر والعصٌان
ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ  :"قال تعالى ، فقد كان "النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسًطا أُمَّ

هو من أعظم ما ٌمٌزها عن األمم، على هذه األمة، بل  العدل من أهم ما ٌجب

ولم ٌكتؾ الحق تبارك وتعالى بإٌجاب العدل على هذه األمة، بل أراد منها أن 

تجعله خلقاً من أخبلقها، وصفة من صفاتها، وصبؽة تصبػ بها من دون الناس، 

فؤمرها أن تكون قابمة بالعدل بل قوامه به بٌن الناس، هلل عز وجل، ال ألي 

 .بً فٌه قرٌباً لقرابته وال تضار عدواً لعداوتهشًء آخر فبل تحا

اِمٌنَ  ُكوُنواْ  :"قال تعالى ُكمْ  َوالَ  ِباْلِقْسطِ  ُشَهَداء هلِلِّ  َقوَّ ْجِرَمنَّ  أاَلَّ  َعلَى َقْوم   َشَنآنُ  ٌَ
: المابدة، آٌة " )َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبٌر   هللّاَ  إِنَّ  هللّاَ  َواتَّقُواْ  لِلتَّْقَوى أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُواْ  َتْعِدلُواْ 

8.) 
فالعدل الذي أمر به هللا عز وجل فً القرآن الكرٌم حق لكل الناس جمٌع الناس، 

 مع أهل الكتاب دون ال عدل بٌن المسلمٌن بعضهم وبعض فحسب، وال عدالً 

                                                           
ٔ
 .1ٕٓفقه النصر والتمكٌن صـ  
ٕ
 .8ٕكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  



٘ٓ 
 

فهذه الصفة ـ صفة الناس ـ " إنسان"سابر الناس، وإنما هو لكل إنسان بوصفه 
لٌها حق العدل فً المنهج الربانً، وهذه الصفة التً ٌلتقً هً التً ٌترتب ع

جمٌعاً مإمنٌن وكفاراً، أصدقاًء وأعداًء، سوداً وبٌضاً عرباً  علٌها البشر
ـ متى حكمت  وعجماً، واألمة المسلمة قٌمة على الحكم بٌن الناس بالعدل

أمرهم
ٔ
به ولو فالعدل من مقاصد القرآن الكرٌم ـ وأوجبه هللا على المإمنٌن  

ُكمْ   َوالَ  "كان مراؼمة لعواطؾ البؽض والعداوة، ْجِرَمنَّ  أاَلَّ  َعلَى َقْوم   َشَنآنُ  ٌَ
، وهو كذلك واجب ولو كان فٌه مراؼمة لكافة " لِلتَّْقَوى أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُواْ  َتْعِدلُواْ 

ا "عواطؾ الحب والمودة والقرابة  َها ٌَ ٌُّ اِمٌنَ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ  ِباْلِقْسطِ  َقوَّ
نِ  أَوِ  أَنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  هلِلِّ  ُشَهَداء ٌْ  (.ٖ٘ٔ: النساء، آٌة " )َواألَْقَرِبٌنَ  اْلَوالَِد

واألمة مؤمورة بؤن تقوم بالعدل والقسط والشهادة هلل ولٌس ألحد سواه، وأن 
ع ٌكون ذلك منهم بدافع التقوى والخوؾ من هللا عز وجل حتى ٌصبح الجمٌ

أمام العدل سواء بدون اعتبار لدوافع الحب والوالء والقرابة، أو البؽضاء 
، ؤمر هللابوالشنآن والعداوة، ألنها إنما تقوم بالعدل والقسط بٌن الناس هلل و

والعدل بهذه الصورة الشاملة، لم تعرفه البشرٌة قط إال على ٌد هذه األمة ولم 
لمسلمةتنعم به البشرٌة قط إال تحت حكم األمة ا

ٕ
. 

 
 :الشورى: خامسا  

 من مقاصد القرآن الكرٌم تحقٌق ممارسة الشورى بٌن الناس
ء   مِّن أُوِتٌُتم َفَما :"ـ قال تعالىٔ ًْ اةِ  َفَمَتاعُ  َش ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِ  ِعندَ  َوَما الدُّ ر   هللاَّ ٌْ  َوأَْبَقى َخ

ِهمْ  َوَعلَى آَمُنوا لِلَِّذٌنَ  لُوَن  َربِّ َتَوكَّ ْجَتنُِبونَ  َوالَِّذٌنَ  *ٌَ  َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اإْلِْثمِ  َكَبابِرَ  ٌَ
ْؽِفُروَن  ُهمْ  َؼِضُبوا ِهمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذٌنَ  *ٌَ بَلةَ  َوأََقاُموا لَِربِّ  ُشوَرى مْ َوأَْمُرهُ  الصَّ
َنُهمْ  ٌْ ا َب  (.8ٖـ  ٖٙ: الشورى، آٌة " )ٌُنِفقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

لطٌفة لقٌمة الشورى فً اإلسبلم، فً ضوء تفسٌر هذه اآلٌة وهناك دالالت 
 :منها ما ٌلً

فاآلٌة وردت فً سورة تحمل اسم الشورى وهً سورة الشورى وتسمٌة إحدى 
سور القرآن الكرٌم باسم الشورى هو فً حد ذاته تشرٌؾ ألمر الشورى وتنوٌه 

 .بؤهمٌتها ومنزلتها
ٌاً، ضمن صفات أساسٌة لجماعة ٌة وصفاً تقرٌروجاءت الشورى فً هذه اآل

المإمنٌن المسلمٌن، فهم بعد إٌمانهم متوكلون على ربهم، مجتنبون لكبابر اآلثام 
والفواحش، مستجٌبون ألمر ربهم، مقٌمون لصبلتهم، وأمرهم شورى بٌنهم 

وٌزكون أموالهم وٌنفقون منها فً سبٌل هللا
ٖ
. 

ممارسة إجتماعٌة قبل أن وهً آٌة مكٌة مما ٌدل على أن الشورى فً اإلسبلم 
تكون من األحكام السلطانٌة، وهً تصؾ حال المسلمٌن فً كل زمان ومكان، 

                                                           
ٔ
 (.ٗٔٗ/ ٕ)ظبلل القرآن : أنظر 
ٕ
 .1ٗللّصبّلبً صـ الوسطٌة فً القرآن الكرٌم  
ٖ
 .أحمد الرٌسونً ٕٔالشورى فً معركة البناء صـ  
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فهً لٌست طاربة وال مرحلٌة، ولقد جعل هللا سبحانه احترام الشورى من أثمن 
 .خصال المإمنٌن وصفاتهم

فٌه وحً، شورى بٌنهم، فهً حق لهم  وهً تجعل جمٌع المسلمٌن فٌما لم ٌنزل
، إال ما كان من شؤن أهل العلم والتخصص، فإن المإمنٌن ٌحملهم إٌمانهم جمٌعاً 

أن ٌردوا ما أشكل علٌهم إلى من ٌعلم كٌؾ ٌستنبط األحكام من النصوص
ٔ
. 

َنُهمْ  ُشوَرى مْ َوأَْمُرهُ  "وقد انتبه عدد من العلماء إلى وقوع هذه اآلٌة الكرٌمة  ٌْ ، "َب
واألركان االساسٌة فً الدٌن وهو كصفة من ضمن صفات تعد من المقومات 

 .ركانً أنها واحدة من تلك الفرابض واألما ٌعن
ِهمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذٌنَ  :"قال تعالى بَلةَ  َوأََقاُموا لَِربِّ َنُهمْ  ُشوَرى مْ َوأَْمُرهُ  الصَّ ٌْ ا َب  َوِممَّ
ٌمان وإقامة ٌدل على جبللة موقع المشورة لذكره لها مع اإل" ٌُنِفقُونَ  َرَزْقَناُهمْ 

 .الصبلة وٌدل على أنهم مؤمورون بها
نَ  َرْحَمة   َفِبَما :"ـ وقال تعالىٕ ا ُكنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِنتَ  هللاِّ  مِّ واْ  اْلَقْلبِ  َؼلٌِظَ  َفّظً  الَنَفضُّ
لْ  َعَزْمتَ  َفإَِذا األَْمرِ  ِفً َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ  َواْسَتْؽِفرْ  َعْنُهمْ  َفاْعؾُ  َحْولِكَ  ِمنْ   َعلَى َفَتَوكَّ
لٌِنَ  ٌُِحبُّ  هللّاَ  إِنَّ  هللّاِ   (.1٘ٔ: آل عمران، آٌة " )اْلُمَتَوكِّ

وهذه اآلٌة جاءت خطاباً لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بصفته داعٌاً وهادٌاً 
ومرشداً ومربٌاً، وأمٌراً وقابداً وهذا ما ٌقتضٌه أن ٌكون رفٌقاً بالناس متلطفاً 

عفواً عنهم، متسامحاً معهم، بل مستؽفراً لهم فً أخطابهم معهم رحٌماً لهم 
وذنوبهم ومستشٌراً لهم مراعٌاً آلرابهم، وهذا األمر لرسول هللا صلى هللا علٌه 

أصحابه هو أمر لكل من ٌقوم مقامه من الدعاة والقادة  وسلم من هللا بمشاورة
ون من باب واألمراء، بل إن العلماء والمفسرٌن ٌعتبرون أن هإالء مؤمور
رسول هللا،  أولى وأحرى، فهم األحوج إلى هذا األمر وبفارق كبٌر جداً عن

ٌة قاعدة كبرى فً الحكم واإلمارة وعبلقة الحاكم ومن هنا ُعدت هذه اآل
بالمحكوم، فالشورى من قواعد الشرٌعة وعزابم األحكام ومن ال ٌستشٌر أهل 

فعزله واجب وهذا ما ال العلم والدٌن ـ وأهل التخصص فً فنون العلوم ـ 
خبلؾ فٌه

ٕ
. 

 .إن الشورى مقصد من المقاصد اإلسبلمٌة، وجزء من الشرٌعة اإلسبلمٌة
 

 :الحرٌة: سادسا  
 شر وتعمٌم الحرٌة، لكلبشر للبالمن مقاصد القرآن الكرٌم، إبطال عبودٌة 

الشارع متشوؾ للحرٌة، فذلك استقراإه : الناس ومن قواعد الفقه قول الفقهاء
من تصرفات الشرٌعة التً دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودٌة 
وتعمٌم الحرٌة، ولكن دأب الشرٌعة فً رعً المصالح المشتركة وحفظ النظام 

حرٌة، وإطبلق العام وقؾ بها عن إبطال العبودٌة بوجه عام وتعوٌضها بال

                                                           
ٔ
 .٘ٔأحمد اإلمام صـ . الشورى مراجعات فً الفقه والسٌاسة د 
ٕ
 .ٕٗالشورى فرٌضة إسبلمٌة للّصبّلبً صـ  
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جدد العبودٌة، مع أن ذلك ٌخدم العبٌد من ربقة العبودٌة، وإبطال أسباب ت
على  فً كل قطر قابم صدها، كان ذلك التوقؾ من أجل أن نظام المجتمعاتمق

فً الحقول، وخدمة فً المنازل والؽروس،  نظام الرق، فكان العبٌد عمال
، وخادمات فً منازلهم، ورعاة فً االنعام وكانت اإلماء حبلبل لسادتهن

 من أكبر الجماعات التً أقٌم علٌها النظام" لذلك"وداٌات ألبنابهم، فكان الرقٌق 
لدى األمم حٌن طرقتهم دعوة اإلسبلم، فلو " واإلجتماعً"العابلً واإلقتصادي 

عقُد نظام المدٌنة  جاء اإلسبلم بقلب ذلك النظام رأساً على عقب ال نفرط
ودة انتظامه، فهذا موجب إحجام الشرٌعة عن إبطال الرق ر معه عانفراطاً تعس

سر فً لذي هو األإحجامها عن إبطال تجدد سبب االسترقاق ا الموجود، وأما
الحروب، فؤلن األمم التً سبقت ظهور اإلسبلم قد تمتعت باسترقاق من وقع 
فً أسرها وخضع إلى قوتها وكان من أكبر مقاصد سٌاسة اإلسبلم إٌقاؾ 

قوٌاء، وذلك ببسط جناح سلطة ك األمم واالنتصاؾ للضعفاء من األؼلواء تل
قطار، فلو أن األمم التً استقرت لها لى العالم وبانتشار اتباعه فً األاإلسبلم ع

سٌادة العالم من قبل أمنت عواقب الحروب اإلسبلمٌة ـ وأخطر تلك العواقب 
ًُ ـ لما  ترددت األمم من العرب فً نفوس األمم السابدة األسر واالستعباد والسب

وؼٌرهم فً التصمٌم على رفض إجابة الدعوة اإلسبلمٌة اتكاالً على الكثرة 
والقوة، وأمناً من وصمة األسر واالستعباد

ٔ
: وان ابن أمٌة فً مثله، كما قال صف

 .نً هوازنترب قرٌش خٌر من أن نًألن ترب
 :وكما قال النابؽة

 
 حذاراً على أن ال تنال مقادتً 
 

وال نسوتً حتى ٌمتن حرابراً      
ٕ
 

حرٌة وحفظ نظام العالم ـ بؤن بٌن مقصدي ـ نشر ال فنظر اإلسبلم إلى طرٌق
عوامل الحرٌة على عوامل العبودٌة مقاومة لها لتقلٌلها وعبلجاً للباقً  سلَّط

منها، وذلك بإبطال أسباب كثٌرة من أسباب االسترقاق وقصره على سبب 
األسر خاصة، فؤبطل االسترقاق االختٌاري وهو بٌع المرء نفسه، أو بٌع كبٌر 

ل االسترقاق ألجل العابلة بعض أبنابها، وقد كان ذلك شابعاً فً الشرابع وأبط
الجناٌة بؤن ٌحكم على الجانً ببقابه عبداً للمجنً علٌه، وقد حكى القرآن عن 

 .(0٘: ٌوسؾ ، آٌة " )َجَزاُإهُ َفُهوَ  َرْحلِهِ  ِفً ُوِجدَ  َمن َجَزآُإهُ َقالُواْ  : "حالة مصر
ٌُوُسؾَ  ِكْدَنا َكَذلِكَ : "وقال ؤُْخذَ  َكانَ  َما لِ ٌَ : ٌوسؾ ، آٌة )"الملك ِدٌنِ  ِفً أََخاهُ لِ
0ٙ.) 

                                                           
ٔ
 .1ٕٖمقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة الشٌخ محمد الطاهر صـ  
ٕ
 .1ٖٖ مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة الطاهر بن عاشور صـ 
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وأبطل االسترقاق فً الدٌن الذي كان شرعاً للرومان، وكان أٌضاً من شرٌعة 
سولون فً الٌونان من قبل، وأبطل االسترقاق فً الفتن والحروب الداخلٌة 
الواقعة بٌن المسلمٌن، وأبطل استرقاق الساببة، كما استرقت السٌارة ٌوسؾ إذ 

 .وجدوه
ى عبلج الرق الموجود والذي ٌوجد بروافع ترفع ضرر لتفت إلثم إن اإلسبلم ا

الرق، وذلك بتقلٌله عن طرٌق تكثٌر أسباب رفعه، وبتخفٌؾ آثار حالته، وذلك 
 .ٔبتعدٌل تصرؾ المالكٌن فً عبٌدهم الذي كان مالكه معنتاً 

 :ومن منافذ الحرٌة لؤلرقاء التً فتحها اإلسبلم
: البلد ، آٌة " )اْلَعَقَبةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما : "ى هللاـ جعل اإلسبلم تحرٌر اإلرقاء إل ٔ

ٕٔ.) 
 .أو تحرٌر رقبة.. إطعام عشرة مساكٌن: ـ كفارة ٌمٌن الحانث ٕ
: ـ كفارة الظهار لمن أراد أن ٌرجع زوجته بداٌته تحرٌر رقبة، قال هللا تعالى ٖ
ُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِّساِبِهمْ  ِمن ٌَُظاِهُرونَ  َوالَِّذٌنَ "  أَن َقْبلِ  مِّن َرَقَبة   َفَتْحِرٌرُ  َقالُوا لَِما ٌَ

ا َتَماسَّ ُ  بِهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  ٌَ  (.ٖ: المجادلة ، آٌة " )َخِبٌر   َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 .فعلٌه كفارة منها تحرٌر رقبة: ـ من أفطر فً نهار رمضان ٗ
مات سٌدها قبلها إذا " أم ولد"ـ ملك الٌمٌن إذا أنجبت من سٌدها، تسمى  ٘

 .صارت حرة
أن ٌتفق العبد مع سٌده على مبلػ من المال ٌدفعه أو ٌقوم بعمل : ـ المكاتبة ٙ

ِجُدونَ  اَل  الَِّذٌنَ  : "ٌصٌر بعده حراً، قال تعالى ُهمْ  َحتَّى ِنَكاًحا ٌَ ٌَ ُ  ٌُْؽِن  َفْضلِهِ  ِمن هللاَّ
ْبَتُؽونَ  َوالَِّذٌنَ  ا اْلِكَتابَ  ٌَ ًرا ِفٌِهمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  َفَكاِتُبوُهمْ  َماُنُكمْ أٌَْ  َملََكتْ  ِممَّ ٌْ  مِّن َوآُتوُهم َخ
الِ  ِ  مَّ  (.ٖٖ: النور ، آٌة " )آَتاُكمْ  الَِّذي هللاَّ
ـ العبد الذي ٌملكه إثنان أو جماعة، فإذا حرر واحد منهم نصٌبه امتنع أن  0

 .ٌباع العبد
َدَقاتُ  إِنََّما: "تعالىـ تحرٌر األرقاء مصرؾ من مصارؾ الزكاة، قال  8  الصَّ

َها َواْلَعاِملٌِنَ  َواْلَمَساِكٌنِ  لِْلفَُقَراء ٌْ َقابِ  َوِفً قُلُوُبُهمْ  َواْلُمَإلََّفةِ  َعلَ  َوِفً َواْلَؽاِرِمٌنَ  الرِّ
ِبٌلِ  َواْبنِ  هللّاِ  َسِبٌلِ  نَ  َفِرٌَضةً  السَّ  (.ٓٙ: التوبة ، آٌة " )َحِكٌم   َعلٌِم   َوهللّاُ  هللاِّ  مِّ

لقد انقرض الرق أمام أبواب الحرٌة التً فتحها اإلسبلم ولم ٌكن اإلسبلم أول 
من أباح الرق، بل كان أول من حرر األرقاء بؤسلوب منطقً، بؤسلوب 

 .ٕالترؼٌب تارة وبؤسلوب الترهٌب تارة أخرى عن طرٌق الكفارات كما رأٌنا
اء العبد بكلمة لقد قتل اإلسبلم مشاعر اإلحساس بالعبودٌة بؤن ترفع عن ند

عبدي، وإنما باسلوب أرقى وهو كلمة ؼبلمً وجارٌتً وفتاي وفتاتً، قال 
ال ٌقولون أحدكم عبدي وأمتً، ولٌقل فتاي وفتاتً، وال : "صلى هللا علٌه وسلم 

 .ٖ"ٌقل أحدكم ربً، ولٌلقل سٌدي
                                                           

ٔ
 .1ٖٖمقاصد الشرٌعة صـ 
ٕ
 .0ٓٔمبارك سٌؾ الهاجري وعبد المنعم حسٌن العمري صـ. حقوق اإلنسان فً اإلسبلم د 
ٖ
 .1ٕٕٗ، مسلم رقم ٕٕ٘٘البخاري رقم  
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ال : "وقد نهى النبً صلى هللا علٌه وسلم عن التشدٌد فً الخدمة، ففً الحدٌث
لفه من العمل ما ٌؽلبه، فإن كلفه فلٌعنه، واألمر بكفاٌة مإنتهم وكسوتهم، ففً ٌك

عبٌدكم : " صلى هللا علٌه وسلمحدٌث أبً ذر رضً هللا عنه قال رسول هللا
 لكم إنما هم إخوانكم جعلهم هللا تحت أٌدٌكم، فمن جعل أخوه تحت ٌدهَخوَ 

ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن  ٔفلٌطعمه مما ٌؤكل ولٌلبسه مما ٌلبس
 .ٕالحد البلزم، فإذا مثل الرجل بعبده عتق علٌه

فمن استقراء هذه التصرفات ونحوها حصل لنا بؤن الشرٌعة قاصدة بث الحرٌة 
 .والقضاء على العبودٌة للمخلوق

والقرآن الكرٌم من مقاصده، ترك الخٌار لكافة الناس فً اختٌار المعتقد بعد 
من الؽً، وتترك لهم كذلك حرٌة التفكٌر، وحرٌة التعبٌر، وإلٌك تبٌن الرشد 

 :الشرح

أسسها اإلسبلم بإبطال المعتقدات الضالة التً أكره دعاة  :ـ دشّخ االعزمبداد 1

الضبللة أتباعهم ومرٌدٌهم على إعتقادها بدون فهم وال هدى، وال كتاب منٌر، 
، ثم باألمر بحسن مجادلة وبالدعاء إلى إقامة البراهٌن على العقٌدة الحقة

المخالفٌن وردهم إلى الحق بالكلمة والموعظة وأحسن الجدل، ثم بنفً اإلكراه 
 .ٖفً الدٌن
ٌنِ  ِفً إِْكَراهَ  الَ  : "قال تعالى ٌَّنَ  َقد الدِّ َب ْشدُ  تَّ ًِّ  ِمنَ  الرُّ  (.ٕٙ٘: البقرة ، آٌة " )اْلَؽ

من الناس دٌن  ولو أراد الخالق جلت قدرته لدخل جمٌع من على األرض
اإلسبلم، ولكن له حكمة فً إعطاء الناس الحرٌة فٌما ٌختارون وما ٌسلكون من 

 ُتْكِرهُ أََفؤَنتَ  َجِمًٌعا ُكلُُّهمْ  األَْرِض  فًِ َمن آلَمنَ  َربُّكَ  َشاء َوَلوْ  : "طرٌق، حٌث قال
ُكوُنواْ  َحتَّى النَّاسَ   (.11: ٌونس ، آٌة " )ُمْإِمنٌِنَ  ٌَ

اإلنسان بما وهبه هللا من عقل وسمع وبصر قادر على التمٌٌز بٌن وال شك أن 
ا : "الحق والباطل حتى ٌستطٌع اختٌار الطرٌق الصحٌح، قال تعالى  َخلَْقَنا إِنَّ

ْطَفة   ِمن اإْلِنَسانَ  ْبَتلٌِهِ  أَْمَشاج   نُّ َناهُ  إِنَّا* َبِصًٌرا  َسِمًٌعا َفَجَعْلَناهُ  نَّ ٌْ ِبٌلَ  َهَد ا السَّ  إِمَّ
ا َشاِكًرا  (.ٖـ  ٕ: اإلنسان ، آٌة " )َكفُوًرا َوإِمَّ

وتتكرر اآلٌات القرآنٌة فً أكثر من سورة حول حرٌة االعتقاد وعدم إجبار من 
فٌخاطب هللا تبارك وتعالى نبٌه محمد علٌه  لم ٌقتنع باإلسبلم على اعتناقه،

ُكمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوقُلِ  : "السبلم قاببلً الصبلة و بِّ ٌُْإِمن َشاء َفَمن رَّ ْكفُرْ  َشاء َوَمن َفْل ٌَ " َفْل
 (.1ٕ: الكهؾ ، آٌة )

ِهمْ  َجَعْلَناكَ  َوَما أَْشَرُكواْ  َما هللّاُ  َشاء َولَوْ  : "ــ وقال تعالى ٌْ  أَنتَ  َوَما َحِفًٌظا َعلَ
ِهم ٌْ  (.0ٓٔ: األنعام ، آٌة " )ِبَوِكٌل   َعلَ

                                                           
ٔ
 .1ٖ٘مقاصد الشرٌعة محمد الطاهر بن عاشور صـ  
ٕ
 .1ٖ٘المصدر نفسه صـ 
ٖ
 .1ٖٙالمصدر نفسه صـ 
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ِهمْ  ْلَناكَ أَْرسَ  َفَما أَْعَرُضوا َفإِنْ  : "ــ وقال تعالى ٌْ كَ  إِنْ  َحِفًٌظا َعلَ ٌْ " اْلَببَلغُ  إاِلَّ  َعلَ
 (.8ٗ: الشورى ، آٌة )

رْ  : "ــ وقال تعالى َما َفَذكِّ ر   أَنتَ  إِنَّ ِهم لَّْستَ * ُمَذكِّ ٌْ ِطر   َعلَ ٌْ : الؽاشٌة ، آٌة " )ِبُمَص
 (.ٕٕـ  ٕٔ

نْ  : "ــ وقال تعالى ُسولَ  ٌُِطعِ  مَّ ِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما َتَولَّى َوَمن هللّاَ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ ٌْ  َعلَ
 (.8ٓ: النساء ، آٌة " )َحِفًٌظا

والدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ لٌس دٌن قمع وإكراه، بل دٌن ٌسر ٌقوم على مبدأ 
وسابل اإلقناع والتزام جادة العقل من خبلل منهج الحوار البناء والتعبٌر الحر 

نقاش البعٌد عن المهاترات وإثارة الفتن، والجدال الموضوعً المنطقً فً ال
والشرٌعة اإلسبلمٌة تشدد وتإكد على قدسٌة هذا المنهج، لذا نجد أن الخالق 
ٌؤمر رسوله محمداً صلى هللا علٌه وسلم بؤن ٌدعو الناس إلى دٌن اإلسبلم 

 اْلَحَسَنةِ  َظةِ َواْلَمْوعِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبٌلِ  إِلِى اْدعُ  : "بالحكمة وٌخاطبه قاببلً 
ًَ  ِبالَّتًِ َوَجاِدْلُهم  .(ٕ٘ٔ: النحل ، آٌة " )أَْحَسنُ  ِه

 أَْهلَ  ُتَجاِدلُوا َواَل : "ــ وفً مجادلة أهل الكتاب ٌقول مخاطباً المإمنٌن، قال تعالى
ًَ  ِبالَّتًِ إاِلَّ  اْلِكَتابِ  َنا أُنِزلَ  ِبالَِّذي آَمنَّا َوقُولُوا ِمْنُهمْ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  إاِلَّ  أَْحَسنُ  ِه ٌْ  إِلَ
ُكمْ  َوأُنِزلَ  ٌْ  .ٔ(ٙٗ: العنكبوت ، آٌة " )ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َوَنْحنُ  َواِحد   َوإِلَُهُكمْ  َوإِلَُهَنا إِلَ

فهً التصرٌح بالرأي واالعتقاد فً منطقة اإلذن : ((األلٌال: ))ـ دشّخ انزعجري 2

نُكمْ  َوْلَتُكن : "الشرعً، وقد أمر هللا ببعضها فً قوله تعالى ة   مِّ ْدُعونَ  أُمَّ  إِلَى ٌَ

رِ  ٌْ ؤُْمُرونَ  اْلَخ ٌَ ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َو ٌَ آل " )اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُْوَلـِبكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو

 (.ٗٓٔ: عمران ، آٌة 

رَ  ُكنُتمْ  : "ــ وقال تعالى ٌْ ة   َخ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ؾِ ِباْلَمْعُرو َتؤُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

 (.ٓٔٔ: آل عمران ، آٌة " )اْلُمنَكرِ 

اء َبْعُضُهمْ  َواْلُمْإِمَناتُ  َواْلُمْإِمُنونَ  : "ــ وقال تعالى ٌَ ؤُْمُرونَ  َبْعض   أَْولِ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ
ْنَهْونَ  ٌَ  (.0ٔ: التوبة ، آٌة " )اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو

ا : "وقال تعالى ٌَ  ًَّ بَلةَ  أَِقمِ  ُبَن  َعلَى َواْصِبرْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َوْأُمرْ  الصَّ
 (.0ٔ: لقمان ، آٌة " )اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما

وقد جاء التوجٌه القرآنً الكرٌم بالتزام القول الحسن، وترك ما عداه مما ال 
فً العبلقات االجتماعٌة بٌن أفراد  فابدة منه، أو مما فٌه مضرة فً الدٌن أو

المجتمع المسلم، وقد حدد القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة ضوابط الكبلم، 
 :مل شٌباً منه فٌما ٌلًآدابه تحدٌداً دقٌقاً، وواضحاً نجو

                                                           
ٔ
 .ٔٔٔصالح عبد هللا الراجحً صـ. األساسٌة دحقوق اإلنسان وحرٌاته  
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ا : "المتعلقة باللفظ فً مثل قوله تعالى ـ الضوابط ٔ َها ٌَ ٌُّ  َتقُولُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

 (.ٗٓٔ: البقرة ، آٌة " )أَلٌِم   َعَذاب   َوِللَكاِفِرٌنَ  َواْسَمُعواْ  انُظْرَنا َوقُولُواْ  َراِعَنا

َما قُلْ : "ـ الضوابط المتعلقة بالمضمون فً مثل قوله سبحانه ٕ مَ  إِنَّ ًَ  َحرَّ  َربِّ
ًَ  َواإلِْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  رِ  َواْلَبْؽ ٌْ  لَمْ  َما ِباهلّلِ  ُتْشِرُكواْ  َوأَن اْلَحقِّ  ِبَؽ

لْ   (.ٖٖ: األعراؾ ، آٌة " )َتْعلَُمونَ  الَ  َما هللّاِ  َعلَى َتقُولُواْ  َوأَن ُسْلَطاًنا ِبهِ  ٌَُنزِّ
ا : "ـ الضوابط المتعلقة بالهدؾ واألسلوب فً مثل قوله عز وجل ٖ َها ٌَ ٌُّ  الَِّذٌنَ  أَ

َ  اتَّقُوا آَمُنوا  (.0ٓ: األحزاب ، آٌة " )َسِدًٌدا َقْواًل  َوقُولُوا هللاَّ
ا َوإِذَ : "ؾ والتثبت من المصدر فً مثل قوله تعالىـ الضوابط المتعلقة بالتوق ٗ

نَ  أَْمر   َجاءُهمْ  وهُ َولَوْ  ِبهِ  أََذاُعواْ  اْلَخْوؾِ  أَوِ  األَْمنِ  مِّ ُسولِ  إِلَى َردُّ  أُْولًِ َوإِلَى الرَّ
ْسَتنبُِطوَنهُ  الَِّذٌنَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُهمْ  األَْمرِ  ُكمْ  هللّاِ  َفْضلُ  َولَْوالَ  ِمْنُهمْ  ٌَ ٌْ َبْعُتمُ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَ  الَتَّ

َطانَ  ٌْ  (.8ٖ: النساء ، آٌة " )َقلٌِبلً  إاِلَّ  الشَّ
إنكار على من ٌبادر إلى األمور قبل تحققها فٌخبر بها وٌفشٌها : واآلٌة األخٌرة
: هللا صلى هللا علٌه وسلم  لد ال ٌكون لها صحة، وقد قال رسووٌنشرها، وق

رسول  ، وعن المؽٌرة بن شعبة أنٔ"ٌحدث بكل ما سمع لمرء كذباً أنكفى با"
، الذي ٌكثر من الحدٌث عما ٌقول ٕنهى عن قٌل وقال: هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .ٖالناس من ؼٌر تثبٌت، وال تدبر، وال تبٌن
ورسوله الكذب والؽٌبة والنمٌمة وشهادة الزور والسب والشتم ـ كما حرم هللا  ٘

 .ٗوالقذؾ فً أدلة ظاهرة معلومة من الكتاب والسنة وإجماع األمة
 :ـ حرٌة الفكر 3

لم ٌترك القرآن الكرٌم أسلوباً نفسٌاً أو واقعٌاً إال واتبعه من أجل حث اإلنسان 
وإلٌك أخً القارئ الكرٌم على التفكٌر واستعمال عقله بصورة واضحة جلٌة، 

 :البٌان
أ ـ طلب القرآن الكرٌم من الناس أن ٌستعملوا عقولهم وٌفكروا، ولنستمع لهذه 

َما قُلْ  : "اآلٌات فً اإلٌمان ورسوله  َوفَُراَدى َمْثَنى هلِلَِّ  َتقُوُموا أَن ِبَواِحَدة   أَِعُظُكم إِنَّ
ُروا ُثمَّ   (.ٙٗ: سبؤ ، آٌة " )َتَتَفكَّ

 لَُكمْ  أَقُولُ  الَّ  قُل: "ر طبٌعة الرسالة وشخصٌة الرسول ٌقول تعالىوفً تفسٌ
بَ  أَْعلَمُ  َوال هللّاِ  َخَزآِبنُ  ِعنِدي ٌْ ِبعُ  إِنْ  َملَك   إِنًِّ لَُكمْ  أَقُولُ  َوال اْلَؽ ًَّ  ٌُوَحى َما إاِلَّ  أَتَّ  إِلَ

ْسَتِوي َهلْ  قُلْ  ُرونَ  أََفبلَ  َواْلَبِصٌرُ  األَْعَمى ٌَ  (.ٓ٘: األنعام ، آٌة ) "َتَتَفكَّ
وفً لفت النظر إلى أسرار التشرٌعات المختلفة عبادٌة أو إجتماعٌة، ٌقول 

ْسؤَلُوَنكَ : "تعالى ِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  ٌَ ٌْ  َوإِْثُمُهَمآ لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبٌر   إِْثم   ِفٌِهَما قُلْ  َواْلَم
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ٗ
 .ٙٗمحمد الخرعان صـ. حرٌة التعبٌر د 



٘0 
 

ْفِعِهَما ِمن أَْكَبرُ  ْسؤَلُوَنكَ  نَّ ٌَ ٌِّنُ  َكَذلِكَ  اْلَعْفوَ  قُلِ  ٌُنِفقُونَ  َماَذا َو اتِ  لَُكمُ  هللّاُ  ٌُب ٌَ  لََعلَُّكمْ  اآل

ُرونَ   (.1ٕٔ: البقرة ، آٌة " )َتَتَفكَّ

وٌسر بره وبحره وعلوه  الرتفاقه وفً إشعار اإلنسان بؤن هذا الكون كله خلق
رَ  : "، ٌقول تعالىٔوسفله له ا لَُكم َوَسخَّ َماَواتِ  ِفً مَّ  َجِمًٌعا اأْلَْرِض  ِفً َوَما السَّ

ْنهُ  ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  مِّ ٌَ َقْوم   آَل
ُرونَ  لَّ َتَفكَّ  (.ٖٔ: الجاثٌة ، آٌة " )ٌَ

ب ـ طلب القرآن الكرٌم من البشر أن ٌستعملوا عقولهم فٌما تراه عٌونهم 
ببساطة من ظواهر ٌومٌة، وٌفكروا فٌها، وفً سبب وكٌفٌة وجودها، وذلك 

هنالك سبباً، وهناك عبلقة بٌن كل ما ٌتضمنه هذا الكون الذي حتى ٌعرفوا أن 
ترتٌبه بإحكام ودقة، وفً النظر فً السماوات وما حوته، وفً األرض وما 

َماَواتِ  ِفً َماَذا انُظُرواْ  قُلِ  : "علٌها، ٌقول تعالى : ٌونس ، آٌة " )َواألَْرِض  السَّ
ٔٓٔ.) 

ُروا أََولَمْ  :"وقال تعالى َتَفكَّ ُ  َخلَقَ  َما أَنفُِسِهمْ  ِفً ٌَ َماَواتِ  هللاَّ َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ  َب
َسّمًى َوأََجل   ِباْلَحقِّ  إاِلَّ   (.8: الروم، آٌة " )مُّ

نُظُرونَ  أََفبَل  :"وقال تعالى ٌْؾَ  اإْلِِبلِ  إِلَى ٌَ َماء َوإِلَى *ُخِلَقْت  َك ؾَ  السَّ ٌْ  *ُرِفَعْت  َك
ٌْؾَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى ٌْؾَ  اأْلَْرِض  َوإِلَى *ُنِصَبْت  َك ـ  0ٔ: الؽاشٌة، آٌة " )ُسِطَحتْ  َك
ٕٓ.) 

نُظرِ  :"وفً النظر فً أصل نشؤة اإلنسان وخلقه ٌقول تعالى ٌَ ُخلَِق  ِممَّ  اإْلِنَسانُ  َفْل
اء ِمن ُخلِقَ  * ْخُرجُ  *َداِفق   مَّ نِ  ِمن ٌَ ٌْ ْلبِ  َب ـ  ٘: الطارق، آٌة " )َوالتََّراِببِ  الصُّ
0.) 

ا اإْلِنَسانُ  ٌَرَ  أََولَمْ  :"وقال تعالى ِبٌن   َخِصٌم   ُهوَ  َفإَِذا نُّْطَفة   ِمن َخلَْقَناهُ  أَنَّ ٌس، آٌة " )مُّ
 :00.) 

وحتى ٌحفز القرآن الكرٌم العقل اإلنسانً للتفكر هاجم الذٌن ٌلؽون عقولهم ج ـ 
كالدواب، ذلك أن ونعى علٌهم هذه الطرٌقة فً الحٌاة التً تجعلهم وتفكٌرهم، 

 :العقل اإلنسانً وملكة التفكٌر هً التً تمٌز اإلنسان من الحٌوان، ٌقول تعالى
نَ  َكِثًٌرا لَِجَهنَّمَ  َذَرْأَنا َولََقدْ " ْفَقُهونَ  الَّ  قُلُوب   لَُهمْ  َواإلِنسِ  اْلِجنِّ  مِّ ٌُن   َولَُهمْ  ِبَها ٌَ  الَّ  أَْع

ْسَمُعونَ  الَّ  آَذان   َولَُهمْ  ِبَها ٌُْبِصُرونَ   ُهمُ  أُْولَـِبكَ  أََضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألَْنَعامِ  أُْولَـِبكَ  ِبَها ٌَ
 (.01ٔ: األعراؾ، آٌة " )اْلَؽاِفلُونَ 
نبه القرآن الكرٌم إلى العوابق الواقعٌة التً تعطل التفكٌر، وطلب إزالتها س ـ 

رٌة حتى ال تقؾ بوجه العقل اإلنسانً والتفكٌر الصحٌح، فرفض التبعٌة الفك
واإلٌحاء الفكري المتوارث عابلٌاً وإجتماعٌاً، فؤكد بذلك شخصٌة كل فرد 

 .واستقبللٌته الفكرٌة
ِبُعوا لَُهمُ  ِقٌلَ  َوإَِذا :"قال تعالى َنا َما َنتَّبِعُ  َبلْ  َقالُواْ  هللّاُ  أَنَزلَ  َما اتَّ ٌْ هِ  أَْلَف ٌْ  أََولَوْ  آَباءَنا َعلَ

ْعِقلُونَ  الَ  آَباُإُهمْ  َكانَ  باً  ٌَ ٌْ ْهَتُدونَ  َوالَ  َش  (.0ٓٔ: البقرة، آٌة " )ٌَ

                                                           
ٔ
 .ٗ٘ٔهانً الطعٌمات صـ. ، حقوق اإلنسان د0ٔـ  8ٓـحقوق اإلنسان بٌن تعالٌم اإلسبلم وإعبلن األمم المتحدة، محمد الؽزالً ص 
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ا َقالُوا َبلْ  :"وقال تعالى ة   َعلَى آَباءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ْهَتُدوَن  آَثاِرِهم َعلَى َوإِنَّا أُمَّ * مُّ
ة   ِفً َقْبلِكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ  ٌَ ِذٌر   مِّن َقْر  َعلَى آَباءَنا َوَجْدَنا إِنَّا ُمْتَرفُوَها َقالَ  إاِلَّ  نَّ

ة   ا أُمَّ ْقَتُدونَ  آَثاِرِهم َعلَى َوإِنَّ  (.ٖٕـ  ٕٕ: الزخرؾ، آٌة " )مُّ
ال ٌرٌدون التفكٌر فً األسس اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة  فالمترفون عادة

والعقابدٌة ألنهم طبقة مستفٌدة من الوضع القابم، فهً ال ترٌد حتى التفكٌر فً 
وضع جدٌد

ٔ
. 

لقرآن الكٌم إلى عابق آخر ذو تؤثٌر عملً، فقال وهو الطاعة العمٌاء كما نبه ا
َنا َوَقالُوا : "ببل فكر ألصحاب الجاه والسلطان قال تعالى ا َربَّ  َساَدَتَنا أََطْعَنا إِنَّ

ِبٌبَل  َفؤََضلُّوَنا َوُكَبَراءَنا  (.0ٙ: األحزاب ، آٌة " )السَّ
المقارنة الفكرٌة بٌن الشًء وضده لٌنشط ـ واستعمل القرآن الكرٌم أسلوب  ٕ

العملٌة الفكرٌة، ولٌخلق ملكة المقارنة وٌطور المقدرة على التفكٌر بشكل 
 .ٕصحٌح

ْسَتِوي َهلْ  قُلْ  : "قال تعالى لَُماتُ  َتْسَتِوي َهلْ  أَمْ  َواْلَبِصٌرُ  األَْعَمى ٌَ " َوالنُّورُ  الظُّ
 (.ٙٔ: الرعد ، آٌة )

ٌْؾَ  َترَ  أَلَمْ : "ــ وقال تعالى َبةً  َكلَِمةً  َمَثبلً  هللّاُ  َضَربَ  َك ٌِّ َبة   َكَشَجرة   َط ٌِّ  َثابِت   أَْصلَُها َط
َماء  ِفً َوَفْرُعَها َها ِبإِْذنِ  ِحٌن   ُكلَّ  أُُكلََها ُتْإِتً* السَّ ٌَْضِربُ  َربِّ  لِلنَّاسِ  األَْمَثالَ  هللّاُ  َو
ُروَن  لََعلَُّهمْ  َتَذكَّ  لََها َما األَْرِض  َفْوقِ  ِمن اْجُتثَّتْ  َخِبٌَثة   َكَشَجَرة   َخِبٌَثة   َكلَِمة   َوَمثلُ * ٌَ
 (.ٕٙـ  ٕٗ: إبراهٌم ، آٌة " )َقَرار   ِمن

ــ وأفرد القرآن الكرٌم مكانة خاصة للذٌن ٌفكرون وٌتعمقون فً التفكٌر 
عن ؼٌرهم وما لئلنسان فً هذه الحٌاة، ومٌزهم  وٌصبح تفكٌرهم علماً نافعاً 

مرحلة أخرى متقدمة من كٌفٌة طلب التفكٌر وضرورته واحترام العقل  ذلك إال
ْرَفعِ  : "اإلنسانً ودفعه نحو أرقى مراحل العلم، قال سبحانه وتعالى ٌَ  ُ  الَِّذٌنَ  هللاَّ

 (.ٔٔ: المجادلة ، آٌة " )َدَرَجات   اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذٌنَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا
وبهذا ٌكون المنهج القرآنً وضع حرٌة التفكٌر فً االتجاه السلٌم والمنطق 
الصحٌح، فلٌس فٌها أوهام وخرافات ولٌس فٌها جمود وال تقلٌد وإنما هً دعوة 
لتكرٌم العقل اإلنسانً وتحرٌره من ربقة الببلدة والخمول وتنبٌهه إلى أداء 

 .ٖمهمته فً البحث والتفكٌر
م والتعلٌم والتؤلٌؾ والتفكٌر فً أجمل مظهر فً القرون ولقد ظهرت حرٌة العل

الثبلث األولى من تارٌخ اإلسبلم، إذ نشر العلماء فتاواهم ومذاهبهم وعلمهم 
واحتج كل فرٌق لرأٌه، ولم ٌكن ذلك موجباً للمناوءة وال لحزازات، وقد قال 

ر هللا امرء سمع مقالتً فوعاه: "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ا فؤداها كما نضَّ

                                                           
ٔ
 .٘٘ٔحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة صـ  
ٕ
 .٘٘ٔحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة صـ 
ٖ
 .ٙ٘ٔالمصدر نفسه صـ 
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سمعها، فرب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى ما لٌس 
 .ٔبفقٌه

إنً : وهذا هو المقام الذي تحقق فٌه مالك بن أنس حٌن قال له أبو جعفر الخلٌفة
نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من " ٌعنً الموطؤ"عزمت أن أكتب كتبك 

 .ها، وال ٌتعدوها إلى ؼٌرهااألمصار نسخة، وآمرهم أن ٌعملوا بما فٌ
ال تفعل ٌا أمٌر فإن الناس قد سبقت لهم أقاوٌل وسمعوا أحادٌث، : فقال اإلمام

وأخذ كل قوم بما سبق إلٌهم من اختبلؾ أصحاب رسول هللا وؼٌرهم وأن 
 .ٕردهم عن ذلك شدٌد، فدع الناس وما هم علٌه

 :ـ حرٌة التنقل 4
بما ٌرٌد سواء كان ذلك داخل حدود كفل اإلسبلم حرٌة التنقل لكل فرد حس

 :التنقل فٌما ٌلً الدولة اإلسبلمٌة أم سفر إلى خارجها، وٌمكن إجمال صور
 :أ ـ التنقل لتحقٌق نفع دٌنً ودنٌوي

عة، من تجارة وؼٌرها، قال هللا ووذلك مثل التنقل طلباً للرزق بالطرق المشر
ْزِقهِ  ِمن َوُكلُوا َمَناِكِبَها ِفً َفاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ : "تعالى  رِّ
هِ  ٌْ  (.٘ٔ: الملك ، آٌة " )النُُّشورُ  َوإِلَ

ْنُهمْ  ِفْرَقة   ُكلِّ  ِمن َنَفرَ  َفلَْوالَ  : "ومن مثل التنقل طلباً للعلم، قال تعالى  َطآِبَفة   مِّ
َتَفقَُّهواْ  ٌَ ٌنِ  ِفً لِّ ٌُنِذُرواْ  الدِّ ِهمْ  َرَجُعواْ  إَِذا َقْوَمُهمْ  َولِ ٌْ ْحَذُرونَ  لََعلَُّهمْ  إِلَ : التوبة ، آٌة " )ٌَ
ٕٕٔ.) 

