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من أحببتهم  ،وكانوا معي على طريق النجاح والخير ،أخواتي
إلى ْ
وصديق اتي
إلى الموحدين المخلصين في أرجاء المعمورة
إلى كل هؤالء أهدي جهدي هذا سائلة اهلل تعالى اإلخالص
والقبول

ب

الشكر والتقدير
عمي بنعمة العقؿ كالديف ,كأصمي كأسمـ عمى حبيب الحؽ
أشكر ا﵀ العمي القدير الذم أنعـ َّ
محمد  القائؿ" :من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ,فإن لم تجدوا ما تكافئونو بو ,فادعوا لو حتى
(ُ).

تروا أنكم كافأتموه"

كفاءن كتقدي ارن كاعترافان مني بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر ألساتذتنا المخمصيف في جامعة
الخميؿ الذيف لـ يألكا جيدنا في مساعدتنا عمى مدار أعكامنا الدراسية  ,كأخص بالذكر أساتذة
كمية الشريعة كعمى رأسيـ الدكتكر الفاضؿ "ىارون كامل الشرباتي" الذم أسعدني باإلشراؼ عمى
ىذه الرسالة سائمة المكلى  أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو كأف يرفع درجاتو في الجنة.
ض ىكم لجنة المناقشة الدكتور:
كما أتقدـ بخالص الشكر إلى
يم ٍيف يع ٍ
ٍ
األستاذيف الكر ى
بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ,كتصحيح
"محسن الخالدي" ,والدكتور" :عطية األطرش"ً ,لتفضميما ى
بت فيو الصكاب ,فجزاىما ا﵀ عني كعف طمبة العمـ كؿ خير.
جان ي
ما ى
كال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمعـ الغالي :فضيمة االستاذ الدكتكر "محمد عيد
الصاحب" ,استاذ الحديث الشريؼ في الجامعة األردنية ,الذم أرشدني بعممو كتكجيياتو الرائعة
فبارؾ ا﵀ فيو ,كجزاه عني كؿ الخير.

ُ( أبك داكد ,سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك السجستاني( ,المتكفى:
ِٕٓىػ)( ,سنن أبي داود) ,كتاب الزكاة ,باب الرجؿ يخرج مف مالو,جُ ,صَُْ ,رقـ الحديثُِٕٔ ,تحقيؽ:
شعيب األرناؤكط  -مح َّمد ً
كامؿ قره بممي ,دار الرسالة العالمية ,الطبعة :األكلى َُّْ ,ىػ  ََِٗ -ـ .صححو
ى
ى
األلباني ,محمد ناصر الديف( ,المتكفىَُِْ :ىػ)(,صحيح أبي داود) ,جٓ ,صّّٔ ,مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزيع  ,الككيت ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.

ت

مد لي يد العكف كالمساعدة في إخراج ىذه الرسالة عمى
كأخي نار ,أتقدـ بجزيؿ شكرم إلي كؿ مف ٌ
الرفعة في الدنيا كاآلخرة .
أكمؿ كجو ,سائمة ا﵀ ليـ التكفيؽ ك ِّ
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ممخص البحث
السنن اإلليية في سورتي اإلسراء وفاطر

الحمد ﵀ رب العالميف  ,كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ محمد  ,كعمى آلو
كصحبو كمف سار عمى نيجو إلى يكـ الديف كبعد :
"السنن اإلليية في سورتي اإلسراء وفاطر" ,اشتمؿ عمى مجمكعة
ىذا البحث مكسكـ ب ّ
السنف اإلليية في القرآف
مف األىداؼ كالنتائج كالتكصيات ,أما أىـ أىدافو فيك الكقكؼ عمى ٌ
الكريـ ,مف خبلؿ دراسة السكرتيف مكضكع البحث؛ كفي سياؽ ذلؾ سعيت لجمع أكبر قدر ممكف
خاصة تمؾ
مف األدلة القرآنية كتأكيبلتيا ,مف خبلؿ الترحاؿ في التفاسير األصيمة كالمعاصرة كب ٌ
التي تدكر في فمؾ سكرتي اإلسراء كفاطر – محؿ الدراسة .-
اشتممت الرسالة عمى مقدمة كثبلثة فصكؿ ,كخاتمة.
السنف ,مف
السنف اإلليية ,كتكضيح ليذه ٌ
كانت بداية الرسالة بمثابة التأصيؿ لمكضكع ٌ
السنف اإلليية ,حيث قمت بتعريؼ السنف عند عمماء المغة كأىؿ التفسير
خبلؿ إلقاء نظرة حكؿ ٌ
السنف اإلليية كخصائصيا ,ككضحت
عرجت لمحديث عف أىمية ٌ
ثـ ٌ
كعمماء الفكر اإلسبلميٌ ,
السنف اإلليية كصيغ كركدىا في القرآف
عكاقب اإلعراض عنيا ,كأخي انر ,ى
ألق ٍيت نظرة عمى مكارد ٌ
الكريـ إضافة ألساليب القرآف الكريـ في بيانيا
السنف اإلليية التي تزخر بيا
ثـ دراسة أىـ ٌ
انتقمت بعدىا لمترحاؿ بيف يدم سكرة اإلسراءٌ ,
كسنتو تعالى في بعث
ىذه السكرة ,مف خبلؿ استعراض يسٌنة ا﵀  في الصراع مع الييكدٌ ,

ذ

كسٌنة الجزاء مف جنس العمؿ
كسٌنة ا﵀  في الترؼ كالمترفيف ,ي
األنبياء كعقاب األمـ الجاحدة ,ي
كسنتو  في اليداية كالضبلؿ ,كأخي ار يسٌنة االستفزاز.
ٌ
السنف اإلليية التي تضمنتيا ىذه السكرة
ثـ ارتحمت بيف يدم سكرة فاطر ,فتى َّتبعت بعض ٌ
مثؿ :يسٌنة ا﵀  في استدراج الماكريف ,كبعدىا يسٌنة ا﵀  في الزيادة ,كأخي ار يسٌنة ا﵀  في
النعـ.
كصٍمت إلييا كباحثة ,كمف أىميا أف ا﵀ تعالى
أما الخاتمة فقد تضمنت أىـ النتائج التي تى ٌ
كبيف ليـ سنننا إليية دقيقة ,ينبغي عمى كؿ مسمـ أف
خمؽ البشر ,كسخر ليـ الككف بما فيو ٌ
و
النجاح ك َّ
يفيميا ,ألنيا بمثابة معالـ في طريؽ َّ
كشاخصات تحذيريَّة
النيضة كاإلبداع مف جية,
مف اليبلؾ كالفشؿ كاالنزالؽ مف جية أخرل ,كفي دراستيا كاستيعابيا بصكرة صحيحة مف ًقبؿ
أفراد األمة اإلسبلمية أىمية عظيمة؛ ألف ذلؾ سكؼ يعيف عمى أخذ ً
العبر ,ككضع حد لمجرأة
بسنف منفردة لـ ترد في غيرىا مف السكر
عمى حدكد ا﵀ كحرماتو ,إضافة إلى تميز سكرة اإلسراء ي
ككجكد يسنف مشتركة بيف سكرتي اإلسراء كفاطر.

ر

Abstract
The Divine Rules in Surat Al-Isra’ and Surat Fater.

All praise due to Allah, the Cherisher of the world, and peace and
blessing be upon the Prophet of Allah, on his family and all his
companions.
This research, entitled "The Rules in Surat Al-Isra’ and Surat Fater
", contains a set of objectives, results and recommendations. One of the
most important objectives of this study is to identify the divine rules in
the Holy Quran through studying the two Suras. In this context, I sought
to gather as much of the Qur'anic evidence and their interpretations as
possible through reading and studying the original and contemporary
interpretations, especially those related to both Surat Al Isra’ and Fater,
the subject of this study.
The thesis includes an introduction, three chapters and a
conclusion.
The first chapter consist of a definition and clarification of the
divine rules; starting with the definition of the divine rules among the
linguists, interpreters and the researchers of Islamic studies. Then, the
importance of the divine Rules is clarified, their characteristics, and the
consequences of keeping off of this rules. Finally, the sources of the
divine Rules is explained, its forms and declaration in the Holy Quran.
As for the second chapter, it studies the most important rules in
Surat Al-Isra’ by reviewing God’s rules in the conflict with the Jews, his
rules in the resurrection of the Prophets, the punishment of the
disbelievers, the rule of the “Rewards depend on the kind of deed”,
provocation rule and the rule of guidance and error.
ز

The third chapter studies the most important rules in Surat Fater
like the rule of cheating and cheaters, the rule of growth and blessings.
As for the conclusion, it includes the most important findings for
me as a researcher, and then comes the recommendations.

س

بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة
عكجا ,كأفضؿ الصبلة كأتـ السبلـ
الحمد ﵀ الذم ى
أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو ن
اؿ الضبل يؿ
أدل الرسالة,
كنصح األمة ,فز ى
عمى سيدنا كنبينا كحبيبنا محمد  ,الذم بمٌغ األمانة ,ك ٌ
ى
ً
ِّ
المفسريف
العمماء العامميف مف
كح ىمىم ًة الديف ,ك
أشرؽ اليدل ,كعمى آلو كأصحابو أنصار
ِّ
ك ى
الحؽ ى
الناس لرب العالميف ,كبعد:
كالفقياء ,ك ٌ
المحدثيف ,إلى أف يقكـ ي
ِّ
ف َّ
جمت عظمتيو-
ب ب ًو إلى
الرب ٍ -
خير ما قي ًط ىع بو الكقت ,ك يش ًغىم ٍ
ت بو النفس ,فتييقِّر ى
إف ى
طمب و
كقطعت بو
شغمت بو نفسي,
عمـ أخرىج ًم ٍف ظممة الجيؿ إلى نكر الشرع ,كذاؾ الذم
ي
ي
ي
(ُ)
المنة.
كقتي  ,فممو الحمد ك ٌ

انيف ثابتة
خمؽ ا﵀ سبحانو كتعالى الخمؽ ,كتك ٌفؿ بيـٌ ,
كسير أمكرىـ ,كأخضعيـ لقك ى
كسنف إليية ,تحكـ تصرفاتيـ كأفعاليـ كسمككيـ ,كما ح ٌؿ باألمة المسممة اليكـ كعبر العصكر مف
خطكب ,كما تعرضت لو مف انكسارات كىزائـ ,لـ يكف محض صدفة كال مف قبيؿ العبثية ,كانما
اء كفاقان لمخالفتيا لمسنف اإلليية ,كعدـ األخذ بيا ,كعدـ تدبرىا ,كعدـ العمؿ بيا.
جز ن
كالناظر في حياة المسمميف يجد أف معظـ المسمميف صرفكا يج ٌؿ اىتماميـ لحفظ القرآف
الكريـ كتبلكتو ,لكنيا تبلكة مف غير تدبر ,كال كقكؼ عند سنف ا﵀ تعالى كنكاميسو ,فيما نجد