ومن مثل السفر بقصد زٌارة األرحام واألخوان فً هللا وبقصد زٌارة البقاع 
الشرٌفة كمكة والمدٌنة، ومن مثل السفر بقصد التروٌح عن النفس وعن الوجه 

قلب على المشاهدة الجدٌدة التً المشروع، فالسٌاحة مباحة ألنها تفتح العٌن وال
لم تؤلفها العٌن، وال ٌملها القلب، بل قد تكون السٌاحة مندوباً إلٌها، إذا كانت 
على سبٌل التدبر واالعتبار، ومعرفة سنن هللا تعالى فً األمم السالفة، قال هللا 

ٌْؾَ  انُظُرواْ  ُثمَّ  األَْرِض  ِفً ِسٌُرواْ  قُلْ  : "تعالى ِبٌنَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َك األنعام ، " )اْلُمَكذِّ
 (.ٔٔ: آٌة 

 :ب ـ التنقل ألداء واجب دٌنً
ن : "كالسفر ألداء فرٌضة الحج أو الجهاد فً سبٌل هللا ، قال تعالى  ِفً َوأَذِّ

ؤُْتوكَ  ِباْلَحجِّ  النَّاسِ  ؤِْتٌنَ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجااًل  ٌَ آٌة الحج ، " )َعِمٌق   َفج   ُكلِّ  ِمن ٌَ
 :ٕ0.) 

 َذلُِكمْ  هللّاِ  َسِبٌلِ  ِفً َوأَنفُِسُكمْ  ِبؤَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُدواْ  َوِثَقاالً  ِخَفاًفا اْنِفُرواْ  : "وقال تعالى
ر   ٌْ  (.ٔٗ: التوبة ، آٌة " )َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِن لَُّكمْ  َخ

 لَوْ ": وهذا خطاب للمإمنٌن، وعقب ذلك أنزل هللا تعالى فً شؤن المنافقٌن قوله
َبُعوكَ  َقاِصًدا َوَسَفًرا َقِرًٌبا َعَرًضا َكانَ  ِهمُ  َبُعَدتْ  َولَـِكن الَّتَّ ٌْ قَّةُ  َعلَ ْحلِفُونَ  الشُّ ٌَ  َوَس

                                                           
ٔ
 .10ٖمقاصد الشرٌعة محمد الطاهر بن عاشور صـ 
ٕ
 .10ٖالمصدر نفسه صـ 
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ْعلَمُ  َوهللّاُ  أَنفَُسُهمْ  ٌُْهلُِكونَ  َمَعُكمْ  لََخَرْجَنا اْسَتَطْعَنا لَوِ  ِباهلّلِ  ُهمْ  ٌَ التوبة ، " )لََكاِذُبونَ  إِنَّ
 (.ٕٗ: آٌة 
لو كان ما دعوتهم إلٌه من الخروج فً سبٌل هللا سفراً وسطاً، ومتاعاً من  أي

 .ٔالدنٌا سهل المؤخذ، التبعوك وخرجوا معك طلباً للؽنٌمة
 :جـ ـ الهجرة حفاظاً على سبلمة العقٌدة

أوجب اإلسبلم الهجرة على كل مسلم تعرض للذل أو المهانة أو خاؾ أن ٌفتن 
ٌتقاعسون عن الهجرة مع استطاعتهم لها بؤنهم من فً دٌنه، ووصؾ الذٌن 

الظالمٌن ألنفسهم، ولم ٌستثن من ذلك إال الفبة العاجزة فعبلً عن الهجرة من 
 اْلَمآلِبَكةُ  َتَوفَّاُهمُ  الَِّذٌنَ  إِنَّ : "كبار السن والنساء والولدان، وقد قال عز وجل

 أَْرضُ  َتُكنْ  أَلَمْ  َقاْلَواْ  األَْرِض  ِفً ُمْسَتْضَعِفٌنَ  ُكنَّا اْ َقالُو ُكنُتمْ  ِفٌمَ  َقالُواْ  أَْنفُِسِهمْ  َظالِِمً
 إاِلَّ * َمِصًٌرا  َوَساءتْ  َجَهنَّمُ  َمؤَْواُهمْ  َفؤُْولَـِبكَ  ِفٌَها َفُتَهاِجُرواْ  َواِسَعةً  هللّاِ 

َجالِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعِفٌنَ  ْسَتِطٌُعونَ  الَ  َواْلِوْلَدانِ  َوالنَِّساء الرِّ ْهَتُدونَ  َوالَ  لَةً ِحٌ ٌَ " َسِبٌبلً  ٌَ
 .ٕ(18ـ  10: النساء ، آٌة )

اعتنى بالحرٌة بؤنواعها، وقدرها حق قدرهان سواء حرٌة االعتقاد،  إن اإلسبلم
أو حرٌة التعبٌر، أو حرٌة الفكر، أو حرٌة التنقل، وجعل الحرٌة مقصد من 

 .مقاصده
 

 :رفع الحرج: سابعا  
رفع الحرج عن المكلفٌن، ووردت آٌات كثٌرة جداً إن من مقاصد القرآن الكرٌم 

تبٌن أن هذا الدٌن دٌن ٌسر، وأن هللا قد رفع الحرج عن هذه األمة فٌما ٌشق 
علٌها، حٌث لم ٌكلفها إال وسعها، وسؤبٌن أدلة التٌسٌر، ثم أدلة رفع الحرج، ثم 

 .أدلة عدم التكلٌؾ بؽٌر الوسع والطاقة
 :ـ أدلة التٌسٌر والتخفٌف 1
ٌُْسرَ  ِبُكمُ  هللّاُ  ٌُِرٌدُ  : "ال تعالىق  (.8٘ٔ: البقرة ، آٌة " )اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  َوالَ  اْل

: النساء ، آٌة " )َضِعًٌفا اإلِنَسانُ  َوُخلِقَ  َعنُكمْ  ٌَُخفِّؾَ  أَن هللّاُ  ٌُِرٌدُ  : "وقال سبحانه
ٕ8.) 

ُركَ  : "وقال عز وجل سِّ ٌَ ٌُْسَرى َوُن  (.8:  األعلى ، آٌة" )لِْل
ـ  ٘: الشرح ، آٌة " )ٌُْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ * ٌُْسًرا  اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ  : "وقال تعالى

ٙ.) 
تَّقِ  َوَمن : "وقال تعالى ٌَ  َ ْجَعل هللاَّ  (.ٗ: الطبلق ، آٌة " )ٌُْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَّهُ  ٌَ
ْجَعلُ  : "وقال تعالى ٌَ ُ  َس  (.0: لطبلق ، آٌة )" ٌُْسًرا ُعْسر   َبْعدَ  هللاَّ

 .هذه بعض اآلٌات التً تفٌد التٌسٌر على هذه األمة

                                                           
ٔ
 .ٓٗٔحقوق اإلناسن وحرٌاته األساسٌة صـ 
ٕ
 .ٓٗٔصدر نفسه صـالم 
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وقد ذكر المفسرون فً تفسٌرهم فً هذه اآلٌات أن هللا أراد لهذه األمة الٌسر 
 .ٔولم ٌرد لها العسر

 :ـ أدلة رفع الحرج 2
ُكمْ  َجَعلَ  َوَما : "من أقوى األدلة فً الداللة على رفع الحرج وله تعالى ٌْ  ِفً َعلَ

ٌنِ  ما كلفكم ما ال تطٌقون وما ألزمكم : ، أي(08: الحج ، آٌة " )َحَرج   ِمنْ  الدِّ
 .ٕبشًء ٌشق علٌكم إال جعل هللا لكم فرجاً ومخرجاً 

ْجَعلَ  هللّاُ  ٌُِرٌدُ  َما : "وقال سبحانه ٌَ ُكم لِ ٌْ نْ  َعلَ ٌَُطهََّرُكمْ  ٌُِرٌدُ  َولَـِكن َحَرج   مِّ ٌُِتمَّ  لِ  َولِ
ُكمْ  ِنْعَمَتهُ  ٌْ  (.ٙ: المابدة ، آٌة " )َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َعلَ

ٌْسَ  : "وفً سورة التوبة َعَفاء َعلَى لَّ  الَ  الَِّذٌنَ  َعلَى َوالَ  اْلَمْرَضى َعلَى َوالَ  الضُّ
ِجُدونَ  ِ  َنَصُحواْ  إَِذا َحَرج   ٌُنِفقُونَ  َما ٌَ  (.1ٔ: التوبة ، آٌة " )َوَرُسولِهِ  هلِلّ

ا : "رة األحزابوقال تعالى فً سو ًِّ  َعلَى َكانَ  مَّ ِب ُ  َفَرضَ  ِفٌَما َحَرج   ِمنْ  النَّ  هللاَّ
 (.8ٖ: األحزاب ، آٌة " )لَهُ 

ٌْسَ  : "وقال تعالى  َعلَى َواَل  َحَرج   اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرج   اأْلَْعَمى َعلَى لَ
 (.ٔٙ: النور ، آٌة " )َحَرج   اْلَمِرٌِض 

ظاهرة على رفع الحرج عن هذه األمة، وأن هللا لم ٌجعل وفً هذه اآلٌات داللة 
فً التشرٌع حرجاً، وبعض هذه اآلٌات وإن كانت خاصة فً أحكام معٌنة 
ولكننا نجد التعلٌل عاماً، فكؤن التخفٌؾ ورفع الحرج فً هذه األحكام 
والفروض بإعادة الشًء إلى أصله، وهو رفع الحرج عن هذه األمة، فكل شًء 

لحرج لسبب خاص أو عام فهو معفو عنه، رجوعاً إلى األصل ٌإدي إلى ا
 .ٖوالقاعدة

 :ـ أدلة عدم التكلٌف بما ٌضاد الوسع والطاقة 3
 (.8ٕٙ: البقرة ، آٌة " )ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا هللّاُ  ٌَُكلِّؾُ  الَ  : "قال سبحانه

 .ٗ"قد فعلت: "وقال هللا تعالى كما فً الحدٌث الصحٌح

َنا : "وكذلك قوله َنا أَْخَطؤَْنا أَوْ  نَِّسٌَنا إِن ُتَإاِخْذَنا الَ  َربَّ َنا َتْحِملْ  َوالَ  َربَّ ٌْ  َكَما إِْصًرا َعلَ

 (.8ٕٙ: البقرة ، آٌة " )َقْبلَِنا ِمن الَِّذٌنَ  َعلَى َحَمْلَتهُ 

ما ٌسع اإلنسان فبل ٌعجز عنه وال ٌضٌق علٌه وال ٌحرج فٌه، قال : والوسع

ال ٌحملها إال ما تسعه وتطٌقه وال : أي" ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا هللّاُ  ؾُ ٌَُكلِّ  الَ : "تعالى

تعجز عنه أو ٌحرجها دون مدى ؼاٌة الطاقة، فبل ٌكلفها بما ٌتوقؾ حصوله 

على تمام صرؾ القدرة، فإن عامة أحكام اإلسبلم تقع فً هذه الحدود، ففً 

                                                           
ٔ
 (.0ٕٔ/  ٔ)، تفسٌر ابن كثٌر (ٙ٘ٔ/  ٕ)تفسٌر الطبري  
ٕ
 (.0ٕٓ/  0ٔ)تفسٌر الطبري  
ٖ
 .ٙٓٔناصر العمر صـ. الوسطٌة فً ضوء القرآن د 
ٗ
 (.ٙٔٔ/  ٔ) ٕٙٔمسلم، ك اإلٌمان رقم  
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وصٌام أكثر من شهر، طاقة اإلنسان وقدرته اإلتٌان بؤكثر من خمس صلوات، 

ولكن هللا جلت قدرته ووسعت رحمته أراد بهذه األمة الٌسر ولم ٌرد بها 

 .ٔالعسر

 آَمُنواْ  َوالَِّذٌنَ  : "ومن األدلة على أن التكلٌؾ بحدود الوسع والطاقة قوله تعالى
الَِحاتِ  َوَعِملُواْ   ِفٌَها ُهمْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  أُْولَـِبكَ  ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكلِّؾُ  الَ  الصَّ
 (.ٕٗ: األعراؾ ، آٌة " )َخالُِدونَ 

المإمنون ، " )ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكلِّؾُ  َواَل  : "وٌقول سبحانه فً سورة المإمنون
 (.ٕٙ: آٌة 

فسنة هللا جاربٌة على أنه ال ٌكلؾ النصوص إلى وسعها، وجاء التؤكٌد على 

 لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوعلَى : "األحكام الفرعٌة، فقال سبحانه هذه القاعدة عند ذكر بعض

 (.ٕٖٕ: البقرة ، آٌة " )ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفس   ُتَكلَّؾُ  الَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزقُُهنَّ 

ٌُنِفقْ  : "وكذلك فً سورة الطبلق هِ  قُِدرَ  َوَمن َسَعِتهِ  مِّن َسَعة   ُذو لِ ٌْ ٌُنِفقْ  ِرْزقُهُ  َعلَ  َفْل
ا ُ  آَتاهُ ِممَّ ُ  ٌَُكلِّؾُ  اَل  هللاَّ  (.0: الطبلق ، آٌة " )آَتاَها َما إاِلَّ  َنْفًسا هللاَّ

ِتٌمِ  َمالَ  َتْقَرُبواْ  َوالَ  : "وكذلك أٌضاً فً سورة األنعام ٌَ ًَ  ِبالَّتًِ إاِلَّ  اْل  َحتَّى أَْحَسنُ  ِه
ْبلُػَ  هُ ٌَ لَ  َوأَْوفُواْ  أَُشدَّ ٌْ األنعام ، آٌة " )ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكلِّؾُ  الَ  ِباْلِقْسطِ  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك
 :ٕٔ٘.) 

هذه هً اآلٌات التً وردت مبٌنة أن التكلٌؾ بحسب الوسع والطاقة، وتبٌن أن 
 .رفع الحرج من مقاصد القرآن الكرٌم

 
 :تقرٌر كرامة اإلنسان: ثامناً 

 :عدة أمور، منهاٌظهر التكرٌم اإللهً لئلنسان فً 
 :ـ اإلنسان خلٌفة فً األرض ٔ

القرآن الكرٌم أن اإلنسان مخلوق كرٌم على هللا، فقد خلق آدم بٌدٌه، ونفخ أكد 

فٌه من روحه، وجعله فً األرض خلٌفة، تكرٌماً لئلنسان، وجاء ذلك فً حوار 

 َقالُواْ  َخلٌَِفةً  األَْرِض  ِفً َجاِعل   إِنًِّ لِْلَمبلَِبَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ : "بدٌع، قال تعالى

ْسِفكُ  ِفٌَها ٌُْفِسدُ  َمن ِفٌَها أََتْجَعلُ  ٌَ َماء َو سُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدِّ  إِنًِّ َقالَ  َلكَ  َوُنَقدِّ

 (.ٖٓ: البقرة ، آٌة " )َتْعلَُمونَ  الَ  َما أَْعلَمُ 

 :ـ اإلَسبٌ حمٌس انشسبالد انسًبًّخ 2

                                                           
ٔ
 .0ٖرفع الحرج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، صالح بن حمٌد صـ 



ٖٙ 
 

قصود ؼاٌة وهدفاً فً ابتعاث الرسل واختٌار األنبٌاء، إن اإلنسان هو الم

حؾ وإن هللا سبحانه وتعالى الذي جعل آدم خلٌفة فً  وإنزال الكتب والصُّ

ورحمته باإلنسان إال ٌخلقه عبثاً، وأال ٌتركه  األرض، اقتضت حكمته، ومشٌبته

هج سدى، وأنما تكفل بهداٌته وإرشاده، وأخذ بٌده إلى الطرٌق األقوم والمن

األمثل وطمؤنه منذ استقراره فً األرض أنه لن ٌدعه طعاماً سابؽاً لوساوس 

، والخبط، والضبلل، والشهوات، ولن ٌسلمه الشٌطان ولن ٌتركه نهباً للوهم

قال .ٔللجهالة والحٌرة والضٌاع، وإنما أكرمه بالهداٌة والرشاد بالتً هً أقوم

ا َجِمٌعاً  ِمْنَها اْهِبُطواْ  قُْلَنا : "تعالى نَُّكم َفإِمَّ ٌَ ؤِْت نًِّ ٌَ  َخْوؾ   َفبلَ  ُهَدايَ  َتِبعَ  َفَمن ُهًدى مِّ

ِهمْ  ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَ  (.8ٖ: البقرة ، آٌة " )ٌَ

ا َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُكمْ  َجِمًٌعا ِمْنَها اْهِبَطا َقالَ : "وقال تعالى نَّكُ  َفإِمَّ ٌَ ؤْتِ نًِّ ٌَ  ُهًدى مِّ
َبعَ  َفَمنِ  ْشَقى  َواَل  ٌَِضلُّ  َفبَل  ُهَدايَ  اتَّ  َمِعٌَشةً  لَهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعن أَْعَرضَ  َوَمنْ * ٌَ

ْومَ  َوَنْحُشُرهُ َضنًكا اَمةِ  ٌَ ٌَ  (.ٕٗٔـ  ٖٕٔ: طه ، آٌة " )أَْعَمى اْلِق
وهكذا توالت الرسل وتتابع األنبٌاء، وأنزلت الكتب، وكلها تدور على محور 

، بما ٌحقق له السعادة فً الدنٌا واآلخرة، وجاءت الشرابع واحد، هو اإلنسان
لتؤمٌن مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودفع المضار عنهم، فترشدهم إلى 

إلى سواء السبٌل، وتدلهم على البر، وتؤخذ بٌدهم إلى الهدى  الخٌر، وتهدٌهم
 .ٕالقوٌم، وتكشؾ لهم طرٌق الخٌر، وتحذرهم من الؽواٌا والشر

 .ٖشرٌعة لتحصٌل المصالح وتكمٌلها، وتقلٌل المفاسد وتعطٌلهاوجاءت ال
 .ٗإن األحكام الشرعٌة، إنما شرعت لجلب المصالح، أو لدرء المفاسد

 :ـ تكلٌؾ المبلبكة بالسجود آلدم ٖ
لم ٌقتصر األمر اإللهً باختٌار اإلنسان خلٌفة فً األرض، بل تؤكد ذلك فً 

والتطبٌق، وأعلن هللا تعالى ذلك فً المؤل  السماء والجنات العبل، واقترن بالفعل
األعلى بإرادته عن خلق آدم، واتخاذه خلٌفة وسجل ذلك فً اللوح المحفوظ 
وأنزله وحٌاً ٌتلى على البشر، ثم أمر هللا تعالى المبلبكة بالسجود آلدم تعظٌماً 

 َربُّكَ  َقالَ  إِذْ : "واحتراماً له، ألن اإلرادة واإللهٌة تعلقت باختٌاره، فقال تعالى
ُتهُ  َفإَِذا* ِطٌن   ِمن َبَشًرا َخالِق   إِنًِّ لِْلَمبَلِبَكةِ  ٌْ وِحً ِمن ِفٌهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ  لَهُ  َفَقُعوا رُّ
" اْلَكاِفِرٌنَ  ِمنْ  َوَكانَ  اْسَتْكَبرَ  إِْبلٌِسَ  إاِلَّ * أَْجَمُعوَن  ُكلُُّهمْ  اْلَمبَلِبَكةُ  َفَسَجدَ * َساِجِدٌَن 

 (.0ٗـ  0ٔ :ص ، آٌة )

                                                           
ٔ
 .ٕٔالزحٌلً صـمحمد . حقوق اإلنسان د 
ٕ
 .ٕٕحقوق اإلنسان للزحٌلً صـ 
ٖ
 (.8ٗ/  ٕٓ)مجموع الفتاوى  
ٗ
 (.1٘ٔ/  ٔ)الموافقات للشاطبً  
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نْ  َصْلَصال   مِّن َبَشًرا َخالِق   إِنًِّ لِْلَمبلَِبَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ : "وقال تعالى ْسُنون   َحَمإ   مِّ مَّ
ُتهُ  َفإَِذا*  ٌْ وِحً ِمن ِفٌهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ  ُكلُُّهمْ  اْلَمآلِبَكةُ  َفَسَجدَ * َساِجِدٌَن  لَهُ  َفَقُعواْ  رُّ

ُكونَ  أَن أََبى إِْبلٌِسَ  إاِلَّ * أَْجَمُعوَن  اِجِدٌنَ  َمعَ  ٌَ  (ٖٔـ  8ٕ: الحجر ، آٌة " )السَّ
وكرر القرآن الكرٌم هذا األمر، وهذه القصة فً عدة سور قرآنٌة لتذكٌر 
اإلنسان بفضل هللا تعالى أوالً، ولٌعرؾ مكانته من الوجود والكون ثانٌاً 

 .ٔولٌحذره من ؼواٌة إبلٌس ثالثاً 
 :عن سابر المخلوقاتـ تفضٌل اإلنسان ٗ

ْمَنا َولََقدْ  :"صّرح القرآن الكرٌم بهذا التفضٌل والتكرٌم، قال تعالى   آَدمَ  َبنًِ َكرَّ
نَ  َوَرَزْقَناُهم َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفً َوَحَمْلَناُهمْ  َباتِ  مِّ ٌِّ ْلَناُهمْ  الطَّ نْ  َكِثٌر   َعلَى َوَفضَّ مَّ  َخلَْقَنا مِّ
 (.0ٓ: اإلسراء، آٌة " )َتْفِضٌبلً 

 :ـ تسخٌر ما فً الكون لئلنسان٘
َ  أَنَّ  َتَرْوا أَلَمْ  :"قال تعالى رَ  هللاَّ ا لَُكم َسخَّ َماَواتِ  ِفً مَّ  َوأَْسَبػَ  اأْلَْرِض  ِفً َوَما السَّ

ُكمْ  ٌْ  (.ٕٓ: لقمان، آٌة " )َوَباِطَنةً  َظاِهَرةً  ِنَعَمهُ  َعلَ
لى خلق األنعام، وملكها لئلنسان، ثم ذلّلها له وصّرح القرآن الكرٌم بؤن هللا تعا

َرْوا أََولَمْ  :"للركوب، واألكل، والمنافع، والمشارب، قال تعالى ا ٌَ ا لَُهمْ  َخلَْقَنا أَنَّ   ِممَّ
ِدٌَنا ِملَتْ عَ  ٌْ ؤُْكلُوَن  َوِمْنَها َرُكوُبُهمْ  َفِمْنَها َلُهمْ  َوَذلَّْلَناَها *َمالُِكوَن  لََها َفُهمْ  أَْنَعاًما أَ ٌَ *

ْشُكُرونَ  أََفبَل  َوَمَشاِربُ  َمَناِفعُ  ِفٌَها َولَُهمْ   (.0ٕـ  0ٔ: ٌس، آٌة " )ٌَ
، والتعرؾ على خّواصه ووجه القرآن الكرٌم اإلنسان إلى البحث فً الكون

 الَِّذي َوُهوَ  "وأسراره، واالنتفاع به فً الحٌاة، فقال تعالى عن الثروة المابٌة 
رَ  ًٌّا لَْحًما ِمْنهُ  لَِتؤُْكلُواْ  اْلَبْحرَ  َسخَّ ةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخِرُجواْ  َطِر ٌَ : النحل، آٌة " )َتْلَبُسوَنَها ِحْل
ٔٗ.) 

ْعُروَشات   َجنَّات   أَنَشؤَ  الَِّذي َوُهوَ  :"وقال تعالى رَ  مَّ ٌْ ْرعَ  َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشات   َوَؼ  َوالزَّ
ُتونَ  أُُكلُهُ  ُمْخَتلًِفا ٌْ انَ  َوالزَّ مَّ رَ  ُمَتَشاِبًها َوالرُّ ٌْ  َوآُتواْ  أَْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ  ِمن ُكلُواْ  ُمَتَشابِه   َوَؼ
ْومَ  َحقَّهُ   (.ٔٗٔ: األنعام، آٌة " )اْلُمْسِرِفٌنَ  ٌُِحبُّ  الَ  إِنَّهُ  ُتْسِرفُواْ  َوالَ  َحَصاِدهِ  ٌَ

 َوِمْنَها َوَمَناِفعُ  ِدْؾء   ِفٌَها لَُكمْ  َخلََقَها َواألَْنَعامَ  :"وقال تعالى عن الثروة الحٌوانٌة 
 َبلَد   إِلَى أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ * َتْسَرُحوَن  َوِحٌنَ  ُتِرٌُحونَ  ِحٌنَ  َجَمال   ِفٌَها َولَُكمْ  * َتؤُْكلُونَ 

ُكمْ  إِنَّ  األَنفُسِ  بِِشقِّ  إاِلَّ  َبالِِؽٌهِ  َتُكوُنواْ  لَّمْ  ِحٌم   لََرُإوؾ   َربَّ  َواْلِبَؽالَ  لَ َواْلَخٌْ  *رَّ
ْخلُقُ  َوِزٌَنةً  لَِتْرَكُبوَها َواْلَحِمٌرَ  ٌَ  (.8ـ  ٘: النحل، آٌة " )َتْعلَُمونَ  الَ  َما َو

 لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِدٌد   َبؤْس   ِفٌهِ  اْلَحِدٌدَ  َوأَنَزْلَنا :"وقال تعالى عن الثروة الصناعٌة 
ْعلَمَ  ٌَ ُ  َولِ نُصُرهُ  َمن هللاَّ بِ  َوُرُسلَهُ  ٌَ ٌْ َ  إِنَّ  ِباْلَؽ  (.ٕ٘: الحدٌد، آٌة " )َعِزٌز   َقِوي   هللاَّ

رْ  َساِبَؽات   اْعَملْ  أَنِ  *اْلَحِدٌَد  لَهُ  َوأَلَنَّا :"وقال تعالى ْردِ  ِفً َوَقدِّ  َصالًِحا َواْعَملُوا السَّ
 (.ٔٔـ  ٓٔ: سبؤ، آٌة " )َبِصٌر   َتْعَملُونَ  ِبَما إِنًِّ
 :ـ تكرٌم اإلنسان بالعقل ٙ

                                                           
ٔ
 .8ٕحقوق اإلنسان للزحٌلً صـ  
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فالعقل هو األداة الكبرى للمعرفة، وٌتفرع عنه التفكٌر، واإلرادة واالختٌار، 
 َوالَ  :"وكسب العلوم، لذلك كان اإلنسان مسإوالً عما ٌصدر عنه، قال تعالى

سَ  َما َتْقؾُ  ٌْ ْمعَ  إِنَّ  ِعْلم   ِبهِ  لَكَ  لَ " َمْسُإوالً  َعْنهُ  َكانَ  أُولـِبكَ  ُكلُّ  َواْلُفَإادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ
 (.ٖٙ: اإلسراء، آٌة )

وعّد القرآن الكرٌم اإلنسانً الذي ٌعطل حواسه وعقله أضّل من األنعام 
 .وسابل المعرفة، لكنه عطلها عما خلقت له والحٌوان، ألن لدٌه

َوابَّ  َشرَّ  إِنَّ  :"قال تعالى مُّ  هللاِّ  ِعندَ  الدَّ ْعِقلُونَ  الَ  الَِّذٌنَ  اْلُبْكمُ  الصُّ : آٌة األنفال، " )ٌَ
ٕٕ.) 

وقد تعددت اآلٌات القرآنٌة صراحة وإشارة فً مخاطبة العقل ودعوته للتفكٌر، 
 .والنظر والبحث فً الكون، وجعل التفكٌر فرٌضة إسبلمٌة

َماَواتِ  َخْلقِ  ِفً إِنَّ  :"قال تعالى لِ  َواْخِتبلَؾِ  َواألَْرِض  السَّ ٌْ َهارِ  اللَّ ات   َوالنَّ ٌَ  آل
ُْولًِ ْذُكُرونَ  الَِّذٌنَ  * األْلَبابِ  ألِّ اًما هللّاَ  ٌَ ٌَ ُرونَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعلَىَ  َوقُُعوًدا ِق َتَفكَّ ٌَ  َخْلقِ  ِفً َو

َماَواتِ  َنا َواألَْرِض  السَّ آل " )النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطبلً  َهذا َخلَْقتَ  َما َربَّ
 (.1ٔٔـ  1ٓٔ: عمران، آٌة 
اتِهِ  َوِمنْ  :"وقال تعالى ٌَ لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرقَ  ٌُِرٌُكمُ  آ ٌَُنزِّ َماء ِمنَ  َو ًٌِ َماء السَّ ٌُْح  َف

ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  َمْوِتَها َبْعدَ  اأْلَْرضَ  ِبهِ  ٌَ َقْوم   آَل
ْعِقلُونَ  لِّ  (.ٕٗ: الروم، آٌة " )ٌَ

َماَواتِ  َخْلقِ  ِفً إِنَّ  :"وقال تعالى لِ  َواْخِتبلَؾِ  َواألَْرِض  السَّ ٌْ َهارِ  اللَّ  َواْلفُْلكِ  َوالنَّ

نَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  ِفً َتْجِري الَِّتً َماء ِمنَ  هللّاُ  أَنَزلَ  َوَما النَّاسَ  ٌَ اء ِمن السَّ ا مَّ ٌَ  ِبهِ  َفؤَْح

احِ  َوَتْصِرٌؾِ  َدآبَّة   ُكلِّ  ِمن ِفٌَها َوَبثَّ  َمْوِتَها َبْعدَ  األْرضَ  ٌَ َحابِ  الرِّ رِ  َوالسَّ  اْلُمَسخِّ

نَ  ٌْ َماء َب ات   َواألَْرِض  السَّ ٌَ َقْوم   آل
ْعِقلُونَ  لِّ  (.ٗٙٔ: البقرة، آٌة " )ٌَ

َتَجاِوَرات   ِقَطع   األَْرِض  َوِفً :"وقال تعالى نْ  َوَجنَّات   مُّ  َوَنِخٌل   َوَزْرع   أَْعَناب   مِّ
رُ  ِصْنَوان   ٌْ لُ  َواِحد   ِبَماء ٌُْسَقى ِصْنَوان   َوَؼ  إِنَّ  األُُكلِ  ِفً َبْعض   َعلَى َبْعَضَها َوُنَفضِّ

ات   َذلِكَ  ِفً ٌَ َقْوم   آَل
ْعِقلُونَ  لِّ  (.ٗ: الرعد، آٌة " )ٌَ

باهلل تعالى، والٌقٌن  وآٌات كثٌرة تثٌر العقل، وتحثه، وتإدى بالعقل إلى اإلٌمان
وبالمقابل إذا فشل العقل فً أداء هذه الوظٌفة فقد وجوده،  بؤنه الخالق المدبر،

وهذا ما أكده القرآن الكرٌم بنفً العقل عن الكفار، وسلب اإلنسان إنسانٌته، 
وحكم علٌهم بؤنهم ال ٌعقلون وذلك لعدم االستفادة من السمع والبصر لبلنتفاع 
من آٌات الكون التً تنطق بوجود هللا تعالى، وتوجب طاعته، وعندبذ ٌنسلخ 

وٌتساوى بالحٌوان ثم ٌنحدر عنه الكافر من إنسانٌته،
ٔ
. 

ٌْتَ  :"قال تعالى هِ  َتُكونُ  أََفؤَنتَ  َهَواهُ إِلََههُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََرأَ ٌْ  أَنَّ  َتْحَسبُ  أَمْ * َوِكٌبًل  َعلَ
ْسَمُعونَ  أَْكَثَرُهمْ  ْعِقلُونَ  أَوْ  ٌَ : الفرقان، آٌة " )َسِبٌبًل  أََضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاأْلَْنَعامِ  إاِلَّ  ُهمْ  إِنْ  ٌَ

 (.ٗٗـ  ٖٗ
 :الفضابلـ تكرٌم اإلنسان باألخبلق و0

                                                           
ٔ
 .ٗ٘حقوق اإلنسان فً اإلسبلم للزحٌلً صـ  
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تظهر كرامة اإلنسان والدعوة إلى تكرٌمه بدعوة اإلسبلم إلى األخبلق الفاضلة، 
وترؼٌب الفرد والمجتمع بمعالً األمور والتسامً عن المادة، والحض على 

الخٌر والفضٌلة بٌن الناس
ٔ

، لذلك وصؾ القرآن الكرٌم نبٌه محمداً صلى هللا 
" َعِظٌم   ُخلُق   لََعلى َوإِنَّكَ  :"فقال تعالى علٌه وسلم بؤعلى أوسمة الفخار والثناء،

 (.ٗ: القلم، آٌة )
ألتمم مكارم  إنما ُبعثت: وبٌن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال

األخبلق
ٕ
. 

فدعا اإلسبلم الناس جمٌعاً إلى البر والرحمة، واإلخاء، والمودة، والتعاون، 
وأداء األمانة وتطهٌر القلب، والوفاق، والصدق، واإلحسان ووفاء الوعد، 

وتخلٌصه من الشوابب، كما دعا إلى العدل والمسامحة والعفو، والمؽفرة 
والصبر والثبات، ودعا إلى األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وحث على 

والفضابل النصٌحة وؼٌر ذلك من مكارم األخبلق
ٖ

، واألخبلق الفاضلة تزٌن 
بٌن أفرادها وتصون العبلقات الجماعٌة،  اإلنسانٌة وُتعلً شؤنها، وُتنسق

وتوجٌهها إلى الخٌر والكمال، لتصور الحٌاة البشرٌة فً أجمل صورها، 
وأحسن أحوالها، وتتجنب الرذٌلة، والفساد الُخلُقً واإلجتماعً

ٗ
. 

 :ـ تكرٌم اإلنسان فً تشرٌع األحكام8
ٌُؽطً جمٌع األحكام الشرعٌة، وٌدفع لمعرفة الع لة فٌها وهذا باب واسع 

 :والحكمة من تشرٌعها، ولذلك نضرب بعض األمثلة فقط كنماذج
 :ـ وجود اإلنسانأ 

اتِهِ  َوِمنْ  :"قال تعالى ٌَ نْ  لَُكم َخلَقَ  أَنْ  آ َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَنفُِسُكمْ  مِّ ٌْ َنُكم َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ  َب
ةً  َودَّ ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  َوَرْحَمةً  مَّ ٌَ َقْوم   آَل

ُرونَ  لِّ َتَفكَّ  (.ٕٔ: الروم، آٌة " )ٌَ
نْ  " َها لَِّتْسُكُنوا "جنسكم : أي "أَنفُِسُكمْ  مِّ ٌْ تؤنسوا بها، فإن المجانسة من : أي" إِلَ

َنُكم َوَجَعلَ  "دواعً التضامن والتعاون  ٌْ ةً  َب َودَّ تواداً وتراحماً : أي" َوَرْحَمةً  مَّ
ب التعاطؾ من قرابة أو رحم بعصمة الزواج بعد أن لم ٌكن لقاء وال سبب ٌوج

ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  " ٌَ َقْوم   آَل
ُرونَ  لِّ َتَفكَّ فً بدابع هذه األفاعٌل المتٌنة المبنٌة : أي" ٌَ

على الحكم البالؽة
٘
. 

 :ـ حقوق األوالدب 
ا :"قال تعالى َها ٌَ ٌُّ " َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها َناًرا َوأَْهِلٌُكمْ  أَنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ

 (.ٙ: التحرٌم، آٌة )
بؤن ٌقً المإمنون أنفسهم النار بؤفعالهم، : ٌةأمر هللا عز وجل فً هذه اآل

وأهلٌهم بالنصح، والوعظ، واإلرشاد وهذا ٌتطلب االلتزام التام بؤحكام الشرع 

                                                           
ٔ
 .ٗٙالمصدر نفسه صـ  
ٕ
 .ٗٙ٘، البخاري، ك األدب الموطؤ صـ (1ٕٔ/ ٓٔ)سنن البٌهقً  
ٖ
 .ٗٙاإلنسان للزحٌلً صـ  حقوق 
ٗ
 .ٙٙالمصدر نفسه صـ  
٘
 (.00ٕٗ/ ٖٔ)محاسن التؤوٌل للقاسمً  
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أمراً ونهٌاً، وترك المعاصً، وفعل الطاعات، ومتابعة القٌام باألعمال 
الحة، وحث الزوجة واألوالد على أداء الفرابض، واجتناب النواهً الص

ومراقبتهم المستمرة فً ذلك
ٔ
 

 :ـ احترام إرادة اإلنسان فً العقود والتصرفاتج 
ومن ذلك إرشاد القرآن الكرٌم إلى كتابة المداٌنة بٌن األطراؾ، ثم أمر 

ٌّن الحكمة والؽاٌة من ذلك  :باإلشهاد علٌها، وب
ا :"قال تعالى َها ٌَ ٌُّ نُتم إَِذا آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ ٌَ ن   َتَدا ٌْ َسّمًى أََجل   إِلَى ِبَد ْكُتب َفاْكُتُبوهُ مُّ ٌَ  َوْل

َنُكمْ  ٌْ ؤْبَ  َوالَ  ِباْلَعْدلِ  َكاتِب   بَّ ْكُتبَ  أَنْ  َكاتِب   ٌَ ْكُتبْ  هللّاُ  َعلََّمهُ  َكَما ٌَ ٌَ ٌُْملِلِ  َفْل هِ  الَِّذي َوْل ٌْ  َعلَ

تَّقِ  اْلَحقُّ  ٌَ ْبَخسْ  َوالَ  َربَّهُ  هللّاَ  َوْل ًبا ِمْنهُ  ٌَ ٌْ  (.8ٕٕ: البقرة، آٌة " )َش

نِ  َواْسَتْشِهُدواْ  :"ثم قال تعالى ٌْ َجالُِكمْ  من َشِهٌَد  (.8ٕٕ: البقرة، آٌة " )رِّ

َهاَدةِ  َوأَْقومُ  هللّاِ  ِعندَ  أَْقَسطُ  َذلُِكمْ  :"ثم بٌن تعالى الحكمة والؽاٌة، فقال  أاَلَّ  ْدَنىَوأَ  لِلشَّ

َنُكمْ  ُتِدٌُروَنَها َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَن إاِلَّ  َتْرَتاُبواْ  ٌْ سَ  َب ٌْ ُكمْ  َفلَ ٌْ " َتْكُتُبوَها أاَلَّ  ُجَناح   َعلَ

 (.8ٕٕ: البقرة، آٌة )

كما أن هللا حّرم الؽّش واالعتداء على أموال اآلخرٌن، واؼتصاب حقوقهم، ألن 

َنُكم أَْمَوالَُكم َتؤُْكلُواْ  َوالَ  :"للطرفٌن، قال تعالى ذلك ٌخل بالكرامة السامٌة ٌْ  َب

امِ  إِلَى ِبَها َوُتْدلُواْ  ِباْلَباِطلِ  نْ  َفِرًٌقا لَِتؤُْكلُواْ  اْلُحكَّ " َتْعلَُمونَ  َوأَنُتمْ  ِباإلِْثمِ  النَّاسِ  أَْمَوالِ  مِّ

 (.88ٔ: البقرة، آٌة )

َنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتؤُْكلُواْ  الَ  :"وقال تعالى ٌْ  َتَراض   َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَن إاِلَّ  ِباْلَباِطلِ  َب
نُكمْ   (.1ٕ: النساء، آٌة " )مِّ

لقد احترم اإلسبلم اإلنسان، واعتبر إرادته أساساً فً التعاقد، والتعامل حتى 
ً العقدٌة، ثم اعتّد باإلرادة اإلنسانٌة ف سبق تشرٌعات العالم فً سلطان اإلرادة

سابر التصرفات وأبطل التصرفات التً تقع باإلكراه، فقال رسول هللا صلى هللا 
ُرفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه: علٌه وسلم

ٕ
، وجمع الحدٌث 
بٌن الخطؤ والنسٌان، واإلكراه، ألن اإلرادة مفقودة حقٌقة فً هذه الحاالت، كما 

طٌب نفسهحّرم اإلسبلم أكل مال اإلنسان إال عن 
ٖ
. 

 :ـ العقوباتس 
اة   اْلِقَصاِص  ِفً َولَُكمْ  :"قال تعالى ٌَ اْ  َح ٌَ  ًْ : البقرة، آٌة " )َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  أُولِ

ٔ01.) 

                                                           
ٔ
 (.ٕٖٓـ  ٖٙٔ/ 8ٕ)التفسٌر المنٌر للزحٌلً  
ٕ
 .0ٕحقوق اإلنسان صـ  
ٖ
 .0ٕالفتح الكبٌر فً ضم الزٌادات إلى الجامع الكبٌر للسٌوطً نقبلً عن حقوق اإلنسان صـ  
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لقد حرص المشّرُع الحكٌم على التكرٌم اإلنسانً حتى فً باب العقوبات، 

، فنّص مة اإلنسانٌةفقصد حفظ الدماء، واألنفس، والحٌاة عامة، وراعً الكرا

، وحذر منها ورهب من ارتكابها، فإن حصل على االشٌاء الممنوعة والمحرمة

الخلل، ووقع الخطؤ، أو العدوان واإلثم، شرع العقاب المناسب للجرٌمة بما ال 

ٌمس كرامة اإلنسان فشرع القصاص ومنع المثلة والعدوان، واعتبر العقوبة 

تؤدٌباً، وإصبلحاً وزجراً وردعاً 
ٔ
. 

اإلنسانً مع  وقد ورد فً النصوص الشرعٌة أدلة كثٌرة فً رعاٌة الجانب

المتهم، والمجرم، والجانً، سواء فً معاملته، والتحقٌق معه، أم فً محاكمته 

وتؤمٌن حقوقه اإلنسانٌة ومنحه الحق فً الدفاع عن نفسه أم فً معاقبته وتنفٌذ 

الحكم علٌه بالسجن وؼٌره
ٕ
. 

 :وبعد

ألنها ما شرعت  األحكام الشرعٌة ُمراعى فٌها الناحٌة اإلنسانٌة،فإن جمٌع 

أصبلً إال لمصلحته، وإن الشرٌعة الؽراء راعت إنسانٌة اإلنسان باألحكام 

الحكٌمة العادلة المناسبة له قبل الوالدة وبعدها، وسمت برعاٌة الٌتٌم واألطفال 

نه عند الموت، خاصة، ثم اإلنسان عامة، طوال فترة الحٌاة، ثم رعت شإو

والتجهٌز، والؽسٌل، والتكفٌن، والصبلة علٌه، ومواراته التراب، وعدم 

االعتداء على المٌت أو إٌذابه بكلمة، أو ؼٌبة، أو بالجلوس على قبره، وهً 

أحكام إنسانٌة بكل ما فً الكلمة من معنى، مما ٌدركه الباحث فً العلوم 

، كما ٌتجلى لنا التكرٌم اإللهً الشرعٌة والمتفقه فً الفقه وأحكام اإلسبلم

لئلنسان فً كل صؽٌرة وكبٌرة وفً جمٌع شبون الحٌاة وأطوار اإلنسان، 

م عند هللا، والخلٌفة فً األرض ل، والمقدَّ م، والمفضَّ لٌكون المكرَّ
ٖ
. 

 :تقرٌر حقوق اإلنسان: تاسعا  

م من مقاصد القرآن الكرٌم تقرٌر حقوق اإلنسان، فحقوق اإلنسان فً اإلسبل

لٌست منحة من ملك أو حاكم أو قرار صادر عن سلطة محلٌة أو منظمة دولٌة، 

                                                           
ٔ
 .0ٖحقوق اإلنسان للزحٌلً صـ  
ٕ
 .0ٗالمصدر نفسه صـ  
ٖ
 .08المصدر نفسه صـ 
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ؾ وال النسخ وال الحذ ملزمة بحكم مصدرها اإللهً ال تقبلوإنما هً حقوق 

باالعتداء علٌها وال ٌجوز التنازل عنها التعطٌل وال ٌسمح
ٔ

 :، ومن هذه الحقوق

 :ـ حق الحٌاة 1

 َنْفًسا َقَتلَ  َمن : "أن ٌعتدي علٌها، قال تعالى حٌاة اإلنسان مقدسة ال ٌجوز ألحد
رِ  ٌْ  (.ٕٖ: المابدة ، آٌة " )َجِمًٌعا النَّاسَ  َقَتلَ  َفَكؤَنََّما األَْرِض  ِفً َفَساد   أَوْ  َنْفس   ِبَؽ

تً تقرها، وكٌان لوال تسلب هذه القدسٌة إال بسلطان الشرٌعة وباإلجراءات ا
الشرٌعة فً حٌاته، وبعد مماته ومن  اإلنسان المادي والمعنوي حمى، تحمٌه

حقه الترفق والتكرٌم فً التعامل مع جثمانه
ٕ
. 