ُ) ابف عقيؿ ,أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم( ,كتاب الفنون) ,تحقيؽ :جكرج المقدسي

دار المشرؽ ,بيركت  -عاـ َُٕٗـ ,تصكير :مكتبة لينة لمنشر كالتكزيع ,دمنيكر  -عاـ ُُٗٗـ.
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ألنيـ
طائفة أخرل مف الناس ينتظركف نص نار خارقنا لمعادة دكف األخذ بسنف ا﵀  ,كما ذلؾ إال ٌ
لسننو كقكانينو.
ق أركا القرآف بقصد التٌبرؾ فحسب ,ال بقصد ٌ
التدبر ي
السنف اإلليية؛ كالتي يمكف مف خبلليا استشراؼ المستقبؿ
كقػد أدرؾ عمماؤنا أىمية ٌ
السنف ثابتة كمطردة ال تحابي أحدنا ,كال تتخمؼ عف مسيرىا إال كفػؽ عمـ ا﵀
بالنظر إلى أف ىذه ٌ
ً
السنف كاخراجيا في
تعالى ي
كحكمو كحكمتو ,كلذلؾ دعا العمماء إلى تكاتؼ الجيكد لدراسة ىذه ٌ
ً
السنف اإلليية مف أىمية في قراءة الحاضر
عمـ خاص لو أبكابو كفركعو ,كذلؾ لما ليذه ٌ
كاستشراؼ المستقبؿ.
(السنف اإلليية في سكرتي اإلسراء كفاطر)؛ لتمقي
لذا؛ جاءت ىذه الدراسة المكسكمة بػ ٌ
السنف اإلليية في القرآف الكريـ ,كبياف أثرىا في حياة األمة ,كلمساعدة
َّكء عمى أىمية ٌ
تدبر ٌ
الض ٍ
السنف اإلليية ,كمعالجة السطحية كالغفمة التي يقع فييا عند التعامؿ مع
المسمـ عمى التفكير في ٌ
الكقائع كاألحداث.
موضوع البحث:
السنف اإلليية
يتناكؿ البحث دراسة آيات سكرتي اإلسراء كفاطر دراسة تحميمية ,كاستنبا ى
ط ٌ
كتصحيح المفاىيـ المغمكطة لدل
السنف في الكاقع المعاصر,
ى
التي تضمنتيا ,كبيا ىف أثر ىذه ٌ
ادث كمجر و
يات إنما يقع صدفة أك خبط
بعض الناس ,مف أف ما يقع في ىذا العالـ مف حك ى
عشكاء؛ كبياف أف ك ٌؿ ما يقع إنما ىك كفؽ سنف إليية ثابتة ال تحيد كال تميؿ ,كال يخرج عف
مقتضاىا شيء.
سبب اختيار الموضوع:
عدة أىميا:
كاف
ي
الباعث كراء اختيارم ليذا المكضكع أمك انر ٌ
ص

السنف اإلليية ,باعتبارىا مكضكعنا بك نار بالنسبة
ُ .الرغبة القكية في دراسة مكضكع ٌ
لعمكـ التفسير ,لذلؾ رأيت أنو مف كاجبي سد ثغرة مف ثغرات ىذا العمـ ,كاظيار
السنف
مكنكنات ىذا العمـ الذم يزخر بو القرآف الكريـ ,مف خبلؿ بياف بعض ٌ
اإلليية في سكرتي اإلسراء كفاطر .
السنف اإلليية كالحاجةي إليو ,مع ضركرة االعتبار بما يقع مف
ِ .عظيـ فائدة فقو ٌ
بالسير في األرض ,كالنظر في كقائع القركف
مصائر البشر ,ذلؾ أف ا﵀ أمر َّ
الخالية ,كسنف األمـ الماضية ,كمعرفة أخبارىـ كأحكاليـ ,كاالتٌعاظ بكؿ ذلؾ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

السير في األرضً ,حسًّا
ﲑ ﲒﱠ (آؿ عمراف , )ُّٕ:فإذا حصؿ
ي
االعتبار بالكقائع كاألخبار.
كمعنى ,فقد حصؿ
ن
ي
السنف نكع مف تدبر القرآف المأمكر بو في قكلو تعالى:ﱡﭐ ﲀ ﲁ
ّ .إف دراسة ٌ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ (محمد.)ِْ:
السنف اإلليية ,فيذا المكضكع لـ ييك َّ
قدره
ْ .نقص الدراسات كالبحكث التي تتناكؿ ٌ
ؼ ى
ى
ط حقَّوي مف البحث كالدراسة ,فكاف ما كتبو العمماء
مف العناية كاالىتماـ ,كلـ ييع ى
السنف اإلليية كالكشؼ
ستكجب االجتياد في بياف ٌ
كالدارسكف في ذلؾ قميؿ؛ مما ىي ٍ
عف معانييا كحقائقيا.
السنف ,ليعتبر الناس بيا
ٓ .اإلسياـ في نشر الدراسات القرآنية ,كبياف أثر ىذه ٌ
كيستفيدكا منيا بإذف ا﵀ .

ض

أىداف البحث:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
السنف اإلليية ,كزيادة الكعي بيا ,حتى
ُ .لفت أنظار المسمميف إلى أىمية مفيكـ ٌ
يتخمصكا مف الفكضى الفكرية كالعممية التي يتخبط فييا كثير منيـ ,كىـ
يكاجيكف كاقعان معقدان ال سبيؿ إلى التغمب عميو إال بااللتزاـ بديف ا﵀ كشريعتو.
ِ .إدراؾ سنف ا﵀ تعالى في الككف كالمجتمع كاإلنساف ,تمييدان لتسخيرىا ,كالعمؿ
بمقتضاىا ,حتى يعكد المسممكف مف جديد خير أمة أخرجت لمناس.
بالسنف اإلليية التي تضمنتيا سكرتا اإلسراء كفاطر.
ّ .التعريؼ ٌ
السنف القرآنية ,كاالعتناء بمعرفة سنف ا﵀ تعالى
ْ .تقديـ رؤية جديدة في تناكؿ ٌ
بينو ا﵀ في كتابو حيث قاؿ ا﵀ تعالى:ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ
ألنيا مف ٌ
كفقييا ٌ
الديف الذم ٌ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ(النحؿ.)ٖٗ :
أىمية البحث:
تظير أىمية البحث مف خبلؿ النقاط اآلتية:
ُ .تحقيؽ األىداؼ السابقة ِّ
الذكر.
ٌ
ِ .إذكاء ركح التٌدبر كالفيـ الكاعي لمقرآف الكريـ.
السنف اإلليية في القرآف الكريـ ,كبياف أثرىا في حياة
َّكء عمى أىمية ٌ
تدبر ٌ
ّ .إلقاء الض ٍ
السنف اإلليية ,كمعالجة السطحية كالغفمة
األمة ,كمساعدة المسمـ عمى التفكير في ٌ
التي يقع فييا عند التعامؿ مع الكقائع كاألحداث.

ط

السنف اإلليية التي يجيميا الكثيركف مف خبلؿ دراسة سكرتي
ْ .التذكير بمكضكع ٌ
اإلسراء كفاطر.
السنف اإلليية.
ٓ .اإلسياـ في إثراء المكتبة اإلسبلمية بمادة جديدة في مكضكع ٌ
حدود البحث:
السنف اإلليية التي تضمنتيا كؿ مف سكرتي اإلسراء كفاطر
اقتصر البحث عمى إبراز بعض ٌ
كدراستيما دراسة تحميمية ,دكف التعرض لغيرىا مف سكر القرآف الكريـ ,كقد كاف السبب كراء اختيارم
السنف اإلليية التي سأحاكؿ
لياتيف السكرتيف ,أف كبل السكرتيف مكية النزكؿ ,كاشتممتا عمى كثير مف ٌ
استنباطيا تئرٌ هللا تعانٗ.
الدراسات السابقة:
بعد الترحاؿ في الكتب المطبكعة ,كالشبكة العنكبكتية ,تبيف لي ,حسب ما اطٌمعت عميو
السنف اإلليية في سكرة مف سكر القرآف الكريـ لـ
أف مكضكعي لـ يبحث مف قبؿ ,فالبحث عف ٌ
السنف اإلليية بشكؿ عاـ
يتطرؽ إليو باحث ,كانما كانت جميع الرسائؿ التي كجدتيا تتحدث عف ٌ
أك تبحث في كاحدة منيا ,كمف ىنا يظير كجو ال ًجدة في بحثي ىذا.
السنف االليية بشكؿ عاـ فيي:
أما أىـ الرسائؿ كالكتب التي تحدثت عف ٌ
السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية ,وأثر اإليمان بيا في العقيدة
ُ .رسالة عممية بعنكاف " ّ
والسموك"؛ د .شريؼ الخطيب ,كىي عبارة عف رسالة دكتكراه تى َّ
السٌنة اإلليية:
حدث ٍ
ت عف ي
السنف اإلليية في
مفيكميا ,كخصائصيا ,كعبلقتيا باألسباب كالقدر ,ثـ تى ى
ط َّر ٍ
قت لذكر ٌ
ي
كسٌنة ا﵀ في الرخاء كالشدة
الحياة اإلنسانية ,مثؿ يسٌنة ا﵀ في االبتبلء ,كالتمحيص ,ي
كسٌنة ا﵀ في التدافع .....كغيرىا ,كأخي انر تحدثىت الرسالة عف يسٌنة
كسٌنة ا﵀ في التغيير ,ي
ي
ظ

حاد ت عف منيجو سبحانو كتعالى ,ككشفت أسباب
ا﵀ في عقاب األمة اإلسبلمية إذا ى
ىذا العقاب.
السنن اإلليية في تغيير المجتمعات في ضوء القرآن الكريم جمعاً
ِ .رسالة بعنكاف " ّ
ودراسة "كىي عبارة عف رسالة ماجستير قدمت الى كمية الدعكة كأصكؿ الديف بجامعة أـ
القرل في مكة المكرمة ,مف قبؿ الطالب أيمف بف نبيو بف غناـ المغربي ,عاـ ُِْٖىػ
ككركدىا في القرآف الكريـ
تحدث فييا الباحث عف أساليب ٌ
السنف اإلليية كخصائصيا ي
السنف اإلليية في اليدل
ككيفية االستفادة منيا في التغيير ,ثـ عمد الباحث إلى عرض ٌ
كالضبلؿ ,كالنصر كاليزيمة ,كاألمف كالخكؼ ,كالرزؽ ,كأخي ار يسٌنة ا﵀ في السعادة
كالشقاكة.
السنن اإلليية في األمم واألفراد في القرآن الكريم أصول
ّ .رسالة عممية بعنكاف " ّ
وضوابط " ,كىي رسالة قدمت لنيؿ درجة الدكتكراه مف كمية اآلداب بجامعة عيف شمس
كتبيا مجدم محمد عاشكر عاـ ََِٔـ ,ىدفت الدراسة إلى بياف جانبيف مف جكانب
السنف اإلليية:
ٌ
السنف اإلليية ,حيث ىدؼ إلى تكضيح
الجانب األكؿ :الجانب النظرم في دراسة ٌ
السنف الككنية كاالجتماعية كمكارد
السنف اإلليية كأقساميا كالفارؽ بيف ٌ
تعريؼ ٌ
السنف كضكابطيا.
استخراج ٌ
الجانب الثاني :الجانب التطبيقي لمسنف اإلليية :حيث ىدؼ إلى تكضيح يسٌنة ا﵀ في
كسٌنة ا﵀
كسٌنة ا﵀ فيما يتعمؽ بفكرة الجزاء مف جنس العمؿ ,ي
األسباب كالمسببات ,ي
كسٌنة ا﵀ في ىبلؾ األمـ .
كسٌنة ا﵀ في النصر كالتمكيف ,ي
في االبتبلء كالفتنة ,ي
ع

ْ .رسالة بعنكاف "سنن اهلل في األمم من خالل آيات القرآن الكريم" كىي عبارة عف رسالة
جامعية قدمت لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه ,تقدـ بيا الباحث حسف بف صالح الحميد
لكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد عاـ ُُْْىػ ,كقؼ فييا الباحث كقفات مكفقة مع
سنف ا﵀ في األمـ ,كذلؾ مف خبلؿ اآليات القرآنية ,فتناكؿ فييا التعريؼ بعنكاف الدراسة
كسننو في الحياة اإلنسانية ,ككذلؾ أىـ
كأىـ الفركؽ بيف يسنف ا﵀ في الككف المادم ي
كسننو في األفراد ,ثـ ابتدأ بالحديث عف خصائص يسنف
الفركؽ بيف يسنف ا﵀ في األمـ ي
ا﵀ في األمـ ,كمنيج القرآف في عرضيا ,ثـ تحدث عف مجاالت سنف ا﵀ في األمـ
السنف
كالحماية كالكقاية كاالبتبلء كالتمحيص ,كغيرىا ,ثـ عرج إلى ذكر آثار رعاية ىذه ٌ
السنف.
كعكاقب اإلعراض عنيا ,كختـ ذلؾ بالحديث عف فقو ىذه ٌ
السنف اإلليية
السنن اإلليية في السيرة النبوية" لمدكتكر رشيد كيكس ,تناكؿ فيو ٌ
ٓ .كتاب " ّ
في السيرة النبكية في عيدييا المكي كالمدني ,حيث خصص الباب األكؿ لمحديث عف
ماىية يسٌنة ا﵀ كأىميتيا كخصائصيا كقكاعدىا ,كطرائؽ استنباطيا ,كسنف ا﵀ في الفترة
المكية مف البعثة.
أما الباب الثاني :فقد خصصو لسنف ا﵀ في الفترة المدنية ,كىك يضـ مجمكعة مف
السنف.
ٌ
السنن اإلليية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية" لمدكتكر عبد
ٔ .كتاب " ّ
الكريـ زيداف ,كتاب قيـ جمعو الدكتكر زيداف عمى ىيئة فصكؿ كعناكيف مف الكتاب
السٌنة ,كضَّح فيو يسٌنة ا﵀ في خمقو لتدبرىا كالعمؿ بيا ,حيث تناكؿ الكاتب سنف ا﵀
ك ي
المتعمقة بسمكؾ البشر كأفعاليـ في الدنيا كما يترتب عمييا مف نتائج في الدنيا كاآلخرة
غ

مثؿ :سنف ا﵀ في األسباب كالمسببات ,سنف ا﵀ في اليدل كالضبلؿ ,سنف ا﵀ في الظمـ
كالظالميف ,سنف ا﵀ في التدافع بيف الحؽ كالباطؿ ,يسٌنة ا﵀ في الفتنة كاالبتبلء.....الخ.
السنف
كىناؾ الكثير مف الرسائؿ العممية التي قدمت لنيؿ درجات عممية في مكضكع ٌ
السنف اإلليية ,كمنيا:
اإلليية ,كلكنيا اقتصرت عمى يسٌنة مف ٌ
السنن اإلليية في التغيير دراسة موضوعية" مقدمة مف قبؿ الطالب محمكد
ُّ " .
أحمد مرزكؽ إبراىيـ لنيؿ درجة الماجستير ,جامعة األزىر ,مصر.
السنن اإلليية في ىالك األمم السابقة في القرآن الكريم" مقدمة مف قبؿ
ِّ " .
الطالب سميماف حيدر محمد ,ىلنيؿ درجة دكتكراه ,جامعة أـ درماف اإلسبلمية
السكداف.
ّ" .سنن التغيير التاريخي في القرآن الكريم" مقدمة مف قبؿ الطالب أحمد الشاكر
دبمكـ الدراسات العميا ,جامعة محمد الخامس ,الرباط ,المغرب.
الس ّنة النبوية" مقدمة
ّْ " .
السنن الحضارية لبناء األمم وانييارىا من خالل القرآن و ُ
مف الطالب إبراىيـ رضا لنيؿ درجة الدكتكراه مف جامعة محمد الخامس ,الرباط
المغرب.
ٓ" .سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطيا" مقدمة مف الطالب محمد ىيشكر
لنيؿ درجة الماجستير ,جامعة عيف شمس القاىرة ,مصر؛ (طبعت ضمف
منشكرات المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي).
ٔ" .سنن اهلل الثابتة في الكون واإلنسان" مقدمة مف الطالب فايز حساف سميماف
أبك عمرة لنيؿ درجة الدكتكراه ,جامعة األزىر ,القاىرة ,مصر.
ؼ

س ّنة اإلمالء واإلميال في القرآن الكريم" مقدمة مف الطالبة مشاعؿ بنت سعد
ُٕ " .
الحقباني لنيؿ درجة الماجستير ,جامعة الممؾ سعكد ,السعكدية.
س ّنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم" مقدمة مف الطالب محمد
ُٖ " .
الصرايرة ,لنيؿ درجة الماجستير ,الجامعة األردنية ,عماف ,األردف.
س ّنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم" مقدمة مف الطالب كامؿ
ُٗ " .
محمكد شرباتي ,لنيؿ درجة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية العالمية ,ماليزيا.
أم مف ىذه الرسائؿ  ,ال
كال بد أف اشير إلى أنني لـ أتمكف مف الحصكؿ عمى ٌ
مطبكعة كال عمى الشبكة العنكبكتية .
السنف اإلليية
تبيف لي مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ,أف الباحثيف قامكا بدراسة ٌ
السنف االليية؛ كسنف التدافع بيف الحؽ كالباطؿ ,أك سنف
بشكؿ عاـ ,أك أنيـ قامكا بدراسة إحدل ٌ
السنف اإلليية في سكر القرآف
اإلمياؿ ,أك يسٌنة ا﵀ في األمـ السابقة كغيرىا؛ أما بالنسبة لدراسة ٌ
الكريـ ,فمـ أجد أم رسالة تتحدث عف ذلؾ ,كعميو فالجديد الذم أصبك إليو مف ىذه الدراسة ,ىك
السنف اإلليية في سكرتي اإلسراء كفاطر ,كمعرفة إف كاف ىناؾ سنف مشتركة بيف
إبراز ٌ
السكرتيف ,أك أف ك ٌؿ سكرة اشتممت عمى سنف خاصة بيا ,كىذا ىك كجو الجدة في بحثي.
منيج البحث:
لتحقيؽ أىداؼ البحث سمكت في بسط فصكلو كمسائمو منيجا عمميا قائما عمى االستقراء
لمنصكص القرآنية الكاردة في سكرتي اإلسراء كفاطر –مكضكع البحث ,-كقد استعنت بالمنيج
التحميمي كاالستنباطي ,كما ىك الحاؿ في معظـ الدراسات القرآنية.

ؽ

خطوات البحث:
السنف اإلليية في سكرتي
ُ -قراءة سكرتي اإلسراء كفاطر قراءة متدبرة ,كتتبع كاستقراء ٌ
السنف كالمتعمقة
اإلسراء كفاطر ,مف خبلؿ جمع اآليات القرآنية التي كرد فييا ذكر ٌ
بمكضكع البحث ,ككضع كؿ آية تحت العنكاف المناسب ليا ,مع تفسير ىذه اآليات مف
كتب التفسير كمما دعت الحاجة لذلؾ.
ِ -عزك اآليات القرآنية التي كردت في ىذا البحث إلى سكرىا ,ذاكرة اسـ السكرة مع رقـ
ً
مستخدمة عبلمة تنصيص خاصة بذلؾ؛ كىي القكساف المزىراف.
اآلية في متف الرسالة,
السنف اإلليية ,لمحصكؿ عمى
ّ -االستعانة بكتب التفاسير كالكتب الخاصة ببحث ٌ
المعمكمات المطمكبة مف أميات الكتب ,مع التزاـ األمانة العممية في النقؿ.
ْ -تخريج األحاديث النبكية ,فما كاف مف في الصحيحيف أك أحدىما أكتفي بالعزك إلييما أك
السنف فأخرجو ,مع نقؿ الحكـ عميو
أحدىما ,كاف كاف الحديث في غيرىما مف كتب ٌ
بالرجكع إلى كتب عمماء الحديث المحققيف ,مستخدمة األقكاس ""......؛ لتككف عبلمة
لقكؿ الرسكؿ.
ٓ -ما يتعمؽ بكتابة بيانات المصادر كالمراجع:
 عندما أكرد المصدر أك المرجع ألكؿ مرة ,أذكر معمكمات الكتاب كاممة ,كذلؾ
بذكر اسـ المؤلؼ أكال ,ثـ عنكاف الكتاب ,ثـ أذكر الجزء بالرمز(ج) إذا كاف
لمكتاب أجزاء ,كالصفحة (ص) ,يميو مكاف النشر ثـ رقـ الطبعة إف كجد ,ثـ
تػاريخ النشر اليجرم كالميبلدم
 الترجمة لؤلعبلـ الكاردة أسماؤىـ في الرسالة عدا الخمفاء الراشديف
ؾ