 :ـ حق الحرٌة ٕ
حرٌة اإلنسان مقدسة ـ كحٌاته سواء ـ وهً الصفة الطبٌعٌة األولى التً بها 

أنواعها، وتحدثنا عن ٌولد اإلنسان وقد بٌنا أن من مقاصد الشرٌعة الحرٌة 
 .التعبٌر، وحرٌة الفكر، وحرٌة التنقلكحرٌة المعتقدات، وحرٌة 

وٌجب توفٌر الضمانات الكافٌة لحماٌة حرٌة األفراد، وال ٌجوز تقٌٌدها أو الحد 
منها إال بسلطان الشرٌعة، وباإلجراءات التً تقرها، وال ٌجوز لشعب أن 

للشعب المعتدي علٌه أن ٌرد العدوان وٌسترد وٌعتدي على حرٌة شعب آخر ، 
ِهم َما َفؤُْولَِبكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  انَتَصرَ  َولََمنِ  : "بل الممكنة، قال تعالىحرٌته بكل الس ٌْ  َعلَ

 (.ٔٗ: الشورى ، آٌة " )َسِبٌل   مِّن
وعلى المجتمع الدولً مساندة كل شعب ٌجاهد من أجل حرٌته وٌتحمل 

نَّاهُ  إِن الَِّذٌنَ  : "المسلمون فً هذا واجباً وال ترخص فٌه، قال تعالى كَّ  ِفً مْ مَّ
بَلةَ ا أََقاُموا اأْلَْرِض  َكاةَ  َوآَتُوا لصَّ الحج " )اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَنَهْوا ِباْلَمْعُروؾِ  َوأََمُروا الزَّ
 (.ٔٗ: ، آٌة 

 :ـ حق المساواة ٖ
ا : "قال تعالى َها ٌَ ٌُّ  َوَقَبابِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى َذَكر   مِّن َخلَْقَناُكم إِنَّا النَّاسُ  أَ
ِ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا  (.ٖٔ: الحجرات ، آٌة " )أَْتَقاُكمْ  هللاَّ

ال : "ــ الناس جمٌعاً سواسٌة أمام الشرٌعة، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
عربً ، وال ألحمر على أسود، وال ى لعفضل لعربً على عجمً وال عجمً 

، وال تماٌز بٌن األفراد فً تطبٌقها علٌهم، قال ٖوىألسود على أحمر إال بالتق
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .ٗ"ٌدها

                                                           
ٔ
 .0ٗٔحقوق اإلنسان رواٌة أحمد صـ 
ٕ
 .0ٗٔحقوق اإلنسان بٌن تعالٌم اإلسبلم محمد الؽزالً صـ 
ٖ
 (.ٔٔٗ/  ٘)مسند اإلمام أحمد  
ٗ
 (.ٖ٘ٔٔ/  ٖ)مسلم، ك الحدود  
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: ــ الناس كلهم فً القٌمة اإلنسانٌة سواء، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 : "تعالى، وإنما ٌتفاضلون بحسب عملهم، قال ٔكلكم آلدم وآدم من تراب"

ا َدَرَجات   َولُِكل   مَّ  (.1ٔ: األحقاؾ ، آٌة " )َعِملُواْ  مِّ
ة بٌن األفراد على أساس وكل فكر وكل تشرٌع، وكل وضع ٌسوغ التفرق

العرق، أو اللون، أو اللؽة، أو الدٌن، هو مصادرة مباشرة لهذا  الجنس، أو
 .ٕالمبدأ اإلسبلمً العام

بالموارد المادٌة للمجتمع من خبلل فرصة عمل ــ لكل فرد حق فً االنتفاع 
ْزِقهِ  ِمن َوُكلُوا َمَناِكِبَها ِفً َفاْمُشوا : "متكافبة لفرص ؼٌره، قال تعالى الملك " )رِّ

ْعَملْ  َفَمن : "، وال ٌجوز التفرقة بٌن األفراد كماً وكٌفاً، قال تعالى(٘ٔ: ، آٌة  ٌَ 
ة   ِمْثَقالَ  ًرا َذرَّ ٌْ َرهُ  َخ ْعَملْ  نَومَ  {0}ٌَ ة   ِمْثَقالَ  ٌَ ا َذرَّ َرهُ َشّرً ـ  0: الزلزلة ، آٌة " )ٌَ

8.) 
 :ـ حق العدالة ٗ

ــ من حق كل فرد أن ٌتحاكم إلى الشرٌعة وأن ٌتحاكم إلٌها دون سواها، قال 
ء   ِفً َتَناَزْعُتمْ  َفإِن : "تعالى ًْ وهُ  َش ُسولِ  هللّاِ  إِلَى َفُردُّ  (.1٘: النساء ، آٌة " )َوالرَّ

َنُهم اْحُكم َوأَنِ  : "وقال تعالى ٌْ ِبعْ  َوالَ  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَمآ َب : المابدة ، آٌة " )أَْهَواءُهمْ  َتتَّ
ٗ1.) 

 هللّاُ  ٌُِحبُّ  الَّ  : "ــ ومن الفرد أن ٌدفع عن نفسه ما ٌلحقه من ظلم، قال تعالى
َوءِ  اْلَجْهرَ  ، ومن واجبه أن (8ٗٔ: آٌة النساء ، " )ُظلِمَ  َمن إاِلَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  ِبالسُّ

 .ٌدفع الظلم عن ؼٌره بما ٌملك
ــ ومن حق الفرد أن ٌلجؤ إلى سلطة شرعٌة تحمٌه وتنصفه وتدفع عنه، ما 
لحقه من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن ٌقٌم هذه السلطة وٌوفر لها 

 .ٖبحٌدتها واستقبللها الضمانات الكفٌلة
ؤُْمُرُكمْ  هللّاَ  إِنَّ : "قال تعالى واْ  أَن ٌَ نَ  َحَكْمُتم َوإَِذا أَْهلَِها إَِلى األََماَناتِ  ُتإدُّ ٌْ  أَن النَّاسِ  َب
ا هللّاَ  إِنَّ  ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُمواْ  ِعُظُكم نِِعمَّ : النساء ، آٌة " )َبِصًٌرا َسِمًٌعا َكانَ  هللّاَ  إِنَّ  ِبهِ  ٌَ

٘8.) 
ا: "وقال تعالى نَ  َفاْحُكم اأْلَْرِض  ِفً َخلٌَِفةً  كَ َجَعْلَنا إِنَّا َداُوودُ  ٌَ ٌْ  َواَل  ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َب

ِبعِ  ٌُِضلَّكَ  اْلَهَوى َتتَّ ِ  َسِبٌلِ  َعن َف ِضلُّونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ  هللاَّ ِ  َسِبٌلِ  َعن ٌَ  َشِدٌد   َعَذاب   لَُهمْ  هللاَّ
ْومَ  َنُسوا ِبَما  (.8ٕ: ص ، آٌة " )اْلِحَسابِ  ٌَ
 :محاكمة عادلةـ حق الفرد فً  ٘

ما لم  تهام الشخصصل، وهو مستصحب ومستمر حتى مع االبراءة هً األ
 : "نته أمام محكمة عادلة إدانة نهابٌة، وال تجرٌم إال بنص، قال تعالىتثبت ادا

بٌِنَ  ُكنَّا َوَما
 (.٘ٔ: اإلسراء ، آٌة " )َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

                                                           
ٔ
 .0٘ٔمن خطبة حجة الوداع، حقوق اإلنسان للؽزالً صـ 
ٕ
 .0٘ٔللؽزالً صـحقوق اإلنسان  
ٖ
 .0٘ٔحقوق اإلنسان للؽزالً صـ 
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لى جرم إال بعد ثبوت ارتكابه له بؤدلة وال ٌحكم بتجرٌم شخص، وال ٌعاقب ع
 إِن : "ال تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبٌعة قضابٌة كاملة، قال تعالى

ُنوا ِبَنَبؤ   َفاِسق   َجاءُكمْ  ٌَّ نَّ  إِنَّ : "، وقال تعالى(ٙ: الحجرات ، آٌة " )َفَتَب  ٌُْؽِنً اَل  الظَّ
ًبا اْلَحقِّ  ِمنَ  ٌْ  (.8ٕ: النجم ، آٌة " )َش
 : "ٌجوز ـ بحال ـ تجاوز العقوبة التً قدرتها الشرٌعة للجرٌمة، قال تعالىوال 
 (.1ٕٕ: البقرة ، آٌة " )َتْعَتُدوَها َفبلَ  هللّاِ  ُحُدودُ  ِتْلكَ 

" أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  َوالَ  : "وال ٌإخذ إنسان بجرٌرة ؼٌره، قال تعالى
 : "ولٌته عن أفعاله، قال تعالى، وكل إنسان مستقل بمسب(٘ٔ: اإلسراء ، آٌة )

 (.ٕٔ: الطور ، آٌة " )َرِهٌن   َكَسبَ  ِبَما اْمِرئ   ُكلُّ 
وال ٌجوز بحال أن تمتد المسؤلة إلى ذوٌه من أهل وأقارب أو أتباع وأصدقاء، 

ؤُْخذَ  أَن هللاِّ  َمَعاذَ  : "قال تعالى " لََّظالُِمونَ  إًِذا إِنَّـآ ِعنَدهُ  َمَتاَعَنا َوَجْدَنا َمن إاِلَّ  نَّ
 .ٔ(01: ٌوسؾ ، آٌة )
 :ـ حق الحماٌة من تعسؾ السلطة ٙ

لكل فرد الحق فً حماٌته من تعسؾ السلطات معه، وال ٌجوز مطالبته بتقدٌم 
من أوضاعه، وال توجٌه إتهام له إال بناء على  تفسٌر لعمل من أعماله أو وضع

 ٌُْإُذونَ  َوالَِّذٌنَ  " :قرابن قوٌة تدل على تورطه فٌما ٌوجه إلٌه، قال تعالى
رِ  َواْلُمْإِمَناتِ  اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌْ ِبًٌنا َوإِْثًما ُبْهَتاًنا اْحَتَملُوا َفَقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَؽ األحزاب ، " )مُّ

 (.8٘ٔ: آٌة 
 :ـ حق الفرد فً حماٌة عرضه وسمعته 0

ا: "قال تعالى َها ٌَ ٌُّ ْسَخرْ  اَل  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُكوُنوا أَن َعَسى َقْوم   مِّن َقوم   ٌَ ًرا ٌَ ٌْ ْنُهمْ  َخ  مِّ
ُكنَّ  أَن َعَسى نَِّساء مِّن ِنَساء َواَل  ًرا ٌَ ٌْ ْنُهنَّ  َخ  َتَناَبُزوا َواَل  أَنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َواَل  مِّ

 (.ٔٔ: الحجرات ، آٌة " )ِباأْلَْلَقابِ 
هللا علٌه عرض الفرد وسمعته حرمة ال ٌجوز انتهاكها، قال رسول هللا صلى 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بٌنكم حرام كحرمة ٌومك هذا فً : "وسلم
 .ٕشهركم هذا فً بلدكم هذا

 .وٌحرم تتبع عوراته ومحاولة النٌل من شخصٌته وكٌانه األدبً 
ا : "قال تعالى َها ٌَ ٌُّ نَ  َكِثًٌرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ نِّ  مِّ نِّ  َبْعضَ  إِنَّ  الظَّ  َواَل  إِْثم   الظَّ
ُسوا ْؽَتب َواَل  َتَجسَّ ٌُِحبُّ  َبْعًضا بَّْعُضُكم ٌَ ؤُْكلَ  أَن أََحُدُكمْ  أَ ًتا أَِخٌهِ  لَْحمَ  ٌَ ٌْ  َفَكِرْهُتُموهُ َم
َ  َواتَّقُوا َ  إِنَّ  هللاَّ اب   هللاَّ ِحٌم   َتوَّ  (.ٕٔ: الحجرات ، آٌة " )رَّ

 :ـ حق اللجوء 8
ٌلجؤ إلى حٌث ٌؤمن، فً نطاق دار من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن 

اإلسبلم وهو حق ٌكفله اإلسبلم لكل مضطهد، أٌا كانت جنسٌته أو عقٌدته، أو 
 .لونه وٌحمل المسلمٌن واجب توفٌر األمن له متى لجؤ إلٌهم

                                                           
ٔ
 .0ٙٔالمصدر نفسه صـ 
ٕ
 .881صحٌح مسلم، رقم  
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نَ  أََحد   َوإِنْ  : "قال تعالى ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشِرِكٌنَ  مِّ  ُثمَّ  هللّاِ  َكبلَمَ  ٌَ
 (.ٙ: التوبة ، آٌة " ) َمؤَْمَنهُ  أَْبلِْؽهُ 

وبٌت هللا الحرام ـ بمكة المشرفة ـ هو مثابة وأمن للناس جمٌعاً ال ٌصد عنه 

: ، وقال تعالى(10: آل عمران ، آٌة " )آِمًنا َكانَ  َدَخلَهُ  َوَمن : "مسلم، قال تعالى

تَ  َجَعْلَنا َوإِذْ  " ٌْ  .ٔ(ٕ٘: البقرة ، آٌة " )َوأَْمناً  لِّلنَّاسِ  َمَثاَبةً  اْلَب

 :ـ دمٌق األلهْبد 9

 ِفً إِْكَراهَ  الَ  : "العام، قال تعالىاألوضاع الدٌنٌة لؤلقلٌات ٌحكمها المبدأ القرآنً 

ٌنِ   (.ٕٙ٘: البقرة ، آٌة " )الدِّ

واألوضاع المدنٌة واألحوال الشخصٌة لؤلقلٌات ، تحكمها شرٌعة اإلسبلم إن 
َنُهم َفاْحُكم َجآُإوكَ  َفإِن : "تحاكموا إلٌنا ، قال تعالىهم  ٌْ  َوإِن َعْنُهمْ  أَْعِرضْ  أَوْ  َب

وكَ  َفلَن َعْنُهمْ  ُتْعِرضْ  ًبا ٌَُضرُّ ٌْ َنُهمْ  َفاْحُكم َحَكْمتَ  َوإِنْ  َش ٌْ : المابدة ، آٌة " )ِباْلِقْسطِ  َب
ابعهم ما دامت ، فإن لم ٌتحاكموا إلٌنا كان علٌهم أن ٌتحاكموا إلى شر(ٕٗ

ٌْؾَ  : "تنتمً ـ عندهم ـ ألصل إلهً ُموَنكَ  َوَك  ُثمَّ  هللّاِ  ُحْكمُ  ِفٌَها التَّْوَراةُ  َوِعنَدُهمُ  ٌَُحكِّ
َتَولَّْونَ   (.ٖٗ: المابدة ، آٌة " )َذلِكَ  َبْعدِ  ِمن ٌَ

ْحُكمْ  : "وقال تعالى ٌَ  (.0ٗ: ، آٌة المابدة " )ِفٌهِ  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَما اإلِنِجٌلِ  أَْهلُ  َوْل
 :ـ حق المشاركة فً الحٌاة العامة ٓٔ

من حق كل فرد فً األمة أن ٌعلم بما ٌجري فً حٌاتها، من شبون تتصل 
بالمصلحة العامة للجماعة وعلٌه أن ٌسهم فٌها بقدر ما تتبع له قدرته ومواهبه 

َنُهمْ  ُشوَرى مْ َوأَْمُرهُ  : "ورى، قال تعالىشإعماالً لمبدأ ال ٌْ : الشورى ، آٌة " )َب
، وكل فرد فً األمة أهل لتولً المناصب، والوظابؾ العامة، متى توافرت (8ٕ

فٌه شرابطها الشرعٌة، وال تسقط هذه األهلٌة أو تنقص تحت أي اعتبار 
المسلمون تتكافؤ : "عنصري أو طبقً، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .ٕ"دناهمدماإهم وهم ٌد على من سواهم، وٌسعى بذمتهم أ
مة أن تختار حكامها األوالشورى أساس العبلقة بٌن الحاكم واألمة، ومن حق 

بإرادتها الحرة، تطبٌقاً لهذا المبدأ، ولها الحق فً محاسبتهم وفً عزلهم إذا 
إنً ولٌت علٌكم : حادوا من الشرٌعة، قال أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه

ت فقومونً، الصدق أمانة ولست بخٌركم فإن أحسنت فؤعٌنونً، وإن أسؤ
أطٌعونً ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصٌت هللا ورسوله، فبل ... والكذب خٌانة

 .ٖطاعة لً علٌكم
 :ـ حق الدعوة والببلغ ٔٔ

                                                           
ٔ
 .00ٔحقوق اإلنسان محمد الؽزالً صـ 
ٕ
 (.ٕ٘٘،  ٕ)صحٌح سنن أبً داود، األلبانً  
ٖ
 .ٙ٘الشورى فرٌضة إسبلمٌة للصبلبً صـ( 8ٕ/  1)التارٌخ اإلسبلمً عبد العزٌز الحمٌدي  
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دٌنٌاً : لكل فرد الحق أن ٌشارك مع ؼٌره أو منفرداً فً حٌاة المجتمع
ت، وٌصنع من الخ وأن ٌنشا من المإسسا... واجتماعٌاً، وثقافٌاً وسٌاسٌاً 

 أَْدُعو َسِبٌلًِ َهـِذهِ  قُلْ : الوسابل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق، قال تعالى
َبَعنًِ َوَمنِ  أََناْ  َبِصٌَرة   َعلَى هللّاِ  إِلَى  (.8ٓٔ: ٌوسؾ ، آٌة " )اتَّ

من الحق لكل فرد ومن واجبه أن ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر، وأن 
سسات التً تهًء لؤلفراد الوفاء بهذه المسبولٌة، ٌطالب المجتمع بإقامة المإ

نُكمْ  َوْلَتُكن : "تعاوناً على البر والتقوى، قال تعالى ة   مِّ ْدُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ  اْلَخ
ؤُْمُرونَ  ٌَ ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َو ٌَ ، وحق ٔ(ٗٓٔ: آل عمران ، آٌة " )اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو

الفساد، ومقاومة الظلم البٌن، والكفر البواح، اإلنسان فً إنكار المنكر، ورفض 
ُكمُ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  إِلَى َتْرَكُنواْ  َوالَ  : "قرره القرآن بقوله  ُدونِ  مِّن لَُكم َوَما النَّارُ  َفَتَمسَّ

اء ِمنْ  هللّاِ  ٌَ  (.ٖٔ: هود ، آٌة " )ُتنَصُرونَ  الَ  ُثمَّ  أَْولِ
 اْبنِ  َوِعٌَسى َداُوودَ  لَِسانِ  َعلَى إِْسَراِبٌلَ  َبنًِ ِمن واْ َكَفرُ  الَِّذٌنَ  لُِعنَ : "ــ قال تعالى

مَ  ٌَ َكاُنواْ  َعَصوا ِبَما َذلِكَ  َمْر ْعَتُدوَن  وَّ َتَناَهْونَ  الَ  َكاُنواْ * ٌَ نَكر   َعن ٌَ  َما لَِبْبسَ  َفَعلُوهُ مُّ
ْفَعلُونَ  َكاُنواْ  الطاعة للرسول ، كٌؾ ال وقد قٌد هللا (01ـ  08: المابدة ، آٌة " )ٌَ

ْعِصٌَنكَ  َواَل  : "نفسه بالمعروؾ، فقال فً بٌعة النساء الممتحنة " )َمْعُروؾ   ِفً ٌَ
* اْلُمْسِرِفٌَن  أَْمرَ  ُتِطٌُعوا َواَل  : "وقال على لسان نبً هللا صالح(. ٕٔ: ، آٌة 
 (.ٕ٘ٔ ـ ٔ٘ٔ: الشعراء ، آٌة " )ٌُْصلُِحونَ  َواَل  اأْلَْرِض  ِفً ٌُْفِسُدونَ  الَِّذٌنَ 

بل إن اإلسبلم قد ارتقى بهذه األمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرابض 
والواجبات ألن ما كان من الحقوق ٌمكن لصاحبه أن ٌتنازل عنه، أما الواجبات 

 .ٕالمفروضة فبل ٌجوز التنازل عنها
 :ـ الحقوق االقتصادٌة ٕٔ

ِ  : "الطبٌعة ـ بثرواتها جمٌعاً ـ ملك هلل تعالى َماَواتِ  ُمْلكُ  هلِلّ  َوَما َواألَْرِض  السَّ
ء   ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  ِفٌِهنَّ  ًْ ، وهً عطاء منه للبشر، (ٕٓٔ: المابدة ، آٌة " )َقِدٌر   َش

رَ  : "منحهم حق االنتفاع بها، قال تعالى ا لَُكم َوَسخَّ َماَواتِ  ِفً مَّ  ِفً َوَما السَّ
ْنهُ  َجِمًٌعا اأْلَْرِض   (.ٖٔ: الجاثٌة ، آٌة " )مِّ

" ُمْفِسِدٌنَ  اأْلَْرِض  ِفً َتْعَثْوا َواَل  : "وحرم علٌهم إفسادها وتدمٌرها، قال تعالى
 (.8ٖٔ: الشعراء ، آٌة )

وال ٌجوز ألحد أن ٌجرم آخر أو ٌعتدي على حقه فً االنتفاع بما فً الطبٌعة 
 (.ٕٓ: اإلسراء ، آٌة " )َمْحُظوًرا َربِّكَ  َعَطاء َكانَ  َوَما : "من مصادر الرزق

فلكل إنسان الحق فً العمل والمشً فً مناكب األرض سعٌاً لكسب رزقه، قال 
ْزِقهِ  ِمن َوُكلُوا َمَناِكبَِها ِفً َفاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ  : "تعالى  رِّ
هِ  ٌْ  (.٘ٔ: الملك ، آٌة " )النُُّشورُ  َوإِلَ

                                                           
ٔ
 .01ٔاإلنسان للؽزالً صـحقوق  
ٕ
 .0ٗكؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 



0ٗ 
 

ٌَتِ  َذاَفإِ  : "حتى فً ٌوم الجمعة قال تعالى بَلةُ  قُِض  اأْلَْرِض  ِفً َفانَتِشُروا الصَّ
 (.ٓٔ: الجمعة ، آٌة " )هللاَِّ  َفْضلِ  ِمن َواْبَتُؽوا

ٌْسَ  : "وفً الحج قال تعالى ُكمْ  لَ ٌْ ُكمْ  مِّن َفْضبلً  َتْبَتُؽواْ  أَن ُجَناح   َعلَ بِّ البقرة ، " )رَّ

 (.18ٔ: آٌة 

حبلل عن طرٌق التملك،  منق فً أن ٌتمتع بثمرة ما كسب ولكل إنسان الح
َجالِ  : "رجبلً كان أو امرأة ا َنِصٌب   لِّلرِّ مَّ ا َنِصٌب   َولِلنَِّساء اْكَتَسُبواْ  مِّ مَّ " اْكَتَسْبنَ  مِّ

 .ٔ(ٕٖ: النساء ، آٌة ) 
 :ـ حق حماٌة الملكٌة ٖٔ

: ال ٌجوز انتزاع ملكٌة، نشؤت عن كسب حبلل، إال للمصلحة العامة قال تعالى

َنُكم أَْمَوالَُكم َتؤُْكلُواْ  َوالَ  " ٌْ  (.88ٔ: البقرة ، آٌة " )ِباْلَباِطلِ  َب

من أخذ : "ول هللا صلى هللا علٌه وسلمسومع تعوٌض عادل لصاحبها، قال ر

وحرمة . ٕمن األرض شٌباً بؽٌر حقه خسؾ به ٌوم القٌامة إلى سبع أرضٌن

دوان على المجتمع الملكٌة العامة أعظم، وعقوبة االعتداء علٌها أشد، ألنه ع

من استعملناه : "كله وخٌانة لؤلمة بؤسرها، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 .ٖ"على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو ؼلو له

 :ـ دك انعبيم 14

: التوبة ، آٌة " )اْعَملُواْ  َوقُلِ  : "شعار رفعه اإلسبلم لمجتمعه، قال تعالى: العمل

ٔٓ٘.) 

إن هللا ٌحب : "حق العمل االتقان، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلموإذا كان 

 .ٗ"إذا عمل أحدكم عمبلً أن ٌتقنه

 :فئٌ دك انعبيم

ــ أن ٌوفً أجره المكافً لجهده دون حٌؾ علٌه أو مماطلة له، قال رسول هللا 

 .٘"أن ٌجؾ عرقه لأعطوا األجٌر أجره قب: "صلى هللا علٌه وسلم

                                                           
ٔ
 .0ٕكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 
ٕ
 (.٘ٔٔ/  ٕ)صحٌح البخاري، ك المظالم  
ٖ
 (.ٖٕٓ/  ٕ)صحٌح سنن أبً داود  
ٗ
 .88ٓٔصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته لؤللبانً رقم  
٘
 (.1٘/  ٕ)صحٌح سنن ابن ماجة لؤللبانً  
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 .حٌاة كرٌمة تناسب مع ما ٌبذله من جهد وعرقــ أن توفر له 

 اْعَملُواْ  َوقُلِ  : "ــ أن ٌمنح ما هو جدٌر به من تكرٌم المجتمع كله له، قال تعالى
ٌََرى  (.٘ٓٔ: التوبة ، آٌة " )َواْلُمْإِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  هللّاُ  َفَس

 .ٔــ أن ٌجد الحماٌة، التً تحول دون ؼبنه واستؽبلل ظروفه
 :ـ حق الفرد فً كفاٌته من مقومات الحٌاة ٘ٔ

من حق الفرد أن ٌنال كفاٌته من ضرورٌات الحٌاة، من طعام وشراب، وملبس 
ومما ٌلزم لصحة بدنه من رعاٌة، وما ٌلزم لصحة روحه، وعقله من .. ومسكن

علم ومعرفة وثقافة فً نطاق ما تسمع به موارد األمة وٌمتد واجب األمة 
 .ٌٕستطٌع الفرد أن ٌستقل هو بتوفٌره لنفسه من ذلكلٌشمل ما ال 
َما : "قال تعالى وقال رسول هللا (. ٓٔ: الحجرات ، آٌة " )إِْخَوة   اْلُمْإِمُنونَ  إِنَّ

 .ٖ"المسلم أخو المسلم ال ٌظلمه وال ٌسلمه وال ٌخذله: "صلى هللا علٌه وسلم
ي وهو قادر على من تركه ٌجوع وٌعر: قال ابن حزم تعلٌقاً على هذا الحدٌث

إن األخوة لٌست مجرد عاطفة، ولكنها عقد تكافل . ٗإطعامه وكسوته فقد أسلمه
د طرفه األساسً األمة ممثلة فً مستوٌات متراتبة تبدأ قوتعاون وتآزر وهو ع
والنفقة، قال  اإلرث والوصٌة على أفرادها التكافل فًباألسرة حٌث أوجب 

 (.0٘: األنفال ، آٌة " )ِبَبْعض   أَْولَى َبْعُضُهمْ  األَْرَحامِ  َوأُْولُواْ  : "تعالى
: النساء ، آٌة " )اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ  : "قال تعالى: رةثم الجٌ

، ثم ٌؤتً أهل الحً ثم المجتمع كله عن طرٌق الزكاة وهً فرٌضة ملزمة (ٖٙ
 .٘ثم النفقة التطوعٌة

 :ـ تؤكٌد حقوق الضعفاء ٙٔ
ق القرآن الكرٌم حقوق اإلنسان عامة، ولكنه ُعنً عناٌة فابقة بحقو قرر

ٌة أن ٌجور علٌهم األقوٌاء، أو ٌهمل أمرهم الضعفاء من بنً اإلنسان خاصة خف
الحكام والمسبولون، نجد مظاهر هذه العناٌة فً سور القرآن الكرٌم مكٌة 

ا : "ومدنٌة، كقوله تعالى ِتٌمَ  َفؤَمَّ ٌَ ، وفً سورة (1: الضحً ، آٌة " )رْ َتْقهَ  َفبَل  اْل
المدثر ٌتحدث عن المجرمٌن فً سقر وأسباب دخولهم فٌها، فٌقول على لسان 

َن  ِمنَ  َنكُ  لَمْ  َقالُوا* َسَقَر  ِفً َسلََكُكمْ  َما : "حٌث ٌسؤلونهمأصحاب الٌمٌن  اْلُمَصلٌِّ
وهاتان السورتان الضحى ، (ٗٗـ  ٕٗ: المدثر ، آٌة " )اْلِمْسِكٌنَ  ُنْطِعم َنكُ  َولَمْ * 

تَ  : "والمدثر ـ من أوابل ما نزل وفً سورة الماعون ٌْ بُ  الَِّذي أََرأَ ٌِن  ٌَُكذِّ * ِبالدِّ
ُدعُّ  الَِّذي َفَذلِكَ  ِتٌَم  ٌَ ٌَ ـ  ٔ: الماعون ، آٌة " )اْلِمْسِكٌنِ  َطَعامِ  َعلَى ٌَُحضُّ  َواَل * اْل
ٖ.) 

 .ض على ذلك والدعوة إلٌهفلم ٌكتؾ بإٌجاب إطعام المسكٌن بل أوجب الح
                                                           

ٔ
 .8ٔٔاإلنسان للؽزالً صـحقوق  
ٕ
 .8ٕٔالمصدر نفسه صـ 
ٖ
 .ورواه مسلم( ٕٓ٘/  ٔ)البخاري  
ٗ
 (.8ٓٔ/  ٔ)المحلً نقبلً عن الحرٌات للعنوشً  
٘
 (.1ٓٔ/  ٔ)الحرٌات فً الدولة اإلسبلمٌة  
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 : "وفً سورة الحاقة، علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحٌم بقوله تعالى
ِ  ٌُْإِمنُ  اَل  َكانَ  إِنَّهُ  : الحاقة ، آٌة " )اْلِمْسِكٌنِ  َطَعامِ  َعلَى ٌَُحضُّ  َواَل * اْلَعِظٌِم  ِباهللَّ
الحض على اإلٌمان أو قرن ترك الحض بالكفر باهلل تعالى،  ، فقرن(ٖٗـ  ٖٖ

 الَّ  َبل َكبلَّ  : "ن المجتمع الجاهلً المتظالم بقولهآوفً سورة الفجر خاطب القر
ِتٌمَ  ُتْكِرُمونَ  ٌَ ونَ  َواَل *  اْل  (.8ٔـ  0ٔ: الفجر ، آٌة " )اْلِمْسِكٌنِ  َطَعامِ  َعلَى َتَحاضُّ

ـ إن كان له مالـ إذ جعل ذلك من وصاٌاه العشر وأمر بالمحافظةعلى مال الٌتٌم 
ِتٌمِ  َمالَ  َتْقَرُبواْ  َوالَ  : "فً سورة األنعام ٌَ ًَ  ِبالَّتًِ إاِلَّ  اْل ْبلُػَ  َحتَّى أَْحَسنُ  ِه هُ ٌَ " أَُشدَّ

 (.ٖٗ: اإلسراء ، آٌة )، وكرر هذه الوصٌة فً (ٕ٘ٔ: األنعام ، آٌة )
على مال الٌتٌم وحسن استؽبلله  وفً سورة النساء وضع القواعد للمحافظة

إنَّ : "وتنمٌته بالمعروؾ فً جملة من اآلٌات انتهت بوعٌد شدٌد قال تعالى
ؤُْكلُونَ  الَّذٌنَ  َتاَمى أَْمَوالَ  ٌَ ٌَ َما ُظْلًما اْل ؤُْكلُونَ  إِنَّ ٌَْصلَْونَ  َناًرا ُبُطونِِهمْ  ِفً ٌَ " َسِعًٌرا َوَس

 .ٔ(ٓٔ: الناء ، آٌة )
للمساكٌن والٌتامى إذا كانوا فقراء حظاً فً أموال الدولة من القرآن  وقد جعل

 .الزكاة والفًء وخمس الؽنٌمة
َما :"قال تعالى َدَقاتُ  إِنَّ َها َواْلَعاِملٌِنَ  َواْلَمَساِكٌنِ  لِْلفَُقَراء الصَّ ٌْ  قُلُوُبُهمْ  َواْلُمَإلََّفةِ  َعلَ

َقابِ  َوِفً ِبٌلِ  َواْبنِ  هللّاِ  َسِبٌلِ  َوِفً َواْلَؽاِرِمٌنَ  الرِّ  (.ٓٙ: التوبة، آٌة " )السَّ
ا :"وقال تعالى ُ  أََفاء مَّ ُسولِ  َفلِلَّهِ  اْلقَُرى أَْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ  اْلقُْرَبى َولِِذي َولِلرَّ
َتاَمى ٌَ ِبٌلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكٌنِ  َواْل ًْ  السَّ ُكونَ  اَل  َك نَ  ُدولَةً  ٌَ ٌْ ٌَاء َب الحشر، " )ِمنُكمْ  اأْلَْؼِن

 (.0: آٌة 
 ُخذْ  :"وإنما جعلنا الزكاة من أموال الدولة ألن هللا أمر ولً األمر بؤخذها، فقال

ٌِهم ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَوالِِهمْ  ِمنْ   (.ٖٓٔ: التوبة، آٌة " )ِبَها َوُتَزكِّ
ٌبحثون  فإذا لم تتول الدولة أخذها، كان على أرباب األموال أداإها إلى الفقراء

 .هم عن الفقراء وال ٌبحث الفقراء عنهم
ٌْسَ  :"كما جعل لهم حقاً فً أموال أقاربهم وسابر األمة بعد ذلك، قال تعالى  لَّ

ْومِ  ِباهلّلِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبرَّ  َولَـِكنَّ  َواْلَمْؽِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّواْ  أَن اْلِبرَّ  ٌَ  َواْل

ٌٌِّنَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمآلِبَكةِ  اآلِخرِ  ِب َتاَمى اْلقُْرَبى َذِوي ُحبِّهِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآَتى َوالنَّ ٌَ  َواْل

ِبٌلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكٌنَ  آِبلٌِنَ  السَّ َقابِ  َوِفً َوالسَّ بلةَ  َوأََقامَ  الرِّ َكاةَ  َوآَتى الصَّ " الزَّ

 (.00ٔ: البقرة، آٌة )

ِبٌلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكٌنَ  َحقَّهُ  اْلقُْرَبى َذا ًَآدِ :"قال تعالى  (.ٕٙ: اإلسراء، آٌة " )السَّ

ْسؤَلُوَنكَ  :"وقال تعالى نْ  أَنَفْقُتم َما قُلْ  ٌُنِفقُونَ  َماَذا ٌَ ر   مِّ ٌْ نِ  َخ ٌْ  َواألَْقَرِبٌنَ  َفلِْلَوالَِد

َتاَمى ٌَ ِبٌلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكٌنِ  َواْل  .(ٕ٘ٔ: البقرة، آٌة " )السَّ

                                                           
ٔ
 .0٘كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 
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أن القرآن شرع القتال وسل السٌوؾ للدفاع عن : وأهم من ذلك كله
المستضعفٌن فً األرض، بل حرض أبلػ التحرٌض على القتال ذوداً عن 

ٌَُقاِتلْ  :"حرماتهم، ودرءاً للظلم عنهم، قال تعالى ْشُرونَ  الَِّذٌنَ  هللّاِ  َسِبٌلِ  ِفً َفْل ٌَ 
اةَ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ٌُْقَتلْ  هللاِّ  َسِبٌلِ  ِفً ٌَُقاتِلْ  َوَمن ِباآلِخَرةِ  الدُّ ْؽلِبْ  أَو َف  أَْجًرا ُنْإِتٌهِ  َفَسْوؾَ  ٌَ

َجالِ  ِمنَ  َواْلُمْسَتْضَعِفٌنَ  هللّاِ  َسِبٌلِ  ِفً ُتَقاِتلُونَ  الَ  لَُكمْ  َوَما* َعِظًٌما   َوالنَِّساء الرِّ
قُولُونَ  الَِّذٌنَ  َواْلِوْلَدانِ  َنا ٌَ ةِ  هِ َهـذِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا َربَّ ٌَ الِمِ  اْلَقْر  ِمن لََّنا َواْجَعل أَْهلَُها الظَّ

ا لَُّدنكَ  ًٌّ  (.0٘ـ 0ٗ: النساء، آٌة " )َنِصًٌرا لَُّدنكَ  ِمن لََّنا َواْجَعل َولِ
أعلنها، إذ كان األمر : هذه بعض الحقوق التً قررها القرآن لئلنسان وال نقول
علٌه عقٌدة، ونهضت  أكبر من إعبلن، إنه ببلغ من رب الناس للناس، أسست

على أساسه ثقافة وتربٌة، وبنى علٌه فقه وتشرٌع، وقامت علٌه دولة وأمة، 
وامتدت به حضارة وتارٌخ

ٔ
 

 
 :تكوٌن األسرة الصالحة: عاشرا  

ومن المقاصد التً هدؾ إلٌها القرآن الكرٌم، تكوٌن االسرة الصالحة، التً هً 
ركٌزة المجتمع الصالح، ونواة األمة الصالحة

ٕ
. 

وال رٌب أن أساس تكوٌن االسرة هو الزواج الذي ٌربط بٌن الرجل والمرأة 
رباطاً شرعٌاً وثٌق الُعرى، مكٌن البٌان، مإسساً على تقوى من هللا ورضوان 
وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آٌة من آٌات هللا، مثل خلق السموات واألرض، 

اتِهِ  َوِمنْ  :"وخلق اإلنسان من تراب وذلك فً قوله تعالى ٌَ نْ  لَُكم َخلَقَ  أَنْ  آ  مِّ
َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَنفُِسُكمْ  ٌْ َنُكم َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب َودَّ ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  َوَرْحَمةً  مَّ ٌَ َقْوم   آَل

 لِّ
ُرونَ  َتَفكَّ  (.ٕٔ: الروم، آٌة " )ٌَ

، كما ٌرشد إلٌها فؤشار إلى الدعابم الثبلثة التً تقوم علٌها الحٌاة الزوجٌة
سكون النفس من  :القرآن، وهً السكون، والمودة، والرحمة، وٌعنً بالسكون

اضطرابها وثورانها توقاً إلى الجنس اآلخر، باإلشباع المشروع فً ظل 
مرضاة هللا، فبل ٌعرؾ اإلسبلم األسرة إال بٌن رجل وإمرأة، منذ االسرة 

: البقرة، آٌة " )اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  تَ أَن اْسُكنْ  "البشرٌة األولى من آدم وزوجه 
ٖ٘.) 

ال ٌعرؾ ما ٌدعو إلٌه المتحللون من الؽربٌٌن الٌوم من األسرة الوحٌدة الجنس، 
بحٌث ٌتزوج الرجل الرجل، والمرأة المرأة، وهذا أمر ضد الفطرة، وضد 
األخبلق، وضد الشرابع، وهو لؤلسؾ ما حاول مإتمر السكان فً القاهرة 

ومإتمر المرأة فً بكٌن أن ٌفرضاه على العالم" م11ٗٔ"
ٖ
. 

 :رفتٌنا ٌقاوم القرآن الكرٌم نزعتٌن منحوبهذ

                                                           
ٔ
 .0ٙكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
ٕ
 .8ٙالمصدر نفسه صـ  
ٖ
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المنافٌة للفطرة، التً تحرم الزواج، وتنظر إلى " الرهبانٌة"نزعة : أولهما
الؽرٌزة الجنسٌة وكؤنها رجس من عمل الشٌطان، وتنفر من ظل المرأة، ولو 

 .أحبولة الشٌطانكانت أختاً أو أماً، ألنها 
، ببل ضابط وال رابط، التً تطلق العنان للؽرٌزة" اإلباحٌة"نزعة  :وثانٌها

بٌن الرجل والمرأة، دون ارتباط بمسإولٌة  اع الجنسًتوتنادي بحرٌة االستم
شرعٌة، تتكون من خبللها حٌاة زوجٌة ذات هدؾ، تنشؤ منها أسرة مترابطة، 

ونبوة باّرة وأخوة عاطفة وتتربى فً ظلها تقوم على أمومة حانٌة، وأبوة راعٌة 
مشاعر المحبة وعواطؾ اإلٌثار والتعاون

ٔ
. 

 :استهدؾ الشارع عدة مقاصد من تكوٌن االسرة منها
 :ـ حفظ النسلٔ

وتحقٌقاً لهذا المقصد قصر اإلسبلم الزواج المشروع على ما ٌكون بٌن ذكر 
حّرم العبلقات  وأنثى وحّرم كل صور اللقاء خارج الزواج المشروع، كما

الشاذة التً ال تإدي إلى اإلنجاب، وفً هذا تعمٌر لؤلرض وتواصل لؤلجٌال، 
نَ  أَنَشؤَُكم ُهوَ  :"قال هللا جل شؤنه (ٔٙ: هود، آٌة " )ِفٌَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  األَْرِض  مِّ

ٕ
. 

نْ  لَُكم َجَعلَ  َوهللّاُ  :"وقال تعالى نْ  لَُكم َوَجَعلَ  أَْزَواًجا أَنفُِسُكمْ  مِّ  َبنٌِنَ  أَْزَواِجُكم مِّ
 (.0ٕ: النحل، آٌة " )َوَحَفَدةً 

َنا "وكان من دعاء عباد الرحمن  اِتَنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  َربَّ ٌَّ ةَ  َوُذرِّ ٌُن   قُرَّ  أَْع
ِقٌنَ  َواْجَعْلَنا  (.0ٗ: الفرقان، آٌة " )إَِماًما لِْلُمتَّ

الِِحٌنَ  نَ مِ  لًِ َهبْ  َربِّ  "وقال الخلٌل إبراهٌم  ْرَناهُ   *الصَّ " َحلٌِم   ِبُؽبَلم   َفَبشَّ
 (.ٔٓٔـ  ٓٓٔ: الصافات، آٌة )

ا  لَُّدنكَ  ِمن لًِ َفَهبْ  "وقال زكرٌا علٌه السبلم  ًٌّ ِرُثنًِ *َولِ ٌَِرثُ  ٌَ ْعقُوبَ  آلِ  ِمنْ  َو ٌَ 
ا َربِّ  َواْجَعْلهُ  ًٌّ  (.ٙـ  ٘: مرٌم، آٌة " )َرِض

ا "فجاء الجواب اإللهً  ا ٌَ ٌَّ ٌَى اْسُمهُ  ِبُؽبَلم   ُنَبشُِّركَ  إِنَّا َزَكِر ْح  َقْبلُ  ِمن لَّهُ  َنْجَعل لَمْ  ٌَ
ا ًٌّ  (.0: مرٌم، آٌة " )َسِم
 :ـ تحقٌق السكن والمود والرحمة ٕ

وشرعت أحكاماً وآداب بالمعاشرة بالمعروؾ بٌن الزوجٌن حتى ال تنحصر 
 َوَعاِشُروُهنَّ  : " تعالىالعبلقة بٌن الزوجٌن فً صورة جسدٌة بحتة، قال هللا

 ؟(1ٔ: النساء ، آٌة " )ِباْلَمْعُروؾِ 
والمعروؾ هنا ما ٌقره العرؾ السلٌم، واعتاده أهل االعتدال واالستقامة من 

لَةَ  لَُكمْ  أُِحلَّ  : "الناس، قال تعالى ٌْ امِ  لَ ٌَ َفثُ  الصِّ  َوأَنُتمْ  لَُّكمْ  لَِباس   ُهنَّ  ِنَسآِبُكمْ  إِلَى الرَّ
، وإنما عبر عن هذه العبلقة باللباس، لما (80ٔ: البقرة ، آٌة " )لَُّهنَّ  لَِباس  

 َفاْسَتَجابَ  : "توحً به الكلمة من الزٌنة والستر واللصوق والدؾء، قال تعالى
ُهمْ  لَُهمْ  نُكم َعاِمل   َعَملَ  أُِضٌعُ  الَ  أَنًِّ َربُّ آل " )َبْعض   مِّن َبْعُضُكم أُنَثى أَوْ  َذَكر   مِّن مِّ

                                                           
ٔ
 .80المصدر نفسه صـ  
ٕ
 .ٕٖٔمٌثاق اإلسرة فً اإلسبلم، اللجنة العالمٌة للمرأة والطفل صـ  
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إن المرأة من الرجل ": َبْعض   مِّن َبْعُضُكم "ومعنى (. 1٘ٔ: مران ، آٌة ع
والرجل من المرأة، فبل خصومة وال تناقض، بل تكامل وتناسق وتعاون

ٔ
. 