 بياف معاني المفردات كالمصطمحات الغريبة كالصعبة مف مظانيا.
 كضع فيرس مفصؿ لممكضكعات في بداية الرسالة.
 إعداد المسارد البلزمة لمرسالة ,كذلؾ لتسييؿ الكصكؿ إلى المطمكب كتشمؿ:
السكر في المصحؼ.
مسرد اآليات الكريمة حسب ترتيب ٌ
مسرد األحاديث النبكية الكاردة في الرسالة مرتبة ترتيبان ىجائينا.
مسرد األعبلـ الذيف كرد ذكرىـ في الرسالة مرتبة ترتيبنا ىجائيان.
مسرد الكممات الغريبة التي كردت في الرسالة مرتبة ترتيبنا ىجائينا.
قائمة المصادر كالمراجع مرتبة ترتيبنا ىجائيان ,حسب اسـ الشيرة لممؤلؼ.
محتوى البحث:
يتككف البحث مف مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة.
 مقدمة كفييا :مكضكع البحث ,سبب اختيار المكضكع ,كأىداؼ البحث,
كأىميتو ,كحدكده ,تناكلت بعدىا ما جاء مف دراسات سابقة لمكضكع البحث ,ثـ
انتقمت لمحديث عف منيجي في البحث ,كأخي انر خطكات البحث.
أما الفصكؿ فقد جاءت عمى النحك اآلتي:
 الفصل األول :مقدمات في السنن اإلليية "
وفيو ثالثة مباحث:
السنف اإلليية.
 المبحث األكؿ :تعريؼ ٌ
السنف اإلليية كخصائصيا كعكاقب اإلعراض عنيا
 المبحث الثاني :أىمية ٌ
السنف اإلليية كأساليب القرآف الكريـ في بيانيا
 المبحث الثالث :مكارد ٌ
ؿ



السنن اإلليية في سورة اإلسراء
الفصل الثانيّ :
وفيو مبحثان:

 المبحث األكؿ :بيف يدم سكرة اإلسراء
السنف اإلليية في سكرة اإلسراء
 المبحث الثانيٌ :
السنن اإلليية في سورة فاطر
 الفصل الثالث ّ
وفيو مبحثان.:
 المبحث األكؿ :بيف يدم سكرة فاطر
السنف اإلليية في سكرة فاطر
 المبحث الثانيٌ :
 الخاتمة :تضمنت الخاتمة أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصٍمت إلييا في بحثي
ىذا ,إضافة إلى مسرد خاص باآليات ,كاألحاديث ,كالكممات الغريبة ,كاألعبلـ
كالمراجع.
كأخي ار فقد كانت ىذه نياية رحمتي في جنبات سكرة "اإلسراء كفاطر" سعيت فييا لبلرتقاء
باألفكار في مكضكع البحث ,راجية ا﵀  أف أجد في ً
سعة صدركـ مغفرة ألخطائي ,كأف يناؿ
البحث القبكؿ كيمقى االستحساف ,فما ىذا إال جيد مقؿ كال أدعي فيو الكماؿ ,فما كاف مف
صكاب فبتكفيؽ مف ا﵀ تعالى كما كاف مف خطأ فمني ,مع سركرم بشرؼ المحاكلة كالتعمـ.
ب
كال يسعني إال أف استذكر قكؿ القاضي الفاضؿ عبد الرحيـ البيساني ":كاِّني ر ي
أيت َّأنو ال يكتي ي
حس يف,
كتابا في يك ًمو؛ إالَّ قا ىؿ في ىغ ًد ًه :لك يغيىِّر ىذا لكاف
أحسف ,كلك ًز ى
ه
إنساف ن
ى
يد كذا لكاف ييستى ى

ـ

ظًـ ً
العىب ًر ,كىك دلي هؿ عىمى
كلك قي ِّد ىـ ىذا لكاف
ؾ ىذا لكاف أجم ىؿ ,كىذا ًم ٍف أع ى
أفضؿ ,كلك تيًر ى
ى
ً
الن ً
استيبلء َّ
قص عىمى يجمم ًة ىالب ىش ًر".

)ُ )

كالحمد ﵀ الذم ىداني ككفقني ليذا ,كص ٌؿ المٌيـ عمى شفيعنا كقرة عيننا سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبو كسمٌـ .

ُ( ا ًلقَّنكجي ,أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي(,المتكفىَُّٕ :ىػ)( ,أبجد العموم)
صِٓ ,دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلى ُِّْ ىػ ََِِ -ـ

ف

الفصل األول

السنن اإلليية
مقدمات في ُّ

وفيو ثالثة مباحث
السنن اإلليية.
المبحث األول :تعريف ّ

السنن اإلليية وخصائصيا وعواقب اإلعراض عنيا.
المبحث الثاني :أىمية ّ

السنن اإلليية وأساليب القرآن الكريم في بيانيا.
المبحث الثالث :موارد ّ

ُ

المبحث األول
السنن اإلليية
تعريف ّ

بد مف التعريؼ بالمعنى المٌغكم كاالصطبلحي لعنكاف
مف سنف التأليؼ كأعرافو أنو ال ٌ
أيت أف است ًي َّؿ فصكؿ ىذه الرسالة كمباحثيا بالتعريؼ بمعنى السَّنة لغة كاصطبلحان
البحث ,لذا ر ي
السنف اإلليية كمصطمح ,كبعد ذلؾ انتًقؿ لمحديث عف
ثـ تكضيح معنى اإلليية ,كأخي انر تعريؼ ٌ
السادة المفسريف ,كعمماء الفكر اإلسبلمي ,كذلؾ ضمف المطالب
السنف اإلليية عند كؿ مف ٌ
معنى ٌ
األربعة اآلتية:
الس ّنة اإلليية لغة واصطالحاً:
المطمب األول :تعريف ّ
حسف البدء بالمعنى المغكم لمسَّنة
يرتبط كؿ مصطمح بمعناه المغكم ارتباطان كثيقنا ,لذلؾ ىي ي
كذلؾ لمعرفة معناىا ,كربطو بمفيكميا االصطبلحي.
الس ّنة لغة:
أ -تعريف ّ
سنة) مشتقة مف الفعؿ ( ىس ٌف) بفتح السيف كتشديد النكف ,أك مف (سٍُ) بفؾ تشديد النكف
كممة ( ٌ
طريقة(ُ) ,كذىب صاحب
طريقة ,كفبلف عمى السَّنة أم عمى ال ٌ
عرفيا عمماء المغة بأنيا :ال ٌ
كقد ٌ
ادهي في
معجـ مقاييس المغة إلى أف" :السيف كالنكف أص هؿ كاحد مطرد ,كىك جرىياف الشيء كاطر ي
ثـ اشتي َّ
ؽ منو رجؿ
ت
ىسنوي ىسَّننا ,إذا أرسمتىو إرساالنَّ .
سيكلة ,كاألصؿ قكليـ ىسىن ٍن ي
الماء عمى كجيي أ ي
ى
ص َّ
مسنكف الكجوَّ ,
صٌبنا
كأف المحـ قد يس َّف عمى كجيو .ك ى
ب ى
الح ىمأي المسنكف مف ذلؾ ,كأنو قد ي
الزٌجػ ػاج ,أب ػػك إس ػػحاؽ إبػ ػراىيـ ب ػػف الس ػػرم ب ػػف س ػػيؿ( ,المت ػػكفىُُّ :ىػ ػػ)( ,معـــاني القـــرآن
ُ) ينظ ػػرٌ :

واعرابــو) ,جُ ,صَْٕ ,تحقيػػؽ :عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ,عػػالـ الكتػػب ,بيػػركت ,الطبعػػة :األكلػػى َُْٖ ,ق-
ُٖٖٗـ.

ِ

كمما اشتؽ منو السنة ,كىي السيرة".

(ُ)

كمنو ما كصى بو عمرك بف العاص

بل,
صبنا سي ن
كسننت التراب أم :صببتو عمى كجو األرض ٌ

(ِ)

سنا"
"فسنكا عمي التراب ٌ
أكالده حيف أتتو الكفاة فقاؿٌ :

(ّ)

يسٌنو؛ إذا ابتدأ أم انر مف البًر لـ
أما صاحب تيذيب المغة فيقكؿٌ :
"سف فبلف طريقان مف الخير ي
فاستنكا بو كسمككه"(ْ).
يعرفو قكمو,
ٌ
بيحة"(ٓ) ,كيقكؿ
"السٌنة" :السِّيرة حسنة كانت أىك ىق ى
كذىب صاحب لساف العرب إلى القكؿ إفٌ :
آخركف :السنة :الطٌريقة ,ىكلىك غير مرضية(ٔ).

ُ) ابف فارس ,أبك الحسيف أحمد بف فػارس( ,المتػكفىّٗٓ :ق)( ,معجـم مقـاييس المغـة) ,جّ ,صَٔ
تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ,دار الفكرُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ِ) عمػػرك بػػف العػػاص بػػف كائػػؿ بػػف ىاشػػـ بػػف سػػعيد ,يكنػػى أبػػا عبػػد ا﵀ ,أسػػمـ بػػأرض الحبشػػة ,ثػػـ قػػدـ
المدينة مياج انر سنة ثماف مف اليجرة ,كاستعممو عمى غزكة ذات السبلسؿ ,كبعثو يكـ فتح مكة ليدـ صػنـ ىػذيؿ
فػػتح مصػػر فػػي كاليػػة عمػػر ,تػػكفي فييػػا سػػنة ثػػبلث كأربعػػيف .ابػػف سػػعد ,أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع
الياشمي( ,المتكفىَِّ :ىػ)( ,الطبقات الكبـرى) ,جٕ ,صّْٗ ,تحقيػؽ :إحسػاف عبػاس ,دار صػادر – بيػركت
الطبعة :األكلىُٖٗٔ ,ـ.
ّ) المنذرم ,أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد ا﵀( ,المتكفىٔٓٔ :ىػ)( ,مختصر صحيح
مسمم) ,كتاب اإليماف ,باب اإلسبلـ ييدـ ما قبمو ,جُ ,صِِ ,رقـ الحديث ِٔ ,تحقيؽ :محمد ناصر الديف
األلباني ,المكتب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :السادسة َُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.
ْ) األزى ػػرم ,أب ػػك منص ػػكر محم ػػد ب ػػف أحم ػػد( ,المت ػػكفىَّٕ :ىػ ػػ)( ,تيــــذيب المغــــة) ,جُِ ,صَُِ
تحقيؽ :محمد عكض مرعب ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت ,الطبعة :األكلىََُِ ,ـ.
ٓ) ابػػف منظػػكر ,ابػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػرـ ب ػػف عمػػي( ,المتػػكفىُُٕ :ىػػػ)( ,لســـان العـــرب) ,جُّ
صِِٓ ,دار صادر ,بيركت ,الطبعة :الثالثة ُُْْ ,ىػ.
ٔ) السميف الحمبي ,أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبػد الػدائـ( ,المتػكفىٕٓٔ :ىػػ)( ,الـدر
المصـون فــي عمــوم الكتــاب المكنـون) ,جّ ,صّٗٗ ,تحقيػػؽ :الػدكتكر أحمػػد محمػد الخػراط ,دار القمػـ ,دمشػػؽ.
الجرجػػاني ,عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الػ ػزيف الش ػريؼ( ,المتػػكفىُٖٔ :ىػػػ)( ,كتـــاب التعريفـــات) ,جُ ,صُِِ
تحقيؽ كضبط جماعة مف العمماء ,دار الكتب العممية ,بيركت  -لبناف ,الطبعة :األكلىَُّْ ,ىػ ُّٖٗ-ـ.

ّ

( ُ)
سن في اإلسالم
كفي الحديث الذم ركاه جرير بف عبد ا﵀  عف الرسكؿ ":من ّ
(ِ)

س ّنة حسنة ,فمو أجرىا ,وأجر من عمل بيا بعده ,من غير أن ينقص من أجورىم شيء"
ُ
كس َّف ا﵀ يسَّنةن :أم ىبيَّف طريقا قىكيمان(ّ).
كس َّف ا﵀ أىحكامو لمناس :ىبيىَّنيا ,ى
ى
السنف"في كؿ شيء يراد بو القصد(ْ) ,قاؿ الشاعر:
كتستعمؿ" ٌ
نستجير كال ىن يحؿ حريدا(ٓ) (ٔ).
نبني عمى ىسىن ًف العدك بيكتىىنا ...ال
ي
بعد االطبلع كالبحث في تعريفات المغكييف يمكف استخبلص ما يمي:
ممح منو معنى االطراد كجرياف الشيء بيسر كسيكلة كدكف تكمؼ.
 لفظ ( ٌ
سف) يي ى

السٌنة ىي الطٌريقة التي يتبعيا اإلنساف سكاء كانت حسنة أك سيئة ,مرضية أك
ٌ 
غير مرضية.

ُ) جريػػر بػػف عبػػد ا﵀ ً
ػي األحمسػػي اليمنػػي كفػػد عمػػى رسػػكؿ ا﵀  فأسػػمـ فػػي رمضػػاف قبػػؿ مػػكت
ى
البجمػ ٌ
النبػي بػػأربعيف يكمػػا ككػػاف ممػيح الصػػكرة طػػكيبل ,قػػاؿ عمػر :جريػػر يكسػػؼ ىػػذه األمػة ,ركل عنػػو أنػػس بػػف مالػػؾ
كالشػػعبي كغيػػرىـ ,كركل لػػو أصػػحاب الكتػػب السػػتة ,نػػزؿ الككفػػة كسػػكنيا ,ثػػـ انتقػػؿ إلػػى قرقيسػػيا كمػػات بيػػا سػػنة
إحدل كخمسيف كقيؿ سنة أربع كخمسيف .ينظر :الصفدم( ,الوافي بالوفيات) ,جُُ ,صٖٓ.

ِ) مسػمـ ,أبػك الحسػػف ابػف الحجػػاج النيسػابكرم( ,المتػػكفىُِٔ :ىػػ)( ,المســند الصــحيح المختصــر بنقــل
العدل عن العدل إلى رسول اهلل ,)كتػاب الزكػاة ,بػاب الحػث عمػى الصػدقة كلػك بشػؽ تمػرة ,جِ ,صَْٕ ,رقػـ
الحديث ,َُُٕ ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت.
ّ) َّ
الرزاؽ الحسػيني( ,المتػكفىَُِٓ :ىػػ)( ,تـاج العـروس
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
الزبيدم ,أبك الفيض ٌ

من جواىر القاموس) ,جّٓ ,صِِٖ ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ,دار اليداية.

ْ) األنبػػارم ,أبػػك بكػػر محمػػد بػػف القاسػػـ( ,المتػػكفىِّٖ :ىػػ)( ,الزاىــر فــي معــاني كممــات النــاس) ,جِ
صّّٗ ,تحقيؽ :د .حاتـ صالح الضامف ,مؤسسة الرسالة  -بيركت ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ ُِٗٗ-ـ.
"ح ىرىد ىي ٍح ًريد يحركدان :أىم تى َّ
تح َّكؿ عف قكمو ىكىنزؿ يم ٍنفىردا لـ يخالطيـ" .ينظر :ابف منظػكر( ,لسان
نحى ىك ى
ٓ) ى

(لسان العرب) ,جّ ,صُْٓ.

ٔ) جرير( ,ديوان جرير) ,صُّٓ ,دار بيركت لمطباعة كالنشر ,بيركتَُْٔ ,ىػُٖٗٔ -ـ.

ْ

ابتداء كعف قصد حسننا كاف أـ سيئنا.
السٌنة ىي كؿ ما يفعؿ
ٌ 
ن
ب -تعريف"اإلليية" لغة:
بد مف بياف المقصكد مف لفظ (اإلليية)
السنف اإلليية كمركب ,ال ٌ
حتى يتضح مفيكـ ٌ
السنف ,كالناظر في معاجـ المغة يجد أف لفظ اإلليية مشتؽ مف"ألو" ,كىي
الذم كصفت بو ٌ
الىةن
منسكبة إلى ا﵀  بياء النسبة ,كاليمزة كالبلـ كالياء أصؿ كاحد ,كألو يألو إذا تحير ,ألى ىو ًإ ى
يلكى نة كأ َّ
يلكىيةن :عبد عبادة ,كمنو لفظ الجبللة ,فاإللو ىك ا﵀  ,كسمي بذلؾ ألنو معبكد ككؿ
كأ ى
كسمكا بآلية العتقاد
ما يعبد مف دكف ا﵀  ىك إلو عند متٌ ًخذهٌ ,
كج ٍمعيا آلية كىي األصناـٌ ,
يمتٌخذييـ ٌأنيـ يستحقٌكف العبادة(ُ) .
السابقة أف ما عبد بحؽ فيك ا﵀  ,كما اتخذ معبكدان مف دكف ا﵀ فيك"إلو"
يتضح مف التعريفات ٌ
كما في قكلو تعالى:ﭐﱡﭐ ﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﱠ

(األعشاف ,)٧٢١ :إ ىذف اإلليية كؿ ما ين ًسب ﵀ سبحانو كتعالى.
الس ّنة اإل ليية اصطالحاً عند المغويين.
المطمب الثاني :تعريف ّ

ﭐ

ت
السٌنة بحسب األغراض التي يعنًىي ٍ
لمعمماء رحميـ ا﵀ اصطبلحاتيـ الخاصة في تعريؼ ٌ
السٌنة في اصطبلح األصكلييف يختمؼ عف تعريفيا عند أىؿ الفقو
بيا كؿ طائفة منيـ ,فتعريؼ ٌ

ُ) ينظػر :الجػكىرم ,أبػك نصػر اسػػماعيؿ بػف حمػاد(,المتكفىَّّ :ق)( ,تـاج المغــة وصـحاح العربيــة),
جٔ ,صِِِّ ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطػار ,دار العمػـ لممبليػيف – بيػركت ,الطبعػة :الرابعػة َُْٕ ى ػ -
ُٕٖٗـ .ابػػف فػػارس( ,معجــم مقــاييس المغــة) ,جُ ,صُِٕ .ابػػف منظػػكر( ,لســان العــرب) ,جُّ ,صْٕٔ.
الفيػ ػػركز آبػ ػػادم ,مجػ ػػد الػ ػػديف أبػ ػػك طػ ػػاىر محمػ ػػد بػ ػػف يعقػ ػػكب( ,المتػ ػػكفىُٖٕ :ى ػ ػػ)( ,القــــاموس المحــــيط) ,جُ
قسكسػي ,مؤسسػة الرسػالة
صُِِْ ,تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشػراؼ :محمػد نعػيـ العر ي
لمطباعة كالنشر ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ٓ

ييمنا مف ذلؾ ىك التٌعريؼ االصطبلحي عند المغكييف
كعنو في اصطبلح أىؿ الحديث ,كالذم ٌ
السنف اإلليية في القرآف الكريـ ,كرغـ استفاضة المغكييف في تعريؼ
إذ ىك أقرب إلى المقصكد ب ٌ
لمسنة ٌمسندة ﵀ سبحانو ,كلذلؾ يمكف مكافقىة القائميف إ ٌف
السٌنة ,إال أنو قمٌما يجد الباحث تعريفان ٌ
ٌ
(ُ)
السٌنة
التناكؿ المعجمي لمسنف اإلليية شديد اإليجاز  ,أم أف معاجـ المغة تكاد تخمك مف تعريؼ ٌ

اإلليية كمركب.
السنف اإلليية ,إال أف كتب المغة ال تخمك مف بعض التعريفات
كمع اإليجاز في تعريؼ ٌ
سنة ا﵀:حكمو كأمره كنييو"(ِ).
قاؿ صاحب تيذيب المغةٌ ":
ص َّ
كسنة
ب في قالػبٌ ,
أما معجـ ألفاظ القرآف فعرفيا " :يسف الشيء– بالبناء لممجيكؿ -ي
ا﵀ :ما جرل بو نظامو في خمقو".

(ّ)

السنن اإلليية عند المفسرين.
المطمب الثالث :تعريف ّ
كع ٌرفت اصطبلحنا بأنيا
السٌنة بأنيا الطٌريقة كالسيرة كالمنيج ,ي
عرفكا ٌ
إذا كاف المغكيكف قد ٌ
حكمة ا﵀  كقانكنو كطريقة طاعتو ,فإف أقكاؿ المفسريف ال تبتعد كثي انر عف ىذا التعريؼ
كالباحث في تراثنا التفسيرم يجد الكثير مف آراء المفسريف في تفسير اآليات القرآنية التي كرد فييا

ُ) مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف( ,الموسوعة القرآنية المتخصصة) ,صُٖٓ ,المجمػس
األعمى لمشئكف اإلسبلمية ,مصر ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
ِ) األزىرم( ,تيذيب المغة) ,جُِ ,صُِّ.
ّ) مجمع المغة العربية( ,معجم ألفاظ القرآن الكـريم) ,جُ ,صَُٔ ,القػاىرة  -مصػر ,الطبعػة :الثانيػة
َُْٗ ىػُٖٖٗ -ـ.

ٔ

السٌنة) ,كمف ذلؾ ما كرد في تفسير قكلو تعالىﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
لفظ ( ٌ

ﲍﱠ (آؿ عمراف ,)ُّٕ :فقد جاء في تفسير اإلماـ الطبرم
(

(ِ)

ىمثيبلت

(ُ)

بأنيا:

سير بيا في األمـ السابقة التي ك ٌذبت مف أي ً
رسؿ إلييـ مف األنبياء كالرسؿ

بإمياؿ ا﵀  أىؿ التكذيب كاستدراجيـ ,حتى إذا بمغ الكتاب فييـ أجمو الذم أجَّمو إلدالة

(ّ)

أنبيائيـ كأىؿ اإليماف عمييـ حمٌت بيـ عقكبة ا﵀ تعالى كنقمتو فتركيـ مثبلٌ كعبرةٌ لمف بعدىـ مف
(ْ).

األمـ

كعرفيا الراغب األصفياني(ٓ) فقاؿ:

المفسر ,كلػد سػنة (ِِْق) ,كاسػتكطف
المؤرخ
ِّ
ُ) الطبرم :أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثيرٌ ,

بغػػداد ,كتػػكفي بيػػا .جمػػع مػػف العمػػكـ مػػا لػػـ يشػػاركو فيػػو أحػػد مػػف أىػػؿ عصػره ,ككػػاف حافظػان لكتػػاب ا﵀  عارفػان
الصػحابة كالتٌػابعيف ,لػػو
بػػالقراءات بصػػي نار بالمعػػاني ,فقييػ نا فػػي أحكػػاـ القػرآف ,عالمػػا بالسػػنف كطرقيػػا ,عارفػ نا بػػأقكاؿ ٌ
كتػػاب تػػاريخ األمػػـ كالممػػكؾ ككتػػاب جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ آم القػرآف فػػي التفسػػير كغيرىػػا ,تػػكفي سػػنة (َُّق).