 :ـ حفظ النسب ٖ
ولهذا المقصد أبطل هللا تعالى نظام التبنً وأمرنا بارجاع نسب األوالد بالتبنً 

اءُكمْ  َجَعلَ  َوَما: "جل شؤنهإلى أنسابهم الحقٌقٌة، قال هللا  ٌَ  َقْولُُكم َذلُِكمْ  أَْبَناءُكمْ  أَْدِع
ُ  ِبؤَْفَواِهُكمْ  قُولُ  َوهللاَّ ْهِدي َوُهوَ  اْلَحقَّ  ٌَ ِبٌَل  ٌَ  ِعندَ  أَْقَسطُ  ُهوَ  آِلَباِبِهمْ  اْدُعوُهمْ  {ٗ}السَّ

 ِ ٌنِ  فًِ َفإِْخَواُنُكمْ  آَباءُهمْ  َتْعلَُموا لَّمْ  َفإِن هللاَّ ٌْسَ  َوَمَوالٌُِكمْ  الدِّ ُكمْ  َولَ ٌْ  ِفٌَما ُجَناح   َعلَ
ا َولَِكن ِبهِ  أَْخَطؤُْتم َدتْ  مَّ ُ  َوَكانَ  قُلُوُبُكمْ  َتَعمَّ ِحًٌما َؼفُوًرا هللاَّ ـ  ٗ: األحزاب ، آٌة " )رَّ

٘.) 
أٌما رجل دعا إلى ؼٌر والدٌه، أو تولى : "وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أعتقوه، فإن علٌه لعنة هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن إلى ٌوم ؼٌر موالٌه الذٌن 
منه صرؾ القٌامة، ال ٌقبل

ٕ
وال عدل 

ٖ
. 

وألجل حفظ النسب حرم اإلسبلم أٌضاً الزنا، وشرعت األحكام الخاصة بالعدة، 
وعدم كتم ما فً األرحام، وإثبات النسب وجحده، وهً أحكام لها تفصٌلها فً 

الفقهٌةمظانها من المراجع 
ٗ
. 

 :ـ االحصان ٗ
ٌوفر الزواج الشرعً صون العفاؾ، وٌحقق االحصان، وٌحفظ األعراض، 

، وقد ٘وٌسد ذرابع الفساد الجنسً بالقضاء على فوضى اإلباحٌة واالنحبلل

اختص اإلسبلم بمراعاته للفطرة البشرٌة وقبولهم بواقعه، ومحاولة تهذٌبها 

ٌِّنَ :  جل شؤنهواالرتقاء بها ال كبتها وقمعها، قال هللا َهَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُز  ِمنَ  الشَّ

َهبِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َواْلَقَناِطٌرِ  َواْلَبِنٌنَ  النَِّساء ةِ  الذَّ لِ  َواْلِفضَّ ٌْ َمةِ  َواْلَخ  َواألَْنَعامِ  اْلُمَسوَّ

اةِ  َمَتاعُ  َذلِكَ  َواْلَحْرثِ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ، (ٗٔ: النساء ، آٌة " )اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َوهللّاُ  الدُّ

توضع فً مكانها ال تتعداها وال وهً شهوات مستحبة مستلذة لكنها ٌجب أن 

ؽى على ما هو أكرم فً الحٌاة وأعلىتط
ٙ
. 

 ِنَسآُإُكمْ  : "والقرآن الكرٌم ال ٌضع أي قٌد على االستمتاع بٌن المرء وزوجه

، ما دام االستمتاع فً (ٖٕٕ: البقرة ، آٌة " )ِشْبُتمْ  أَنَّى َحْرَثُكمْ  َفؤُْتواْ  لَُّكمْ  َحْرث  

ْسؤَلُوَنكَ : "موضع الحرث وفً ؼٌر موضع األذي وزمانه، قال تعالى ٌَ  َعنِ  َو

ْطُهْرنَ  َحتَّىَ  َتْقَرُبوُهنَّ  َوالَ  اْلَمِحٌِض  ِفً النَِّساء َفاْعَتِزلُواْ  أًَذى ُهوَ  قُلْ  اْلَمِحٌِض  ٌَ 

                                                           
ٔ
 .ٖ٘ٔمٌثاق األسرة فً اإلسبلم صـ 
ٕ
 .الفرٌضة أو النافلة، وقٌل التوبة: الصرؾ 
ٖ
 .التوبة أو الفدٌة، حدٌث صحٌح رواه أحمد والدارمً: العدل 
ٗ
 .0ٖٔمٌثاق األسرة فً اإلسبلم صـ 
٘
 .0ٖٔالمصدر نفسه صـ 
ٙ
 .8ٖٔمٌثاق األسرة فً اإلسبلم صـ 
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ثُ  ِمنْ  وُهنَّ َفؤْتُ  َتَطهَّْرنَ  َفإَِذا ٌْ اِبٌنَ  ٌُِحبُّ  هللّاَ  إِنَّ  هللّاُ  أََمَرُكمُ  َح ٌُِحبُّ  التَّوَّ  َو

(ٕٕٕ: البقرة ، آٌة ") اْلُمَتَطهِِّرٌنَ 
ٔ
. 

 :ـ حفظ التدٌن فً األسرة 5

، بل األهم ؼرس القٌم األسرة هً محضن األفراد، وال برعاٌة أجسادهم فقط

مسبولٌة األسرة فً هذا المجال قبل تكون الدٌنٌة والخلقٌة فً نفوسهم، وتبدأ 

الدٌنً  رجٌن إلى اآلخر، وأولوٌة المعٌاوالجنٌن بحسن اختٌار كل من الز

والخلقً فً هذا االختٌار
ٕ
. 

ْإِمَنة   َوألََمة   ٌُْإِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتنِكُحواْ  َوالَ : "قال تعالى ر   مُّ ٌْ ن َخ ْشِرَكة   مِّ  َولَوْ  مُّ

ْإِمن   َولََعْبد   ٌُْإِمُنواْ  َحتَّى اْلُمِشِرِكٌنَ  ُتنِكُحواْ  َوالَ  مْ أَْعَجَبْتكُ  ر   مُّ ٌْ ْشِرك   مِّن َخ  َولَوْ  مُّ

ْدُعونَ  أُْوَلـِبكَ  أَْعَجَبُكمْ  ْدُعوَ  َوهللّاُ  النَّارِ  إِلَى ٌَ ةِ  إِلَى ٌَ ٌِّنُ  ِبإِْذِنهِ  َواْلَمْؽِفَرةِ  اْلَجنَّ َب ٌُ اتِهِ  َو ٌَ  آ

ُرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َتَذكَّ  (.ٕٕٔ: البقرة ، آٌة " )ٌَ

إذا خطب إلٌكم من ترضون دٌنه وخلقه : "وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

"زوجوه إال تفعلوا تكن فتنة فً األرض وفساد عرٌض
ٖ
. 

وتستمر مسبولٌة األسرة بتعلٌم العقٌدة والعبادة واألخبلق ألفراد األسرة، 

ستها ومتابعة ذلك حتى بلوغ األطفال رشدهم واستقبللهم وتدرٌبهم على ممار

بالمسبولٌة الدٌنٌة عن تصرفاتهم
ٗ
. 

بَلةِ  أَْهَلكَ  َوْأُمرْ  : "قال تعالى َها َواْصَطِبرْ  ِبالصَّ ٌْ  َنْرُزقُكَ  نَّْحنُ  ِرْزًقا َنْسؤَلُكَ  اَل  َعلَ
 (.ٕٖ: طه ، آٌة " )لِلتَّْقَوى َواْلَعاِقَبةُ 

ؤُْمرُ  َوَكانَ  : "النبً إسماعٌل علٌه السبلموقال جل شؤنه عن  بَلةِ  أَْهلَهُ  ٌَ  ِبالصَّ
َكاةِ  ا َربِّهِ  ِعندَ  َوَكانَ  َوالزَّ ًٌّ  (.٘٘: مرٌم ، آٌة " )َمْرِض

ا: "وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها َناًرا َوأَْهلٌُِكمْ  أَنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
َها ٌْ ْعُصونَ  اَل  ِشَداد   ِؼبَلظ   َمبَلِبَكة   َعلَ ٌَ  َ ْفَعلُونَ  أََمَرُهمْ  َما هللاَّ ٌَ " ٌُْإَمُرونَ  َما َو

 (.ٙ: التحرٌم ، آٌة )
 

 :إنصاف المرأة وتحرٌرها من ظلم الجاهلٌة: الحادي عشر
إنصاؾ المرأة وتحرٌرها من ظلم : من أهم ما جاء به القرآن الكرٌم هنا

مها، ومن تحكم الرجل فً مصٌرها بؽٌر حق، فكرم القرآن الجاهلٌة وظبل
                                                           

ٔ
 .80كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 
ٕ
 .8ٖٔمٌثاق األسرة فً اإلسبلم صـ 
ٖ
 .ٗ٘ٔحدٌث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبٌهقً، مٌثاق األسرة فً اإلسبلم صـ 
ٗ
 .8ٖٔاإلسبلم صـمٌثاق األسرة فً  
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أنثى، وكرمها بوصفها  قها بوصفها إنساناً وكرمها بوصفهاالمرأة وأعطاها حقو
بنتاً، وكرمها بوصفها زوجة، وكرمها أماً، وكرمها بوصفها عضواً فً 

المجتمع
ٔ
. 

ابون فٌها، لقد جاء اإلسبلم وبعض الناس ٌنكرون إنسانٌة المرأة، وآخرون ٌرت
وؼٌرهم ٌعترؾ بإنسانٌتها، ولكنه ٌعتبرها مخلوقاً خلق لخدمة الرجل، فكان من 
فضل اإلسبلم أنه كرم المرأة، وأكد إنسانٌتها، وأهلٌتها للتكلٌؾ، والمسبولٌة 
والجزاء ودخول الجنة، واعتبرها إنساناً كرٌماً له كل ما للرجل من حقوق 

حدة، وأخوان ولدهما أب واحد هو آدم، وأم إنسانٌة، ألنهما فرعان من شجرة وا
واحدة هً حواء، فهما متساوٌان فً أصل النشؤة، متساوٌان فً الخصابص 
اإلنسانٌة العامة، متساوٌان فً التكالٌؾ والمسبولٌة، متساوٌان فً الجزاء 

والمصٌر
ٕ

ا: "، وفً ذلك ٌقول القرآن الكرٌم َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَ  َخلََقُكم الَِّذي َربَّ
 الَِّذي هللّاَ  َواتَّقُواْ  َوِنَساء َكِثًٌرا ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّن

ُكمْ  َكانَ  هللّاَ  إِنَّ  َواألَْرَحامَ  بِهِ  َتَساءلُونَ  ٌْ  (.ٔ: النساء ، آٌة " )َرِقًٌبا َعلَ
ـ رجاالً ونساًء، خلقهم ربهم من نفس واحدة وجعل  وإذا كان الناس ـ كل الناس

 ِمْنَها َوَجَعلَ  : "من هذه النفس زوجاً تكملها وتكتمل بها، كما قال فً آٌة أخرى
ْسُكنَ  َزْوَجَها ٌَ َها لِ ٌْ ، وبث فً هذه األسرة الواحدة رجاالً (ٕ: األعراؾ ، آٌة " )إِلَ

واحد وأم واحدة، فاألخوة  كثٌراً ونساًء، كلهم عباد لرب واحد، وأوالد ألب
 : "ولهذا أمرت اآلٌة الناس بتقوى هللا، ورعاٌة الرحم الواشجة بٌنهم.تجمعهم
 (.ٔ: النساء ، آٌة )" َواألَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءلُونَ  الَِّذي هللّاَ  َواتَّقُواْ 

والرجل ـ بهذا النص ـ أخ المرأة، والمرأة شقٌقة الرجل، وفً هذا قال الرسول 
"إنما النساء الشقابق الرجال: "هللا علٌه وسلمصلى 

ٖ
. 

 :ـ فً مساواة المرأة للرجل فً التكلٌؾ والتدٌن والعبادة ٔ
 َواْلَقاِنِتٌنَ  َواْلُمْإِمَناتِ  َواْلُمْإِمِنٌنَ  َواْلُمْسلَِماتِ  اْلُمْسلِِمٌنَ  إِنَّ : "ٌقول القرآن الكرٌم

اِدِقٌنَ  َواْلَقاِنَتاتِ  اِدقَ  َوالصَّ اِبِرٌنَ  اتِ َوالصَّ اِبَراتِ  َوالصَّ  َواْلَخاِشِعٌنَ  َوالصَّ
قٌِنَ  َواْلَخاِشَعاتِ  َقاتِ  َواْلُمَتَصدِّ اِبِمٌنَ  َواْلُمَتَصدِّ اِبَماتِ  َوالصَّ  َواْلَحاِفِظٌنَ  َوالصَّ

اِكِرٌنَ  َواْلَحاِفَظاتِ  فُُروَجُهمْ  َ  َوالذَّ اِكَراتِ  َكِثًٌرا هللاَّ ُ  أََعدَّ  َوالذَّ ْؽِفَرةً  لَُهم هللاَّ  َوأَْجًرا مَّ
 (.ٖ٘: األحزاب ، آٌة " )َعِظًٌما

 :ـ فً التكالٌؾ الدٌنٌة االجتماعٌة األساسٌة ٕ
ي القرآن بٌن الجنسٌن بقوله تعالى اء َبْعُضُهمْ  َواْلُمْإِمَناتُ  َواْلُمْإِمُنونَ : "ٌسوِّ ٌَ  أَْولِ

ؤُْمُرونَ  َبْعض   ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ ٌَ ٌُِقٌُمونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو بلَةَ  َو ٌُْإُتونَ  الصَّ َكاةَ  َو  الزَّ
ٌُِطٌُعونَ  ْرَحُمُهمُ  أُْولَـِبكَ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ  َو ٌَ  (.0ٔ: التوبة ، آٌة " )هللّاُ  َس

                                                           
ٔ
 .81كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 
ٕ
 .ٌٕٖٔوسؾ القرضاوي صـ. مبلمح المجتمع المسلم د 
ٖ
 .رواه أحمد وأبو داود، والترمذي عن عابشة ٖٖٖٕصحٌح الجامع الصؽٌر  



8ٕ 
 

ه التكلٌف اإللهً 3  : "إلٌه وإلى زوجه سواء، قال تعالى :ـ وفً قصة آدم توجَّ

ا ةَ  َوَزْوُجكَ  أَنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  ٌَ ثُ  َرَؼداً  ِمْنَها َوُكبلَ  اْلَجنَّ ٌْ  َهـِذهِ  َتْقَرَبا َوالَ  ِشْبُتَما َح

الِِمٌنَ  ِمنَ  َفَتُكوَنا الشََّجَرةَ   (.ٖ٘: البقرة ، آٌة " )اْلظَّ

والجدٌد فً هذه القصة ـ كما ذكرها القرآن ـ أنها نسبت اإلؼواء إلى الشٌطان 

َطانُ  َفؤََزلَُّهَما : "ال إلى حواء ـ كما فعلت التوراة المحرفة ٌْ  َفؤَْخَرَجُهَما َعْنَها الشَّ

ا  (.ٖٙ: البقرة ، آٌة " )ِفٌهِ  َكاَنا ِممَّ

ولم تنفرد حواء باألكل من الشجرة وال كانت البادبة، بل كان الخطؤ منهما معاً، 
َنا : "كما كان الندم والتوبة منهما جمٌعاً   َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْؽِفرْ  لَّمْ  َوإِن أَنفَُسَنا َظلَْمَنا َربَّ

 (.8ٖ: األعراؾ ، آٌة " )اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ 
 َعِهْدَنا َولََقدْ  : "بل فً بعض اآلٌات نسبة الخطؤ إلى آدم بالذات وباألصالة

ًَ  َقْبلُ  ِمن آَدمَ  إِلَى هِ  َفَوْسَوسَ  "، (٘ٔٔ: طه ، آٌة " )َعْزًما لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  َفَنِس ٌْ  إِلَ
َطانُ  ٌْ ا َقالَ  الشَّ ْبلَى الَّ  َوُمْلك   اْلُخْلدِ  َشَجَرةِ  َعلَى أَُدلُّكَ  َهلْ  آَدمُ  ٌَ  (.ٕٔ: طه ، آٌة ) "ٌَ

 (.ٕٔٔ: طه ، آٌة " )َفَؽَوى َربَّهُ  آَدمُ  َوَعَصى : "وقال تعالى
هِ  َفَتابَ  َربُّهُ  اْجَتَباهُ  ُثمَّ  : "كما نسب إلٌه التوبة وحده أٌضاً، ٌْ طه ، آٌة " )َوَهَدى َعلَ

 .تبع له ٌة وامرأته، مما ٌفٌد أنه األصل فً المعص(ٕٕٔ: 
ومهما ٌكن األمر فإن خطٌبة حواء ال ٌحمل تبعتها إال هً، وبناتها براء من 

ة   ِتْلكَ  : "إثمها، وال تزر وازرة وزر أخرى ا َولَُكم َكَسَبتْ  َما لََها َخلَتْ  َقدْ  أُمَّ  مَّ

ا ُتْسؤَلُونَ  َوالَ  َكَسْبُتمْ  ْعَملُونَ  َكاُنوا َعمَّ  (.ٖٗٔ: البقرة ، آٌة " )ٌَ

: ودخول الجنة ٌقول هللا تعالى: ـ وفً مساواة المرأة للرجل فً الجزاء ٗ
ُهمْ  لَُهمْ  َفاْسَتَجابَ " نُكم َعاِمل   َعَملَ  أُِضٌعُ  الَ  أَنًِّ َربُّ  مِّن َبْعُضُكم أُنَثى أَوْ  َذَكر   مِّن مِّ

، فنص القرآن  فً صراحة على أن األعمال (1٘ٔ: عمران ، آٌة آل " )َبْعض  
ال تضٌع عند هللا، سواء إكان العامل ذكراً أم أنثى، فالجمٌع بعضهم من بعض، 

 أُنَثى أَوْ  َذَكر   مِّن َصالًِحا َعِملَ  َمنْ  : "من طٌنة واحدة، وطبٌعة واحدة، قال تعالى
نَّهُ  ُمْإِمن   َوُهوَ  ٌَ ٌِ اةً  َفلَُنْح ٌَ َبةً  َح ٌِّ ُهمْ  َط نَّ ٌَ ْعَملُونَ  َكاُنواْ  َما ِبؤَْحَسنِ  أَْجَرُهم َولََنْجِز ٌَ "

 (.10: النحل ، آٌة )
ْعَملْ  َوَمن : "ــ وقال تعالى الَِحاتَ  ِمنَ  ٌَ  َفؤُْولَـبِكَ  ُمْإِمن   َوُهوَ  أُنَثى أَوْ  َذَكر   ِمن الصَّ

ْدُخلُونَ   (.ٕٗٔ: النساء ، آٌة )" َنِقًٌرا ٌُْظلَُمونَ  َوالَ  اْلَجنَّةَ  ٌَ
أبطل اإلسبلم ما كان علٌه كثٌر من األمم ـ : ـ وفً الحقوق المالٌة للمرأة 5

عرباً وعجماً ـ من حرمات النساء من التملك والمٌراث، أو التضٌٌق علٌهن فً 
التصرؾ فٌما ٌملك واستبداد األزواج بؤموال المتزوجات منهن، فؤثبت لهن حق 

، وحق التصرؾ بؤنواعه المشروعة، فشرع الوصٌة التملك بؤنواعه وفروعه
واإلرث لهن كالرجال، وأعطاهن حق البٌع والشراء واإلجارة والهبة واإلعارة، 
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والوقؾ والصدقة والكفالة والحوالة والرهن وؼٌر ذلك من العقود واألعمال 
وٌتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها، كالدفاع عن نفسها ـ بالتقاضً وؼٌره من 

ال المشروعةاألعم
ٔ
. 

 :ـ المرأة باعتبارها أماً  ٙ
م المرأة باعتبارها أماً، وأعلى من مكانتها،  ال ٌعرؾ التارٌخ دٌناً وال نظاماً كرَّ
مثل اإلسبلم، لقد أكد الوصٌة بها وجعلها تالٌة للوصٌة بتوحٌد هللا وعبادته، 

ملته برها من أصول الفضابل، كما جعل حقها أوكد من حق األب لما تح وجعل
من مشاق الحمل والوضع واإلرضاع والتربٌة، وهذا ما ٌقرره القرآن وٌكرره 

 :"فً أكثر من سورة لٌثبته فً أذهان األبناء ونفوسهم وذلك فً مثل قوله تعالى
َنا ٌْ هِ  اإْلِنَسانَ  َوَوصَّ ٌْ هُ  َحَملَْتهُ  ِبَوالَِد نِ  ِفً َوِفَصالُهُ  َوْهن   َعلَى َوْهًنا أُمُّ ٌْ  اْشُكرْ  أَنِ  َعاَم

كَ  لًِ ٌْ ًَّ  َولَِوالَِد َنا :"، وقال تعالى(ٗٔ: لقمان، آٌة ) "اْلَمِصٌرُ  إِلَ ٌْ  اإْلِنَسانَ  َوَوصَّ
هِ  ٌْ هُ  َحَملَْتهُ  إِْحَساًنا ِبَوالَِد " َشْهًرا َثبَلُثونَ  َوِفَصالُهُ  َوَحْملُهُ  ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ   ُكْرًها أُمُّ

(٘ٔ: األحقاؾ، آٌة )
ٕ
. 

أنه وضع أمام المإمنٌن والمإمنات أمثلة وقدوة : القرآن الكرٌمومن توجٌهات 
 .حسنة ألمهات صالحات، كان لهن أثر ومكان فً تارٌخ اإلٌمان

فؤم موسى تستجٌب إلى وحً هللا وإلهامه، وتلقى ولدها وفلذه كبدها فً الٌّم، ــ 
َنا :"مطمبنة إلى وعد ربها قال تعالى ٌْ  ِخْفتِ  َفإَِذا أَْرِضِعٌهِ  أَنْ  ُموَسى أُمِّ  إَِلى َوأَْوَح

هِ  ٌْ مِّ  ِفً َفؤَْلِقٌهِ  َعلَ ٌَ وهُ إِنَّا َتْحَزِنً َواَل  َتَخافًِ َواَل  اْل كِ  َرادُّ ٌْ " اْلُمْرَسلٌِنَ  ِمنَ  َوَجاِعلُوهُ إِلَ
 (.0: القصص، آٌة )

ما فً بطنها محرراً هلل، خالصاً من كل شرك أو وأم مرٌم التً نذرت ــ 
 أَنتَ  إِنَّكَ  ِمنًِّ َفَتَقبَّلْ  :"اعٌة هللا أن ٌتقبل منها نذرها قال تعالىعبودٌة لؽٌره، د

ِمٌعُ   (.ٖ٘: آل عمران، آٌة " )اْلَعلٌِمُ  السَّ
فلما كان المولد أنثى على ؼٌر ما كانت تتوقع لم ٌمنعها ذلك من الوفاء ــ 

 ِبكَ  أُِعٌُذَها ِوإِنًِّ :"بنذرها، سابلة هللا أن ٌحفظها من كل سوء قال تعالى

َتَها ٌَّ َطانِ  ِمنَ  َوُذرِّ ٌْ ِجٌمِ  الشَّ  (.ٖٙ: آل عمران، آٌة " )الرَّ
ومرٌم ابنة عمران أم المسٌح عٌسى، جعلها القرآن آٌة فً الطهر  القنوت هلل ــ 

مَ  :"والتصدٌق بكلماته ٌَ  ِمن ِفٌهِ  َفَنَفْخَنا َفْرَجَها أَْحَصَنتْ  الَِّتً ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْر
وِحَنا َقتْ  رُّ َها ِبَكلَِماتِ  َوَصدَّ (ٕٔ: التحرٌم، آٌة " )اْلَقاِنِتٌنَ  ِمنَ  َوَكاَنتْ  َوُكُتِبهِ  َربِّ

ٖ
. 

 :ـ المرأة باعتبارها بنتا0
حتى قال أحد  كان العرب فً الجاهلٌة ٌتشاءمون بمٌبلد البنات، وٌضٌقون به،

الولد نصرها بكاء  وهللا ما هً بنعم: اآلباء ـ وقد بشر بؤن زوجه ولدت أنثى

                                                           
ٔ
 .ٕٖٗالقرضاوي صـ . مبلمح المجتمع المسلم د 
ٕ
 .8ٕٖمبلمح المجتمع المسلم ص 
ٖ
 .ٖٖٔالمصدر نفسه ص  



8ٗ 
 

ٌرٌد أنها ال تستطٌع أن تنصر أباها وأهلها إال بالصراخ والبكاء، . وبرها سرقة
 .ال بالقتال والسبلح، وال أن تبرهم إال بؤن تؤخذ من مال زوجها ألهلها

وكانت التقالٌد المتوارثة عندهم تبٌح لؤلب أن ٌبد ابنته ـ ٌدفنها حٌة ـ خشٌة من 
ر قد تجلبه حٌن تكبر على قومها وفً ذلك ٌقول القرآن فقر قد ٌقع، أو من عا

التكوٌر، آٌة " )قُِتلَتْ  َذنب   ِبؤَيِّ  * ُسِبلَتْ  اْلَمْوُإوَدةُ  َوإَِذا :"منكراً علٌهم ومقرعاً لهم
 (.1ـ  8: 

 َظلَّ  ِباألُنَثى أََحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا :"وٌصؾ حال اآلباء عند والدة البنات، قال تعالى
ا َوْجُههُ  َتَواَرى * َكِظٌم   َوُهوَ  ُمْسَوّدً ٌُْمِسُكهُ  ِبهِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمن اْلَقْومِ  ِمنَ  ٌَ  َعلَى أَ
هُ  أَمْ  ُهون   ُدسُّ ْحُكُمونَ  َما َساء أاَلَ  التَُّرابِ  ِفً ٌَ  (.1٘ـ  8٘: النحل، آٌة " )ٌَ

اء وبعضها وكانت بعض الشرابع القدٌمة تعطى األب الحق فً بٌع ابنته إذا ش
 .اآلخر ـ كشرٌعة حمورابً ـ تجٌز له أن ٌسلمها إلى رجل آخر لٌقتلها

البن ـ هبة من هللا ونعمة ـ ٌهبها لمن ٌشاء من اإلسبلم فاعتبر البنت كاجاء 
َشاء لَِمنْ  ٌََهبُ  : "عباده، قال تعالى ٌََهبُ  إَِناًثا ٌَ َشاء لَِمن َو ُكورَ  ٌَ ُجُهمْ  أَوْ *  الذُّ  ٌَُزوِّ

ْجَعلُ  َوإَِناًثا ُذْكَراًنا ٌَ َشاء َمن َو ـ  1ٗ:  الشورى ، آٌة " )َقِدٌر   َعلٌِم   إِنَّهُ  َعِقًٌما ٌَ
٘1.) 

وبٌن القرآن الكرٌم فً قصصه أن بعض البنات قد تكون أعظم أثراً وأخلد 

ذكراً، من كثٌر من األبناء الذكور، كما فً قصة مرٌم ابنة عمران التً 

واصطفاها على نساء العالمٌن، وقد كانت أمها عندما  اصطفاها هللا وطهرها

، قال ٔحملت بها تتمنى أن تكون ذكراً ٌخدم الهٌكل، وٌكون من الصالحٌن

ًرا َبْطنًِ ِفً َما لَكَ  َنَذْرتُ  إِنًِّ َربِّ  ِعْمَرانَ  اْمَرأَةُ  َقالَتِ  إِذْ : "تعالى  ِمنًِّ َفَتَقبَّلْ  ُمَحرَّ

ِمٌعُ  أَنتَ  إِنَّكَ  ا* اْلَعلٌُِم  السَّ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللّاُ  أُنَثى َوَضْعُتَها إِنًِّ َربِّ  َقالَتْ  َوَضَعْتَها َفلَمَّ

ٌْسَ  َوَضَعتْ  َكرُ  َولَ ُتَها َوإِنًِّ َكاألُنَثى الذَّ ٌْ مَ  َسمَّ ٌَ َتَها ِبكَ  أُِعٌُذَها ِوإِنًِّ َمْر ٌَّ  ِمنَ  َوُذرِّ

َطانِ  ٌْ ِجٌِم  الشَّ َلَها* الرَّ َهارَ  َفَتَقبَّ آل عمران ، آٌة " )َحَسًنا َنَباًتا َوأَنَبَتَها َحَسن   ِبَقُبول   بُّ

 (.0ٖـ  ٖ٘: 

وجعل رسول اإلسبلم الجنة جزاء كل أب ٌحسن صحبة بناته، وٌبر على 

تربٌتهن وحسن تؤدٌبهن، ورعاٌة حق هللا فٌهن، حتى ٌبلؽن، أو ٌموت عنهن، 

وجعل منزلته بجواره ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فً دار النعٌم المقٌم، قال صلى 

وضرابهن فصبر على ألوابهن من كان له ثبلث بنات، : "هللا علٌه وسلم

وسرابهن، أدخله هللا الجنة برحمته إٌاهن، فقال رجل واثنتان ٌا رسول هللا؟ 

وواحدة: ٌا رسول هللا، وواحدة، قال: قال رجل. واثنتان: قال
ٕ
. 

                                                           
ٔ
 .ٖٖٖـ  ٕٖٖمبلمح المجتمع المسلم صـ 
ٕ
 (.0ٙٔ/  ٗ)رواه الحاكم وصحح اسناده ووافقه الذهبً  
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ٌُتطٌر به، بل نعمة ُتشكر  ٌُخاؾ منه، وطالع نحس  لم تعد والدة البنت عبباً 

ى، وجزٌل مثوبته، وبهذا ورحمة ُترجى وُتطلب، لما وراءها من فضل هللا تعال

أبطل اإلسبلم عادة الوأد إلى األبد، وأصبح للبنت فً قلب أبٌها مكان عمٌق
ٔ
. 

 :ـ المرأة باعتبارها زوجة 8

كانت بعض الدٌانات والمذاهب تعتبر المرأة رجساً من عمل الشٌطان ٌجب 
الفرار منه واللجوء إلى حٌاة التبتل والرهبنة، وبعضها اآلخر كان ٌعتبر 

لزوجة مجرد آلة متاع للرجل، أو طاه  لطعامه أو خادم لمنزله، فجاء اإلسبلم ا
ٌعلن بطبلن الرهبانٌة وٌنهً عن التبتل وٌحث على الزواج وٌعتبر الزوجٌة آٌة 

اِتهِ  َوِمنْ  : "من آٌات هللا فً الكون، قال تعالى ٌَ نْ  لَُكم َخلَقَ  أَنْ  آ  أَْزَواًجا أَنفُِسُكمْ  مِّ
َها لَِّتْسُكُنوا ٌْ َنُكم َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب َودَّ ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  َوَرْحَمةً  مَّ ٌَ َقْوم   آَل

ُرونَ  لِّ َتَفكَّ الروم " )ٌَ
 (.ٕٔ: ، آٌة 

وقرر اإلسبلم للزوجة حقوقاً على زوجها، ولم ٌجعلها مجرد حبر على ورق، 
 وتقواه أوالً، ومنبل جعل علٌها أكثر من حافظ ورقٌب، من إٌمان المسلم 
 .ضمٌر المجتمع وٌقظته ثانٌاً، ومن حكم الشرع وإلزامه ثالثاً 

الذي أوجبه هللا للمرأة على الرجل إشعاراً منه  :((الصداق))وأول هذه الحقوق 
 لَُكمْ  ِطْبنَ  َفإِن ِنْحلَةً  َصُدَقاِتِهنَّ  النََّساء َوآُتواْ  : "برؼبته فٌها وإرادته لها قال تعالى

ء   َعن ًْ ْنهُ  َش ِرًٌبا َهِنًٌبا َفُكلُوهُ َنْفًسا مِّ  (.ٗ: النساء ، آٌة " )مَّ
ات أخرى، فدفع هً للرجل بعض نٌفؤٌن هذا من المرأة التً نجدها فً مد

 مالها، مع أن فطرة هللا جعلت المرأة مطلوبة ال طالبة؟
فالرجل مكلؾ بتوفٌر المؤكل والملبس " النفقة"هو  :وثانً هذه الحقوق
مرأته بالمعروؾ والمعروؾ هو ما ٌتعارؾ علٌه أهل والمسكن والعبلج ال

ٌُنِفقْ  :"الدٌن والفضل من الناس ببل إسراؾ وال تقتٌر، قال تعالى  مِّن َسَعة   ُذو لِ
هِ  قُِدرَ  َوَمن َسَعِتهِ  ٌْ ٌُنِفقْ  ِرْزقُهُ  َعلَ ا َفْل ُ  آَتاهُ ِممَّ ُ  ٌَُكلِّؾُ  اَل  هللاَّ " آَتاَها َما إاِلَّ  َنْفًسا هللاَّ

 (.0: الطبلق، آٌة )
 َوَعاِشُروُهنَّ  :"قال تعالى" المعاشرة بالمعروؾ"هو : حقوقوثالث ال
 (.1ٔ: النساء، آٌة " )ِباْلَمْعُروؾِ 

وهو حق جامع ٌتضمن إحسان المعاملة فً كل عبلقة بٌن المرء وزوجه، من 
حسن الخلق، ولٌن الجانب، وطٌب الكبلم، وبشاشة الوجه، وتطٌٌب نفسها 

 .حة والترفٌه عنهابالمماز
وفً مقابل هذه الحقوق أوجب علٌها طاعة الزوج ـ فً ؼٌر معصٌة طبعاً ـ 
والمحافظة على ماله، فبل تنفق منه إال بإذنه وعلى بٌته، فبل تدخل فٌه أحداً إال 

 .برضاه ولو كان من أهلها

                                                           
ٔ
 .ٖٖٗ)مبلمح المجتمع المسلم  
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وهذه الواجبات لٌست كثٌرة وال ظالمة فً مقابل ما على الرجل من حقوق فمن 
مقرر أن كل حق ٌقابله واجب، ومن عدل اإلسبلم أنه لم ٌجعل الواجبات على ال

ِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُهنَّ  :"المرأة وحدها وال على الرجل وحده، بل قال تعالى ٌْ  َعلَ
 (.8ٕٕ: البقرة، آٌة " )ِباْلَمْعُروؾِ 

 فللنساء من الحقوق مثل ما علٌهن من الواجبات ومن جمٌل ما ٌروى أن أبن
عباس ـ رضً هللا عنه ـ وقؾ أمام المرآة ٌصلح هٌبته، وٌعدل من زٌنته، فلما 

 "أتزٌن المرأتً كما تتزٌن لً امرأتً، ثم تبل اآلٌة الكرٌمة : سبل فً ذلك قال
ِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَُهنَّ  ٌْ  ".بِاْلَمْعُروؾِ  َعلَ

وهذا من عمٌق فقه الصحابة للقرآن الكرٌم
ٔ
. 

اإلسبلم شخصٌة المرأة بزوجها، ولم ٌذبها فً شخصٌة زوجها، كما ولم ٌهدر 
، فبل ُتعرؾ بؤسمها ة التً تجعل المرأة تابعة للرجلهو الشؤن فً التقالٌد الؽربٌ

 .ونسبها ولقبها العابلً، بل بؤنها زوجة فبلن
أما اإلسبلم فقد أبقى للمرأة شخصٌتها المستقلة المتمٌزة، ولهذا عرفنا زوجات 

ل صلى هللا علٌه وسلم بؤسمابهن وأنسابهن، فخدٌجة بنت خوٌلد، وعابشة الرسو
حًٌ ، وصفٌة بنت بنت أبً بكر، وحفصة بنت عمر، ومٌمونة بنت الحارث

 .وكان أبوها ٌهودٌاً محارباً للرسول صلى هللا علٌه وسلم
كما أن شخصٌتها المدنٌة ال تنقص بالزواج، وال تفقد أهلٌتها للعقود والمعامبلت 

وتإجر أمبلكها وتستؤجر وتهب من  وسابر التصرفات، فلها أن تبٌع وتشتري،
 .مالها وتتصدق وتوكل وتخاصم

ٌَّدة  وهذا أمر لم تصل إلٌه المرأة الؽربٌة إال حدٌثاً، والزالت فً بعض الببلد مق
إلى حدَّ ما بإرادة الزوج

ٕ
. 

 :ـ المحافظة على أنوثة المرأة1
المرأة، حتى تظل ٌنبوعاً لعواطؾ الحنان والرقة اإلسبلم ٌحافظ على أنوثة 

م على الرجال، بما تقتضٌه طبٌعة األنثى  والجمال، ولهذا أحّل لها بعض ما ُحرِّ
ووظٌفتها، كالتحلً بالذهب، ولبس الحرٌر الخالص، قال رسول هللا صلى هللا 

إن هذٌن حرام على ذكور أمتً حل إلناثهم: علٌه وسلم
ٖ
. 

من التشبه بالرجال فً الزي ا كل ما ٌجافً هذه األنوثة، كما أنه حّرم علٌه
والحركة والسلوك وؼٌرها، فنهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل، كما نهى الرجل 
أن ٌلبس لبسة المرأة، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، مثلما لَعن 

ة ال ثبلث: المتشبهٌن من الرجال بالنساء، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

                                                           
ٔ
 .ٖٓٗمبلمح المجتمع المسلم صـ  
ٕ
 .ٖٔٗمبلمح المجتمع المسلم ص 
ٖ
 .1ٖ٘٘سنن ابن ماجه رقم  
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العاق لوالدٌه، والمرأة المترجلة: ٌدخلون الجنة وال ٌنظر هللا إلٌهم ٌوم القٌامة
ٔ

 ،
والدٌوث

ٕ
. 

واإلسبلم ٌحمً هذه األنوثة وٌرعً ضعفها فٌجعلها أبداً فً ظل رجل مكفولة 
أبٌها أو زوجها أو أوالدها أو إخوتها  نفقات، مكفٌة الحاجات، فهً فً كؾال

 تضطرها الحاجة إلى الخوض فً شرٌعة اإلسبلم، فبلٌجب علٌهم نفقتها، وفق 
 .الرجال بالمناكب الحٌاة وصراعها ومزاحمة لجج

واإلسبلم ٌحافظ على ُخلُقها وحٌابها، وٌحرص على سمعتها وكرامتها وٌصون 
 .عفافها من خواطر السوء، وألسنة السوء ـ فضبلً عن أٌدي السوء أن تمتد إلٌها

 ؟ولهذا ٌوجب اإلسبلم علٌها 
 :أ ــ الؽض من بصرها والمحافظة على عفتها ونظافتها

ْؽُضْضنَ  لِّْلُمْإِمَناتِ  َوقُل :"قال تعالى ْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  ٌَ ٌَ النور، " )فُُروَجُهنَّ  َو
 (.ٖٔ: آٌة 

: فً لباسها وزٌنتها دون إعنات لها وال تضٌٌق علٌهاب ــ االحتشام والتستر 
ٌَْضِرْبنَ  ِمْنَها َظَهرَ  َما إاِلَّ  ِزٌَنَتُهنَّ  ٌُْبِدٌنَ  َواَل  :"قال تعالى  َعلَى ِبُخُمِرِهنَّ  َوْل
ٌُوِبِهنَّ   (.ٖٔ: النور، آٌة " )ُج
والنحر والذراعٌن والساقٌن ـ إال تبدي زٌنتها الخفٌة ـ كالشعر والعنق ج ــ أال 

 َواَل  :"بلزوجها ومحارمها الذٌن ٌشق علٌها أن تستر منهم أستتارها من األجان
 ُبُعولَِتِهنَّ  أَْبَناء أَوْ  أَْبَنابِِهنَّ  أَوْ  ُبُعولَِتِهنَّ  آَباء أَوْ  آَباِبِهنَّ  أَوْ  لُِبُعولَِتِهنَّ  إاِلَّ  ِزٌَنَتُهنَّ  ٌُْبِدٌنَ 

َماُنُهنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ  ِنَساِبِهنَّ  أَوْ  أََخَواِتِهنَّ  َبنًِ أَوْ  إِْخَواِنِهنَّ  َبِنً أَوْ  إِْخَواِنِهنَّ  أَوْ  ٌْ  أَوِ  أَ
اِبِعٌنَ  رِ  التَّ ٌْ َجالِ  ِمنَ  اإْلِْرَبةِ  أُْولًِ َؼ ْفلِ  أَوِ  الرِّ ْظَهُروا لَمْ  الَِّذٌنَ  الطِّ  َعْوَراتِ  َعلَى ٌَ
 (.ٖٔ: النور، آٌة ) "النَِّساء

ٌُْعلَمَ  ِبؤَْرُجلِِهنَّ  ٌَْضِرْبنَ  َواَل  :"قال تعالىد ــ أن تتوقر فً مشٌتها وكالمها   َما لِ
 (.ٖٔ: النورن آٌة " )ِزٌَنِتِهنَّ  ِمن ٌُْخِفٌنَ 
ْطَمعَ  ِباْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفبَل  :"وقال ٌَ ْعُروًفا َقْواًل  َوقُْلنَ  َمَرض   َقْلِبهِ  ِفً الَِّذي َف " مَّ

فلٌست ممنوعة من الكبلم، ولٌس صورتها عورة، بل (. ٕٖ: األحزاب، آٌة )
هً مؤمورة، أن تقول قوال معروفا

ٖ
. 

وٌؽرٌه بها، من تبرج الجاهلٌة : هـ ــ أن تتجنب كل ما ٌجذب انتباه إلٌها
فهذا لٌس من خلق المرأة العفٌفة قال رسول هللا صلى هللا األولى أو األخٌرة، 

ٌُّما امرأة استعطرت ثم خرجت من بٌتها لٌشم الناس رٌحها فهً : علٌه وسلم أ
زانٌة

ٗ
. 

                                                           
ٔ
 .المتشبه بالرجال: المترجلة 
ٕ
 .الذي ال ٌبالً من دخل على أهله: اسناده صحٌح، الدٌوث 8ٓٙٔمسند أحمد رقم  
ٖ
 .0ٖٙـ  ٖٙٙمبلمح المجتمع المسلم ص 
ٗ
 .حسن صحٌح 08ٕٙسنن الترمذي رقم  
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وجها وال محْرما لها صوناً لنفسها أن تمتنع عن الخلوة بؤي رجل لٌس ز( و)
ونفسه من هو اجس اإلثم، ولسمعتها من ألسنة الزور، قال رسول هللا صلى هللا 

ال ٌخلون رجل بؤمرأة إال مع ذي محرم: علٌه وسلم
ٔ
. 

أال تختلط بمجتمع الرجال األجانب إال لحاجة داعٌة، ومصحة معتبرة ( ز)
ب العلم والتعاون على البر والتقوى، ، كالصبلة فً المسجد، وطلوبالقدر البلزم

بحٌث ال تحرم المرأة من المشاركة فً خدمة مجتمعها، وال تنسى الحدود 
 .الشرعٌة فً لقاء الرجال

إن اإلسبلم بهذه األحكام ٌحمً أنوثة المرأة من أنٌاب المفترسٌن من ناحٌة 
ن ناحٌة وعفافها بالبعد عن عوامل اإلنحراؾ والتضلٌل موٌحفظ علٌها حٌاءها 

وهو ـ  ثانٌة، وٌصون عرضها من ألسنة المفترٌن والمرجفٌن من ناحٌة ثالثة،
مع هذا كله ـ ٌحافظ على نفسها وأعصابها من التوتر والقلق، ومن الهزات 

لجموع الخٌال، وانشؽال القلب، وتوزع عواطفه بٌن شتى  واالضرابات، نتٌجة
ٌّجات وهو أٌضاً ـ بهذا األحكام والتشرٌعات ـ ٌحمً الرجل من  المثٌرات والمه

عوامل اإلنحراؾ والقلق وٌحمً المجتمع كله من عوامل السقوط واإلنحبلل
ٕ
. 

 :بناء األمة الشهٌدة على الناس: الثانً عشر
متمٌزة واستطاع النبً صلى هللا " األمة"ٌة، تكوٌن من أهداؾ اإلسبلم األساس

علٌه وسلم تحقٌق ذلك وفق رإٌة واضحة مبنٌة على عقٌدة راسخة وشرٌعة 
حاكمة وتخلص العرب من الفرقة والشتات والعصبٌات القبلٌة والنعرات 

فً عالم الفكر وعالم الشعور، وعالم الشعور، الجاهلٌة، وانتقلوا نقلة كبٌرة 
تعبد إله واحد وتخضع لكتاب  اقع، وأصبحت تلك القبابل أمة واحدة،وعالم الو

واحد وتنقاد لزعامة الرسول صلى هللا علٌه وسلم المبٌن والمعتبر والموضح 
التعالٌم اإللهٌة، وأصبحت هذه األمة ال تقوم على رابطة عرقٌة وال لونٌة لهم 

 .ءوال إقلٌمٌة وال طبقٌة بل هً أمة عقٌد ورسالة قبل كل شً
اُكمُ  ُهوَ  :"هً أمة اإلسبلم أو أمة المسلمٌن كما قال هللا تعالى  ِمن اْلُمْسلِمٌنَ  َسمَّ

ُكونَ  َهَذا َوِفً َقْبلُ  ٌَ ُسولُ  لِ ُكمْ  َشِهًٌدا الرَّ ٌْ الحج، آٌة " )النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء َوَتُكوُنوا َعلَ
 :08)

ٖ
.