ينظر :الخطيب البغدادم ,أبػك بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت بػف أحمػد( ,المتػكفىّْٔ :ىػػ)( ,تـاري بغـداد) ,جِ
صْٖٓ ,تحقيػػؽ :الػػدكتكر بشػػار عػكاد معػػركؼ ,دار الغػػرب اإلسػػبلمي – بيػػركت ,الطبعػػة :األكلػػىُِِْ ,ى ػ -
ََِِ ـ.
ِ) المثمة ,بفتح المػيـ كضػـ الثػاء ,العقكبػة ,كالجمػع المثبلت.ينظػر :ابػف منظػكر( ,لسـان العـرب) ,جُُ
صُٓٔ.
ّ) اإلدالػػة :الغمبػػة ؛ يقػػاؿ :الميػػـ أدلنػػي عمػػى فػػبلف كانصػرني عميػػو .ينظػػر :ابػػف منظػػكر( ,لســان العــرب)
جُُ صِِٓ.
ْ) ينظر :الطبرم ,أبك جعفر ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير( ,المتكفىَُّ :ىػػ)( ,جامع البيان في
تأويــل آي الق ـرآن) ,جٕ ,صِِٖ ,تحقيػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػاكر ,مؤسسػة الرسػػالة ,الطبعػػة :األكلػػىَُِْ ,ى ػ -
َََِـ.
ٓ) أبك القاسـ ,الحسيف بف محمػد بػف المفضػؿ األصػبياني ,الممقػب بال ارغػب ,كػاف مػف أذكيػاء المتكممػيف
السػػنة ,مػف كتبػو :محاضػرات األدبػاء ,الذريعػة إلػػى
كمػف أئمػة الس ٌػنة ,أديبػان حكيمػان ,تػكفي سػػنة (َِٓق) مػف أىئمػة ٌ
مكػارـ الشػريعة األخػػبلؽ ,كجػامع التفاسػير ,المفػػردات فػي غريػب القػرآف .الػذىبي ,شػمس الػػديف أبػك عبػد ا﵀ محمػػد
بػػف أحم ػػد بػػف عثم ػػاف( ,المتػػكفىْٕٖ :ىػ ػػ)( ,ســـير أعـــالم النـــبالء) ,جُٖ ,صُُِ ,تحقيػػؽ :مجمكع ػػة م ػػف=

ٕ

كسَّنةي ا﵀ تعالى :قد تقاؿ لطريقة ًح ٍكمتو  ,كطريقة طاعتو نحك:ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
" ي

ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ(الفتح ,)ِّ:ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ(فاطر:
أف فركع ال ٌشرائع -كاف اختمفت صكرىا -فالغرض المقصكد منيا ال يختمؼ كال
ّْ) ,فتنبيو ٌ
النفس ,كترشيحيا لمكصكؿ إلى ثكاب ا﵀ تعالى كجكاره"(ُ) ,كذىب
ٌ
يتبدؿ ,كىك تطيير ٌ
الزمخشرم
ٌ

(ِ)

إلى القكؿ إنيا":ما ىسَّنو ا﵀  في األمـ المكذبيف مف كقائعو"(ّ) .أما صاحب

المحرر الكجيز فقاؿ في تعريفيا إنيا":الطرائؽ مف ً
السىير كالشرائع كالممؾ كالفتف كنحك ذلؾ"(ْ).

=المحققػ ػ ػيف بإشػ ػ ػراؼ الش ػ ػػيخ شػ ػ ػػعيب األرن ػ ػػاؤكط ,مؤسس ػ ػػة الرسػ ػ ػػالة ,الطبعػػ ػػة :الثالثػػ ػػة  َُْٓ ,ىػ ػ ػ ػُٖٗٓ -ـ.
الفيركزآبػػادم ,مجػػد= الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب( ,المتػػكفىُٖٕ :ى ػػ)( ,البمغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو
والمغة) ,صُِِ ,دار سعد الديف لمطباعة كالنشر ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػَََِ -ـ.
ُ) ال ارغػػب األص ػػفياني ,أبػػك القاس ػػـ الحسػػيف ب ػػف محم ػػد( ,المتػػكفىَِٓ :ىػ ػػ)( ,المفـــردات فـــي غريـــب
الق ـرآن) ,جُ ,صِْٗ ,تحقيػػؽ :صػػفكاف عػػدناف الػػداكدم ,دار القمػػـ ,الػػدار الشػػامية – دمشػػؽ ,الطبعػػة :األكلػػى
ُُِْ ىػ.
ِ) الزمخشرم ,أبػك القاسػـ محمػكد بػف عمػر بػف محمػد بػف عمػر الخػكارزمي  ,إمػاـ فػي التفسػير كالحػديث
كالنحك كالمغة كعمـ البياف ,كلد في زمخشر (مف قرل خكارزـ) ,سنة (ْٕٔىػ) ,سافر إلػى مكػة ,كجػاكر بيػا فصػار
يقاؿ لو "جار ا﵀" ,معتزلي المذىب ,مف مصنفاتو :الكشاؼ في تفسير القرآف العزيز ,كالفائؽ في غريػب الحػديث
كأساس الببلغة في المغة ,تكفي سنة (ّٖٓ ىػ) .ينظر :ابف خمكاف ,أبك العباس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف
إبراىيـ ابف أبي بكر( ,المتكفىُٖٔ :ىػػ)( ,وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان) ,جٓ ,صُٖٔ ,ُُٕ-تحقيػؽ:
إحساف عباس ,دار صادر – بيركت.
ّ) الزمخشػػرم ,أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد( ,المتػػكفىّٖٓ :ى ػػ)( ,الكشـــاف عـــن حقـــائق
غوامض التنزيل) ,جُ ,صُْٕ ,دار الكتاب العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة  َُْٕ ,ىػ.
ْ) ابف عطية األندلسي ,أبك محمد عبد الحؽ بف غالب( ,المتكفى( ,)ِْٓ :المحرر الوجيز في تفسـير
الكتــاب العزيــز) ,جُ ,صُُٓ ,تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ عبػػد الشػػافي محمػػد ,دار الكتػػب العمميػػة ,لبنػػاف ,الطبعػػة:
األكلىُُّْ ,ىػ ُّٗٗ -ـ.
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كاقتصر صاحب مفاتيح الغيب عمى تعريفيا بالقكؿ ىي":الطٌريقة المستقيمة كالمثاؿ
المتبع"(ُ) ,أما الحافظ ابف كثير(ِ) ,فقد نزع إلى القكؿ إنيا :الطٌريقة كالشريعة اإلليية التي يحبيا
ا﵀  كيرضاىا(ّ).
السنف ,كبعضيا
كمف المبلحظ ٌ
أف التعريفات السابقة تعريفات جزئية؛ بعضيا يصؼ ٌ
اعتمد عمى كجكد مثاؿ يقاس عميو ,كذلؾ لككف التعريؼ جاء في سياؽ تفسير آية محددة فيككف
التعريؼ متعمٌقا بسياقيا ,كمف ىنا يمكف الحكـ عمى عدـ كجكد تعريؼ شامؿ لمسنف اإلليية عند
المفسريف القدامى.
فسرة كحسب
السنف اإلليية عند
الم َّ
ٌ
كاذا كاف تعريؼ ٌ
المفسريف القدامى يعتمد عمى اآلية ي
السنف اإلليية دراسة شاممة
فإف الباحث في التفاسير المعاصرة يجد أف المعاصريف قامكا بدراسة ٌ
كبينكا مفيكميا ,كخرجكا بتعريفات ليا ,معتمديف عمى ما في جعبتيـ مف عمكـ كمعارؼ سابقة
ٌ

ُ) الػرازم ,أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف( ,المتػػكفىَٔٔ :ى ػػ)( ,التفســير الكبيــر = مفــاتيح
الغيب) ,جٗ ,صّٗٔ ,دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة  َُِْ -ىػ.
المؤرخ ,كلد في قرية
ِ) ابف كثير ,أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ,اإلماـ الحافظ
ٌ
المفسر ٌ

مػػف أعمػػاؿ بصػػرل الشػػاـ ,سػػنة (َُٕىػػ) ,انتقػػؿ إلػػى دمشػػؽ كطمػػب العمػػـ عمػػى عػػدد مػػف العممػػاء مػػف أمثػػاؿ شػػيخ
اإلسػػبلـ اب ػػف تيميػػة ,كالح ػػافظ المػ ٌػزم ,كالبرى ػػاف الفػ ػزارم ,مػػف مص ػػنفاتو :البدايػػة كالنياي ػػة ,كتفسػػير القػ ػرآف العظ ػػيـ
كغيرىا ,تكفي بدمشؽ سنة (ْٕٕ ىػ) ,كدفف فييا عند شيخو ابف تيمية .ينظر :الذىبي ,شمس الػديف أبػك عبػد ا﵀
محم ػػد ب ػػف أحم ػػد( ,المت ػػكفىْٕٖ :ىػ ػػ)( ,تــــذكرة الحفــــاظ) ,جْ ,صَُِ ,دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت -لبنػػػاف
العكػػرم (,المتػػكفىَُٖٗ :ىػػ)
الطبعػػة :األكلػػى ُُْٗى ػُٖٗٗ -ـ .ابػػف العمػػاد ,عبػػد الحػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد ى
(شذرات الذىب في أخبار من ذىب) ,جُ ,صٕٔ ,تحقيؽ :محمكد األرنػاؤكط ,دار ابػف كثيػر ,دمشػؽ – بيػركت
الطبعة :األكلى َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ.
ّ) ينظػر :ابػف كثيػر ,أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر( ,المتػكفىْٕٕ :ىػػ)( ,تفسـير القـرآن العظــيم) ,جِ
صِٕٔ ,تحقيؽ :سامي بف محمد سبلمة ,دار طيبة لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثانيةَُِْ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ.
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كليس اعتمادنا عمى ما كرد في سياؽ اآلية كما ىك عند المفسريف القدامى ,كعميو سأقكـ بإدراج
السنف في الفكر اإلسبلمي
السنف اإلليية عند المفسريف المعاصريف ,مف خبلؿ دراسة ىذه ٌ
تعريؼ ٌ
كذلؾ في المطمب اآلتي.
السنن اإلليية في الفكر اإلسالمي.
المطمب الرابع :تعريف ّ
ً
السنف اإلليية بإسيامات غنية في فكر القدامى؛ إال أنيا لـ تي ٍفرد ليا
ىحظي اصطبلح ٌ
مؤلفات كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعصكر التي تمتيا؛ كالتي أيلِّؼ فييا الكثير مف الكتب التي تتناكؿ
السنف اإلليية ,كقد تعددت أقكاؿ مفكرم األمة مف قدامى كمحدثيف في تعريؼ ىذه
مكضكع ٌ
(ُ)
السنف ,كعميو سأ ً
السٌنة
عرؼ ٌ
ٌ
عرض ألقكاؿ القدامى ,أبدؤىا بقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الذم ٌ