ٗ
 

هللا علٌه وسلم ـ لتإدي  فقد أخرج هللا األمة المسلمة ـ التً قادها النبً صلى
دوراً كونٌاً كبٌراً، ولتحمل منهجاً إلهٌاً عظٌماً، ولتنشىء فً األرض واقعاً 

اء، والتمٌز الدور الكبٌر ٌقتضً التجرد والعط فرٌداً، ونظاماً جدٌداً، وهذا
من العظمة والتماسك وبتعبٌر مختصر ٌقتضً أن تكون طبٌعة هذه األمة 

                                                           
ٔ
 (.1٘ٙ/ٕ)فتح الباري  88ٓٔالبخاري رقم  
ٕ
 .8ٖٙمبلمح المجتمع المسلم ص 
ٖٖ
 .10كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم ص 

ٗ
 .بسٌد قط( 1ٕٔ/ ٔ)فً ظبلل القرآن  
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لذي قدره هللا لها فً هذه الحٌاة وتسامً المكانة بحٌث تسامً عظمة الدور ا
.التً أعدها هللا لها فً اآلخرة

ٔ
 

ولم تنل هذه األمة هذه المكانة السامقة بٌن األمم مصادفة وال جزافاً وال محاباة، 

فاهلل سبحانه وتعالى منزه عن أن ٌكون فً ملكه شًء من ذلك، فكل شًء عنده 

ر، وهو سبحانه عندما أخبر أن هذه األمة بمقدار، وهو ٌخلق ما ٌشاء وٌختا

 : "فً نفس اآلٌة، فقال تعالى خٌر أمة أخرجت للناس، بٌن وجه ذلك وعلته

رَ  ُكنُتمْ  ٌْ ة   َخ  َوُتْإِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروؾِ  َتؤُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

فبهذه األمور الثبلثة العظٌمة القدر كانت هذه ، (ٓٔٔ: آل عمران ، آٌة " )ِباهللِّ 

األمة خٌر أمة أخرجت للناس، على أن هذه األمور لٌست هً كل ما كانت به 

هذه األمة خٌر أمة إذ هناك أمور وخبلل كثٌرة أهلت هذه األمة لهذه الخٌرٌة، 

 فظولكن هذه الثبلثة أهمها وأعظمها، إذ ال تدوم وال تستمر هذه الخٌرٌة وال تح

هذه األمور فً جٌل من األجٌال هذه األمة لم  دتقإال بإقامتها وأدابها، فإن ف

اً بهذه الخٌرٌة التً حظٌت بها ٌَّ ٌكن حر
ٕ
. 

 :ــ أوصاف األمة األساسٌة فً القرآن

 :ما ٌمٌز هذه األمة عن ؼٌرها من األمم أوصاؾ أربعة أبرز

ربانٌة المصدر، وربانٌة الوجهة، فهً أمة أنشؤها وحً هللا تعالى  :ـ الربانٌة 1
وتعهدتها تعالٌمه وأحكامه هً من اكتمل لها دٌنها، وتمت به نعمة هللا علٌها، 

ْومَ  : "كما قال تعالى ٌَ ُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْل ٌْ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  ِنْعَمتًِ َعلَ
 (.ٖ: آل عرمان ، آٌة " )ًناِدٌ اإلِْسبلَمَ 

 َوَكَذلِكَ  : "قال تعالى هو صانع هذه األمة، ولهذا نجد القرآن الكرٌم ٌقول
ةً  َجَعْلَناُكمْ  ٌفٌد أن هللا " َجَعْلَناُكمْ  "، فهذا التعبٌر (ٖٗٔ: البقرة ، آٌة " )َوَسًطا أُمَّ

 .هو جاعل هذه األمة ومستخدمها وصانعها
رَ  نُتمْ كُ  : "ومثل ذلك قوله تعالى ٌْ ة   َخ : آل عمران ، آٌة " )لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

ٌدل على أن هناك ُمخرجاً أخرج هذه األمة،  فهً لم " ْخِرَجتْ أُ "فتعبٌر  ،(ٓٔٔ
تظهر اعتباطاً، ولم تكن نباتاً برٌاً ٌنبت وحده دون أن ٌزرعه زارع، بل هو 

ذه األمة وزرعها وهٌؤها نبات مقصود متعهِّد بالعناٌة والرعاٌة والذي أخرج ه
 .لرسالتها هو هللا جل شؤنه

هتها ربانٌة كذلك، ألنها تعٌش هلل، ولعبادة هللا، فهً أمة مصدرها ربانً، ووج
: ولتحقٌق منهج هللا فً أرض هللا فهً من هللا وإلى هللا، كما قال تعالى لرسوله

                                                           
ٔ
 .0ٔفً ظبلل القرآن الكرٌم صـ 
ٕ
بلَّبً صـ   .0ٔالوسطٌة فً القرآن الكرٌم للصَّ
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ايَ  َوُنُسِكً َصبلَِتً إِنَّ  قُلْ  " ٌَ " لَهُ  َشِرٌكَ  الَ  {ٕٙٔ}اْلَعالَِمٌَن  َربِّ  هلِلِّ  َوَمَماتًِ َوَمْح

 (.ٖٙٔـ  ٕٙٔ: األنعام ، آٌة )
 :الوسطٌةـ  2

الوسطٌة التً تإهل هذه األمة للشهادة على الناس وثبوتها مكان : والثانً

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ  : "األستاذٌة للبشرٌة، وفٌها جاءت اآلٌة الكرٌمة  َوَسًطا أُمَّ

ُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء وُنواْ لَِّتكُ  ٌَ ُسولُ  َو ُكمْ  الرَّ ٌْ  (.ٖٗٔ: البقرة ، آٌة " )َشِهًٌدا َعلَ

ومن وسطٌة شاملة جامعة، وسطٌة فً االعتقاد والتصور ووسطٌة فً الشعابر 

والتعبد ووسطٌة فً األخبلق والسلوك، ووسطٌة فً النظم والتشرٌع ووسطٌة 

بٌن الروحٌة والمادٌة، بٌن المثالٌة والواقعٌة، فً األفكار والمشاعر، وسطٌة 

بٌن العقبلنٌة والوجدانٌة، بٌن الفردٌة والجماعٌة بٌن الثبات والتطور
ٔ
. 

بٌن السبل المتعرجة والملتوٌة، " الصراط المستقٌم"إنها األمة التً تمثل  

وما فً األرض، صراط الذٌن أنعم هللا صراط هللا الذي له ما فً السماوات 

هم من النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن ال صراط المؽضوب علٌهم علٌ

 .وال الضالٌن

 :ـ الدعوة 3

منكفبة عن نفسها الدعوة فهً أمة دعوة ورسالة ولٌست أمة : والوصؾ الثالث

وال تعمل على نشرها فً الناس،  تحتكر رسالة الحق والخٌر والهداٌة لذاتها،

واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر مع اإلٌمان باهلل علٌها، بل الدعوة فرٌضة 

 .أساس تفضٌلها على كل األمم

عالمٌة رسالة لكل األجناس، ولكل األلوان، ولكل إن رسالة اإلسبلم رسالة 

 .األقالٌم، ولكل الشعوب، ولكل اللؽات

لَ  الَِّذي َتَباَركَ  :"قال تعالى ُكونَ  َعْبِدهِ  َعلَى اْلفُْرَقانَ  َنزَّ ٌَ الفرقان، " )َنِذًٌرا لِْلَعالَِمٌنَ  لِ
 (.ٔآٌة 

ا قُلْ  :"وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ ُكمْ  هللّاِ  َرُسولُ  إِنًِّ النَّاسُ  أَ ٌْ : األعراؾ، آٌة " )َجِمًٌعا إِلَ
ٔ٘8). 

 :ــ الوحدةٗ

                                                           
ٔ
 .18كٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ 
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فاألمة التً ٌرٌدها اإلسبلم أمة الوحدة، وإن تكونت : الوحدة: والوصؾ الرابع
قته، وأذاب فقد صهرها اإلسبلم جمٌعاً فً بوت من عروق وألوان وطبقات

 .القوارق بٌنها وربطها بالعروة الوثقى ال انفصام لها
ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ  :"ــ قال تعالى ةً  أُمَّ  .(1ٕ: األنبٌاء، آٌة " )َفاْعُبُدونِ  َربُُّكمْ  َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ

ُتُكمْ  َهِذهِ  َوإِنَّ  :"ــ وقال تعالى ةً  أُمَّ ُكمْ  َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ : المإمنون، آٌة ) "َفاتَّقُونِ  َربُّ
ٕ٘.) 

األمم اإلسبلمٌة، بل األمة اإلسبلمٌة فهً : ولهذا ال ٌجوز أن تقول فً تعبٌرنا
أمة واحدة كما أمر هللا، ولٌست أمماً متفرقة كما أراد اإلستعمار وهً أمة ذات 

: الحجرات، آٌة " )لَِتَعاَرفُوا َوَقَبابِلَ  اُشُعوبً  َوَجَعْلَناُكمْ  :"شعوب كما قال تعالى
"األمم اإلسبلمٌة"، فبل بؤس أن نقول الشعوب اإلسبلمٌة بدل (ٖٔ

ٔ
. 

" األمة"أن اإلٌمان بـ: ومن المفٌد هنا أن ننبِّه على قضٌة ذات شؤن وهً
المإسسة على عقٌدة اإلسبلم وأخوة اإلٌمان، والتً تضم جمٌع المسلمٌن فً 

نوا ـ ال ٌنفى أن هناك خصوصٌات معٌنة لكل قوم ٌعتزون بها، رحابها حٌث كا
طون فٌها، وال مانع من ذلك إذا لم تتحول إلى  ٌُفرِّ وٌحافظون علٌها، وال 

تهدد وحدة دولة عصبٌة عرقٌة تقاوم إخوة اإلسبلم أو إلى نزعة إنانٌة انفصالٌة 
 .اإلسبلم

بعده القبابل تقاتل تحت  ولقد ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه من
راٌاتها الخاصة فً ظل القٌادة اإلسبلمٌة العامة، لٌكون ذلك مصدراً إضافٌاً 

 .لحماسهم وإقدامهم حتى ال ٌجلبوا العار على أقوامهم وعشابرهم
: إن حب الرجل لقومه وعشٌرته ورؼبته فً جلب الخٌر لهم، ودفع الشر عنهم

فٌها، كما ال خطر فً حبه ألسرته، نزعة فطرٌة ال ؼبار علٌها، وال خطر 
 .واهتمامه بها

موقفاً معادٌاً لئلسبلم وحاّدوا هللا ورسوله،  واإن الخطر إنما ٌتمثل فٌما إذا وقف
هنا تحرم الموادة والمواالة ولو كانت ألقرب الناس لئلنسان، كؤمه وأبٌه وبناته 

ِ  ٌُْإِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  اَل  :"وبنٌه وزوجه وأخٌه، قال تعالى ْومِ  ِباهللَّ ٌَ ونَ  اآْلِخرِ  َواْل  ٌَُوادُّ
َ  َحادَّ  َمنْ  " َعِشٌَرَتُهمْ  أَوْ  إِْخَواَنُهمْ  أَوْ  أَْبَناءُهمْ  أَوْ  آَباءُهمْ  َكاُنوا َولَوْ  َوَرُسوَلهُ  هللاَّ
 (.ٕٕ: المجادلة، آٌة )

ا :"وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ اء َوإِْخَواَنُكمْ  اءُكمْ آبَ  َتتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ ٌَ  اْسَتَحبُّواْ  إَنِ  أَْولِ
َتَولَُّهم َوَمن اإلٌَِمانِ  َعلَى اْلُكْفرَ  نُكمْ  ٌَ الُِموَن  ُهمُ  َفؤُْولَـِبكَ  مِّ  آَباُإُكمْ  َكانَ  إِن قُلْ  *الظَّ

 َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرة   اْقَتَرْفُتُموَها َوأَْمَوال   َوَعِشٌَرُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَنآُإُكمْ 
ُكم أََحبَّ  َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها ٌْ نَ  إِلَ  َفَتَربَُّصواْ  َسِبٌلِهِ  فًِ َوِجَهاد   َوَرُسولِهِ  هللّاِ  مِّ
ًَ  َحتَّى ؤْتِ ْهِدي الَ  َوهللّاُ  ِبؤَْمِرهِ  هللّاُ  ٌَ  (.ٕٗـ  ٖٕ: التوبة، آٌة " )اْلَفاِسِقٌنَ  اْلَقْومَ  ٌَ

                                                           
ٔ
 .ٔٓٔكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم ص 
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البؤس أن ٌحب الرجل أسرته، وٌحب قومه وعشٌرته وشعبه ولكن إذا تعارض 
ذلك مع حب هللا ورسوله فإن حب هللا ورسوله أؼلى من كل شًء هنا ٌتؽنى 

 :المسلم بقول القابل
 
 أبً اإلسبلم ال أب لً سواه  
 

إذا افتخروا بقٌس أو تمٌم     
ٔ
 

 
 :السماحة: الثالث عشر

أوصاؾ الشرٌعة وأكبر مقاصدها والسماحة سهولة المعاملة فٌما السماحة أول 
اعتاد الناس فٌه المشادة، فهً وسط بٌن الشدة والتساهل، ولفظ السماحة هو 

قال المقنع . مال لهلفظ ٌدل على هذا المعنى، ٌقال سمح فبلن إذا جاء بأرشق 
 :الكندي

 لٌس العطاء من الفضول سماحة  
 قلٌل جود وما لدٌكحتى ت     

 :فالسماحة أخص من الجود، ولهذا قابلها زٌاد األعجم بالندى فً قوله 
 إن السماحة والمروءة والندى  

 قً قُبَّة  ُضربت على ابِن الَحْشَرج     
فتدل السماحة على خلق الجود والبذل، وفً الحدٌث عن جابر ابن عبد هللا قال 

سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، رحم هللا رجبلً "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
سمحاً إذا اقتضى

ٕ
. 

فالسماحة من أكبر صفات اإلسبلم الكابنة وسطاً بٌن طرفً إفراط وتفرٌط، 
: وفً الحدٌث الصحٌح عن ابن عباس عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

"أحب الدٌن إلى هللا الحنٌفٌة السمحة"
ٖ
. 

، وهو معنى الٌسر الموصوؾ به إلى التٌسٌر المعتدل فرجع معنى السماحة

ٌُْسرَ  ِبُكمُ  هللّاُ  ٌُِرٌدُ  : "اإلسبلم، قال تعالى : البقرة ، آٌة " )اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  َوالَ  اْل

ٔ8٘.) 

واستقراء الشرٌعة ٌدل على هذا األصل فً تشرٌع اإلسبلم، فلٌس االستدالل 
علٌه بمجرد هذه اآلٌة أو هذا الخبر، حتى ٌقول معترض إن األصول القطعٌة 
ال تثبت بالظواهر، ألن أدلة هذا األصل كثٌرة منتشرة وكثرة الظواهر تفٌد 

طؤ ودٌن هللا ٌسر القطع ولهذا قال االمام مالك بن أنس فً مواضع من المو
وحسبك بهذه الكلمة من ذلك االمام فإنه ما قالها حتى استخلصها من استقراء 

                                                           
ٔ
 .ٕٓٔكٌؾ نتعامل مع القرآن العظٌم صـ  
ٕ
 .0ٕٙٓالبخاري رقم  
ٖ
 .88ٔالبخاري األدب المفرد رقم  
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أكمل وصؾ الطمبنان النفس وأعون على قبول الهدى الشرٌعة إن السماحة 
نَ  َرْحَمة   َفِبَما : "، قال تعالىٔواإلرشاد ا ُكنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِنتَ  هللّاِ  مِّ  اْلَقْلبِ  َؼلٌِظَ  َفّظً
واْ   (.1٘ٔ: آل عمران ، آٌة " )َحْولِكَ  ِمنْ  الَنَفضُّ

إن حكمة السماحة فً الشرٌعة أن هللا جعل هذه الشرٌعة دٌن الفطرة، وأمور 
ً كابنة فً النفوس سهل علٌها قبولها، ومن الفطرة هالفطرة راجعة إلى الجبلة ف

" ظَعِْفًب اإلَِسَبٌُ ًَخُهِكَ عَنكُىْ ُّخَفِّفَ ؤٌَ انهّوُ ُّشِّذُ : "النفور من الشدة واإلعنات، قال تعالى

 (.28: اننسبء ، آّخ )
ك أن وقد أراد هللا أن تكون الشرٌعة اإلسبلمٌة شرٌعة عامة دابمة، فاقتضى ذل

ؤل، وال ٌكون ذلك إال إذا انتفى عنها االعنات، ٌكون تنفٌذها بٌن األمة سه
ًْ ُخَوٌصتها النفوس فً حالبسماحتها أشدَّ مبلءمة للنفوس، ألن فٌها إراحة 

 .2ومجتمعها

أرانا  ذوطول دوامها، إ وقد ظهر للسماحة أثر عظٌم فً انتشار الشرٌعة
التارٌخ أن سرعة امتثال األمم للشرابع ودوامهم على اتباعها كان على مقدار 
اقتراب األدٌان من السماحة، فإذا بلػ بعض األدٌان من الشدة حّداً متجاوزاً 

طوا فً ألصل السماح ة لحق اتباعه العنت ولم ٌلبثوا أن ٌنصرفوا عنه أو ٌفرِّ

 .3معظمه

وقد حافظ اإلسبلم على استدامة وصؾ السماحة ألحكامه، فقدر لها أنها إن 
عرض لها من العوارض الزمنٌة أو الحالٌة ما ٌصٌرها مشتملة على شدة 

رَ  اْضُطرَّ  َفَمنِ  : "انفتاح لها باب الرخصة المشروع بقوله تعالى ٌْ  َعاد   َوالَ  َباغ   َؼ
هِ  إِْثمَ  َفبل ٌْ  (.0ٖٔ: البقرة ، آٌة " )َعلَ

هِ  اْضُطِرْرُتمْ  َما إاِلَّ  : "وبقوله ٌْ إن هللا : "، وفً الحدٌث(1ٔٔ: األنعام ، آٌة " )إِلَ

 .4"صه كما ٌحب أن تإتى عزابُمهخٌحب أن تإتى رُ 

 .5رالمشقة تجلب التٌسٌ: ومن قواعد الفقه المشهورة

ومن سماحة القرآن الكرٌم، إنكارة على أصحاب النزعات المتطرفة والذٌن ـ  1
 .ٌحرمون الطٌبات والزٌنة التً أخرج لعباده

ا: "قال تعالى ــ  ُتْسِرفُواْ  َوالَ  َواْشَرُبواْ  وُكلُواْ  َمْسِجد   ُكلِّ  ِعندَ  ِزٌَنَتُكمْ  ُخُذواْ  آَدمَ  َبِنً ٌَ

مَ  َمنْ  قُلْ * اْلُمْسِرِفٌَن  ٌُِحبُّ  الَ  إِنَّهُ  ًَ  هللّاِ  ِزٌَنةَ  َحرَّ ٌَِّباتِ  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَِّت  ِمنَ  َواْلطَّ

                                                           
ٔ
 .ٔ٘االجتماعً محمد الطاهر عاشور صـأصول النظام  
ٕ
 .0ٕٔمقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة محمد الطاهر صـ 
ٖ
 .ٕ٘أصول النظام االجتماعً صـ 
ٗ
 .ٖٗ٘صحٌح ابن حبان رقم  
٘
 .ٕ٘أصول النظام االجتماعً صـ 
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ْزقِ  اةِ  ِفً آَمُنواْ  لِلَِّذٌنَ  ِهً قُلْ  الرِّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ْومَ  َخالَِصةً  الدُّ اَمةِ  ٌَ ٌَ لُ  َكَذلِكَ  اْلِق اتِ  ُنَفصِّ ٌَ  اآل
ْعلَُمونَ  لَِقْوم   وفً القرآن المدنً، ٌخاطب (. ٕٖـ  ٖٔ: ، آٌة األعراؾ " )ٌَ

ا: "الجماعة المإمنة بقوله َها ٌَ ٌُّ ُمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ ٌَِّباتِ  ُتَحرِّ  َوالَ  لَُكمْ  هللّاُ  أََحلَّ  َما َط
ا َوُكلُواْ * اْلُمْعَتِدٌَن  ٌُِحبُّ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  َتْعَتُدواْ  ًبا َحبلاَلً  هللّاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ٌِّ  الَِّذيَ  هللّاَ  َواتَّقُواْ  َط
 (.88ـ  80: المابدة ، آٌة " )ُمْإِمُنونَ  ِبهِ  أَنُتم

وهاتان اآلٌتان الكرٌمتان تبٌنان للمسلمٌن حقٌقة منهج اإلسبلم فً التمتع 
بالطٌبات ومقاومة الؽلو الذي وجد فً بعض األدٌان، أو عند بعض 

المتنطعٌن
ٔ
. 

ما ٌتبعه من منهج فً الدعوة إلى هللا عز وجل، : اً ومن سماحة اإلسبلم أٌضـ  2
 ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبٌلِ  إِلِى اْدعُ  : "وجدال المخالفٌن، ففً القرآن الكرٌم قال تعالى

ًَ  ِبالَّتًِ َوَجاِدْلُهم اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ   (.ٕ٘ٔ: النحل ، آٌة " )أَْحَسنُ  ِه
ال تكتفً باألمر بالجدال بالطرٌقة الحسنة، بل  ومن تؤمل اآلٌة الكرٌمة ٌجد أنها

: أمرت بالتً هً أحسن، فإذا كان هناك طرٌقتان للحوار والمناقشة إحداهما
حسنة واألخرى أحسن منها، وجب على المسلم أن ٌجادل بالتً هً أحسن جذباً 

للقلوب النافرة وتقرٌباً لؤلنفس المتباعدة
ٕ
. 

 :وسلم ـ من سماحة النبً صلى هللا علٌه ٖ
جاء فتى من قرٌش إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌستؤذنه فً الزنا، فثار 
الصحابة وهموا به لجرأته على النبً صلى هللا علٌه وسلم، ولكن النبً صلى 

ال : أتحبه ألمك؟ قال: فدنا فقال" أدنه: "هللا علٌه وسلم وقؾ موقفاً آخر فقال
ٌحبونه ألمهاتهم، ثم قال له مثل ذلك فً  وال الناس: وهللا، جعلنً هللا فداك؟ قال

جعلنً هللا  ال: أتحبه لكذا؟ فٌقول: قولابنته وأخته وعمته وخالته، فً كل ذلك ٌ
: فوضع ٌده علٌه وقال.. فداك، فٌقول صلى هللا علٌه وسلم وال الناس ٌحبونه

اللهم اؼفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم ٌكن بعد ذلك ٌلتفت إلى "
شًء

ٖ
. 

وإنما عامله النبً صلى هللا علٌه وسلم بهذا الرفق، تحسٌناً للظن به، وأن الخٌر 
كامن فٌه والشر طارئ علٌه، فلم ٌزل ٌحاوره حتى اقتنع عقله، واطمؤن قلبه 

إلى خبث الزنا وفحشه، وكسب مع ذلك دعاء النبً صلى هللا علٌه وسلم
ٗ
. 

 
 :الرحمة: الرابع عشر 

العظٌمة التً كانت لها العناٌة الكبرى فً القرآن وهً من االخبلق القرآنٌة 
الكرٌم من حٌث ذكرها والتوبة بشؤنها لما لها من عظٌم األثر فً الحٌاة الدٌنٌة 

والدنٌوٌة
ٔ
. 

                                                           
ٔ
 .0ٖٓسماحة اإلسبلم عمر عبد العزٌز صـ 
ٕ
 .ٖٓالمصدر نفسه صـ 
ٖ
 (.ٕٙ٘/  ٘)مسند أحمد  
ٗ
 .ٖٔعمر عبد العزٌز صـ.اإلسبلم دسماحة  
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 :ـ الرحمة صفة من صفات هللا تعالى ٔ
وهً صفة من صفات الحق تبارك وتعالى التً وصؾ بها نفسه كثٌراً فً 

مابتً آٌة، فضبلً عند تصدر كل سورة بصفتً الرحمن القرآن العظٌم فً نحو 
الرحٌم، وذلك البسملة التً هً آٌة من كل سورة عدا سورة براءة

ٕ
. 

 .وذلك للداللة على مبلػ رحمته العظٌمة وشمولها العام بعباده ومخلوقاته
ء   ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتً : "قال تعالى ــ ًْ تَّ  لِلَِّذٌنَ  َفَسؤَْكُتُبَها َش ٌُْإُتونَ  قُونَ ٌَ َكـاةَ  َو  الزَّ

اِتَنا ُهم َوالَِّذٌنَ  ٌَ ِبُعونَ  الَِّذٌنَ * ٌُْإِمُنوَن  ِبآ تَّ ُسولَ  ٌَ ًَّ  الرَّ ِب ًَّ  النَّ األعراؾ ، آٌة " )األُمِّ
 (.0٘ٔـ  ٙ٘ٔ: 
َنا : "وقال تعالى على لسان مبلبكته الكرامــ  ء   ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ ًْ ْحَمةً  َش  َوِعْلًما رَّ

َبُعوا َتاُبوا لِلَِّذٌنَ  َفاْؼفِرْ   (.0: ؼافر ، آٌة " )اْلَجِحٌمِ  َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبٌلَكَ  َواتَّ
وقال تعالى تعلٌماً للنبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول للمشركٌن إن هم  ــ

ُكمْ  : "كذبوه بُّ األنعام ، " )اْلُمْجِرِمٌنَ  اْلَقْومِ  َعنِ  َبؤُْسهُ  ٌَُردُّ  َوالَ  َواِسَعة   َرْحَمة   ُذو رَّ
 (.0ٗٔ: آٌة 

ولقد قرر هللا تعالى فً كتابه الكرٌم أن الرحمة صفته الثابتة التً ال تزول عنه 
ُكمْ  َكَتبَ  : "أبداً، كما قال سبحانه ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َربُّ  (.ٗ٘: األنعام ، آٌة " )الرَّ

سلم أو كافر إال وعلٌه وقد ظهرت آثار رحمته فً الخلٌقة كلها، فما من أحد م
ون، وفٌها ٌتقلَّبون  من آثار رحمته فً هذه الدنٌا فٌها ٌتعاٌشون وٌإاخون، وٌوادُّ

 .ٖلكنها للمإمنٌن خاصة فً اآلخرة الحظ للكافرٌن فٌها
 :ـ من مظاهر رحمته بخلقه ٕ

أجل مظاهر رحمة هللا تعالى أن بعث لهم رسله تترى، ثم بعث خاتم  وقد كانت
أنبٌابه وسٌد رسله وصفوته من خلقه محمد بن عبد هللا صلوات هللا وسلمه علٌه 
الذي أمتن به على األمة وكشؾ به الظلمة وأزاح به الؽمة، وجعله رحمة 

األنبٌاء ، " )لِّْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما : "للعالمٌن أجمعٌن، كما قال تعالى
 (.0ٓٔ: آٌة 

نْ  َرُسول   َجاءُكمْ  لََقدْ  : "وكما قال تعالى هِ  َعِزٌز   أَنُفِسُكمْ  مِّ ٌْ  َحِرٌص   َعنِتُّمْ  َما َعلَ
ُكم ٌْ ِحٌم   َرُإوؾ   ِباْلُمْإِمِنٌنَ  َعلَ  (.8ٕٔ: التوبة ، آٌة " )رَّ

ث النبً صلى هللا علٌه وسلم ــ عن رحمة هللا تعالى ومبلػ سعتها  وقد حدَّ
ا قضى الخ: "وكنهها، فقال إن رحمتً : لق كتب عنده فوق عرشهإن هللا لمَّ

بقت ؼضبًس
ٗ
. 

جعل هللا الرحمة مابة جزء، فؤمسك : "وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ــ
عنده تسعة وتسعٌن، وأنزل فً األرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم 

ابة حافرها عن ولدها خشٌة أن تصٌبه الخبلبق حتى ترفع الدَّ
ٔ
. 

                                                                                                                                                                      
ٔ
 (.ٔٔٙ/  ٕ)أحمد الحداد . أخبلؾ النبً فً القرآن والسنة د 
ٕ
 (.ٕٔٙ/  ٕ)المصدر نفسه  
ٖ
 .للقاسمً( 0٘ٔ/  0)محاسن التؤوٌل  
ٗ
 .0ٕ٘ٔمسلم رقم  
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هللا  قُدم على رسول: ومن حدٌث عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه ـ قالــ 
ٌُها، إذا  صلى هللا علٌه وسلم بسبً، فإذا امرأة من السبً تسعى قد تحلب ثد

وجدت صبٌاً فً السبً أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول هللا 
ال وهللا : أترون هذه المرأة طارحة ولدها فً النار؟ قلنا: صلى هللا علٌه وسلم

هللا أرحم : صلى هللا علٌه وسلموهً تقدر على أن ال تطرحه، فقال رسول هللا 
بعباده من هذه بولدها

ٕ
. 

 :ـ حض المإمنٌن على التحلً بها ٖ
علبها فً بعض مواطنها  ندب هللا تعالى عباده إلى التحلً بالرحمة، وحثهم

لكبٌر أهمٌتها فً تلك المواطن لٌنالوا أجرها وعظٌم ثوابها، وذلك كالرحمة 
ا وقرن شكرهما بشكره، وطاعتهما بطاعته، بالوالدٌن اللَّذٌن عظم هللا شؤنهم
لِّ  َجَناحَ  لَُهَما َواْخِفضْ  : "حٌث قال تعالى فكانت الرحمة عند الكبر محتَّمة  ِمنَ  الذُّ

ْحَمةِ  بِّ  َوقُل الرَّ انًِ َكَما اْرَحْمُهَما رَّ ٌَ  (.ٕٗ: اإلسراء ، آٌة " )َصِؽًٌرا َربَّ
د  : "هللا علٌه وسلم وقد قال هللا جل ذكره فً شؤن أصحاب محمد صلى َحمَّ  مُّ

ُسولُ  اء َمَعهُ  َوالَِّذٌنَ  هللاَِّ  رَّ َنُهمْ  ُرَحَماء اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ ٌْ  (.1ٕ: الفتح ، آٌة " )َب
ْرَتدَّ  َمن : "أثبتها ٌبلزمها لهم ولمن اتصؾ بصفاتهم بقوله سبحانه اــ كم  ِمنُكمْ  ٌَ
ؤِْتً َفَسْوؾَ  ِدٌنِهِ  َعن ُهمْ  ِبَقْوم   هللّاُ  ٌَ ٌُِحبُّوَنهُ  ٌُِحبُّ ة   اْلُمْإِمِنٌنَ  َعلَى أَِذلَّة   َو  َعلَى أَِعزَّ

 (.ٗ٘: المابدة ، آٌة " )اْلَكاِفِرٌنَ 
الذلة التً ٌتحلون بها فٌما بٌنهم بسبب التراحم بٌنهم، وهذا دلٌل على أن إذ 

فً  الرحمة من أجل صفات المإمنٌن حٌث كان حدٌث القرآن عن الرحمة لدٌهم
معرض االمتنان والثناء والمدح البلٌػ، مما ٌدل على عظٌم مكانة المتراحمٌن 
من المسلمٌن عند هللا تعالى، وفد دلَّ على ذلك ما أعده هللا تعالى لهم من األجر 

 َوَتَواَصْوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ  : "بقوله والثواب الذي أخبر هللا تعالى عنه
ْبرِ  َمَنةِ  أَْصَحابُ  أُْولَِبكَ * ِباْلَمْرَحَمِة  َتَواَصْواوَ  ِبالصَّ ٌْ  (.8ٔـ  0ٔ: البلد ، آٌة ) اْلَم

 :"أي أصحاب الٌمٌن الذٌن ٌعطون كتبهم بؤٌمانهم والذٌن قال هللا تعالى فٌهم 
ِمٌنِ  َوأَْصَحابُ  ٌَ ِمٌِن  أَْصَحابُ  َما اْل ٌَ ْخُضود   ِسْدر   ِفً *اْل نُضود   َوَطْلح   *مَّ  َوِظل   *مَّ

ْمُدود   ْسُكوب   َوَماء * مَّ  َوفُُرش   *َمْمُنوَعة   َواَل  َمْقُطوَعة   الَّ  *َكِثٌَرة   َوَفاِكَهة   *مَّ
ْرفُوَعة   (ٖٗـ  0ٕ: الواقعة، آٌة " )مَّ

ٖ
. 

وقد كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم القدوة الحسنة فً تحقٌق هذا المقصد 
ه بالمإمنٌن، وباألهل والعٌال وبالضعفاء وهو الرحمة بالعالمٌن، فكانت رحمت

 .والكافرٌن والحٌوان وكتب السٌرة ملٌبة بالمواقؾ واألحادٌث الدالة على ذلك
 

 :الوفاء بالعهود والعقود: الخامس عشر

                                                                                                                                                                      
ٔ
 .0ٕ٘ٗمسلم رقم  
ٕ
 .اجتمع حلٌب ثدٌها فٌه: ، تحلِّب0ٕ٘ٗمسلم رقم  
ٖ
 (.٘ٔٙ/ ٕ)وسلم فً القرآن والسنة  أخبلق النبً صلى هللا علٌه 
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والوفاء من أخبلق السلوك اإلجتماعٌة العظٌمة، التً كان للقرآن الكرٌم بها 
على تزكٌة النفوس، وصفاء الفطر وسبلمة عناٌة فابقة لما له من عظٌم الداللة 

اإلٌمان
ٔ
. 

 :ـ الترؼٌب بالوفاء بالعهدٔ
رؼب هللا تعالى بالوفاء بالعهود بما أعد هللا لهم من الثواب وبما أثنى به علٌهم 

هُ  َعاَهدَ  ِبَما أَْوَفى َوَمنْ  :"اب، قال تعالىفً محكم الكت ٌْ َ  َعلَ ٌُْإِتٌهِ  هللاَّ  أَْجًرا َفَس
 (.ٓٔ: الفتح، آٌة ) "َعِظًٌما

َما :"وقد فصل فً آٌات أخرى عظمة ذلك األجر فقال رُ  إِنَّ َتَذكَّ  *األَْلَباِب  أُْولُواْ  ٌَ
 أَن ِبهِ  هللّاُ  أََمرَ  َما ٌَِصلُونَ  َوالَِّذٌنَ  * اْلِمٌَثاقَ  ٌِنقُُضونَ  َوالَ  هللّاِ  ِبَعْهدِ  ٌُوفُونَ  الَِّذٌنَ 

ْخَشْونَ  ٌُوَصلَ  ٌَ ُهمْ  َو َخافُونَ  َربَّ ٌَ ِهمْ  َوْجهِ  اْبِتَؽاء َصَبُرواْ  َوالَِّذٌنَ  *الِحَساِب  ُسوءَ  َو  َربِّ
بلَةَ  َوأََقاُمواْ  ا َوأَنَفقُواْ  الصَّ ا َرَزْقَناُهمْ  ِممَّ ةً  ِسّرً ٌَ ْدَرُإونَ  َوَعبلَِن ٌَ َبةَ  ِباْلَحَسَنةِ  َو ٌِّ  السَّ
اِر  ُعْقَبى لَُهمْ  أُْولَِبكَ  دْ  َعْدن   َجنَّاتُ  *الدَّ  َوأَْزَواِجِهمْ  آَباِبِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  ُخلُوَنَهاٌَ

اِتِهمْ  ٌَّ ْدُخلُونَ  َوالَمبلَِبَكةُ  َوُذرِّ ِهم ٌَ ٌْ ُكم َسبلَم   *َباب   ُكلِّ  مِّن َعلَ ٌْ  َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما َعلَ
ارِ  ُعْقَبى  (.ٕٗـ  1ٔ: الرعد، آٌة " )الدَّ

علٌهم بل سرى إلى أصولهم وفروعهم فترى أن ذلك األجر العظٌم لم ٌقتصر 
وأهلٌهم وأي نعٌم للمرء أكبر من أن ٌصحبه فٌه أصوله وفروعه وأهلوه، ال 
جرم ال ٌفرط عاقل بهذا الثناء وذلك الجزاء بعد أن ٌعلمه وهو قادر على أن 

 .ٌناله إال أن ٌكون ممن ؼلبت علٌه شقوته، وأولبك لهم سوء الدار
 :اء بالكٌل والوزنـ األوامر القرآنٌة بالوفٕ

الوفاء بالكٌل والوزن، وهو المجال الذي ٌتعلق كلٌة بحقوق اآلخرٌن، وما 
ٌترتب علٌه من قوام حٌاتهم ومعاشهم، وهو المجال الذي ال سبٌل إلى التساهل 
فٌه ألنه مبنً على المشاحة والمقاصة، فالوفاء فٌه ٌصلح للناس أحوالهم، 

 :مر به فً القرآن الكرٌم خمس مرات منهاوٌحفظ لهم حقوقهم، ولهذا تكرر األ
لَ  َوأَْوفُواْ  :"ـ قوله تعالى ٌْ  (.ٕ٘ٔ: األنعام، آٌة " )ِباْلِقْسطِ  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك
لَ  َوأَْوفُوا :"ـ وقال تعالى ٌْ : اإلسراء، آٌة " )اْلُمْسَتِقٌمِ  ِبالِقْسَطاسِ  َوِزُنواْ  ِكْلُتمْ  إِذا اْلَك

ٖ٘)
ٕ
. 

عن شعٌب علٌه السبلم مع قومه، فقد كان قومه بحكم  وتحدث القرآن الكرٌم
موقع ببلدهم الجؽرافً ٌتحكمون فً طرق التجارة الموصلة بٌن شمال 
الجزٌرة وجنوبها، وبٌن مصر والشام وببلد العراق، فكانوا ٌفرضون على 
الناس ما شاءوا من المعامبلت التجارٌة الجابرة، سعٌاً إلى جنً الربح الفاحش، 

، وقد شاعت فٌهم هذه اة لما ٌقع على ؼٌرهم من الظلم والؽبندون مراع
المعامبلت حتى صارت أمراً متعارفاً علٌه عندهم، فلما بعث هللا شعٌباً علٌه 

                                                           
ٔ
 (.1ٗ٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم فً القرآن والسنة  
ٕ
 (.ٗ٘٘/ ٕ)المصدر نفسه  
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السبلم استهل دعوته بمحاربة ما كانوا علٌه من عبادة االصنام واألوثان، ثم 
والمكٌال ثنى بمحاربة تلك المعامبلت الجابرة، ومن أبرزها نقص المٌزان

ٔ
. 

ٌَنَ  َوإِلَى :"قال تعالى ًبا أََخاُهمْ  َمْد ٌْ ا َقالَ  ُشَع نْ  لَُكم َما هللّاَ  اْعُبُدواْ  َقْومِ  ٌَ ُرهُ  إِلَـه   مِّ ٌْ  َقدْ  َؼ
َنة   َجاءْتُكم ٌِّ بُِّكمْ  مِّن َب لَ  َفؤَْوفُواْ  رَّ ٌْ اءُهمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسواْ  َوالَ  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك ٌَ  َوالَ  أَْش
ر   َذلُِكمْ  إِْصبلَِحَها َبْعدَ  األَْرِض  ِفً ُتْفِسُدواْ  ٌْ ْإِمِنٌنَ  ُكنُتم إِن لَُّكمْ  َخ األعراؾ، آٌة " )مُّ

 :8٘.) 
ٌَنَ  َوإِلَى :"ولهذه اآلٌة نظابر فً سورة هود، قال تعالى ًبا أََخاُهمْ  َمْد ٌْ ا َقالَ  ُشَع ٌَ 

نْ  لَُكم َما هللّاَ  اْعُبُدواْ  َقْومِ  ُرهُ إِلَـه   مِّ ٌْ الَ  َتنقُُصواْ  َوالَ  َؼ ٌَ ًَ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِمْك ر   أََراُكم إِنِّ ٌْ  ِبَخ
 ًَ ُكمْ  أََخاؾُ  َوإِنِّ ٌْ ْوم   َعَذابَ  َعلَ ِحٌط   ٌَ ا *مُّ ٌَ الَ  أَْوفُواْ  َقْومِ  َو ٌَ  َوالَ  ِباْلِقْسطِ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِمْك

اءُهمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسواْ  ٌَ  (.8ٗـ  8ٖ: هود، آٌة " )ُمْفِسِدٌنَ  األَْرِض  ِفً َتْعَثْواْ  َوالَ  أَْش
لَ  أَْوفُوا "وقال تعالى فً سورة الشعراء  ٌْ " اْلُمْخِسِرٌنَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َواَل  اْلَك

 (.8ٔٔ: الشعراء، آٌة )
ونجد تركٌز شعٌب على معالجة هذا اإلنحراؾ المتؤصل فً قومه بؤسالٌب 

 .هٌبمختلفة، شملت األمر والنهً والترؼٌب والتر
وذلك  وقد كان لقوم شعٌب معامبلت أخرى جابزة ؼٌر نقص المكٌال والمٌزان

أمر متوقع ممن ٌمارس هذا العمل ونجد شعٌباً ٌذكر هذه المعامبلت فً جملة 
 :من األمور التً نهاهم عنها وهً

اءُهمْ  النَّاسَ  َتْبَخُسواْ  َوالَ  :"وذلك فً قوله تعالى :أ ـ بخس الناس أشٌاءهم ٌَ  "أَْش
 (.8٘: األعراؾ، آٌة )

ه قول ابن العربً  والبخس فً األصل هو النقص، ومن أحسن ما قٌل فً حدِّ
البخس فً لسان العرب هو النقص بالتعٌٌب والتزهٌد، أو المخادعة : رحمه هللا 

منه عن القٌمة أو االحتٌال فً التزٌد فً الكٌل أو النقصان
ٕ
. 

كٌال، فإنه ٌكون فً المكٌل فالبخس على هذا أعم من نقص المٌزان والم
ٌُقصد منه  والموزون وؼٌرهما كالمعدودات، والمقدرات فٌعم كل تصرؾ 

انتقاص حقوق الناس، ولذلك صور كثٌرة ال تنقضً
ٖ
. 

 َبْعدَ  األَْرِض  ِفً ُتْفِسُدواْ  َوالَ  :"ورد فً قوله  وقد :ب ـ الفساد فً األرض
 (.8٘: األعراؾ، آٌة " )إِْصبلَِحَها
 (.8٘: هود، آٌة " )ُمْفِسِدٌنَ  األَْرِض  ِفً َتْعَثْواْ  َوالَ  "وقوله 

والفساد فً األرض أعّم من كل ما سبق، فٌدخل فٌه كل معصٌة كانوا 
ٌعملونها، من عبادة ؼٌر هللا، ونقص المكٌال والمٌزان وبخس الناس حقوقهم 

وؼٌر ذلك
ٗ
. 

                                                           
ٔ
 .ٓ٘ٗأسباب هبلك األمم السالفة، سعٌد محمد بابا صـ  
ٕ
 (.8ٖٔ/ ٕ)أحكام القرآن  
ٖ
 .ٓ٘ٗأسباب هبلك األمم السالفة سعٌد محمد بابا صـ  
ٗ
 .ٔ٘ٗصـ  المصدر نفسه 



11 
 

األعراؾ، آٌة " )ُتوِعُدونَ  ِصَراط   ِبُكلِّ  َتْقُعُدواْ  َوالَ  :"قال تعالى: ج ـ قطع الطرٌق
ًُ عما كانوا ٌفعلونه من القعود فً طرٌق من ٌرٌد (. 8ٙ:  وفً هذه اآلٌة نه

إنه كذاب: المجًء إلى شعٌب لسماع دعوته، فٌصدونه وٌقولون
ٔ

، وهذا من 
قطع : األوجه التً ُحملت هذه الجملة، وذكر فٌها وجهان آخران، أولهما

القعود فً الطرق ألخذ العشور من : س، وثانٌهماالطرٌق وسلب أموال النا
الناس وجّوز الشوكانً رحمه هللا حمل الحملة على هذه األوجه كلها

ٕ
. 

بذلها شعٌب علٌه السبلم فً معالجة هذه  لى الرؼم من الجهود التًوع
اإلنحرافات فً قومه فإنه لم ٌلق منهم ؼٌر العناد واإلصرار، وذلك لشٌوع تلك 

قبٌحاً، إذ  االنحرافات بٌنهم وتؤصلها فٌهم، وفً آخر األمر ردوا علٌه رّداً 
اعتبروا محاوالته فً صرفهم عن معامبلتهم الجابرة ضرباً من الهذٌان سببه 

ا َقالُواْ  :"وم علٌه من الصبلة، قال تعالىما ٌد بُ  ٌَ ٌْ ْتُركَ  أَن َتؤُْمُركَ  أََصبلَُتكَ  ُشَع  نَّ
ْعُبدُ  َما ْفَعلَ  أَن أَوْ  آَباُإَنا ٌَ ِشٌدُ  اْلَحلٌِمُ  أَلَنتَ  إِنَّكَ  َنَشاء َما أَْمَوالَِنا ِفً نَّ هود، آٌة " )الرَّ
ْفَعلَ  أَن أَوْ  :"، فقولهم(80:  ٌعنون به ما درجوا علٌه من " َنَشاء َما أَْمَوالَِنا ِفً نَّ

نقص المكٌال والمٌزان وبخس الناس حقوقهم وسابر معامبلتهم الظالمة، 
فاستهزأوا بشعٌب، وأنكروا علٌه تدخله فً تلك األمور، بدعوى أن األموال 

، ٌتصرفون فٌها كٌؾ شاءوا، وٌفرضون على الناس ما لهم، وهم أحرار فٌها
 .م األرباحٌحقق له

ده المنحرفون عن المنهج الربانً فً هذا العصر، بل وفً كل  وهذا عٌن ما ٌردِّ
أكل أموال الناس بالباطل عن طرٌق الؽش والخداع، والحٌل عصر، ٌتعاطون 

والربا وسابر المعامبلت المحرمة، فإذا نهوا عن ذلك تعللوا واحتجوا بما 
خل الدٌن فً هذه األمورٌسمونه بحرٌة االقتصاد، واستنكروا أن ٌتد

ٖ
. 