فعؿ في الثاني مثؿ ما في ًعؿ بنظيره األكؿ كليذا أمر سبحانو
بأنيا":العادة التي تتضمف أف يي ى
كتعالى باالعتبارﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ (ٕٚسف.)٧٧٧ :

(ِ)

(

ُ) ابػف تىٍي ًمَّيػػة ,أحمػػد بػف عبػػد الحمػػيـ بػف عبػػد السػػبلـ بػػف عبػد ا﵀ الحنبمػػي ,شػػيخ اإلسػبلـ .كلػػد فػػي حػراف

سػنة (ُٔٔىػػ) ,كتيميػػة لقػب جػػده األعمػػى ,تحػػكؿ بػو أبػػكه إلػػى دمشػػؽ فنبػغ .كسػػمع مػػف ابػػف عبػد الػػدائـ ,كابػػف أبػػي
اليسػػر ,كابػػف أبػػي الخيػػر ,كابػػف الصػػيرفي كغيػػرىـ ,قصػػد مصػػر كسػػجف بيػػا ,ثػػـ أطمػػؽ س ػراحو فسػػافر إلػػى دمشػػؽ
كاعتقػؿ بيػػا ,كمػػات معػػتقبل فييػػا سػنة(ِٖٕىػػ) ,كػػاف داعيػػة إصػػبلح فػػي الػديف ,كبػػرع فػػي العمػػـ كالتفسػػير تصػػانيفو
كثيػرة منيػػا :الفتػػاكل ,كمنيػػاج السػػنة ,كالفرقػػاف بػػيف أكليػػاء ا﵀ كأكليػػاء الشػػيطاف كغيرىػػا .ينظػػر :الصػػفدم( ,ال ـوافي
بالوفيات) ,جٕ ,صُُ.
ِ) ابػػف تيميػػة ,تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ( ,المتػػكفىِٕٖ :ى ػػ)( ,مجمـــوع الفتـــاوى)
جُّ ,صَِ ,تحقيؽ ,أنكر الباز -عامر الجزار ,دار الكفاء ,الطبعة :الثالثة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

َُ

عرؼ الشيخ
كمف أىـ التفاسير المعاصرة التي اىتمت بعمـ ٌ
السنف( ,تفسير المنار) ,كقد ٌ
(ُ)
أف
محمد رشيد رضا
السٌنة فقاؿ" :ىي الطٌريقة المعبدة كالسيرة المتبعة أك المثاؿ المتبع ....,ك ٌ
ٌ

أمر البشر في اجتماعيـ كما يعرض فيو مف مصارعة الحؽ لمباطؿ ,كما يتبع ذلؾ مف الحرب
ٍ
كالنزاؿ كالممؾ كالسيادة كغير ذلؾ ,قد جرل عمى طرؽ قكيمة ,كقكاعد ثابتة اقتضاىا النظاـ
العاـ"(ِ) .
أما سيد قطب(ّ) فعرفيا بأنيا" :القكانيف الككنية التي أكدعيا ا﵀ ىذا الككف ليسير عمى
كفقيا ,كيتحرؾ بمكجبيا  ,كيعمؿ بمقتضاىا"

(ْ)

ُ) محمػػد رشػػيد بػػف عمػػي رضػػا بػػف محمػد شػػمس الػػديف بػػف محمػػد ىبيػػاء الػػديف ,بغػػدادم األصػػؿ ,حسػػيني

النسػػب ,كلػػد سػػنة(ُٖٓٔـ) فػػي القممػػكف (سػػكريا) ,نشػػأ كتعمػػـ بيػػا ,ثػػـ رحػػؿ إلػػى مصػػر ,فػػبلزـ الشػػيخ محمػػد عبػػده
ػث آ ارئػػو فػػي اإلصػػبلح الػػديني كاالجتمػػاعي ,زار العديػػد مػػف البمػػداف ,ثػػـ عػػاد كاسػػتقر
أصػػدر مجمػػة (المنػػار) ؛ لبػ ٌ
بمصػر إلػػى أف تػػكفي فجػػأة سػػنة(ُّٓٗـ) فػػي حػػادث ,دفػػف بالقػػاىرة ,أشػػير آثػػاره مجمػػة (المنػػار) أصػػدر منيػػا ّْ
مجمػػدا ,كتفسػػير القػرآف الك ػريـ صػػدر منػػو اثنػػا عشػػر مجمػػدان منػػو ,كلػػـ يكممػػو ,كتػػاريخ األسػػتاذ اإلمػػاـ الشػػيخ محمػػد
عبده ,كشبيات النصارل كحجج اإلسبلـ كغيرىا .ينظر:الزركمي( ,األعالم) ,جٔ ,صُِٔ.
ِ) رضا ,محمد رشيد بف عمي( ,المتكفىُّْٓ :ىػ)( ,تفسير المنار) ,جْ ,صُُٓ ,الييئػة المصػرية
العامة لمكتابَُٗٗ ,ـ.
ّ) سػػيد قطػػب بػػف إب ػراىيـ ,مفكػػر إسػػبلمي مصػػرم ,كلػػد سػػنة (َُٔٗـ) فػػي أسػػيكط .تخػػرج بكميػػة دار
العمكـ (بالقاىرة) ,أكفد في بعثة لدراسة (برامج التعميـ) في أميركا ,كلما عاد انتقد البرامج المصرية ,كطالب ببرامج
= تتمشػػى كالفك ػرة اإلس ػػبلمية .كبنػػى عمػػى ى ػػذا اسػػتقالتو (ُّٓٗ) ,فػػي الع ػػاـ الثػػاني لمثػػكرة ,انض ػػـ إلػػى اإلخػ ػكاف
المسػمميف ,فتػرأس قسػـ نشػػر الػدعكة كتػكلى تحريػر جريػػدتيـ كسػجف معيػـ ,فعكػؼ عمػػى تػأليؼ الكتػب كنشػرىا كىػػك
=في سجنو ,إلى اف أعدـ سنة (ُٕٔٗـ) ,كتبو كثيرة  ,منيا :العدالة االجتماعية في اإلسبلـ ,التصكير الفني في
القػ ػرآف ,مش ػػاىد القيام ػػة ف ػػي القػ ػرآف ,ف ػػي ظ ػػبلؿ القػ ػرآف ,مع ػػالـ ف ػػي الطٌري ػػؽ .ينظ ػػر :الزركمػػػي( ,األعــــالم) ,جّ
صُْٖ.
ْ) قط ػػب ,س ػػيد( ,المت ػػكفىُّٖٓ :ىػ ػػ)( ,فـــي ظـــالل القـــرآن) ,جُ ,صِٖٕ ,دار الش ػػركؽ – بي ػػركت
القاىرة ,الطبعة :السابعة عشر  ُُِْ -ىػ.

ُُ

أما صاحب التحرير كالتنكير فعرفيا بأنيا":عادة ا﵀ في الخمؽ"(ُ).
كؿ التعريفات السابقة كجدت بيف سطكر تفاسير العمماء األفذاذ ,إال أنيا لـ تظير في
السنف اإلليية إال في كقتنا الحاضر ,كاذا انتقمنا مف تفاسير
مؤلفات مكسكمة بعنكاف خاص ب ٌ
كطكفنا في كتب مفكرم اإلسبلـ نجد تعريفات كثيرة لمسنف اإلليية ,فقد عرفيا الشيخ
المحدثيف ٌ
(ِ)
السنف الخارقة ,كسنف ا﵀
محمد الغزالي فقاؿ ىي:القانكف المطٌرد الذل ال يتخمٌؼ إال في قضايا ٌ

في المجتمعات ىي صكر أخرل مكممة أك امتداد طبيعي لسننو في مياديف العمكـ التطبيقية.

(ّ)

طريقة المتبعة في
كعرفيا صاحب كتاب (السنف اإلليية في األمـ كالجماعات) بأنيا:ال ٌ
معاممة ا﵀  لمبشر بناء عمى سمككيـ كأفعاليـ كمكقفيـ مػف شػرع ا﵀ كأنبيائو ,كما يترتب عمى
ذلؾ مف نتائج في الدنيا كاآلخرة " ,)ْ(.كىذا يعني أف قانكنان إلييان عامان يحكـ أفعاؿ البشر كما
يصدر عنيـ مف سمكؾ في ىذه الحياة

ُ) ابػػف عاشػػكر ,محمػػد الطػػاىر بػػف محمػػد( ,المتػػكفىُّّٗ :ىػػػ)( ,التحريـــر والتنـــوير) ,جْ ,صٕٗ
الدار التكنسية لمنشر – تكنس ُْٖٗ ,ىػ
ِ) محمػػد بػػف أحمػػد السػػقا ,كلػػد سػػنة (ُُٕٗـ) فػػي مصػػر ,لقػػب بػػالغزالي إلعجػػاب أبيػػو بػػالغزالي مؤلػػؼ
درس في األزىػر كمكػة المكرمػة ,كشػارؾ فػي تطػكير
اإلحياء ,تعمـ باألزىر كانضـ إلى جماعة اإلخكاف المسمميفٌ ,
عدة منيا :فقو السيرة ,كخمؽ
كمية الشريعة في قطر ,ناؿ جائزة الممؾ فيصؿ العالمية لخدمة اإلسبلـ ,لو مصنفات ٌ

المس ػػمـ ,ككي ػػؼ نتعام ػػؿ م ػػع القػ ػرآف كغيرى ػػا الكثي ػػر ,ت ػػكفي س ػػنة (ُٔٗٗـ) ف ػػي الري ػػاض ,كدف ػػف ب ػػالبقيع .ينظ ػػر:
العبلكنة ,أحمد( ,ذيل األعالم) ,صُّٗ ,دار المنارة ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,قُٖٗٗ -ـ.
ّ) ينظػػر :الغ ازلػػي ,محمػػد( ,كيـــف نتعامـــل مـــع القـــرآن) ,ص ْٔ كْٗ ,دار نيضػػة مصػػر ,الطبعػػة:
األكلى.
ْ) زيداف ,عبد الكريـ( ,السنن اإلليية في األمم والجماعات واألفراد فـي الشـريعة اإلسـالمية) ,صُّ
مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة :الثالثةُْٗٗ ,ـ.