واألجدر بهإالء، ال سٌما المنتسبٌن منهم إلى اإلسبلم أن ٌعتبروا بما حّل 
سبب معامبلتهم الظالمة وإصرارهم بفً سالؾ األزمان من الهبلك  بؤشباههم

علٌها، أفٌؤمن أحدهم أن ٌؤخذه هللا بعاجل العذاب، وٌجعله عبرة ألهل زمانه 
شعٌب عبرة ألهل زمانهم ولمن بعدهم والعاقل من ولمن بعده، كما جعل قوم 

اتعظ بؽٌره، ال من ُوعظ به ؼٌره
ٗ

، فقد كان قوم شعٌب أهل شرك وكفر، 
ٌُجد معهم دعوة شعٌب إٌابهم إلى التوحٌد،  وتطفٌؾ للمكاٌٌل والموازٌن، ولم 
وإٌفاء الكٌل والمٌزان، بل ازدادوا عناداً وإصراراً، فؤصابتهم الظلة وهً 

، فٌها شرر من نار ولهب، ووهج عظٌم، ثم جاءتهم صٌحة من ظلتهمسحابة أ
السماء ورجفة من األرض شدٌدة من أسفل منهم، فزهقت األرواح وفاضت 

النفوس، وخمدت األجسام
٘
. 

                                                           
ٔ
 .ٔ٘ٗالمصدر نفسه صـ  
ٕ
 (.ٕٕٗ/ ٕ)، فتح القدٌر ٕ٘ٗالمصدر نفسه صـ  
ٖ
 (.1ٓٙ/ ٗ)فً ظبلل القرآن  
ٗ
 .ٖ٘ٗأسباب هبلك األمم السالفة صـ  
٘
 (.ٕٕٗ/ ٕ)تفسٌر ابن كثٌر  



ٔٓٓ 
 

 :ـ األمر بالوفاء بالعقودٖ
ا :"قال تعالى َها ٌَ ٌُّ  (.ٔ: المابدة، آٌة " )ِباْلُعقُودِ  أَْوفُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

العقود والعهود فً إظهار  ٌا أٌها الذٌن التزمتم بإٌمانكم أنواع: ومعنى اآلٌة
التكالٌؾ  طاعة، أوفوا بتلك العقود التً التزمتم بها وإنما سمى هللا تعالى هذه 
عقوداً، ألنه ربطها بعباده كما ٌربط الشًء بالشًء بالحبل الموثق

ٔ
، فاآلٌة 

ن أن ٌفوا بالعقود التً التزموا بها، ووصفهم الكرٌمة تنادي الموصوفٌن باإلٌما
باإلٌمان تهٌٌجاً لهم على الوفاء بالعقود، ألن ذلك من مقتفٌات اإلٌمان الذي 

تعلوا به
ٕ
. 

 :ـ األمر بالوفاء بالنذرٗ
ْقُضوا ُثمَّ :" قال تعالى ٌَ َتَفَثُهمْ  ْل

ٌُوفُوا ٖ فُوا ُنُذوَرُهمْ  َوْل وَّ ٌَطَّ ٌْتِ  َوْل الحج، " )اْلَعِتٌقِ  ِباْلَب
 (.1ٕ: آٌة 

جمع نذر وهو التزام قربة لم تتعٌن فً الشرع: والنذور
ٗ

، ومنه ما وردت فٌه 
 .اآلٌة مما ٌنذره الحاج من أعمال البر فً حجه من هدي ونحوه

وهو ما شملته آٌة المابدة السابقة، ألن عقد ٌعقده المإمن مع هللا تبارك وتعالى 
سابر العقود ٌدل على أهمٌة الوفاء به وحتى ال ٌفرط فٌه  فإفراده بالذكر من بٌن

اإلٌفاء به لعدم المطالب فً الدنٌا، إذ ال ٌزع على المإمن فٌتخلى عن عدم 
اإلٌفاء به إال قوة اإلٌمان

٘
. 

َفَقة   مِّن أَنَفْقُتم َوَما :"ولذلك كان تهدٌد هللا تعالى للمفرطٌن به مخٌفاً حٌث قال   نَّ

ْذر   مِّن َنَذْرُتم وْ أ ْعلَُمهُ  هللّاَ  َفإِنَّ  نَّ الِِمٌنَ  َوَما ٌَ  (.0ٕٓ: البقرة، آٌة " )أَنَصار   ِمنْ  لِلظَّ

فإذا كان النذر ٌعلمه هللا تعالى فإن رهن المجازاة به أداء أو تفرٌطاً، فبل ٌخادع 

إال نفسه إن هو لم ٌؾ به أما أذا وّفى به فإنه ٌكون ذا مكانة عالٌة عند هللا 

كما ٌدل علٌه تنوٌه هللا تعالى بؤهل هذا الخلق العظٌم فً كتابه الكرٌمتعالى، 
ٙ
. 

 :ـ تنوٌه القرآن الكرٌم بأهل الوفاء5

َما :"قال تعالى رُ  إِنَّ َتَذكَّ  ٌِنقُُضونَ  َوالَ  هللّاِ  ِبَعْهدِ  ٌُوفُونَ  الَِّذٌنَ  *األَْلَباِب  أُْولُواْ  ٌَ
 (.ٕٓـ  1ٔ: الرعد، آٌة " )اْلِمٌَثاقَ 

إلى  أصحاب عقول، حٌث هدتهم عقولهم: فنعتهم هللا تعالى بؤولً األلباب، أي

وجوب احترام العهود والمواثٌق التً التزموا بها لخالقهم فً اإلٌمان والعبادة، 

، فبل ٌنقضون عهداً وال مٌثاقاً ومنها قوله والمخلوقٌن فً المعامبلت والسلوك

                                                           
ٔ
 (.ٖٕٔ/ ٔٔ)التفسٌر الكبٌر  
ٕ
 (.8٘٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم فً القرآن  
ٖ
 .أوساخهم وشعثهم كطول الشعر والظفر أي لٌزٌلوا 
ٗ
 .ٕٗٙالٌقوت النفٌس للشاطري صـ  
٘
 (.1٘٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم  
ٙ
 (.1٘٘/ ٕ)المصدر نفسه  



ٔٓٔ 
 

 َواْلُموفُونَ  :"عباده، قال تعالىسبحانه فً سٌاق تعداد صفات أهل البر من 

اِبِرٌنَ  َعاَهُدوا إَِذا ِبَعْهِدِهمْ  اء اْلَبؤَْساء ِفً َوالصَّ رَّ  الَِّذٌنَ  أُولَـِبكَ  اْلَبؤْسِ  َوِحٌنَ  والضَّ

 (.00ٔ: البقرة، آٌة " )اْلُمتَّقُونَ  ُهمُ  َوأُوَلـِبكَ  َصَدقُوا

فوصؾ هللا تعالى أصحاب هذه األخبلق، ومنها خلق الوفاء بؤنهم أهل صدق 

وأهل تقوى، وذلك ألنهم صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه، واتقوا عذابه وعقابه الذي 

وعد به الناكثٌن والخابنٌن، فتؤمل مبلػ هذا الثناء من الملك الجلٌل المتضمن 

التعبٌر قاصراً عن إدراك كنهه،  للتنوٌه العظٌم بؤهل تلك األخبلق الكرٌمة تجد

لما ٌنطوي علٌه من الجزاء الكبٌر المعد ألإلبك الموصفٌن بهذه الصفات، إذ 

من ثنابه وجزابه  هو بحسب مقام الُمثنً والمثٌب، وجعلنا هللا ممن نال حظاً 

الكرٌم، فإن جزاءه الكرٌم لهو الجزاء األوفى، وال ؼرو أن ٌنال أهل الوفاء 

لك الجزاء العظٌم، فإنهم قد تحلوا بذلك الخلق العظٌم الذي هو من ذلك الثناء وذ

، كما صفات الحق تبارك وتعالى، فإنه سبحانه ذو الوفاء الذي ال ٌدانٌه وفاء

" هللاِّ  ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  :"أخبر سبحانه عن نفسه وهو أصدق القابلٌن بقوله 

 (.ٔٔٔ: التوبة، آٌة )

أنبٌاء هللا علٌهم الصبلة السبلم فهذا نبً هللا إبراهٌم علٌه كما أنه من صفات 
ٌُعرؾ أحد من البشر أن  السبلم قد ضرب المثل فً الوفاء، إذ وفّى وفاء لم 
ابتلى بمثله، وذلك حٌنما أمره هللا تعالى بؤن ٌذبح ابنه، فلذة كبده بٌده فما كان 

وتلّه للجبٌن لٌحقق أمر  منه إال أن امتثل أمر ربه، وطاوعه ابنه على أمر ربه،
هللا، فلما علم هللا صدقه ووفاءه فداه بذبح عظٌم وناداه معبراً عن رضاه عنه 

ا :"وعن وفابه بقوله  ْقتَ  َقدْ  *إِْبَراِهٌُم  ٌَ ا َصدَّ ٌَ ْإ " اْلُمْحِسِنٌنَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّا الرُّ
(٘ٓٔـ  ٗٓٔ: الصافات، آٌة )

ٔ
. 

 اْبَتلَى َوإِذِ  :"بكلمات من التكالٌؾ الشرعٌة، قال تعالىكما ابتبله هللا أٌضاً 

ُهنَّ  ِبَكلَِمات   َربُّهُ  إِْبَراِهٌمَ  ٌَِّتً َوِمن َقالَ  إَِماًما لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنًِّ َقالَ  َفؤََتمَّ  الَ  َقالَ  ُذرِّ

َنالُ  الِِمٌنَ  َعْهِدي ٌَ  (.ٕٗٔ: البقرة، آٌة " )الظَّ

 ".َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِهٌمَ  :"تعالى بوفابه هذا فقال فاستحق بذلك أن ٌنوه هللا

وّفى بجمٌع ما أمره هللا به من التكالٌؾ الشرعٌة
ٕ
. 

وكذلك نبً هللا ٌوسؾ علٌه السبلم فإن ُخلق الوفاء حمله على أن ٌنسى ما عمله 
إخوانه معه من مكر وخدٌعة بحٌث كانوا ٌهدفون إلى أن ٌلقوه حتفه حٌنما ألقوه 

                                                           
ٔ
 (.ٓٙ٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم  
ٕ
 (.ٔٙ٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم  



ٕٔٓ 
 

من حزن  ؼٌابة الُجّب، ناهٌك عما أورثوه أباهم نبً هللا ٌعقوب علٌه السبلمفً 
عمٌق على فقد ابنه ٌوسؾ علٌه السبلم حتى ابٌضت عٌناه من الحزن، ومع 

 أاَلَ  :"ذلك فلّما وفد إلٌه إخوانه بعد أن مكنه هللا من خزابن األرض، قال تعالى
لَ  أُوِفً أَنًِّ َتَرْونَ  ٌْ رُ خَ  َوأََناْ  اْلَك  (.1٘: ٌوسؾ، آٌة " )اْلُمنِزلٌِنَ  ٌْ

هذا هو الوفاء بحقوق الناس عامة، واإلخوان واألرحام منهم خاصة، وهذا هو 
الخلق الكرٌم البلبق من نبً كرٌم، وال رٌب فهو الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم 

علٌهم وعلى نبٌنا أفضل الصبلة والتسلٌم
ٔ
 

 :ر والجزاءـ ما أعده هللا ألهل الوفاء من األجٙ
ْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ  :"قال تعالى ًنا* َكافُوًرا  ِمَزاُجَها َكانَ  َكؤْس   ِمن ٌَ ٌْ ْشَربُ  َع  ِبَها ٌَ

ِ  ِعَبادُ  ُروَنَها هللاَّ َخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ٌُوفُونَ  * َتْفِجًٌرا ٌَُفجِّ ٌَ ْوًما َو هُ َكانَ  ٌَ " ُمْسَتِطًٌرا َشرُّ
 (.0ـ  ٘: الدهر، آٌة )

فسماهم هللا تعالى أبراراً، ومعلوم أن األبرار لهم صفات كثٌرة تدل على عظمة 
إٌمانهم وتعبدهم، ولكن لم ٌذكر هللا تعالى فً هذه اآلٌة الدالة على مبلػ ثوابهم 
وأجرهم إال صفة الوفاء والخوؾ، وذلك ألن هذا الوصؾ أبلػ فً التوفر على 

 على نفسه هلل، كان أوفى بما أوجبه أداء الواجبات، ألن من وفى بما أوجبه هللا
هللا علٌه باألولى

ٕ
، وذلك ٌدل على قوة اإلٌمان، إذ ال ٌدفع إلى الوفاء بالنذر إال 
قوة اإلٌمان، وتفاوت الناس عند هللا تعالى إنما ٌكون بحسب قوة إٌمانهم 

ِ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  :"وضعفه، كما دل علٌه قوله تعالى : الحجرات، آٌة " )مْ أَْتَقاكُ  هللاَّ
ٖٔ.) 

جعلنا هللا من أهل الوفاء والتقوى بمنه وكرمه
ٖ
. 

فهذه من أهم مقاصد القرآن الكرٌم، وقد تناولنا بعضها، كتصحٌح المتعقد، 
وتقوى هللا وعبادته وتزكٌة النفس، والحرٌة، والشورى، وكرامة اإلنسان، 

وبناء األمة الشهٌدة على وتحرٌر المرأة من ظلم الجاهلٌة، وتكوٌن األسرة، 
 .الناس، والسماحة، والرحمة، والوفاء بالعهود

 :جمع القرآن وكتابته: المبحث الخامس
 :جمع القرآن الكرٌم كتابة من فم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أوالً 

عدة مرات فً كتاب هللا " الحفظ مع دقة الترتٌب: "بمعنى" الجمع"وردت لفظ 
 اَل  :"عالى مخاطباً خاتم أنبٌابه ورسله صلى هللا علٌه وسلم وذلك من مثل قوله ت

كْ  َنا إِنَّ  *ِبِه  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ ٌْ ِبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا *َوُقْرآَنُه  َجْمَعهُ  َعلَ  ُثمَّ  *قُْرآَنُه  َفاتَّ
َنا إِنَّ  ٌْ اَنهُ  َعلَ ٌَ  (.1ٔـ  ٙٔ: القٌامة، آٌة " )َب

والمعنى األول آتاه هللا " الكتابة والتدوٌن" :بمعنى" الجمع"كما وردت لفظة 
تعالى ـ لخاتم أنبٌابه ورسله صلى هللا علٌه وسلم ـ ولعدد ؼٌر قلٌل من صحابته 
الكرام وممن تابعهم من الصالحٌن إلى الٌوم وحتى ٌوم الدٌن، وهإالء تدارسوا 

                                                           
ٔ
 (.ٔٙ٘/ ٕ)المصدر نفسه  
ٕ
 .00ٗ، أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل صـ (ٔٙ٘/ ٕ)ه المصدر نفس 
ٖ
 (.ٔٙ٘/ ٕ)أخبلق النبً صلى هللا علٌه وسلم فً القرآن والسنة  
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ا من القراءة به فً القرآن الكرٌم وال ٌزالون ٌتدارسونه وٌستظهرونه لتمكنو
الصلوات المكتوبة وفً النوافل وفً االستشهاد وأما جمع القرآن الكرٌم بمعنى 

 :تدوٌنه كتابة فقد مّر بمراحل ثبلثة
أولها جمع القرآن الكرٌم كتابة من فم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ٔ
. 

القرآن، إن جمٌع األحادٌث الواردة فً هذا الشؤن تتفق على أن ترتٌب آٌات 
ً، لم ٌجتهد فٌه رسول هللا و ترتٌب توقٌفحسبما علٌه المصحؾ اآلن، إنما ه

بعضها إلى وال أحد من الصحابة فً عهده أو من بعده وإنما كان ٌتلقى ترتٌبها 
 .جانب بعض، وحٌاً من عند هللا بواسطة جبرٌل

هللا كنت جالساً عند رسول : روى أحمد بإسناده عن عثمان بن أبً العاص، قال
أتانً جبرٌل فؤمرنً أن :"صلى هللا علٌه وسلم إذ شخص ببصره ثم صّوبه، قال
أتانً حبرٌل فؤمرنً أن : ضع هذه اآلٌة هذا الموضع ببصره ثم صّوبه قال

ؤُْمرُ  هللّاَ  إِنَّ  :"أضع هذه اآلٌة هذا الموضع من هذه السورة   َواإلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  ٌَ
(1ٓ/ ٙٔ: النحل، آٌة )" اْلقُْرَبى ِذي َوإٌَِتاء

ٕ
. 

إن من مظاهر عناٌة هللا بالقرآن الكرٌم وحفظه ما تّم على ٌد الرسول صلى هللا 
علٌه وسلم وأمته من حفظ القرآن فً صدورهم وكتابته فً الصحؾ وقد بلػ 

ذلك أن القرآن  صلى هللا علٌه وسلم وأمته فً ذلك أرقى مناهج التوثٌق الرسول
 صلى هللا علٌه وسلم ـ صلوات هللا وسبلمه علٌه ـ الكرٌم نزل على رسول هللا

منجماً فً ثبلث وعشرٌن سنة
ٖ

، حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت 
السورة تدون ساعة نزولها، إذ كان المصطفى صلى هللا علٌه وسلم إذا ما نزلت 

سورة كذا... ضعوها فً مكان كذا: علٌه آٌة أو آٌات قال
ٗ
. 

بهذه الطرٌقة  على أن جمع القرآن توقٌفً، بمعنى أن ترتٌبهولهذا اتفق العلماء 
التً نراه علٌها الٌوم فً المصاحؾ إنما هو بؤمر هللا ووحً من هللا

٘
. 

وما ٌقال عن ترتٌب آٌات القرآن هو الذي ٌقوله إجماع المإرخٌن والمحّدثٌن 
كر والباحثٌن عن ترتٌب السور ووضع البسملة فً رإوسها، قال القاضً أبو ب

إن ترتٌب اآلٌات " براءة"بن الطٌب رواٌة عن مكً رحمه هللا فً تفسٌر سورة 
فً السور، ووضع البسملة فً األوابل هو توقٌؾ من هللا عز وجل، ولما لم 

ٌإمر بذلك فً أول سورة براءة تركت ببل بسملة
ٙ
. 

سمعت سلٌمان بن ببلل ٌقول سمعت ربٌعة : وروى القرطبً عن ابن وهب قال
لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة، وإنما  :ٌُسؤل

ألّؾ القرآن على علم مّمن ألّفهقد قدمتا، و: نزلتا فً المدٌنة؟ فقال ربٌعة
0
. 

                                                           
ٔ
 .زؼلول النجار. مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمً د 
ٕ
 .0ٕٔمحمد سعٌد رمضان صـ . مسند أحمد، ال ٌؤتٌه الباطل د 
ٖ
 .٘ٓٔمباحث فً علوم القرآن مناع القطان صـ  
ٗ
 (.ٔٙـ  ٓٙ/ ٔ)اإلتقان فً علوم القرآن للسٌوطً  
٘
 (.ٖٕ٘ـ  ٖٕٗ/ ٔ)البرهان فً علوم القرآن  
ٙ
 .0ٕٔال ٌؤتٌه الباطل محمد سعٌد رمضان صـ  
0
 (.٘ٙٔ/ ٘)البخاري ( ٔٙ/ ٔ)تفسٌر القرطبً  
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هذا عن ترتٌب آي القرآن وسوره أما عن كتابته، فمن المعلوم أوالً أن النبً 
أجمع على ذلك عامة  صلى هللا علٌه وسلم كان أمٌاً ال ٌقرأ وال ٌكتب،

المإرخٌن وكل المشركٌن الذٌن كانوا على عهد رسول هللا، لذا فقد كان ٌعهد 
بكتابة ما ٌتنزل علٌه من القرآن إلى أشخاص من الصحابة بؤعٌانهم كانوا 
ٌُسمون كتاب الوحً، وأشهرهم الخلفاء األربعة وأبً بن كعب، وزٌد بن ثابت، 

بن شعبة، والزبٌر بن العوام، وشرحبٌل بن  ومعاوٌة بن أبً سفٌان، والمؽٌرة
حسنة، وعبد هللا بن رواحة، وقدا كانوا ٌكتبون ما ٌتنزل من القرآن تباعاً حسب 
الترتٌب الذي ٌؤتً به جبرٌل فٌما تٌسر لهم، من العظام المرققة والمخصصة 
لذلك، وألواح الحجارة الرقٌقة والجلود، وقد كانوا ٌضعون ما ٌكتبونه فً بٌت 

سول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ثم ٌكتبون ألنفسهم إن شاءوا صوراً عنها ر
ٌتتبع ما ٌنزل من آٌات القرآن ٌحفظونها لدٌهم، ولقد كان من الصحابة من 

وتتبع ترتٌبها فٌحفظها عن ظهر قلب، حتى كان فٌهم من حفظ القرآن كله، فمن 
المشاهٌر أبً بن كعب وزٌد بن ثابت وآخرون

ٔ
. 

الصحابة ٌعكفون على حفظ القرآن ؼٌباً، حتى ارتفعت نسبة الحفاظ منهم وظل 
 .إلى عدد ال ٌحصى

ٌتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القرآن وعاه الصدر األول من الصحابة 
 :وبلؽوه إلى من بعدهم بطرٌقتٌن اثنتٌن

الكتابة التً كانت تتم للقرآن بؤمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم : أحدهما
ألشخاص بؤعٌانهم وّكل إلٌهم هذا األمر ولم ٌنتقل رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .وسلم إلى جوار ربه إال والقرآن مكتوب كله فً بٌته
 حفظه فً الصدور عن طرٌق التلقً الشفهً من كبار قراء الصحابة: الثانٌة

م وحفاظهم الذٌن تلقوه بدورهم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، الذي أقره
على كٌفٌة النطق واألداء

ٕ
. 

 وكان كل ما ٌكتب من آٌات وسور القرآن الكرٌم بعد الوحً بها مباشرة ٌحفظ
فً بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مع استنساخ ُكتاب الوحً نسخاً 
ألنفسهم من جمٌع ما أملً على كل منهم وبذلك تم جمع القرآن الكرٌم كله 

 صلى هللا علٌه وسلمكتابة وحفظاً على عهد رسول هللا
ٖ
. 

وثبت أن جبرٌل علٌه السبلم كان ٌعارض الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالقرآن 
مّرة واحدة فً كل سنة ثم عارضه به فً السنة التً توفً فٌها صلى هللا علٌه 

وسلم مرتٌن
ٗ

، ومعنى هذا أن القرآن الكرٌم كان فً صورته التامة فً هذه 
ا مرتان، ولذلك شواهد كثٌرة ذكرها العلماء من السنة التً تّم عرضه فٌه

كانت قراءة : أظهرها ما أورده البؽوي عن أبً عبد الرحمن السلمً أنه قال

                                                           
ٔ
 .8ٌٕٔه الباطل صـ ، ال ٌؤت(8ٔ/ 1)، فتح الباري شرح البخاري (8٘/ ٔ)، اإلتقان (8ٖٕ/ ٔ)البرهان للزركشً  
ٕ
 .1ٕٔال ٌؤتٌه الباطل صـ  
ٖ
 .8ٙمدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمً صـ  
ٗ
 .0ٔٓٗالبخاري رقم  
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أبً بكر وعمر وعثمان، وزٌد بن ثابت، والمهاجرٌن واألنصار واحدة، كانوا 
رسول هللا صلى هللا علٌه  ٌقرأون القراءة العامة فٌه، وهً القراءة التً قرأها

لم على جبرٌل مرتٌن فً العام الذي قبض فٌه وكان زٌد قد شهد العرضة وس
األخٌرة وكان ٌقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده الصدٌق فً جمعه أوالً 

وواّله عثمان كتبة المصحؾ
ٔ
. 

على أن القرآن رؼم ذلك لم ٌجمع بٌن دفتٌن فً مصحؾ على عهد رسول هللا 
ق الوقت بٌن آخر آٌة نزلت من القرآن وبٌن صلى هللا علٌه وسلم، وذلك لضٌ

وفاته صلى هللا علٌه وسلم
ٕ
. 

 
جمع القرآن الكرٌم فً مصحف واحد على عهد الخلٌفة األول أبً بكر : ثانٌا  

 :الصدٌق رضً هللا عنه
كان من ضمن شهداء المسلمٌن فً حرب مسٌلمة الكّذاب فً الٌمامة كثٌر من 

قام أبو بكر رضً هللا عنه بمشورة عمر بن  حفظة القرآن، وقد نتج عن ذلك أن
الخطاب رضً هللا عنه بجمع القرآن حٌث جمع من الرقاع والعظام والسعؾ 

ومن صدور الرجال
ٖ

، وأسند أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه هذا العمل العظٌم 
والمشروع الحضاري الضخم إلى الصحابً الجلٌل زٌد بن ثابت األنصاري 

بعث إلً أبو بكر : ٌد بن ثابت رضً هللا عنه فٌقولرضً هللا عنه ٌروي ز
إن القتل قد استحر: إن عمر أتانً فقال: رضً هللا عنه

ٗ
ٌوم القٌامة بقراء  

شٌباً لم ٌفعله  كٌؾ أفعل: القرآن وإنً أرى أن تؤمر بجمع القرآن، قلت لعمر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

٘
هذا وهللا خٌر، فلم ٌزل عمر : ؟ فقال عمر

ٌراجعنً حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأٌت فً ذلك 
وإنك رجل شاب عاقل ال نتهمك: قال أبو بكر: الذي رأى عمر، قال زٌد

ٙ
، وقد 

وقد كنت تكتب الوحً لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه
0

 ،
ًّ مما كلفنً به فوهللا لو كلفونً نقل جبل من الجبال ما كان بؤثقل عل: قال زٌد

من جمع القرآن، فتتبعت القرآن من العسب
8

اؾواللخ 
1

، وصدور الرجال، 
والرقاع

ٔٓ
، واألكتاؾ

ٔٔ
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبً خزٌمة : قال. 

 .األنصاري لم أجدها مع أحد ؼٌره

                                                           
ٔ
 (.1٘٘/ ٔ)اسحاق السعدي . ، تمٌز األمة اإلسبلمٌة د(ٓ٘/ ٖ)شرح السنة  
ٕ
 .1ٕٔال ٌؤتٌه الباطل صـ  
ٖ
 .٘ٗٔحروب الردة وبناء الدولة أحمد سعٌد صـ  
ٗ
 .واشتدكثر : استحر 
٘
 .ٕٕٙأبو بكر الصدٌق للصبلبً صـ  
ٙ
 .هذه الصفات معٌار الختٌار زٌد 
0
 .أي من األشٌاء التً عندي وعند ؼٌرك 
8
 .جرٌد النخل: العسب 
1
 .وهً صفابح الحجارة: جمع لخفة: اللخاؾ 
ٔٓ
 .جمع رقعة وهً قطع الجلود: الرقاع 
ٔٔ
 .جمع كتؾ وهو العظم الذي للبعٌر أو الشاة: األكتاؾ 
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نْ  َرُسول   َجاءُكمْ  لََقدْ  :"قال تعالى هِ  َعِزٌز   أَنفُِسُكمْ  مِّ ٌْ ُكم َحِرٌص   َعِنتُّمْ  َما َعلَ ٌْ  َعلَ
ِحٌم   َرُإوؾ   ِباْلُمْإِمنٌِنَ  ، حتى خاتمة براءة، وكانت (8ٕٔ: التوبة، آٌة " )رَّ

الصحؾ عند أبً بكر فً حٌاته حتى توفاه هللا، ثم عند عمر حٌاته حتى توفاه 
هللا ثم عند حفصة بنت عمر رضً هللا عنهم

ٔ
، وعلق البؽوي على هذا الحدٌث 

الصحابة ـ رضً هللا عنهم ـ جمعوا بٌن الدفتٌن  لبٌان الواضح أنفٌه ا: فقال
القرآن الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى على رسوله صلى هللا علٌه وسلم من ؼٌر 
أن ٌزٌدوا فٌه أو ٌنقصوا منه شٌباً والذي حملهم على جمعه ما جاء فً الحدٌث 

خافوا ذهاب بعضه وهو أنه كان مفرقاً فً العسب واللخاؾ وصدور الرجال، ف
فٌه إلى خلٌفة رسول هللا ودعوه إلى جمعه، فرأى فً  بذهاب حفظته، ففزعوا

فكتبوه كما سمعوا  ذلك رأٌهم فؤمر بجمعه فً موضع واحد باتفاق من جمٌعهم،
من رسول هللا من ؼٌر أن قدموا شٌباً أو أخروا أو وضعوا له ترتٌباً لم ٌؤخذوه 

لم، وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌلقى من رسول هللا صلى هللا علٌه وس
أصحابه وٌعلمهم ما ٌنزل علٌه من القرآن على الترتٌب الذي هو اآلن فً 
مصاحفنا بتوقٌؾ جبرٌل صلوات هللا علٌه، إٌاه على ذلك، وإعبلمه عند نزول 

كل آٌة إن هذه اآلٌة تكتب عقب آٌة كذا فً السور التً ٌذكر فٌها كذا
ٕ
. 

: للقارئ الكرٌم أن من أولٌات أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنهوهكذا ٌتضح 
أول من : صعصعة بن صوحان رحمه هللا أنه أول من جمع القرآن الكرٌم ٌقول

جمع بٌن اللوحٌن، وورث الكبللة
ٖ

 .، أبو بكر
ٌرحم هللا أبا بكر هو أول من جمع بٌن : وقال علً بن أبً طالب رضً هللا عنه

اللوحٌن
ٗ
. 
أبو بكر رضً هللا عنه زٌد بن ثابت لهذه المهمة العظٌمة، وذلك ألنه وقد اختار 

 :رأى فٌه المقومات األساسٌة للقٌام بها وهً
 .سنة، فٌكون أنشط لما ٌطلب منه ٕٔكونه شاباً، حٌث كان عمره ـ 1
كونه أكثر تؤهٌبلً، فٌكون أوعى له، إذ من وهبه هللا عقبلً راجحؤ فقد ٌسر له ـ 2

 .سبل الخٌر
كونه ثقة، فلٌس هو موضعاً للتهمة، فٌكون عمله مقبوالً، وتركن إلٌه النفس،  ـ3

 .وٌطمبن إلٌه القلب
كونه كاتباً للوحً، فهو بذلك ذو خبرة سابقة فً هذا األمر وممارسة عملٌة ـ 4

له فلٌس ؼرٌباً عن هذا العمل، وال دخٌبلً علٌه
٘
. 

ٌُرشح زٌداً  لج مع القرآن، فكان به جدٌراً، هذه الصفات الجلٌلة جعلت الصدٌق 
 .وبالقٌام به خبٌراً 

                                                           
ٔ
 .18ٙٗالبخاري رقم  
ٕ
 .للبؽوي( ٕٕ٘/ ٗ)شرح السنة  
ٖ
 .من ال ولد له وال والد: الكبللة 
ٗ
 (.1ٙٔ/ 0)إسناده صحٌح أخرجه ابن أبً شٌبة  
٘
 .0ٖالتفوق والنجابة على نهج الصحابة، حمد العجمً صـ  
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وٌضاؾ لذلك أنه أحد الصحابة الذٌن جمعوا القرآن على عهد النبً صلى ـ 5
هللا علٌه وسلم مع اإلتقان وأما الطرٌقة التً اتبعها زٌد فً جمع القرآن فكان ال 

لٌه وسلم ٌثبت شٌباً من القرآن إال إذا كان مكتوباً بٌن ٌدي النبً صلى هللا ع
ومحفوظاً من الصحابة، فكان ال ٌكتفً بالحفظ دون الكتابة، خشٌة أن ٌكون فً 
الحفظ خطؤ أو وهم، وأٌضاً لم ٌقبل من أحد شٌباً جاء به إال إذا أتى معه 
شاهدان ٌشهدان أن ذلك المكتوب كتب بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وأنه من الوجوه التً نزل بها القرآن
ٔ
. 

وعلى هذا المنهج استمر زٌد رضً هللا عنه فً جمع القرآن حذراً متثبتاً مبالؽاً 
فً الدقة والتحري

ٕ
. 

إن زٌداً اتبع طرٌقة فً الجمع نستطٌع أن نقول عنها فً ؼٌر تردد، أنها طرٌقة 
فّذة فً تارٌخ الصناعة العقلٌة اإلنسانٌة وأنها طرٌقة التحقٌق العلمً المؤلوؾ 

ث وأن الصحابً الجلٌل قد اتبع هذه الطرٌقة بدقة دونها كل فً العصر الحدٌ
دقة وأن هذه الدقة فً جمع القرآن متصلة بإٌمان زٌد باهلل، فالقرآن كبلم هللا جل 
شؤنه فكل تهاون فً أمره أو إؼفال للدقة فً جمعه وزر ما كان أحرص زٌداً ـ 

 .م أن ٌتنزه عنهفً حسن إسبلمه وجمٌل صحبته لرسول هللا صلى هللا علٌه وسل
إن ما قام به زٌد بن ثابت رضً هللا عنه بتكلٌؾ من خلٌفة المسلمٌن أبً بكر 
الصدٌق رضً هللا عنه ومشورة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ومعاونة 
عمر رضً هللا عنه وأبً بن كعب ومشاركة جمهور الصحابة ممن كان ٌحفظ 

القرآن أو ٌكتبه
ٖ

واألنصار مظهر من مظاهر جمع من المهاجرٌن  ، وإقرار
العناٌة الربانٌة بحفظ القرآن الكرٌم وتوفٌق من هللا لؤلمة اإلسبلمٌة وشدٌد منه 

حقٌقتٌن مهمتٌن تدالن : لمسٌرتها وٌتضمن ذلك ـ أٌضاً ـ كما قال أبو زهرة
على إجماع األمة كلها على حماٌة القرآن الكرٌم من التحرٌؾ والتؽٌٌر 

ناٌة هللا سبحانه وتعالى، ومحفوظ بحفظه وإلهام والتبدٌل، وأنه مصون بع
المإمنٌن بالقٌام علٌه وحٌاطته

ٗ
. 

، ولكنه إعادة مكتوبأن عمل زٌد رضً هللا عنه لم ٌكن كتابة مبتدأة: األولى
٘

 ،
مكتوب

٘
، فقد كتب القرآن كله فً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعمل زٌد 

قد كتب علٌها والتؤكد من  اإلبتدابً هو البحث عن الرقاع والعظام التً كان
سبلمتها بؤمرٌن، بشهادة أثنٌن على الرقعة التً فٌها اآلٌة واآلٌتان أو اآلٌات، 
وبحفظ زٌد نفسه، وبالحافظٌن من الصحابة، وقد كانوا الجمع الؽفٌر والعدد 

إن زٌداً كتب من ؼٌر أصل مادي قابم، بل إنه : الكبٌر، فما كان ألحد أن ٌقول
م ثابت مادي وبذلك نقرر أن ما كتبه زٌد هو تماماً ما كتب فً أخذ من أصل قاب

                                                           
ٔ
 .0ٗالمصدر نفسه صـ  
ٕ
 .ٕٗٙالصدٌق للصبلبً صـ  
ٖ
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عصر الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وأنه لٌس كتابة زٌد، بل ما كتب فً 
 .عصره علٌه الصبلة والسبلم وأمبله وما حفظه الروح القدس

أن عمل زٌد لم ٌكن عمبلً آحادٌاً، بل كان عمبلً جماعٌاً من مشٌخة : الثانٌة
، فقد طلب أبو بكر إلى كل ما عنده رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمصحابة 

شًء  مكتوب أن ٌجًء به إلى زٌد وإلى كل من ٌحفظ القرآن أن ٌدلً إلٌه بما 
وكل ما  ٌحفظه، واجتمع لزٌد من الرقاع والعظام وجرٌد النخل ورقٌق الحجارة

د ٌرتبه وٌوازنه كتب أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وعند ذلك بدأ زٌ
وٌستشهد علٌه، وال ٌثبت آٌة إال إذا اطمؤن إلى اثباتها، كما أوحٌت إلى رسول 

هللا
ٔ
. 

وأستمر األمر كذلك، حتى إذا ما أتم زٌد ما كتب، تذاكره الناس، وتعرفوه 
وأقروه، فكان المكتوب متواتراً بالكتاب ومتواتراً بالحفظ فً الصدور، وما تّم 

ود ؼٌر القرآنهذا الكتاب فً الوج
ٕ
ـ وأٌم هللا ـ عناٌة من الرحمن خاصة بهذا  

القرآن العظٌم
ٖ
. 

ه فً وشرؾ لؤلمة اإلسبلمٌة تمٌزت به على سابر األمم ووفقها هللا لخدمة كتاب
منهج علمً سبقت إلٌه جمٌع األمم

ٗ
. 

 
جمع القرآن الكرٌم فً عدد من المصاحؾ على عهد ذي النورٌن أمٌر : ثالثاً 

 :عثمان بن عفان رضً هللا عنهالمإمنٌن 
 :ـ الباعث على جمع القرآن فً عهد عثمانٔ

أن حذٌفة بن الٌمان قدم على عثمان رضً : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه
ٌُؽازي أهل الشام فً فتح أرمٌنٌة، وأذربٌجان مع أهل العراق،  هللا عنه وكان 

ٌا أمٌر المإمنٌن، أدرك  :فؤفزع حذٌفة اختبلفهم فً القراءة، فقال حذٌفة لعثمان
هذه األمة قبل أن ٌختلفوا فً الكتاب اختبلؾ الٌهود والنصارى فؤرسل عثمان 
ها إلٌك،  حؾ ننسخها فً المصاحؾ ثم نردُّ إلى حفصة أن أرسلً إلٌنا بالصُّ
فؤرسلت بها حفصة إلى عثمان، فؤمر زٌد بن ثابت، وعبد هللا بن الزبٌر، وسعٌد 

بن الحارث بن هشام رضً هللا عنهم، فنسخوها فً بن العاص، وعبد الرحمن 
وزٌد بن ثابت  إذا اختلفتم أنتم: المصاحؾ، وقال عثمان للّرهط القرشٌٌن الثبلثة

فً شًء من القرآن، فؤكتبوه بلسان قرٌش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا 
نسخوا الُصحؾ فً المصاحؾ رد عثمان رضً هللا عنه الُصحؾ إلى حفصة، 

ؤرسل إلى ّكلِّ أفق بمصحؾ مّما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن فً كلِّ ف
ٌُحرق صحٌفة، أو مصحؾ أن 

٘
 

                                                           
ٔ
 .1ٓدراسات فً القرآن، أحمد خلٌل صـ  
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 :وٌإخذ من الحدٌث الصحٌح أمور منها
أن السبب الحامل لعثمان رضً هللا عنه على جمع القرآن مع أنه كان أ ـ 

المسلمٌن مجموعاً، مرتباً فً صحؾ أبً بكر الصدٌق، إنما هو اختبلؾ قّراء 
فً القراءة، اختبلفاً أوشك أن ٌإدي بهم إلى أخطر فتنة فً كتاب هللا تعالى، 
وهو أصل الشرٌعة، ودعامة الدٌن، وأساس بناء األمة اإلجتماعً، والسٌاسً، 

إن قراءتً خٌر من قراءتك، : ، حتى إن بعضهم كان ٌقول لبعضوالُخلُقً
أن ٌدرك  إمامهم، وطلب إلٌه، وفؤفزع ذلك حذٌفة ففزع إلى خلٌفة المسلمٌن

األمة قبل أن تختلؾ، فٌستشري بٌنهم االختبلؾ، وٌتفاقم أمره، وٌعظم خطبه، 
ٌُمّس نصُّ القرآن، وُتحّرؾ عن مواضعها كلماته وآٌاته، كالذي وقع بٌن  ف

 .الٌهود، والنصارى من اختبلؾ كل أمة على نفسها فً كتابها
رآن الكرٌم كان مجموعاً فً صحؾ أن هذا الحدٌث الصحٌح قاطع بؤن القب ـ 

ومضموماً فً خٌط، وقد اتفقت كلمة األمة اتفاقاً تاماً على أن ما فً تلك 
حؾ هو القرآن كما تلقته عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً آخر عرضٌة  الصُّ

الصحؾ ظلت فً رعاٌة  على أمٌن الوحً جبرٌل علٌه السبلم، وأن تلك
ق، ثم انتقلت بعده إلى رعاٌة الخلٌفة الثانً عمر الخلٌفة األول أبً بكر الصدٌ

لى عهده أحداً معٌناً فً خبلفة  بن الخطاب، ثم عرؾ عمر حضور أجله ولم ٌوِّ
المعطفٌن بالّرضا من رسول هللا  المسلمٌن، وإنما جعل األمر شورى فً الّرهط

صلى هللا علٌه وسلم، أوصى بحفظ الصحؾ عند ابنته حفصة أم المإمنٌن 
حؾ، وعنها نقل رضً هللا  عنها، وأن عثمان اعتمد فً جمعه على تلك الصُّ
وأنه أمر أربعة من أشهر قّراء الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن، " الّرسمً"مصحفه 

ثبلثة قرشٌٌن وواحداً : وأداًء لقراءاته، وفهماً إلعرابه ولؽته ووعٌاً لحروفه،
عهد الصدٌق بإشارة أنصارٌاً، وهو زٌد بن ثابت صاحب الجمع األول فً 

 .الفاروق
أن الذٌن أمرهم عثمان أن ٌكتبوا من الصحؾ اثنا عشر : وفً بعض الرواٌات

رجبلً، فٌهم أبً بن كعب، وآخرون من قرٌش واألنصار
ٔ
. 

إن الفتوحات فً عهد عثمان كانت بإذن وأمر من الخلٌفة، : ونؤخذ من هذاج ـ 
والٌات اإلسبلمٌة كلها كانت وأن القرار العسكري ٌصدر من المدٌنة، وأن ال

ألمر الخلٌفة عثمان فً عهده، بل ٌّدل على أن هناك إجماعاً من  خاضعة
الصحابة والتابعٌن فً جمٌع األقالٌم على خبلفة عثمان، وقدوم حذٌفة بن الٌمان 

أن القضاٌا : القرآن، ٌدل على إلى المدٌنة، لرفع اختبلؾ الناس فً قراءة
الشرعٌة الكبرى كان ٌستشار فٌها الخلٌفة فً المدٌنة، وأن المدٌنة ما زالت دار 

النة ومجمع فقهاء الصحابة
ٕ
. 

 :ـ استشارة جمهور الصحابة فً جمع عثمان ٕ
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 .0ٔٔعثمان بن عفان لصادق عرجون صـ  
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 (.ٕٗٗ/  ٕ)المدٌنة النبوٌة فجر اإلسبلم والعصر الراشدي  
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ار، وشاورهم فً األمر، وفٌهم صجمع عثمان رضً هللا عنه المهاجرٌن واألن
ء الصحابة، وفً طلٌعتهم علً بن أبً امم األبمة، وعلأعٌان األمة، وأعبل

طالب رضً هللا عنهم، وعرض عثمان رضً هللا عنه هذه المعضلة على 
صفوة األمة وقادتها الهادٌن المهدٌٌن، ودارسهم أمرها، ودارسوه، وناقشهم فٌها 

ابوه إلى رأٌه فً صراحة ال وناقشوه، حتى عرؾ رأٌهم وعرفوا رأٌه، فؤج
فً أرجاء األرض من  لوب المإمنٌن سبٌبلً، وظهر للناسٌب إلى قللرتجعل 

عقد علٌه إجماعهم فلم ٌعرؾ قط ٌومبذ لهم مخالؾ، وال عرؾ عند أحد نكٌر، 
بها وأبمتها امٌخفى على آحاد األمة فضبلً عن علولٌس شؤن القرآن الذي 

البارزٌن
ٔ
. 

ه إلى ذلك أبو إن عثمان رضً هللا عنه لم ٌبتدع فً جمعه المصحؾ، بل سبق
بكر الصدٌق رضً هللا عنه، كما أنه لم ٌضع ذلك من قبل نفسه، إنما فعله عن 

نعم ما رأٌت، : مشورة للصحابة رضً هللا عنهم وأعجبهم هذا الفعل، وقالوا
فً فعله فً المصاحؾ: أٌضاً قد أحسن أي: وقالوا

ٕ
. 

شقوقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبً صلى هللا علٌه وسلم حٌن م
ٖ

 ،
عثمان رضً هللا عنه المصاحؾ، فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل

ٗ
منه، وكان  

ٌا أٌها : علً رضً هللا عنه ٌنهى من ٌعٌب على عثمان رضً هللا بذلك، وٌقول
الناس ال تؽلوا فً عثمان، وال تقولوا له إال خٌراً ـ أو قولوا خٌراً ـ فوهللا ما 

: مؤل منا جمٌعاً، أي فعل الذي فعل ـ أي فً المصاحؾ ـ إال عن
وهللا لو ولٌت، لفعلت مثل الذي فعل....الصحابة

٘
. 

وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خٌرة الخلق على هذا األمر المبارك، ٌتبٌن 
أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنٌع الذي : لكل متجرد عن الهوى

صنعه عثمان رضً هللا عنه وحفلظ به القرآن الكرٌم
ٙ
. 

أن جمع  وكان هذا من عثمان رضً هللا عنه بعد: القرطبً فً التفسٌرقال 
ا على ك، فاتفقوأهل اإلسبلم، وشاورهم فً ذل المهاجرٌن واألنصار، وجلة

جمعه بما صح، وثبت من القراءة المشهورة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
سدٌداً موفقاً  سواه، واستصوبوا رأٌه، وكان رأٌاً واطراح ما 

0
. 

 :الفرق بٌن جمع الصدٌق، وجمع عثمان رضً هللا عنهما ـ 3
أن جمع أبً بكر كان لخشٌته أن ٌذهب شًء : الفرق بٌن أبو بكر وجمع عثمان

من القرآن بذهاب حملته، ألنه لم ٌكن مجموعاً فً موضع واحد، فجمعه فً 
وقفهم علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم، ما صحابؾ مرتباً آلٌات سورهم على 
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ع عثمان كان لما كُثر االختبلؾ فً وجوه اللقراءة حتى قرأوه بلؽاتهم على وجم
اتساع اللؽات، فؤدى ذلك إلى تخطبة بعضهم بعضاً، فخشً من تفاقم األمر فً 
ذلك، فنسخ تلك الصحؾ فً مصحؾ واحد مرتباً لسوره، واقتصر من سابر 

وسع فً قراءته قد رٌش، محتجاً بؤنه نزل بلؽتهم، وإن كان اللؽات على لؽة ق
أن الحاجة قد انتهت، : بلؽة ؼٌرهم دفعاً للحرج والمشقة فً ابتداء األمر، فرأى

فاقتصر على لؽة واحدة
ٔ
. 

 هل المصاحف العثمانٌة مشتملة على جمٌع األحرف السبعة؟
ٌق التً : ذهب الشٌخ المحقق صادق عرجون ـ رحمه هللا ـ إلى أنَّ  دِّ صحؾ الصِّ

مام بإجماع المسلمٌن لم تكن جامعة لؤلحرؾ السبعة كانت أصبلً للمصحؾ اإل
علٌها، بل كانت حرؾ منها،  فً صحاح األحادٌث بإنزال القرآنالتً وردت 

هو الذي وقعت به العرضة األخٌرة، واستقرَّ علٌها األمر فً آخر حٌاة رسول 
لى هللا صلى هللا علٌه وسلم، وإنما كانت األحرؾ السبعة أوالً من باب الّتٌسٌر ع

دت لؽاتهم،  األمة، ثم ارتفع حكمها ا استفاض القرآن، وتمازج الناس، وتوحَّ لمَّ
عة للناس فً الحروؾ، لعجزهم عن أخذ : قال اإلمام الطحاويُّ  إنَّما كانت السَّ

ا كان  ٌٌن، ال ٌكتب إال القلٌل منهم، فلمَّ القرآن على ؼٌر لؽاتهم، ألنَّهم كانوا أمِّ
ٌّؤ ٌشقُّ على كل ذي لؽة أن ٌ ل إلى ؼٌرها من اللَّؽات، ولو َرام ذلك لم ٌته تحوَّ

له إال بمشقة عظٌمة ـ ُوّسع لهم ـ فبل اختبلؾ األلفاظ، إذا كان المعنى متَّفقاً، 
ى لسان رسول هللا وعادت لؽاتهم إل فاكانوا كذلك حتى كثر منهم من ٌكتب،
 حٌنبذ أن تحفظ ألفاظه، فلم ٌسعهم صلى هللا علٌه وسلم، فقدروا بذلك على

وقال ابن عبد البرِّ فبات بهذا أن تلك السبعة األحرؾ إنما . ٌقرإوا بخبلفها
كانت فً وقؾ خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثمَّ ارتفعت تلك الضرورة، 

واحدحرؾ فارتفع حكم هذه السبعة األحرؾ، وعاد ما ٌقرأ به القرآن على 
ٕ
. 

تكن واجبة على األمة، وإنما إن القراءة على األحرؾ السبعة لم : وقال الطبري
أن األمة تفترق، : كان جابزاً لهم، ومرخصاً لهم فٌه، فلما رأى الصحابة

وتختلؾ ـ إذا لم ٌجتمعوا على حرؾ واحد ـ أجمعوا على ذلك إجماعاً شابعاً، 
وهم معصومون من الضبللة

ٖ
. 

وهذا الحرؾ الذي كتبت به صحؾ اإلجماع القاطع، ونقل عنها المصحؾ 
ـ جامع لقراءات القّراء السبعة وؼٌرها، مّما ٌقرأ به الناس، ونقل متواتراً  اإلمام

عن رسول هللا صلىاهلل علٌه وسلم، ألّن األحرؾ الواردة فً الحدٌث ؼٌر هذه 
القراءات

ٗ
. 

 :ـ عدد المصاحف التً أرسلها عثمان رضً هللا عنه إلى األمصار5

                                                           
ٔ
 .ٖٕ٘عثمان بن عفان للصبلبً صـ 
ٕ
 .8ٓٔعثمان بن عفان لصادق عرجون صـ 
ٖ
 .8ٓٔالمصدر نفسه صـ  
ٗ
 .8ٓٔعثمان بن عفان لصادق عرجون صـ  
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أرسل إلى كل أفق  لّما فرغ عثمان رضً هللا عنه من جمع المصاحؾ،
بمصحؾ، وأمرهم أن ٌحرقوا كل مصحؾ ٌخالؾ المصحؾ الذي أرسله إلى 

إنها : اآلفاق وقد اختلفوا فً عدد المصاحؾ التً فّرقها فً األمصار، فقٌل
أما  ثمانٌة،: إنها سبعة، وقٌل: إنها ستة، وقٌل: إنها خمسة، وقٌل: أربعة، وقٌل

بالمدٌنة، وأرسل مصحفاً إلى الشام، إنه أبقى مصحفاً : كونها أربعة، فقٌل
ومصحفاً إلى الكوفة، ومصحفاً إلى البصرة، وأما كونها خمسة، فاألربعة 
المتقدم ذكرها ومصحفاً ألهل مكة، وأما كونها ستة فالخمسة المتقدمة، 

جعله خاصاً لنفسه، وقٌل أرسله إلى البحرٌن، وأما : والسادس اختلؾ فٌه، فقٌل
المتقدم ذكرها، والسابع أرسله إلى الٌمن، وأما كونها كونها سبعة، فالستة 

ثمانٌة، فالسبعة المتقدم ذكرها والثامن كان لعثمان ٌقرأ فٌه وهو الذي قتل وهو 
بٌن ٌدٌه

ٔ
. 

وبعث رضً هللا عنه مع كل مصحؾ من ٌرشد الناس إلى قراءاته بما ٌحتمله 
مع المصحؾ  ببرسمه من القراءات مما صح وتواتر، فكان عبد هللا بن السا

لمً  المكً، والمؽٌرة بن شهاب مع المصحؾ الشامً، وأبو عبد الرحمن السُّ
مع المصحؾ الكوفً، وعامر بن قٌس مع المصحؾ البصري، وأمر زٌد بن 

ثابت أن ٌقرئ الناس بالمدنً
ٕ
. 

من هذا االستعراض ٌتضح أن حفظ القرآن الكرٌم قد تم بطرٌقة لم ٌحظ بها 
لبشرٌة كلها، وذلك ألن هللا تعالى هو الذي تعهد بحفظه كتاب آخر فً تارٌخ ا

ْلَنا َنْحنُ  إِنَّا :"قاببلً  ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  (.1: الحجر، آٌة " )لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ
فوفق هللا ـ سبحانه ـ نفراً من عباده الصالحٌن لٌقوموا بهذا الدور العظٌم فً 

القرآن حفظاً كامبلً، حرفاً حرفاً، وكلمة ظل من الرعاٌة اإللهٌة التً حفظت لنا 
على مدى " اللؽة العربٌة"كلمة، وآٌة آٌة، وسورة سورة، فً نفس لؽة الوحً 

ٌزٌد على أربعة عشر قرناً، وتعهد ربنا ـ تبارك وتعالى ـ بهذا الحفظ تعهداً 
العظٌم شاهداً على الخلق أجمعٌن بؤنه كبلم رب  مطلقاً حتى ٌبقى القرآن

العالمٌن
ٖ
. 
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ٕ
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 الكتب السماوٌة: المبحث السادس
 :وجوب اإلٌمان بالكتب السماوٌة: أوال  

ٌجًء ذكر اإلٌمان بالكتب السماوٌة فً القرآن فً صٌؽة األمر تارة وصفة 
للمإمنٌن تارة أخرى، كما ٌجًء عدم اإلٌمان بالكتب المنزلة أو اإلٌمان 

 .ببعضها دون البعض اآلخر عبلمة على الكفر تارة ثالثة
ا قُولُواْ  :"ـ فمن أمثلة األمر قوله تعالىٔ َنا أُنِزلَ  َوَمآ بِاهلّلِ  آَمنَّ ٌْ  إِلَى أُنِزلَ  َوَما إِلَ

ْعقُوبَ  َوإِْسَحقَ  َوإِْسَماِعٌلَ  إِْبَراِهٌمَ  ٌَ ًَ  َوَما َواألْسَباطِ  َو ًَ  َوَما َوِعٌَسى ُموَسى أُوِت  أُوِت

ٌُّونَ  ِب ِهمْ  ِمن النَّ بِّ قُ  الَ  رَّ نَ  ُنَفرِّ ٌْ ْنُهمْ  أََحد   َب  (.ٖٙٔ: البقرة، آٌة " )ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َوَنْحنُ  مِّ

ا قُلْ  :"ـ كما جاء فً صٌؽة مشابهة له فً سورة آل عمران قال تعالىٕ  ِباهلّلِ  آَمنَّ

َنا أُنِزلَ  َوَما ٌْ ْعقُوبَ  َوإِْسَحقَ  َوإِْسَماِعٌلَ  إِْبَراِهٌمَ  َعلَى أُنِزلَ  َوَما َعلَ ٌَ  َوَما َواألَْسَباطِ  َو

 ًَ ٌُّونَ  َوِعٌَسى ُموَسى أُوِت ِب ِهمْ  ِمن َوالنَّ بِّ قُ  الَ  رَّ نَ  ُنَفرِّ ٌْ ْنُهمْ  أََحد   َب  لَهُ  َوَنْحنُ  مِّ

 (.8ٗ: آل عمران، آٌة " )ُمْسلُِمونَ 

النساء، قال  وقد ٌؤتً األمر فً صٌؽة مجملة فً مثل قوله فً سورةـ 3
ا :"تعالى َها ٌَ ٌُّ لَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسوِلهِ  ِباهلّلِ  آِمُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ  َرُسولِهِ  َعلَى َنزَّ

 (.ٖٙٔ: النساء، آٌة " )َقْبلُ  ِمن أَنَزلَ  الَِّذيَ  َواْلِكَتابِ 
أما وصؾ المإمنٌن بؤنهم هم الذٌن ٌإمنون بالكتب المنزلة كلها فٌجًء فً  ـ4

بَ  الَ  اْلِكَتابُ  كَ َذلِ  *الم  :"مثل هذه الصٌؽة، قال تعالى ٌْ ِقٌَن  ُهًدى ِفٌهِ  َر  *لِّْلُمتَّ

ٌْبِ  ٌُْإِمُنونَ  الَِّذٌنَ  ٌُِقٌُمونَ  ِباْلَؽ بلةَ  َو ا الصَّ  ٌُْإِمُنونَ  والَِّذٌنَ  *ٌُنِفقُوَن  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

كَ  أُنِزلَ  ِبَما ٌْ  (.ٗـ  ٔ: البقرة، آٌة )" ٌُوِقُنونَ  ُهمْ  َوِباآلِخَرةِ  َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَ

أما وصؾ الذٌن ال ٌإمنون بالكتب كلها أو الذٌن ٌإمنون ببعضها وٌكفرون ـ 5
ْكفُرْ  َوَمن :"ببعض بؤنهم كفار فٌجًء فً مثل قوله تعالى  َوُكُتِبهِ  َوَمبلَِبَكتِهِ  ِباهلّلِ  ٌَ

ْومِ  َوُرُسلِهِ  ٌَ  (.ٖٙٔ: النساء، آٌة " )َبِعًٌدا َضبلاَلً  َضلَّ  َفَقدْ  اآلِخرِ  َواْل
ْكفُُرواْ  أَن أَنفَُسُهمْ  ِبهِ  اْشَتَرْواْ  بِْبَسَما :"وقال تعالى ـ6 لُ  أَن َبْؽٌاً  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَما ٌَ  هللّاُ  ٌَُنزِّ

َشاء َمن َعلَى َفْضلِهِ  ِمن  َعَذاب   َولِْلَكاِفِرٌنَ  َؼَضب   َعلَى ِبَؽَضب   َفَبآُإواْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌَ

ِهٌن   َنا أُنِزلَ  ِبَمآ ُنْإِمنُ  َقالُواْ  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَما آِمُنواْ  لَُهمْ  ِقٌلَ  َوإَِذا * مُّ ٌْ ْكفُرونَ  َعلَ ٌَ  ِبَما َو

قاً  اْلَحقُّ  َوُهوَ  َوَراءهُ ٌَاء َتْقُتلُونَ  َفلِمَ  قُلْ  َمَعُهمْ  لَِّما ُمَصدِّ  ُكنُتم إِن َقْبلُ  ِمن هللّاِ  أَنِب

ْإِمِنٌنَ   (.1ٔـ  1ٓ:  البقرة، آٌة" )مُّ

ومفهوم هذه اآلٌات وأمثالها سواء كانت أمراً مباشراً أو وصفاً للمإمنٌن أو 

وصفاً للكافرٌن، هو أن اإلٌمان بالكتب السماوٌة كلها أمر واجب ال ٌتم إٌمان 

 .المرء إال به
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وذلك أمر بدٌهً بالنسبة للمإمن، فما دام ٌإمن باهلل وصدق ما نزل من عنده 

هللا ٌخبره فً كتابه الكرٌم أنه قد أنزل كتباً سابقة على  ممن الوحً ومادا

األنبٌاء والرسل، فالواجب أن ٌإمن بهذه الكتب المنزلة وٌعتقد ٌقٌناً أنها منزلة 

من عند هللا ولو شك فً هذه الحقٌقة أو كذب بها فلن ٌكون مإمناً على اإلطبلق 

إلٌه من هللا، كذلك لو قال إنه وكٌؾ ٌكون مإمناً باهلل حقاً وهو ٌكذب خبراً آتٌاً 

ٌإمن ببعض الكتب أنها منزلة من عند هللا حقاً وٌشك وٌكذب أن ؼٌرها من 

 الكتب منزل من عند هللا، فهل ٌكون مإمناً باهلل ولو زعم ذلك؟

ب اإلنسان  إن من بٌن دعابم اإلٌمان التصدٌق، فكٌؾ ٌوجد اإلٌمان إذا كذَّ
وما قٌمة دعواه أنه مإمن باهلل أو مإمن ببعض   به؟حرفاً واحداً مما أخبره هللا

الكتب التً أنزلها هللا؟ إنها دعوة مردودة على صاحبها ألن الدلٌل العملً 
ٌكذبها، ثم إن الكتب السماوٌة كلها تحتوي على حقٌقة واحدة، وهً األمر 
 بعبادة هللا وحده، لقد اختلفت الكتب المنزلة فً اللؽات التً نزلت بها، ألن هللا

ُسول   ِمن أَْرَسْلَنا َوَما : "ٌقول ٌِّنَ  َقْوِمهِ  ِبلَِسانِ  إاِلَّ  رَّ َب ٌُ  (.ٗ: إبراهٌم ، آٌة " )لَُهمْ  لِ
وهذه الكتب نزلَت على أقوام مختلفٌن فاختلفت من ثم لؽاتهم، كذلك اختلفت هذه 

 َجَعْلَنا ِلُكل  : "الكتب فٌما تحتوٌه من شرابع مختلفة لؤلقوام المختلفةن قال تعالى
ةً  لََجَعلَُكمْ  هللّاُ  َشاء َولَوْ  َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  ْبلَُوُكمْ  َولَـِكن َواِحَدةً  أُمَّ ٌَ " آَتاُكم َمآ ِفً لِّ

 (.8ٗ: المابدة ، آٌة )
 ِمن أَْرَسْلَنا َوَما "ن القضٌة األصلٌة فً هذه الكتب كلها واحدة لم تتؽٌر، ولك
ُسول   ِمن َقْبلِكَ  هِ  ُنوِحً الَّ إِ  رَّ ٌْ  (.ٕ٘: األنبٌاء ، آٌة " )َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  إِلَ

ة   ُكلِّ  ِفً َبَعْثَنا َولََقدْ  : "وقال تعالى ُسوالً  أُمَّ اُؼوتَ  َواْجَتِنُبواْ  هللّاَ  اْعُبُدواْ  أَنِ  رَّ " الطَّ
 (.ٖٙ: النحل ، آٌة )

نَ  َلُكم َشَرعَ  : "وقال تعالى ٌنِ  مِّ َنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبهِ  َوصَّى َما الدِّ ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ  َوَما إِلَ
َنا ٌْ ٌنَ  أَِقٌُموا أَنْ  َوِعٌَسى َوُموَسى إِْبَراِهٌمَ  ِبهِ  َوصَّ قُوا َواَل  الدِّ الشورى ، " )ِفٌهِ  َتَتَفرَّ
 (.ٖٔ: آٌة 

َرَجاتِ  َرِفٌعُ : "كذلك نزلت الكتب كلها لتنذر الناس بٌوم الحساب، قال تعالى  الدَّ
وحَ  ٌُْلِقً اْلَعْرشِ  ُذو َشاء َمن َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ ٌُنِذرَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌَ ْومَ  لِ ْومَ * التَّبَلِق  ٌَ ٌَ 
ْخَفى اَل  َباِرُزونَ  ُهم ء   ِمْنُهمْ  هللاَِّ  َعلَى ٌَ ًْ ْومَ  اْلُمْلكُ  لَِّمنِ  َش ٌَ ِ  اْل اِر  اْلَواِحدِ  هلِلَّ ْومَ * اْلَقهَّ ٌَ  اْل
ْومَ  ُظْلمَ  اَل  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفس   ُكلُّ  ْجَزىتُ  ٌَ َ  إِنَّ  اْل  ٘ٔ: ؼافر ، آٌة " )اْلِحَسابِ  َسِرٌعُ  هللاَّ
 (.0ٔـ 

فاإلٌمان بالكتب كلها هو كاإلٌمان بالكتاب الواحد سواء  وما دام األمر كذلك
والقضٌة عند المإمن واضحة وال تحتاج إلى جدال، إنما الجدال قد جاء فً 
الحقٌقة من أهل الكتاب ألنهم رفضوا أن ٌإمنوا بؤن القرآن منزل من عند هللا 
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وحساب هإالء على هللا
ٔ
فوا الكتب السماوٌة ، التوراة )) كما أن أسبلفهم قد حرَّ

 ((.واألنجٌل
 

 :الكتب التً ورد ذكرها فً القرآن: ثانٌا  
من تلك الكتب التً أنزلت على الرسل السابقٌن ما سماه هللا تعالى لنا فً القرآن 

 :الكرٌم، ومنها ما لم ٌسمه لنا،  فمن الكتب التً ورد ذكرها فً القرآن الكرٌم
 :ـ الصحف 1

 :قوله تعالىوكل الذي جاء فً القرآن عنها 
َنةُ  َتؤِْتِهم أََولَمْ  : "...أ ـ قال تعالى ٌِّ ُحؾِ  ِفً َما َب  (.ٖٖٔ: طه ، آٌة " )اأْلُولَى الصُّ

َنبَّؤْ  َلمْ  أَمْ : "وقال تعالىب ـ   أاَلَّ * َوفَّى  الَِّذي َوإِْبَراِهٌمَ * ُموَسى  ُصُحؾِ  ِفً ِبَما ٌُ
ٌْسَ  َوأَن*  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  نَسانِ  لَّ هُ  َوأَنَّ *  َسَعى َما إاِلَّ  لئِْلِ ٌَ ٌَُرى  َسْوؾَ  َسْع
 (.ٕٗـ  ٖٙ: النجم ، آٌة " )اْلُمنَتَهى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ * اأْلَْوَفى  اْلَجَزاء ٌُْجَزاهُ ُثمَّ * 

 خَْْشٌ ًَانْأخِشَحُ* انذََُّْْب  انْذََْبحَ رُؤْصِشًٌَُ ثَمْ* فَصَهََّ  سَثِّوِ اسْىَ ًَرَكَشَ* رَضَكََّ  يٍَ ؤَفْهَخَ لَذْ: "قال تعالىجـ ـ 

 (.19ـ  14: األعهَ ، آّخ " )ًَيٌُسََ إِثْشَاىِْىَ صُذُفِ* انْإًُنََ  انصُّذُفِ نَفِِ ىَزَا إٌَِّ* ًَؤَثْمََ 

 :ـ انزٌساح 2

عهَ يٌسَ عهْو انسالو، ًخالصخ شح، ًىٌ انكزبة انزُ ؤَضنو اهلل سجذبَو ًرعبىل ي( 18)ركش انمشآٌ انكشّى انزٌساح 

 :دذّش انمشآٌ عٍ انزٌساح لذ رسزؽْع إمجبنو يف آرِ

 التَّْوَراةَ  أَنَزْلَنا إِنَّا : "، وضٌاء وذكر، قال تعالىؤ ـ ًصف انمشآٌ انزٌساح ثإهنب ىذٍ ًٌَس ًفشلبٌ

 (.ٗٗ: المابدة ، آٌة " )َوُنور   ُهًدى ِفٌَها
َنا َولََقدْ  : "وقال تعالى ٌْ اء اْلفُْرَقانَ  َوَهاُرونَ  ُموَسى آَت ٌَ ِقٌنَ  َوِذْكًرا َوِض " لِّْلُمتَّ

 (.8ٗ: األنبٌاء ، آٌة )
َنا ُثمَّ  : "، قال تعالىب ـ إن التوراة كتاب شامل لكل شًء ٌْ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَت

ء   لُِّكلِّ  َوَتْفِصٌبلً  أَْحَسنَ  الَِّذيَ  َعلَى َتَماًما ًْ : األنعام ، آٌة )" َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش
ٔ٘ٗ.) 

وتحدث القرآن الكرٌم عن ألواح موسى علٌه السبلم، وقد وردت فً ثبلثة 
ء   ُكلِّ  ِمن األَْلَواحِ  ِفً لَهُ  َوَكَتْبَنا :مواضع، فقال ًْ ْوِعَظةً  َش ء   لُِّكلِّ  َوَتْفِصٌبلً  مَّ ًْ  َش

ة   َفُخْذَها ؤُْخُذواْ  َقْوَمكَ  َوْأُمرْ  ِبقُوَّ : األعراؾ ، آٌة " )اْلَفاِسِقٌنَ  َدارَ  َسؤُِرٌُكمْ  ِبؤَْحَسِنَها ٌَ
ٔٗ٘.) 

                                                           
ٔ
 .1ٗٔركابز اإلٌمان محمد قطب صـ 
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ا": وقال تعالى ــ  ِمن َخلَْفُتُموِنً ِبْبَسَما َقالَ  أَِسًفا َؼْضَبانَ  َقْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َرَجعَ  لَمَّ
ُكمْ  أَْمرَ  أََعِجْلُتمْ  َبْعِديَ  هُ أَِخٌهِ  ِبَرْأسِ  َوأََخذَ  األْلَواحَ  َوأَْلَقى َربِّ ُجرُّ هِ  ٌَ ٌْ األعراؾ ، " )إِلَ
 (.ٓ٘ٔ: آٌة 

ا : "ــ وقال تعالى  ُهًدى ُنْسَخِتَها َوِفً األَْلَواحَ  أََخذَ  اْلَؽَضبُ  مُّوَسى َعن َسَكتَ  َولَمَّ
ِهمْ  ُهمْ  لِّلَِّذٌنَ  َوَرْحَمة   ْرَهُبونَ  لَِربِّ  (.ٗ٘ٔ: األعراؾ ، آٌة " )ٌَ

فلقد قال الكتاب عن عٌسى  جـ ـ إن الرساالت التً جاءت بعدها مصدقة لها،
َنا : "علٌه السبلم ٌْ مَ  اْبنِ  ِبَعٌَسى آَثاِرِهم َعلَى َوَقفَّ ٌَ ًقا َمْر نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  ِمنَ  ٌَ

 (.ٙٗ: المابدة ، آٌة ..." )التَّْوَراةِ 
َنا َوَلَقدْ  : "وقال عن محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌْ َنا اْلِكَتابَ  ُموَسى آَت ٌْ  َبْعِدهِ  ِمن َوَقفَّ

ُسلِ  َنا ِبالرُّ ٌْ مَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآَت ٌَ َناتِ  َمْر ٌِّ ْدَناهُ اْلَب ٌَّ  َرُسول   َجاءُكمْ  أََفُكلََّما اْلقُُدسِ  ِبُروحِ  َوأَ

ْبُتمْ  َفَفِرٌقاً  اْسَتْكَبْرُتمْ  أَنفُُسُكمُ  َتْهَوى الَ  ِبَما  َبل ُؼْلؾ   قُلُوُبَنا َوَقالُواْ * َتْقُتلُوَن  َوَفِرٌقاً  َكذَّ

ا َفَقلٌِبلً  ِبُكْفِرِهمْ  هللاَّ  لََّعَنُهمُ  ا* ٌُْإِمُنوَن  مَّ نْ  ِكَتاب   َجاءُهمْ  َولَمَّ ق   هللّاِ  ِعندِ  مِّ  لَِّما ُمَصدِّ

ْسَتْفِتُحونَ  َقْبلُ  ِمن َوَكاُنواْ  َمَعُهمْ  ا َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ٌَ ا َجاءُهم َفلَمَّ  بِهِ  َكَفُرواْ  َعَرفُواْ  مَّ

 (.81ـ  80: البقرة ، آٌة " )اْلَكاِفِرٌنَ  َعلَى هللاَّ  َفلَْعَنةُ 

 :ولنؤخذ هذٌن المثالٌن إن القرآن تحدث عن بعض الذي جاء فً التوراة،ح ـ 

ِهمْ  َوَكَتْبَنا: "قال تعالى: المثال األول ٌْ نَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  ِفٌَها َعلَ ٌْ نِ  َواْلَع ٌْ  ِباْلَع
نَّ  ِباألُُذنِ  َواألُُذنَ  ِباألَنؾِ  َواألَنؾَ  نِّ  َوالسِّ قَ  َفَمن ِقَصاص   َواْلُجُروحَ  ِبالسِّ  ِبهِ  َتَصدَّ

ْحُكم لَّمْ  َوَمن لَّهُ  َكفَّاَرة   َفُهوَ  الُِمونَ  ُهمُ  َفؤُْولَـِبكَ  هللّاُ  أنَزلَ  ِبَما ٌَ : المابدة ، آٌة " )الظَّ
ٗ٘.) 

ِبُعونَ  الَِّذٌنَ  " :المثال الثانً تَّ ُسولَ  ٌَ ًَّ  الرَّ ِب ًَّ  النَّ ِجُدوَنهُ  الَِّذي األُمِّ  ِعنَدُهمْ  َمْكُتوًبا ٌَ
(0٘ٔ: األعراؾ ، آٌة " )َواإلِْنِجٌلِ  التَّْوَراةِ  ِفً

ٔ
. 

منهم من حملها بأمانة، " التوراة"ذكر القرآن الذٌن كلفوا بحمل أمانة س ـ 
ة   ُموَسى َقْومِ  َوِمن "فقال عن الصالحٌن منهم  ومنهم من لم ٌحملها، ْهُدونَ  أُمَّ ٌَ 

ْعِدلُونَ  َوِبهِ  ِباْلَحقِّ   (.1٘ٔ: األعراؾ، آٌة " )ٌَ
لُوا الَِّذٌنَ  َمَثلُ "وقال عن المفسدٌن منهم  ْحِملُوَها لَمْ  ُثمَّ  التَّْوَراةَ  ُحمِّ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  ٌَ

ْحِملُ  ُبوا الَِّذٌنَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْبسَ  أَْسَفاًرا ٌَ ٌَاتِ  َكذَّ ُ  هللاَِّ  ِبآ ْهِدي اَل  َوهللاَّ الِِمٌنَ  اْلَقْومَ  ٌَ " الظَّ
 (.٘: الجمعة، آٌة )

لكن هإالء أصبحوا هم الكثرة الؽالبة، فؤخذ القرآن ال ٌتحدث عن حملة التوراة 
 َنْقِضِهم َفبَِما :"إال وٌعمهم بالخٌانة ونقض المٌثاق، قال تعالى" بنً إسرابٌل"

ٌَثاَقُهمْ  ةً  قُلُوَبُهمْ  َوَجَعْلَنا مْ لَعنَّاهُ  مِّ ٌَ  (.ٖٔ: المابدة، آٌة " )َقاِس
َنا :"ـ وقال تعالى ٌْ نِ  األَْرِض  ِفً لَُتْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  ِفً إِْسَراِبٌلَ  َبِنً إِلَى َوَقَض ٌْ َت  َمرَّ

ا َولََتْعلُنَّ   (.ٗ: اإلسراء، آٌة " )َكِبًٌرا ُعلُّوً

                                                           
ٔ
 .8ٖٔمحمد عٌاش صـ. المحكم فً العقٌدة د 
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هً لٌست التوراة التً ك ـ أكد القرآن أن التوراة الموجودة اآلن بٌن أٌدٌنا 
أنزلها على موسى ـ علٌه السبلم ـ وإنما هً محرفة من قبل بنً إسرابٌل الذٌن 

خانوا العهد ونقضوا المٌثاق
ٔ
. 

ٌُّونَ  َوِمْنُهمْ  :"ـ قال تعالى ْعلَُمونَ  الَ  أُمِّ ًَّ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  ٌَ ُظنُّوَن  إاِلَّ  ُهمْ  َوإِنْ  أََماِن ٌَ* 

ل   ٌْ ْكُتُبونَ  لِّلَِّذٌنَ  َفَو ِدٌِهمْ  اْلِكَتابَ  ٌَ ٌْ َ قُولُونَ  ُثمَّ  ِبؤ ْشَتُرواْ  هللّاِ  ِعندِ  ِمنْ  َهـَذا ٌَ ٌَ  َقلٌِبلً  َثَمناً  ِبهِ  لِ

ل   ٌْ ا لَُّهم َفَو مَّ ِدٌِهمْ  َكَتَبتْ  مِّ ٌْ ل   أَ ٌْ ا لَُّهمْ  َوَو مَّ ْكِسُبونَ  مِّ  (.01ـ  08: رة، آٌة البق" )ٌَ

ْنُهمْ  َفِرٌق   َكانَ  َوَقدْ  لَُكمْ  ٌُْإِمُنواْ  أَن أََفَتْطَمُعونَ  :"ـ وقال تعالى ْسَمُعونَ  مِّ  ُثمَّ  هللّاِ  َكبلَمَ  ٌَ

فُوَنهُ  ْعلَُمونَ  َوُهمْ  َعَقلُوهُ َما َبْعدِ  ِمن ٌَُحرِّ  (.0٘: البقرة، آٌة " )ٌَ

ٌَثاَقُهمْ  َنْقِضِهم َفِبَما :"ـ وقال تعالى اُهمْ  مِّ ةً  قُلُوَبُهمْ  َوَجَعْلَنا لَعنَّ ٌَ فُونَ  َقاِس  اْلَكلِمَ  ٌَُحرِّ
َواِضِعهِ  َعن ا َوَنُسواْ  مَّ ا َحّظً مَّ ُرواْ  مِّ (ٖٔ: المابدة، آٌة " )ِبهِ  ُذكِّ

ٕ
. 

 :ـ اإلنجٌل3
مرة وٌكاد ٌكون حدٌث القرآن عن اإلنجٌل " ٕٔ"اإلنجٌل  وذكر القرآن الكرٌم

قرٌباً عن حدٌثه عن التوراة، إال فً بعض النقاط، واإلنجٌل هو الكتاب الذي 
 .أنزله هللا سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عٌسى علٌه السبلم

 :أ ـ وصف القرآن اإلنجٌل بأنه هدى ونور وموعظة
َنا :"قال تعالى ٌْ مَ  اْبنِ  ِبَعٌَسى آَثاِرِهم ىَعلَ  َوَقفَّ ٌَ ًقا َمْر نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ

َناهُ  ٌْ ًقا َوُنور   ُهًدى ِفٌهِ  اإلِنِجٌلَ  َوآَت نَ  لَِّما َوُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  َوَمْوِعَظةً  َوُهًدى التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ
ِقٌنَ   (.ٙٗ: المابدة، آٌة " )لِّْلُمتَّ

 :ورد فً القرآن الكرٌمب ـ ومما 
أن اإلنجٌل جاء مكمبلً أو معدالً لما جاء فً التوراة من أحكام ولم ٌصؾ 

القرآن اإلنجٌل بما وصؾ به التوراة من أنه كتاب شامل ٌفصل كل شًء، بل 

اء وكؤنه ٌصفه بمهمة محدودة هً نسخ بعض ما ورد فً على العكس، ج

ًقا "ول القرآن على لسان عٌسى التوراة من أحكام، لحكمة ٌعلمها هللا، ٌق  َوُمَصدِّ

نَ  لَِّما ٌْ َديَّ  َب مَ  الَِّذي َبْعضَ  لَُكم َوأِلُِحلَّ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ ُكمْ  ُحرِّ ٌْ : آل عمران، آٌة " )َعلَ

٘ٓ.) 

ٌَُعلُِّمهُ  :"سبلم ـ فقالولهذا ربط القرآن بٌنهما فً مهمة عٌسى ـ علٌه ال  ْلِكَتابَ ا  َو

ـ  8ٗ: آل عمران، آٌة ) إِْسَراِبٌلَ  َبنًِ إِلَى َوَرُسوالً * َواإلِنِجٌَل  َوالتَّْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ 

ٗ1.) 

                                                           
ٔ
 .8ٗٔالمحكم فً العقٌدة صـ  
ٕ
 .8ٗٔالمصدر نفسه صـ  
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، فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر ج ـ هناك فرق واضح فً اهتمام القرآن
مرة " 8ٔ"المرات التً ذكرت فٌها التوراة  من اإلنجٌل وٌظهر هذا فً عدد

مرة بٌنما لم ٌذكر عٌسى " ٖٙٔ"مرة وذكر موسى " ٕٔ"بٌنما ذكر اإلنجٌل 
مرة، هناك إشارة ربما تكون أظهر فً الداللة على اهتمام القرآن " ٕ٘"إال 

كَ  َصَرْفَنا َوإِذْ  :"بالتوراة أكثر من اهتمامه باإلنجٌل، وهً قوله تعالى ٌْ نَ  ًراَنفَ  إِلَ  مِّ
ْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ا اْلقُْرآنَ  ٌَ ا أَنِصُتوا َقالُوا َحَضُروهُ َفلَمَّ ًَ  َفلَمَّ  َقْوِمِهم إِلَى َولَّْوا قُِض

نِذِرٌنَ  ا َقالُوا * مُّ ا َقْوَمَنا ٌَ ًقا ُموَسى َبْعدِ  ِمن أُنِزلَ  ِكَتاًبا َسِمْعَنا إِنَّ نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد ٌَ 
ْهِدي ْسَتِقٌم   َطِرٌق   َوإِلَى اْلَحقِّ  ىإِلَ  ٌَ (ٖٓـ  1ٕ: األحقاؾ، آٌة " )مُّ

ٔ
. 

البشارة بالرسول صلى هللا علٌه وسلم، س ـ جاءت فً اإلنجٌل كما فً التوراة 
تَّبُِعونَ  الَِّذٌنَ  :"قال تعالى ُسولَ  ٌَ ًَّ  الرَّ ِب ًَّ  النَّ ِجُدوَنهُ  الَِّذي األُمِّ  فًِ ِعنَدُهمْ  َمْكُتوًبا ٌَ

ؤُْمُرُهم َواإلِْنِجٌلِ  التَّْوَراةِ  ْنَهاُهمْ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ ٌَ ٌُِحلُّ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو َباتِ  لَُهمُ  َو ٌِّ  الطَّ
مُ  ٌَُحرِّ ِهمُ  َو ٌْ ٌََضعُ  اْلَخَبآبِثَ  َعلَ ِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتً َواألَْؼبلَلَ  إِْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َو ٌْ  َفالَِّذٌنَ  َعلَ
ُروهُ  ِبهِ  آَمُنواْ  َبُعواْ  َوَنَصُروهُ َوَعزَّ " اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  أُْولَـِبكَ  َمَعهُ  أُنِزلَ  الَِّذيَ  النُّورَ  َواتَّ

 (.0٘ٔ: األعراؾ، آٌة )
مَ  اْبنُ  ِعٌَسى َقالَ  َوإِذْ  :"وقال تعالى ٌَ ا َمْر ِ  َرُسولُ  إِنًِّ إِْسَراِبٌلَ  َبنًِ ٌَ ُكم هللاَّ ٌْ  إِلَ

ًقا َصدِّ نَ  لَِّما مُّ ٌْ َديَّ  َب ؤِْتً ِبَرُسول   َوُمَبشًِّرا التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ ا أَْحَمدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمن ٌَ  َفلَمَّ
ٌَِّناتِ  َجاءُهم ِبٌن   ِسْحر   َهَذا َقالُوا ِباْلَب (ٙ: الصؾ، آٌة " )مُّ

ٕ
. 

كما هو  ش ـ إن القرآن جاء مصدقا  أٌضا  لرسالة عٌسى ـ علٌه السالم ـ

نَ  ِمٌَثاقَ  هللّاُ  أََخذَ  َوإِذْ  :"مصدق لجمٌع الرساالت السابقة قال تعالى ٌْ ٌِّ ِب ُتُكم لََما النَّ ٌْ  آَت

ق   َرُسول   َجاءُكمْ  ُثمَّ  َوِحْكَمة   ِكَتاب   مِّن َصدِّ  َقالَ  َولََتنُصُرنَّهُ  ِبهِ  لَُتْإِمُننَّ  َمَعُكمْ  لَِّما مُّ

نَ  َمَعُكم َوأََناْ  َفاْشَهُدواْ  َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالُواْ  إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ  أَأَْقَرْرُتمْ   مِّ

اِهِدٌنَ   (.8ٔ: آل عمران، آٌة " )الشَّ

ا َكانَ  َمن قُلْ  :"ـ وقال تعالى لَهُ  َفإِنَّهُ  لِِّجْبِرٌلَ  َعُدّوً قاً  هللاِّ  ِبإِْذنِ  َقْلِبكَ  َعلَى َنزَّ  لَِّما ُمَصدِّ

نَ  ٌْ هِ  َب ٌْ َد  (.10: البقرة، آٌة " )لِْلُمْإِمِنٌنَ  َوُبْشَرى َوُهًدى ٌَ

تحدث عن حملة التوراة فقسمهم إلى ك ـ وتحدث القرآن عن حملة اإلنجٌل كما 

فبة وقفت مع اإلنجٌل الحق وأخرى كاذبة كافرة خابنة، فقال عن : قسمٌن

ا :"األولى ٌُّونَ  َقالَ  هللاِّ  إِلَى أَنَصاِري َمنْ  َقالَ  اْلُكْفرَ  ِمْنُهمُ  ِعٌَسى أََحسَّ  َفلَمَّ  اْلَحَواِر

َنا* ُمْسلُِموَن  ِبؤَنَّا َواْشَهدْ  ِباهلّلِ  آَمنَّا هللّاِ  أَنَصارُ  َنْحنُ  َبْعَنا أَنَزلَتْ  ِبَما آَمنَّا َربَّ  َواتَّ

ُسولَ  اِهِدٌنَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا الرَّ  (.ٖ٘ـ  ٕ٘: آل عمران، آٌة " )الشَّ

                                                           
ٔ
 .8٘ٔالمحكم فً العقٌدة صـ  
ٕ
 .10ٔأحمد محمد جلً صـ . العقٌدة اإلسبلمٌة د 
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ا َقالُواْ  الَِّذٌنَ  َوِمنَ  :"فهم وأما الثانٌة  ا َفَنُسواْ  ِمٌَثاَقُهمْ  أََخْذَنا َنَصاَرى إِنَّ ا َحّظً مَّ  مِّ
ُرواْ  َنا ِبهِ  ُذكِّ ٌْ َنُهمُ  َفؤَْؼَر ٌْ ْومِ  إِلَى َواْلَبْؽَضاء اْلَعَداَوةَ  َب اَمةِ  ٌَ ٌَ ُبُهمُ  َوَسْوؾَ  اْلِق  ِبَما هللّاُ  ٌَُنبِّ
ْصَنُعونَ  َكاُنواْ   (.ٗٔ: ة، آٌة المابد" )ٌَ
وٌخلص القرآن إلى أن اإلنجٌل الذي بٌن أٌدٌنا اآلن لٌس هو كبلم هللا، بل  ل ـ

ْلُوونَ  لََفِرًٌقا ِمْنُهمْ  َوإِنَّ  :"هو من تحرٌؾ المحرفٌن، قال تعالى  ِباْلِكَتابِ  أَْلِسَنَتُهم ٌَ

قُولُونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُهوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ ٌَ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما هللّاِ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َو

قُولُونَ  هللّاِ  ٌَ ْعلَُموَن  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هللّاِ  َعلَى َو هُ  أَن لَِبَشر   َكانَ  َما *ٌَ ٌَ  اْلِكَتابَ  هللّاُ  ٌُْإِت

ةَ  َواْلُحْكمَ  ُبوَّ قُولَ  ُثمَّ  َوالنُّ ٌٌِّنَ  ُكوُنواْ  َولَـِكن هللّاِ  ُدونِ  ِمن لًِّ ِعَباًدا ُكوُنواْ  لِلنَّاسِ  ٌَ اِن  َربَّ

 (.01ـ  08: آل عمران، آٌة " )َتْدُرُسونَ  ُكنُتمْ  َوِبَما اْلِكَتابَ  ُتَعلُِّمونَ  ُكنُتمْ  ِبَما

والحقٌقة فالقرآن ال ٌفصل فً مقدار التحرٌؾ الذي ورد على التوراة 

، ألن واإلنجٌل، وكؤن هدفه فقط أن ٌقول لنا إن هذٌن الكتابٌن لٌسا مصدر ثقة

األهواء دخلتهما، أما التفصٌل فبل نحتاجه نحن، وأٌضاً فإن مقدار التحرٌؾ 

مختلؾ زماناً ومكاناً ومذاهب
ٔ

 .، فلم ٌهتم القرآن إال بالذي فٌه الفابدة للناس

 :الزبور

هو الكتاب الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى على داود علٌه السبلم، والزبور فً 
أي المكتوب، وجمعه زبر، وكل كتاب ٌسمى زبوراً، اللؽة هو الكتاب المزبور 

ء   َوُكلُّ  :"قال تعالى ًْ ُبرِ  ِفً َفَعلُوهُ َش أي مسجل فً كتب ( ٕ٘: القمر، آٌة " )الزُّ
المبلبكة وكتبهم ثم ؼلب إطبلق لفظ الزبور على ما أنزل على داود علٌه 

َنا :"السبلم، قال تعالى ٌْ  (.ٖٙٔ: ٌة النساء، آ" )َزُبوًرا َداُوودَ  َوآَت
وراثة الصالحٌن األرض، قال  وأخبر سبحانه وتعالى، أن مما كتبه فً الزبور،

ُبورِ  ِفً َكَتْبَنا َولََقدْ  :"سبحانه  ْكرِ  َبْعدِ  ِمن الزَّ ِرُثَها اأْلَْرضَ  أَنَّ  الذِّ  ِعَباِديَ  ٌَ
الُِحونَ   (.٘ٓٔ: األنبٌاء، آٌة " )الصَّ
َنا :"وقال تعالى ٌْ  (.ٖٙٔ: النساء، آٌة " )َزُبوًرا َداُوودَ  َوآَت
َنا :"وقال تعالى ٌْ  (.٘٘: اإلسراء، آٌة " )َزُبوًرا َداُوودَ  َوآَت

هذه هً الكتب السابقة التً سماها هللا لنا فً كتابه إال أنه توجد كتب أخرى 
 ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ  :"أنزلت ولم تسم لنا، بل ذكرت مجملة، كما فً قوله تعالى

قُومَ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنَزْلَنا ٌَِّناتِ ِباْلبَ  ٌَ  (.ٕ٘: الحدٌد، آٌة " )ِباْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِ
وعلٌنا أن نإمن بهذه الكتب التً لم تسم إجماالً كما أنه ال ٌجوز لنا أن ننسب 

لكتب كتاباً إلى هللا تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه وأخبرنا القرآن الكرٌم أنه من ا
التً أنزلها تعالى على رسول من رسله

ٕ
. 

                                                           
ٔ
 .80ٔالمحكم فً العقٌدة صـ  
ٕ
 .18ٔالعقٌدة اإلسبلمٌة، أحمد جلً صـ  
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 :تحرٌف الكتب السابقة: ثالثا  

أخبرنا هللا فً كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم فلم تعد فً صورتها 
نَ  :"التً أنزلها، فقد جاء عن الٌهود قوله تعالى فُونَ  َهاُدواْ  الَِّذٌنَ  مِّ  َعن اْلَكلِمَ  ٌَُحرِّ

َواِضِعهِ   (.ٙٗ: النساء، آٌة )" مَّ
ٌَثاَقُهمْ  َنْقِضِهم َفِبَما :"ـ وقال تعالى اُهمْ  مِّ ةً  قُلُوَبُهمْ  َوَجَعْلَنا لَعنَّ ٌَ فُونَ  َقاِس  اْلَكلِمَ  ٌَُحرِّ

َواِضِعهِ  َعن  (.ٖٔ: المابدة، آٌة " )مَّ
ا :"ـ وقال تعالى َها ٌَ ٌُّ ُسولُ  أَ ْحُزنكَ  الَ  الرَّ  الَِّذٌنَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِفً ٌَُساِرُعونَ  الَِّذٌنَ  ٌَ

اُعونَ  ِهاُدواْ  الَِّذٌنَ  َوِمنَ  قُلُوُبُهمْ  ُتْإِمن َولَمْ  ِبؤَْفَواِهِهمْ  آَمنَّا َقالُواْ  اُعونَ  لِْلَكِذبِ  َسمَّ  َسمَّ
ؤُْتوكَ  لَمْ  آَخِرٌنَ  لَِقْوم   فُونَ  ٌَ  (.ٔٗ: المابدة، آٌة " )َمَواِضِعهِ  َبْعدِ  ِمن اْلَكلِمَ  ٌَُحرِّ

ْلُوونَ  لََفِرًٌقا ِمْنُهمْ  َوإِنَّ  :"لنصارى قوله تعالىوجاء عن ا  ِباْلِكَتابِ  أَْلِسَنَتُهم ٌَ

قُولُونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُهوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ ٌَ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما هللّاِ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َو

قُولُونَ  هللّاِ  ٌَ ْعلَُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هللّاِ  َعلَى َو  (.08: آل عمران، آٌة " )ٌَ

وإذ تدبرنا هذا األمر وجدنا أن هناك ثبلثة أنواع من التحرٌؾ على األقل قد 

وقعت فً كتب أهل الكتاب وكلها وردت اإلشارة إلٌه فً القرآن
ٔ
. 

 :ـ تحرٌف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو علٌه1

واإلنجٌل والقرآن، والتوراة  التوراةإن هللا قد حرم الربا فً جمٌع كتبه المنزلة 
ـ ماتزال  التً بٌن أٌدي الٌهود الٌوم رؼم كل ما حدث فٌها من تحرٌفات شنٌعة

تحمل نّصاً بتحرٌم الربا، ونصاً بوجوب األمانة فً التعامل مع الناس ومع ذلك 
فالٌهود ـ كما هو معلوم ـ ٌتعاملون بالربا على النطاق الدولً، وٌسلبون عن 

نَ  َفبُِظْلم   :"أموال الناس بؽٌر حق، وعن ذلك ٌقول هللا تعالى طرٌقه  الَِّذٌنَ  مِّ
ْمَنا َهاُدواْ  ِهمْ  َحرَّ ٌْ ٌَِّبات   َعلَ ِهمْ  لَُهمْ  أُِحلَّتْ  َط  َوأَْخِذِهمُ  *َكِثًٌرا  هللاِّ  َسِبٌلِ  َعن َوِبَصدِّ
َبا  َعَذاًبا ِمْنُهمْ  لِْلَكاِفِرٌنَ  َوأَْعَتْدَنا اْلَباِطلِ بِ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  َوأَْكلِِهمْ  َعْنهُ  ُنُهواْ  َوَقدْ  الرِّ
 (.ٔٙٔـ  ٓٙٔ: النساء، آٌة " )أَلًٌِما

فكٌؾ تحاٌلوا على النص الموجود فً كتابهم، أو بعبارة أخرى حرفوه لٌبٌحوا 
 ألنفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب أموالهم؟

الٌهود، وكذلك األمانة واجبة فً إن الربا ؼٌر جابز فً التعامل مع : لقد قالوا

تعامل الٌهود بعضهم مع بعض، أما إن كان الذي نتعامل معه من ؼٌر الٌهود 

تؤكل ماله وذلك ما  فبل بؤس علٌك أن نتعامل معه بالربا وال بؤس علٌك أن

 إِن َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ  :"وردت عنه اإلشارة فً سورة آل عمران، قال تعالى

هِ  ِبِقنَطار   هُ َتؤَْمنْ  كَ  ٌَُإدِّ ٌْ نْ  َوِمْنُهم إِلَ هِ  الَّ  ِبِدٌَنار   َتؤَْمْنهُ  إِن مَّ كَ  ٌَُإدِّ ٌْ هِ  ُدْمتَ  َما إاِلَّ  إِلَ ٌْ  َعلَ
                                                           

ٔ
 .1٘ٔركابز اإلٌمان صـ  
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ُهمْ  َذلِكَ  َقآِبًما ٌْسَ  َقالُواْ  ِبؤَنَّ َنا لَ ٌْ ٌٌِّنَ  ِفً َعلَ قُولُونَ  َسِبٌل   األُمِّ ٌَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هللاِّ  َعلَى َو

ْعلَُمونَ   (.0٘: آل عمران، آٌة " )ٌَ

الذٌن لٌسوا ٌهوداً " األمٌٌن"ال حرج علٌنا فً سلب أموال : أي أنهم قالوا

وٌزعمون أن هللا أباح لهم ذلك وهم ٌعلمون أن هذا كذب على هللا فإنه حّرم 

علٌهم الربا إطبلقاً وحّرم علٌهم سلب أموال الناس جمٌعاً، أمٌٌن وؼٌر أمٌٌن
ٔ
. 

 :حرٌف بالتغٌٌر واإلضافةـ الت2

فؤما الٌهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص واألساطٌر ما أنزل 
هللا بها من سلطان، بعضها ٌصل إلى حد الفحش فً حق أنبٌابهم، وما من 
أنبٌابهم إال ألصقوا به سلوكاً ال ٌلٌق بالجٌش العادي فضبلً عن النبً المعصوم، 

م األلوهٌة وقالوا فً حق هللا سبحانه وتعالى كبلماً ال بل إنهم تجرءوا على مقا
ٌخرج من فم مإمن قط وال ٌخطر له على بال، وقد ظلوا ٌرددون هذه األقوال 

، وسجل علٌهم القرآن أقوالهم وؼٌرها حتى زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم
 َوَنْحنُ  َفِقٌر   هللّاَ  إِنَّ  َقالُواْ  ٌنَ الَّذِ  َقْولَ  هللّاُ  َسِمعَ  لََّقدْ  :"ومعتقداتهم الفاسدة، قال تعالى

ٌَاء ٌَاء َوَقْتلَُهمُ  َقالُواْ  َما َسَنْكُتبُ  أَْؼِن رِ  األَنِب ٌْ  *اْلَحِرٌِق  َعَذابَ  ُذوقُواْ  َوَنقُولُ  َحق   ِبَؽ
َمتْ  ِبَما َذلِكَ  ِدٌُكمْ  َقدَّ ٌْ ٌْسَ  هللّاَ  َوأَنَّ  أَ ـ  8ٔٔ :آل عمران، آٌة " )لِّْلَعِبٌدِ  ِبَظبلَّم   لَ
ٔ8ٕ). 

وأما اإلنجٌل فٌحوي من التؽٌٌر واإلضافة ما ال ٌقل سخفاً وبشاعة ولكن فً 

 :"إتجاه آخر، ذلك هو تؤلٌه عٌسى علٌه السبلم والزعم بؤنه ابن هللا، قال تعالى

ْلُوونَ  لََفِرًٌقا ِمْنُهمْ  َوإِنَّ   اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُهوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ ِباْلِكَتابِ  أَْلِسَنَتُهم ٌَ

قُولُونَ  ٌَ قُولُونَ  هللاِّ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما هللاِّ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ  َو ٌَ ْعلَُموَن  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هللّاِ  َعلَى َو ٌَ

هُ  أَن لَِبَشر   َكانَ  َما * ٌَ ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  هللّاُ  ٌُْإِت ُبوَّ قُولَ  ُثمَّ  َوالنُّ  لًِّ ِعَباًدا واْ ُكونُ  لِلنَّاسِ  ٌَ

ٌٌِّنَ  ُكوُنواْ  َولَـِكن هللّاِ  ُدونِ  ِمن اِن  *َتْدُرُسوَن  ُكنُتمْ  َوِبَما اْلِكَتابَ  ُتَعلُِّمونَ  ُكنُتمْ  ِبَما َربَّ

ؤُْمَرُكمْ  َوالَ  نَ  اْلَمبلَِبَكةَ  َتتَِّخُذواْ  أَن ٌَ ٌْ ٌِّ ِب ؤُْمُرُكم أَْرَباًبا َوالنِّ ٌَ  أَنُتم إِذْ  َبْعدَ  ِباْلُكْفرِ  أَ

ْسلُِمونَ   (.8ٓـ  08: آل عمران، آٌة " )مُّ

االب واالبن وروح : وأسطورة ألوهٌة عٌسى وبنوته هلل وكون هللا ثبلثة 
القدس، كلها إضافة أضٌفت إلى اإلنجٌل المنزل من عند هللا، كتبوها بؤٌدٌهم 
، وزعموا أنها من عند هللا وقد رد القرآن علٌهم رداً مفصبلً فً أكثر من سورة

ٌّن ا هللّاُ  َقالَ  َوإِذْ  :"حقٌقة التوحٌد، قال تعالى وب مَ  اْبنَ  ِعٌَسى ٌَ ٌَ  لِلنَّاسِ  قُلتَ  أَأَنتَ  َمْر
ًَ  اتَِّخُذوِنً نِ  َوأُمِّ ٌْ ُكونُ  َما ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  هللّاِ  ُدونِ  ِمن إِلَـَه ٌْسَ  َما أَقُولَ  أَنْ  لًِ ٌَ  لًِ لَ

 َعبلَّمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َنْفِسكَ  ِفً َما أَْعلَمُ  َوالَ  َنْفِسً ِفً َما َتْعلَمُ  َعلِْمَتهُ  َفَقدْ  قُْلُتهُ  ُكنتُ  إِن ِبَحق  
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ٌُوِب  ُكمْ  َربًِّ هللّاَ  اْعُبُدواْ  أَنِ  ِبهِ  أََمْرَتِنً َما إاِلَّ  لَُهمْ  قُْلتُ  َما *اْلُؽ ِهمْ  َوُكنتُ  َوَربَّ ٌْ  َعلَ
ا َشِهًٌدا ا ِفٌِهمْ  ُدْمتُ  مَّ َتِنً َفلَمَّ ٌْ ِقٌبَ  أَنتَ  ُكنتَ  َتَوفَّ ِهمْ  الرَّ ٌْ ء   ُكلِّ  َعلَى َوأَنتَ  َعلَ ًْ  َش
 (.0ٔٔـ  ٙٔٔ: المابدة، آٌة " )َشِهٌد  

إنجٌل مرقص وإنجٌل لوقا وإنجٌل "ولكن المهم أن أناجٌلهم األربعة المعتمدة 
"متى وإنجٌل ٌوحنا

ٔ
، متضاربة بعضها مع بعض فً هذا الشؤن، مما ٌنفً أن 

كلها من مصدر واحد فضبلً عن أن ٌكون مصدرها هو هللا، وفضبلً عن تكون 
منعت الكنٌسة تداوله، " إنجٌل برنابا"ذلك كله فإن هناك إنجٌبلً خامساً هو 

وأحرقت ما وقع فً ٌدها من نسخة، وهددت من ٌوجد عنده بإصدار قرار 
ه ٌقرر أي الحرمان ـ فً زعمهم ـ من رضوان هللا ومؽفرته ـ ألن: حرمان ضده

ببعثه محمد صلى هللا أن عٌسى رسول بشر، ولٌس رّباً وال إلهاً، وأنه بشر 
علٌه وسلم من بعده

ٕ
. 

 :ـ التحرٌف بالكتمان3
كتمان أحكام الشرٌعة، وكتمان اإلشارة إلى بعثة محمد صلى : فهو على نوعٌن

فعصوا هللا، قال  هللا علٌه وسلم والقرآن ٌسجل علٌهم أنهم أمروا بعدم الكتمان
ُننَّهُ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذٌنَ  ِمٌَثاقَ  هللّاُ  أََخذَ  َوإِذَ  :"تعالى ٌِّ  َفَنَبُذوهُ  َتْكُتُموَنهُ  َوالَ  لِلنَّاسِ  لَُتَب
ْشَتُرونَ  َما َفِبْبسَ  َقلٌِبلً  َثَمناً  ِبهِ  َواْشَتَرْواْ  ُظُهوِرِهمْ  َوَراء : آل عمران، آٌة " )ٌَ
ٔ80.) 

َناُهمُ  الَِّذٌنَ  :"الىـ قال تع ٌْ ْعِرفُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَت ْعِرفُونَ  َكَما ٌَ ْنُهمْ  َفِرٌقاً  َوإِنَّ  أَْبَناءُهمْ  ٌَ  مِّ

ْكُتُمونَ  ٌَ ْعلَُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لَ  (.ٙٗٔ: البقرة، آٌة " )ٌَ

وٌسجل علٌهم أن هللا أخذ علٌهم مٌثاقاً بؤن ٌإمنوا بكل رسول ٌؤتً من عند هللا 

 مصدقاً لما معهم، كما ٌسجل علٌهم أن خبر بعثة محمد صلى هللا علٌه وسلم

نَ ا  ِمٌَثاقَ  هللّاُ  أََخذَ  َوإِذْ  :"موجود عندهم فً التوراة واإلنجٌل، قال تعالى ٌْ ٌِّ ِب  لََما لنَّ

ُتُكم ٌْ ق   َرُسول   َجاءُكمْ  ُثمَّ  َوِحْكَمة   ِكَتاب   مِّن آَت َصدِّ  َولََتنُصُرنَّهُ  ِبهِ  لَُتْإِمُننَّ  َمَعُكمْ  لَِّما مُّ

نَ  َمَعُكم َوأََناْ  َفاْشَهُدواْ  َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالُواْ  إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ  أَأَْقَرْرُتمْ  َقالَ   مِّ

اِهِدٌَن   ـ 8ٔ: آل عمران، آٌة " )اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفؤُْولَـِبكَ  َذلِكَ  َبْعدَ  َتَولَّى َفَمن* الشَّ

8ٕ.) 

مَ  اْبنُ  ِعٌَسى َقالَ  َوإِذْ  :"وقال تعالى ٌَ ا َمْر ِ  َرُسولُ  إِنًِّ إِْسَراِبٌلَ  َبنًِ ٌَ ُكم هللاَّ ٌْ  إِلَ
ًقا َصدِّ نَ  لَِّما مُّ ٌْ َديَّ  َب ؤِْتً ِبَرُسول   َوُمَبشًِّرا التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَ ا أَْحَمدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمن ٌَ  َفلَمَّ
ٌَِّناتِ  َجاءُهم ِبٌن   ِسْحر   َهَذا َقالُوا ِباْلَب  (.ٙ: الصؾ، آٌة " )مُّ

بُِعونَ  الَِّذٌنَ  :"وقال تعالى تَّ ُسولَ  ٌَ ًَّ  الرَّ ِب ًَّ  النَّ ِجُدوَنهُ  الَِّذي األُمِّ  فًِ ِعنَدُهمْ  َمْكُتوًبا ٌَ
ؤُْمُرُهم َواإلِْنِجٌلِ  التَّْوَراةِ  ْنَهاُهمْ  ِباْلَمْعُروؾِ  ٌَ ٌَ ٌُِحلُّ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َو َباتِ  لَُهمُ  َو ٌِّ  الطَّ
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مُ  ٌَُحرِّ ِهمُ  َو ٌْ ٌََضعُ  اْلَخَبآبِثَ  َعلَ ِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتً َواألَْؼبلَلَ  إِْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َو ٌْ  َفالَِّذٌنَ  َعلَ
ُروهُ  ِبهِ  آَمُنواْ  َبُعواْ  َوَنَصُروهُ َوَعزَّ " اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  أُْولَـِبكَ  َمَعهُ  أُنِزلَ  الَِّذيَ  النُّورَ  َواتَّ

 (.0٘ٔ: األعراؾ، آٌة )
وعلى الرؼم من هذه الوصاٌا كلها ألهل الكتاب فقد عصوا أمر ربهم وكتموا 

 :الحق الذي أمروا بإعبلنه على الناس
 وأما إنكارهم لبعثة الرسول صلى هللا علٌه وسلم، فقد اجتهدوا فً محو كل ذكر

كل  صرٌح له علٌه الصبلة والسبلم فً كتبهم وأخفوه عن الناس، ومع
اجتهادهم هذا فقد بقٌت إشارات فً التوراة واإلنجٌل ال ٌمكن تفسٌرها إال بؤنها 

 .ٔإشارة لمجًء الرسول صلى هللا علٌه وسلم
َناُهمُ  الَِّذٌنَ  :"وصدق هللا العظٌم إذ ٌقول ٌْ ْعِرفُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَت ْعِرفُونَ  َكَما ٌَ  أَْبَناءُهمْ  ٌَ

ْنُهمْ  َفِرٌقاً  َوإِنَّ  ْكُتُمونَ  مِّ ٌَ ْعلَُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لَ  (.ٙٗٔ: البقرة، آٌة " )ٌَ

نْ  َحَسًدا :"وقال تعالى ٌَّنَ  َما َبْعدِ  مِّن أَنفُِسِهم ِعندِ  مِّ : البقرة، آٌة " )اْلَحقُّ  لَُهمُ  َتَب

ٔٓ1.) 

ا :"وقال تعالى نْ  ِكَتاب   َجاءُهمْ  َولَمَّ ق   هللّاِ  ِعندِ  مِّ  َقْبلُ  ِمن َوَكاُنواْ  َمَعُهمْ  لَِّما ُمَصدِّ

ْسَتْفِتُحونَ  ا َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ٌَ ا َجاءُهم َفلَمَّ  َعلَى هللاَّ  َفلَْعَنةُ  ِبهِ  َكَفُرواْ  َعَرفُواْ  مَّ

ْكفُُرواْ  أَن أَنفَُسُهمْ  بِهِ  اْشَتَرْواْ  ِبْبَسَما* اْلَكاِفِرٌَن  لُ  أَن َبْؽٌاً  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَما ٌَ  ِمن هللّاُ  ٌَُنزِّ

َشاء َمن َعلَى َفْضلِهِ   َعَذاب   َولِْلَكاِفِرٌنَ  َؼَضب   َعلَى ِبَؽَضب   َفَبآُإواْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌَ

ِهٌن    (.1ٓـ  81: البقرة، آٌة " )مُّ

 

 :اإلٌمان بالكتب السماوٌةأهمٌة : رابعا  

 .اإلٌمان بالكتب السابقة ركن من أركان اإلٌمان ال ٌتم اإلٌمان إال بهـ 1

اإلٌمان بالكتب السابقة ٌإكد وحدة الرساالت اإللهٌة وأن اإلسبلم جامع لكل ـ 2
الدٌانات السماوٌة والمسلمون أولى الناس جمٌعاً بقٌادة البشرٌة على نهج 
اإلسبلم، فالمإمن ٌعتقد أن أي طابفة من أهل الكتاب ٌملكون أساساً وأصبلً 

بلم والمسلمٌن لو أنصفوا، لدٌنهم وهذا مما ٌجعل أهل الكتاب قرٌبٌن من اإلس
نَ  لَُكم َشَرعَ  :"قال تعالى ٌنِ  مِّ َنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبهِ  َوصَّى َما الدِّ ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ َنا َوَما إِلَ ٌْ  َوصَّ

ٌنَ  أَِقٌُموا أَنْ  َوِعٌَسى َوُموَسى إِْبَراِهٌمَ  ِبهِ  قُوا َواَل  الدِّ  اْلُمْشِرِكٌنَ  َعلَى َكُبرَ  ِفٌهِ  َتَتَفرَّ
هِ  ْدُعوُهمْ تَ  َما ٌْ ُ  إِلَ ْجَتِبً هللاَّ هِ  ٌَ ٌْ َشاء َمن إِلَ ْهِدي ٌَ ٌَ هِ  َو ٌْ : الشورى، آٌة " )ٌُنٌِبُ  َمن إِلَ
ٖٔ.) 
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اإلٌمان بالكتب اإللهٌة جزء من اإلٌمان بالقرآن وجزء من اإلٌمان بؤن هللا ـ 3
سبحانه هو الهادي، وأن هداٌة هللا لم تنقطع عن البشر، فما من أمة إال وقد 

نْ  َوإِن :"أنزل هللا بها هدى، قال تعالى ة   مِّ : فاطر، آٌة " )َنِذٌر   ِفٌَها خبَل  إاِلَّ  أُمَّ
ٕٗ.) 
المسلم ٌإمن أن القرآن قد اشتمل على كل ما سبقه من كتب وهو سلٌم من ـ 4

أي تحرٌؾ، فالقرآن ٌصدق بالكتب السابقة، وهو المرجع الوحٌد لبٌان ما فٌها 
كَ  أَنَزْلَناوَ  :"من حق، قال تعالى ٌْ ًقا ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَ نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ٌَ

ِمًنا ٌْ هِ  َوُمَه ٌْ  (.8ٗ: المابدة، آٌة " )َعلَ
اإلٌمان بالكتب السابقة ٌنمً لدى المسلم الشعور بوحدة البشرٌة ووحدة ـ 5

مٌة ورثت العقابد دٌنها، ووحدة رسلها، ووحدة مصدرها، وأن األمة اإلسبل
والمحافظة على تراث العقٌدة  لنبوات منذ فجر البشرٌة،السماوٌة ووحدة ا

 .وتراث النبوة، ورابدة موكب اإلٌمان على األرض إلى آخر الزمان
اإلٌمان بالكتب السابقة، ٌنقً روح المإمن من التعصب الذمٌم ضد ـ 6

طرٌق الصحٌحالدٌانات، وضد المإمنٌن بالدٌانات، ماداموا على ال
ٔ
. 

، أن "التوراة واإلنجٌل"والموقؾ الذي ٌنبؽً أن ٌتخذه المسلم من تلك الكتب 
ٌإمن بما ورد فٌها مما قرره القرآن الكرٌم، أما ما ورد مخالفاً أصول القرآن 
العامة فبل ٌإمن به، بل ٌعتقد فً بطبلنه، أما ماعدا ذلك من القصص 

تناقض أصوله فبل ٌصدقها وال ٌكذبها،  والمواعظ التً لم ٌذكرها القرآن، وال
إذا حدثكم أهل الكتاب فبل : وذلك إتباعاً لما ورد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

تصدقوهم وال تكذبوهم، وقولوا آمنا باهلل وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم 
وإن كان باطبلً لم تصدقوهم

ٕ
. 

 :فؤخبار أهل الكتاب على ثبلثة أقسام
 .ما علمنا صحته، وشهد له بالصدق ما بؤٌدٌنا من الوحً فذاك صحٌح :األول
 .ما علمنا كذبه، ودل على كذبه مخالفته لما لدٌنا من الوحً: الثانً
ما هو مسكوت عنه، ال من هذا القبٌل وال من هذا القبٌل، فبل نإمن به : الثالث

ً صلى هللا وال نكذبه، وتجوز حكاٌته لما أخرج البخاري فً صحٌحه أن النب
بلؽوا عنً ولو آٌة، وحدثوا عن بنً إسرابٌل وال حرج، ومن : علٌه وسلم قال

كذب علً متعمداً فلٌتبوأ مقعده من النار
ٖ
. 

 
 :القرآن الكرٌم نسخ الكتب السابقة كلها: خامسا  

كلها وٌنزل كتابة األخٌر لٌبقى  شاء هللا سبحانه وتعالى أن ٌنسخ الكتب السابقة
قٌام الساعة، كان كل رسول من السابقٌن ٌرسل إلى قومه فً األرض إلى 

خاصة، بٌنما بعث الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى البشرٌة كافة، قال 
                                                           

ٔ
 .ٕٔٔأحمد جلً صـ . العقٌدة اإلسبلمٌة د 
ٕ
 .8٘ٗٗ، البخاري رقم (ٓٙٗ/ 8ٕ)الموسوعة الحدٌثٌة  0ٕٕ٘ٔمسند أحمد رقم  
ٖ
 .ٖٔٙٗالبخاري رقم  
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ا :"تعالى َها ٌَ ٌُّ ُكمْ  هللاِّ  َرُسولُ  إِنًِّ النَّاسُ  أَ ٌْ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِمًٌعا إِلَ  السَّ
ٌِـً ُهوَ  إاِلَّ  إِلَـهَ  ال َواألَْرِض  ٌُِمٌتُ  ٌُْح ًِّ  َوَرُسولِهِ  ِباهلّلِ  َفآِمُنواْ  َو ِب ًِّ  النَّ  ٌُْإِمنُ  الَِّذي األُمِّ

ِبُعوهُ َوَكلَِماتِهِ  ِباهللِّ   (.8٘ٔ: األعراؾ، آٌة " )َتْهَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّ
 (.8ٕ: سبؤ، آٌة " )اَوَنِذٌرً  َبِشًٌرا لِّلنَّاسِ  َكافَّةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :"وقال تعالى

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل ألقوام معٌنٌن بٌنما أنزل القرآن للناس كافة، 
 (.ٕ٘: القلم، آٌة " )لِّْلَعالَِمٌنَ  ِذْكر   إاِلَّ  ُهوَ  َوَما :"قال تعالى

لذلك اقتضت مشٌبة هللا أن ٌنسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من الكتب 
كَ  َوأَنَزْلَنا :"علٌها، قال تعالىجمٌعاً وٌهٌمن  ٌْ ًقا ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَ نَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْ  َب

هِ  ٌْ َد ِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  ٌَ ٌْ هِ  َوُمَه ٌْ َنُهم َفاْحُكم َعلَ ٌْ ِبعْ  َوالَ  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَما َب ا أَْهَواءُهمْ  َتتَّ  َعمَّ
ةً  لََجَعلَُكمْ  هللّاُ  َشاء َولَوْ  َوِمْنَهاًجا ِشْرَعةً  مْ ِمنكُ  َجَعْلَنا لُِكل   اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاءكَ   َواِحَدةً  أُمَّ
ْبلَُوُكمْ  َولَـِكن ٌَ َراتِ  َفاْسَتِبقُوا آَتاُكم َمآ ِفً لِّ ٌْ ُبُكم َجِمًٌعا َمْرِجُعُكمْ  هللا إَِلى الَخ َنبِّ ٌُ  ِبَما َف
َنُهم اْحُكم َوأَنِ  *َتْخَتلِفُوَن  ِفٌهِ  ُكنُتمْ  ٌْ ِبعْ  َوالَ  هللّاُ  أَنَزلَ  ِبَمآ َب  أَن َواْحَذْرُهمْ  أَْهَواءُهمْ  َتتَّ

ْفِتُنوكَ  كَ  هللّاُ  أَنَزلَ  َما َبْعِض  َعن ٌَ ٌْ َما َفاْعلَمْ  َتَولَّْواْ  َفإِن إِلَ  ٌُِصٌَبُهم أَن هللّاُ  ٌُِرٌدُ  أَنَّ
نَ  َكِثًٌرا َوإِنَّ  ُذُنوِبِهمْ  ِبَبْعِض  ٌَّةِ  أََفُحْكمَ  *لََفاِسقُوَن  النَّاسِ  مِّ ْبُؽونَ  اْلَجاِهلِ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  ٌَ

َقْوم   ُحْكًما هللاِّ  ِمنَ 
 (.ٓ٘ـ  8ٗ: المابدة، آٌة " )ٌُوِقُنونَ  لِّ

، قال ولم ٌعد ٌقبل من أحد أن ٌستمسك بما سبق من الكتب وٌرفض القرآن
ا قُلْ  :"تعالى ء   َعلَى لَْسُتمْ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ٌَ ًْ  أُنِزلَ  َوَما َواإلِنِجٌلَ  التَّْوَراةَ  ُمواْ ُتِقٌ َحتَّىَ  َش
ُكم ٌْ ُكمْ  مِّن إِلَ بِّ  (.8ٙ: المابدة، آٌة " )رَّ

: وإقامة التوراة واإلنجٌل بالنسبة ألهل الكتاب المخاطبٌن بهذه اآلٌة معناها

اإلقرار بوحدانٌة هللا، ذلك أن التوراة واإلنجٌل المنزلٌن من عند هللا ٌقرران 

تقرٌراً جازماً، ولكن أهل الكتاب حرفوهما، فالمطلوب منهم هو هذه الوحدانٌة 

إقامتها مرة أخرى، أي الرجوع إلى أصل التوحٌد، ثم إن التوراة واإلنجٌل قد 

ذكرا محمداً صلى هللا علٌه وسلم وأمر بإتباعه عند ظهوره، فإقامتهما معناها 

، أي اإلسبلم. .اإلٌمان بالرسول صلى هللا علٌه وسلم وما نزل علٌه من وحً

ٌنَ  إِنَّ  :"قال تعالى  (.1ٔ: آل عمران، آٌة " )اإلِْسبلَمُ  هللّاِ  ِعندَ  الدِّ

ْبَتػِ  َوَمن :"وقال تعالى رَ  ٌَ ٌْ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِفً َوُهوَ  ِمْنهُ  ٌُْقَبلَ  َفَلن ِدًٌنا اإلِْسبلَمِ  َؼ

 (.8٘: آل عمران، آٌة " )اْلَخاِسِرٌنَ 

والذي نفس محمد بٌده، ال ٌسمع بً أحد : وسلم وقال رسول هللا صلى هللا علٌه

من هذه األمة ٌهودي وال نصرانً ثم ٌموت وال ٌإمن بالذي أرسلت به إال كان 

من أصحاب النار
ٔ
. 

 :وفً خبلصة هذا المبحث ٌتضح لنا
                                                           

ٔ
 (.ٓٙٔ/ ٕ)صحٌح مسلم بشرح النووي  



ٕٔٙ 
 

أن هللا عز وجل أنزل كتباً ورد ذكرها فً القرآن الكرٌم هً بترتٌبها ـ 

 .ٌم ـ التوراة ـ الزبور ـ اإلنجٌل ـ القرآنصحؾ إبراه: التارٌخً كما ٌؤتً

وأن هذه الكتب جمٌعاً تحتوي على حقٌقة أساسٌة هً وحدانٌة هللا عز وجل ـ 

 .ووجوب إخبلص العبادة له بؽٌر شرٌك، وطاعته فٌما ٌؤمر وٌنهً عنه

أن الكتب السابقة على القرآن لم ٌعد لها وجود فً صورتها المنزلة ألنها إما ـ 

ٌعد لها أثر معروؾ كصحؾ إبراهٌم، وإما حرفت على أٌدي ضاعت ولم 

 .أصحابها كالتوراة واإلنجٌل

أن التحرٌؾ الؽالب إما بالتؽٌٌر واإلضافة وإما بالكتمان، ومن أبرز ـ 

اإلضافات أساطٌر التوراة وقصة تؤلٌه عٌسى وقصة التثلٌث، ومن أبرز ما 

 .مكتموه اإلخبار عن بعثة الرسول صلى هللا علٌه وسل

أن مشٌبة هللا قد اقتضت نسخ الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حرؾ ـ 

وأنزل القرآن مصدقاً لما بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌمناً علٌه وناسخاً لكل ما سبق 

تنزٌله من عند هللا
ٔ
. 

 

 

  

                                                           
ٔ
 .ٖٕٓركابز اإلٌمان صـ  
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 الخاتمة

فهذا ما ٌسره هللا لً من الحدٌث عن اإلٌمان بالقرآن الكرٌم والكتب : وبعد

" اإلٌمان بالقرآن الكرٌم والكتب السماوٌة"السماوٌة فً هذا الكتاب وقد سمٌته 

فاستؽفر هللا تعالى، وأتوب إلٌه وهللا ورسوله بريء منه،  فما كان فٌه من خطؤ،

 .وحسبً أنً كنت حرٌصاً أال أقع فً الخطؤ، وعسى أال أحرم من األجر

نما وجد، وٌكون سببا فً زٌادة وأدعو هللا أن ٌنفع بهذا الكتاب بنً اإلنسان أٌ
وأن ٌذكرنً من ٌقرإه من إخوانً إٌمانه، وهداٌته، أو تعلٌمه، أو تذكٌره، 

 المسلمٌن فً دعابه، فإن دعوة األخ ألخٌه بظهر الؽٌب مستجابة إن شاء هللا

 انهّوُ ؤََْعَىَ انَّزٍَِّ يَعَ فَإًُْنَـئِكَ ًَانشَّسٌُلَ انهّوَ ُّؽِعِ ًَيٍَ :"قول هللا تعالىتعالى وأختم هذا الكتاب ب

 (.69: آّخ اننسبء، " )سَفِْمًب ؤًُنَـئِكَ ًَدَسٍَُ ًَانصَّبنِذِنيَ ًَانشُّيَذَاء ًَانصِّذِّّمِنيَ اننَّجِِّْنيَ يٍَِّ عَهَْْيِى

 :مٌل انشبعشًث

 ّب ينضل آّبد ًانفُشلبٌ  

 ثْين ًثْنك دشيخ انمشآٌ       

 إششح ثو صذسُ دلعشفخ اذلذٍ  

 ًاعصى ثو لهيب يٍ انشْؽبٌ       

 ّسِّش ثو ؤيشُ ًؤلط يأسثِ  

 ًؤجش ثو جسذُ يٍ اننَِّْشاٌ       

 ًادؽػ ثو ًصسُ ًؤخهص َََّْيت  

 ًاشذد ثو ؤصسُ ًؤصهخ شإَِ       

 ًاكشف ثو ظُشُِّ ًدمِّك رٌثيت  

 ًاسثخ ثو ثْعِ ثال خسشاَِ       

 ؼيش ثو لهيب ًصفِّ سشّشرِ  

 م ثو ركشُ ًؤعمِ يكبَِؤمج       
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 ًالؽع ثو ؼًعِ ًششِّف مهَّيت  

 كضش ثو ًسعِ ًادِ جنبٌ       
 أسهر به لٌلً وأظِم جوارحً  

 أسبل بفٌض دموعها أجفانً       
 وأُمزجه ٌا ربِّ بلحمً مع دمً  

 واؼسل به قلبً من األضؽانً       
 رتنً وخلقتنًأنت الذي صوَّ   

 اإلٌمانوهدٌتنً لشرابع        
 أنت الذي علَّمتنً ورحمتنً  

 وجعلت صدري واعى القُرآن        
 أنت الذي أطعمتنً وسقٌتنً  

 من ؼٌر كسب ٌد وال دكان       
 وجبرتنً وسترتنً ونصرتنً  

 وؼمرتنً بالفضل واإلحسان       
 أنت الذي آوٌتنً وحبوتنً  

 وهدٌتنً من حٌرة الخذالن       
 مودة قلوبوزرعت لً بٌن ال  

 منك برحمة وحنانوالعطؾ        
 ونشرت لً فً العالمٌن محاسناً   

 وسترت عن أبصارهم عصٌانً             
 وجعلت ذكري فً البرٌة شابعاً   

 حتى جعلت جمٌعهم إخوانً       
 وهللا لو علموا قبٌح سرٌرتً  

ًَّ من ٌلقانً        بلم عل  ألبى السَّ
 وملُّوا ُصحبتًوألعرضوا عنًِّ   

 ولُبإت بعد كرامة بهوان       
 لكن سترت معاٌبً ومثالبً  

 وحلمت عن سقطً وعن طؽٌانً           
 فلك المحامد والمدابح كلها  

 بخواطري وجوارحً ولسانً       
 "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استؽفرك وأتوب إلٌك"
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 فهرس الكتاب
 آن الكرٌم والكتب السماوٌةاإلٌمان بالقر

 القرآن لؽة واصطبلحاً : المبحث األول
 القرآن لؽة: أوالً 
 القرآن فً اإلصطبلح: ثانٌاً 
 

 عظمة القرآن واسماإه وصفاته: المبحث الثانً
 عظمة القرآن: أوالً 
 ـ ثناء هللا على كتابهٔ
 ـ عظمة منزله سبحانه وتعالىٕ
 ـ فضل من نزل بالقرآنٖ
 رب العالمٌن ـ القرآن تنزٌلٗ
 ـ القرآن مستقٌم لٌس فٌه عوج٘
عهاٙ  ـ خشوع وتصدُّ
 لعظمة القرآنـ انقٌاد الجمادات 0
 ـ تحدى األنس والجن بالقرآن8

 اسماء القرآن الكرٌم: ثانٌاً 
 ـ الفرقانٔ
 ـ البرهانٕ
 ـ الحقٖ
 ـ النبؤ العظٌمٗ
 الببلغـ ٘
 ـ الروحٙ
 ـ الموعظة0
 ـ الشفاء8
 ـ أحسن الحدٌث1

 أوصاؾ القرآن الكرٌم :ثالثاً 
 ـ الحكٌمٔ
 ـ العزٌزٕ
 ـ الكرٌمٖ
 ـ المجٌدٗ
 ـ العظٌم٘
 ـ البشٌر والنذٌرٙ
 ـ ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه0
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 خصابص القرآن الكرٌم: المبحث الثالث
 كتاب إلهً: أوالً 
 كتاب محفوظ: ثانٌاً 
 معجز: ثالثاً 
 ـ تعرٌؾ المعجزةٔ
 ـ شروط المعجزةٕ
 القرآن هو المعجزة العظمىـ ٖ
 ـ وجوه إعجاز القرآنٗ

 ُ  كتاب مبٌن ومٌسر: رابعا
 كتاب هداٌة: خامساً 
 كتاب اإلنسانٌة كلها: سادساً 
 كتاب الزمن كله : سابعاً 
 نزوله بؤرقى اللؽات وأجمعها: ثامناً 

 ب هللا وهٌمنته علٌهاتصدٌق القرآن لكت: اسعاً ت
 ـ عبلقة الهٌمنة بالتصدٌقٔ
 هٌمنة القرآن على الكتب السابقةـ مظاهر ٕ

 أ ـ إخباره بتحرٌؾ الكتب السابقة وتبدٌلها
 ب ـ بٌان المسابل الكبرى خالفوا فٌها الحق

 ج ـ بٌن القرآن كثٌراً من المسابل التً أخفوها
 

 مقاصد القرآن الكرٌم: المبحث الرابع
 تصحٌح العقابد والتصورات: أوال
 ره دعوة إلى التوحٌدـ القرآن العظٌم من أّوله إلى آخٔ
 ـ تصحٌح العقٌدة فً النبوة والرسالةٕ
 ـ تثبٌت عقٌدة اإلٌمان باآلخرةٖ

 تزكٌة النفس البشرٌة: ثانٌاً 
 عبادة هللا وتقواه: ثالثاً 
 إقامة العدل بٌن الناس: رابعاً 
 الشورى: خامساً 
 الحرٌة: سادساً 

 ـ حرٌة اإلعتقادٔ
 ـ حرٌة التعبٌرٕ
 ـ حرٌة الفكرٖ
 ـ حرٌة التنقل ٗ

 رفع الحرج: سابعاً 
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 تقرٌر كرامة اإلنسان: ثامناً 
 ـ اإلنسان خلٌفة فً األرضٔ
 ـ اإلنسان محور الرساالت السماوٌةٕ
 ـ تكلٌؾ المبلبكة بالسجود آلدمٖ
 ـ تفضٌل اإلنسان عن سابر المخلوقاتٗ
 ـ تسخٌر ما فً الكون لئلنسان٘
 ـ تكرٌم اإلنسان بالعقلٙ
 اإلنسان باألخبلق والفضابلـ تكرٌم 0
 ـ تكرٌم اإلنسان فً تشرٌع األحكام8

 أ ـ وجود اإلنسان
 ب ـ حقوق األوالد

 ج ـ احترام إرادة اإلنسان فً العقود والتصرفات
 س ـ العقوبات

 تقرٌر حقوق اإلنسان: تاسعاً 
 ـ حق الحٌاةٔ
 ـ حق الحرٌةٕ
 ـ حق المساواةٖ
 ـ حق العدالةٗ
 عادلةمحاكمة  ـ حق الفرد فً٘
 ـ حق الحماٌة فً تعسؾ السلطةٙ
 ـ حق الفرد فً حماٌة عرضه وسمعته0
 ـ حق اللجوء8
 ـ حقوق األقلٌات1

 ـ حق المشاركة فً الحٌاة العامةٓٔ
 ـ حق الدعوة والببلغٔٔ
 ـ الحقوق اإلقتصادٌةٕٔ
 ـ حق حماٌة الملكٌةٖٔ
 ـ حق العاملٗٔ
 ـ حق الفرد فً كفاٌته من مقومات الحٌاة٘ٔ
 تؤكٌد حقوق الضعفاءـ ٙٔ

 تكوٌن األسرة الصالحة: عاشراً 
 إنصاؾ المرأة وتحرٌرها من ظلم الجاهلٌة: الحادي عشر

 ـ فً مساواة المرأة للرجل فً التكلٌؾ والتدٌن والعبادةٔ
 ـ فً التكالٌؾ الدٌنٌة اإلجتماعٌة األساسٌةٕ
جه التكلٌؾ اإللهًٖ  ـ وفً قصة آدم وتوَّ
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 رجل فً الجزاءـ وفً مساواة المرأة للٗ
 ـ وفً الحقوق المالٌة للمرأة٘
 ـ المرأة بإعتبارها أماً ٙ
 بإعتبارها بنتاً ـ المرأة 0
 ـ المرأة بإعتبارها زوجة8
 ـ المحافظة على أنوثة المرأة1

 بناء األمة الشهٌدة على الناس: الثانً عشر
 األمة األساسٌة فً القرآن ـ أوصاؾ

 ـ الربانٌةٔ
 ـ الوسطٌةٕ
 ـ الدعوةٖ
 ـ الوحدةٗ

 السماحة: الثالث عشر
 الرحمة: الرابع عشر

 الوفاء بالعهود والعقود: الخامس عشر
 ـ الترؼٌب بالوفاء بالعهدٔ
 ـ األوامر القرآنٌة بالوفاء بالكٌل والمٌزانٕ
 بالعقودـ األمر بالوفاء ٖ
 ـ األمر بالوفاء بالنذرٗ
 ـ تنوٌه القرآن الكرٌم بؤهل الوفاء٘
 ألهل الوفاء من األجر والجزاءـ ما أعده هللا ٙ
 

 جمع القرآن وكتابته: المبحث الخامس
 جمع القرآن الكرٌم كتابة من فم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أوالً 
جمع القرآن الكرٌم فً مصحؾ واحد على عهد الخلٌفة األول أبً بكر : ثانٌا

 الصدٌق رضً هللا عنه
مصاحؾ على عهد ذي النورٌن أمٌر جمع القرآن الكرٌم فً عدد من ال: ثالثاً 

 المإمنٌن عثمان بن عفان رضً هللا عنه
 ـ الباعث على جمع القرآن فً عهد عثمانٔ
 ـ استشارة جمهور الصحابة فً جمع عثمانٕ
 ـ الفرق بٌن جمع الّصدٌق وجمع عثمان رضً هللا عنهماٖ
 ـ هل المصاحؾ العثمانٌة مشتملة على جمٌع األحرؾ السبعة؟ٗ
 لمصاحؾ التً أرسلها عثمان إلى األمصار؟ـ عدد ا٘
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 الكتب السماوٌة: المبحث السادس
 وجوب اإلٌمان بالكتب السماوٌة: أوالً 
 الكتب التً ورد ذكرها فً القرآن: ثانٌاً 
 ـ الصحؾٔ
 ـ التوراةٕ
 ـ اإلنجٌلٖ
 ـ الزبورٗ

 تحرٌؾ الكتب السابقة: ثالثاً 
 علٌهـ تحرٌؾ المعنى مع بقاء اللفظ عى ما هو ٔ
 ـ التحرٌؾ بالتؽٌٌر واإلضافةٕ
 ـ التحرٌؾ بالكتمانٖ

 أهمٌة اإلٌمان بالكتب السابقة: رابعاً 
 القرآن الكرٌم نسخ الكتب السابقة كلها: خامساً 
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