ُِ

كقاؿ أحد أساتذة المغرب العربي إنيا":أقدار ا﵀ تعالى كعيكده الثابتة الحقة ,ككمماتو
التامة التي ال تبديؿ ليا ,كال تحكيؿ يعترييا كال تغيير يشمميا ,كال تحابي أحدان مؤمنان كاف أك
كاف ار"(ُ) ,كأضاؼ" :ىي إرادة ا﵀ الككنية ,كأمره الشرعي ,كفعمو المطمؽ ,ككمماتو التٌامات كحكمتو
(ِ)

في آفاؽ الككف كتسمسؿ التاريخ ,الجارية بالعباد عبر رحمة األعماؿ إلى المعاد".

كيرل صاحب كتاب (عمى مشارؼ القرف الخامس عشر) أنيا":القكاعد كالضكابط التي
مكممة
تضمنتيا ٌ
السنف التشريعية ,كالتي جاء بيا الرسؿ منسجمة مع سنف الفطرة كنامكس الككفٌ ,
ليما في الجانب االختيارم الحر ,مضيئة لمعقؿ سبؿ الحقائؽ"(ّ) ,كقاؿ صاحب كتاب( مفيكـ
السنف الربانية ) " :ىي القانكف الضابط المييمف ,كالفعؿ النافذ الحاكـ الذم يجرم باطراد كثبات
سنيا ا﵀ ,كأخضع ليا
كعمكـ كشمكؿ مرتبان عمى سمكؾ البشر" ,كقاؿ آخر :إف ىذه السنف ٌ
مخمكقاتو جميعنا ,عمى اختبلؼ أنكاعيا كتبايف أجناسيا.

(ْ)

السٌنة عند المغكييف ,كأىؿ التفسير ,كمفكرم اإلسبلـ
كالذم أراه بعد التعرؼ عمى معنى ٌ
طريقة التي تيؤخذ منيا العبرة  ,فإذا ما أضيؼ إلييا لفظ الجبللة
السٌنة ىي ال ٌ
أنيـ تكافقكا عمى أف ٌ

ُ) كي ػػكس ,محم ػػد رش ػػيد( ,ســــنة اهلل فـــي جيــــاد ســــيدنا رســــول اهلل ,)صٖ ,دار الحكم ػػة ,الق ػػاىرة
الطبعة :األكلىُّّْ ,ىػ َُِِ-ـ.
ِ) كيػػكس( ,عمــم الســنن اإللييــة مــن الــوعي النظــري إلــى التأســيس العممــي) ,صِِ ,مركػػز جمعػػة
الماجد لمثقافة كلتراث ,دبي ,اإلمارات العربية المتحدة ,الطبعة :األكلىُّْٔ ,ىػَُِٓ -ـ.
ّ) الػػكزير ,إب ػراىيـ بػػف عمػػي( ,عمــى مشــارف القــرن الخــامس عشــر اليجــري) ,صَُ ,دار الشػػركؽ
القاىرة ,الطبعة :الرابعةَُْٗ ,ىػُٖٗٗ-ـ.
ْ) ينظػػر :زكػػي ,رمضػػاف خمػػيس( ,مفيــوم الســنن الربانيــة دراســة فــي ضــوء الق ـرآن الكــريم) ,ص ُّ
مكتبة الشركؽ الدكلية ,القاىرة ,الطبعة :األكلىُِْٕ ,ىػ ََِٔ-ـ .كنعاف ,أحمد( ,أزمتنا الحضارية فـي ضـوء
س ّنة اهلل في الخمق) ,صِٓ ,دار النفائس بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُّ

(سنة ا﵀) ,صار معناىا طريقة ا﵀ تعالى في تسيير أمكر ىذا الككف كفؽ قانكف كنظاـ عاـ يقكـ
عمى تماثؿ النتائج إذا تماثمت المقدمات ,فممو سنف كقكانيف في األفراد كاألمـ كالمجتمعات ,كىذه
السنف يخضع ليا البشر جميعان في تصرفاتيـ كأفعاليـ كسمككيـ في الحياة.
ٌ
السنف كالقكانيف الحاكمة عمى العباد ليا أىمية كبيرة ,كخصائص عديدة ,كاإلعراض
كىذه ٌ
عنيا لو نتائج كخيمة ,كىذا مدار المبحث التالي.

ُْ

المبحث الثاني
السنن اإلليية وخصائصيا وآثارىا وعواقب اإلعراض عنيا
أىمية ّ

السنف يشكؿ دعامة
السنف اإلليية نا
حيز ك ن
اضحا مف آيات القرآف الكريـ ,كفيـ ىذه ٌ
تشغؿ ٌ
بد لممسمميف -في ظؿ الكاقع المرير الذم
أساسية مف دعائـ الفيـ ال ٌشامؿ لئلسبلـ؛ كليذا ال ٌ
السنف اإلليية كفيميا ,كمعرفة كيفية التعامؿ معيا؛ حتى يككف لدييـ القدرة
نعيشو -مف دراسة ٌ
عمى التغيير كاإلصبلح.
بالسنن اإلليية.
المطمب االول :أىمية العمم ّ
بد أف يتعرؼ عمى ىذه
لكي يككف المسمـ ذا فاعمية كتأثير كقدرة عمى التغيير؛ ال ٌ
السنف ,كيحسف االستفادة منيا ,فيتمكف مف مدافعة القدر و
بقدر أحب إلى ا﵀ ,كما قاؿ
ٌ
فر من قدر اهلل إلى قدر اهلل".
الفاركؽ":ن ُّ

(ٔ)

السنف اإلليية مف خبلؿ عناية العمماء -قديمان كحديثان -بيا كحثيـ
كتتبيف أىمية العمـ ب ٌ
عد حجة اإلسبلـ الغزالي
األمة عمى فقييا ,كقد ٌ

(ِ)

السنف اإلليية مف القسـ المحمكد مف
العمـ ب ٌ

ُ) البخػارم ,محمػد بػف إسػماعيؿ أبػػك عبػد ا﵀ الجعفػي( ,الجــامع المسـند الصـحيح المختصــر مـن أمــور
رسول اهلل  وسننو وأيامو) ,كتػاب الطػب ,بػاب مػا يػذكر فػي الطػاعكف ,جٓ ,صُِّٔ ,رقػـ الحػديث ّٕٗٓ
تحقيؽ :د .مصطفى ديب البغا ,دار ابف كثير ,اليمامة – بيركت ,الطبعة :الثالثة َُْٕ ,ق– ُٕٖٗـ
ِ) الغزالي :أبك حامد محمد بف محمد بف محمػد بػف أحمػد  ,الممقػب حجػة اإلسػبلـ ,الفقيػو الشػافعي ,كلػد
كجد
سنة (َْٓق) ,بطكس كتكفي فييا سنة (َٓٓ ق) ,قدـ نيسابكر كاختمؼ إلى دركس إماـ الحرميف الجكينيٌ ,
في االشتغاؿ حتى تخرج في مدة قريبة ,ثـ فكض إليو التدريس بمدينة بغػداد ,كتنقػؿ بػيف الػببلد ثػـ عػاد إلػى كطنػو
بطكس كاشتغؿ بنفسو ,كصنؼ كتبا أشيرىا :الكسيط ,كالبسيط  ,كالمستصفى ,كاحياء عمكـ الديف كغيرىا .ينظر:
ابف خمكاف( ,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان) ,جْ ,صُِٔ.

ُٓ

السنف اإلليية يأتي في المرتبة الثانية بعد العمـ با﵀ تعالى كصفاتو
العمكـ ,كبيف أف العمـ ب ٌ
كأفعالو ,ألف سنف ا﵀ تعالى في خمقو صنؼ مف أفعالو سبحانو فقاؿ":كأما القسـ المحمكد إلى
أقصى غايات االستقصاء فيك العمـ با﵀ تعالى كبصفاتػو كأفعالو ,كسنتو في خمقػو كحكمتو في
ترتيب اآلخرة عمى الدنيا ,فإف ىذا عمـ مطمكب لذاتػو كلمتكصؿ بو إلى سعادة اآلخرة"(ُ) ,مف ىنا
السنف اإلليية كاجب لفيـ الديف ,كالقدرة عمى تحقيؽ الخبلفة في األرض كالعيش
ييستنتج أف العمـ ب ٌ
بسعادة كراحة تمكننا مف الفكز في الدنيا كاآلخرة.
(ِ)

السنف في عصرنا الحاضر ,الشيخ محمد عبده
كمف الذيف أشاركا إلى أىمية دراسة ٌ

السنف عممان مف
فذكر أنو ما داـ ا﵀ قد أعممنا أف لو في خمقو يسننػان ,فيجب عمينا أف نجعؿ ىذه ٌ
العمكـ لنستنبط ما فييا مف اليداية كالمكعظة ,كيجب عمى األمػة أف يككف فييا مف العمماء مف
بسنف ا﵀ تعالى مف أىػـ
يي ٌبيف سنف ا﵀ في خمقو ,كما فعمكا في شتٌى العمكـ كالفنكف ,ألف العمـ ي
العمكـ كأنفعيا(ّ).

ُ) الغ ازل ػػي ,أب ػػك حام ػػد محم ػػد ب ػػف محم ػػد( ,المت ػػكفىَٓٓ :ىػ ػػ)( ,إحيـــاء عمـــوم الـــدين) ,جُ ,صُٔ,
تحقيؽ :الشحات الطحاف ,عبد ا﵀ المنشاكم ,مكتبة اإليماف ,مصر ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,قُٗٗٔ-ـ.
ِ) محمد عبده بف حسف خير ا﵀ ,مف آؿ التركماني :مفتي الديار المصرية ,كمف كبػار رجػاؿ اإلصػبلح
كالتجديد في اإلسبلـ ,كلد في مصػر سػنة (ُْٖٗـ) .كتعمػـ بػاألزىر ,كتصػكؼ كتفمسػؼ ,كعمػؿ فػي التعمػيـ ,كلمػا
احتػػؿ اإلنكميػػز مصػػر نػػاكأىـ .كشػػارؾ فػػي مناص ػرة الثػػكرة العرابيػػة ,كنفػػي إلػػى بػػبلد الشػػاـ ,ثػػـ سػػافر إلػػى بػػاريس
فأصػدر مػػع صػػديقو كأسػتاذه جمػػاؿ الػػديف األفغػاني جريػػدة (العػػركة الػكثقى) ,ثػػـ عػػاد إلػى بيػػركت فاشػػتغؿ بالتػػدريس
كالتػأليؼ .كسػمح لػو بػدخكؿ مصػر ,تػكفي سػنة (َُٓٗـ) ,كدفػف فػي القػاىرة .مػف مؤلفاتػو تفسػير القػرآف الكػريـ لػـ
يتمو ,كرسالة التكحيد كغيرىا .ينظر :الزركمي( ,األعالم) ,جٔ ,صِِٓ.
ّ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,جْ ,صُُْ

ُٔ

كقاؿ سيد قطب :إف ﵀ في ىذا الككف سنننا ثابتة؛ يعرؼ اإلنساف منيا قد نار يعينو لمقياـ
السنف الككنية؛ كعمى تسخير قكل
بالخبلفة في ىذه األرض ,كقد أكدعو ا﵀ القدرة لمعرفة بعض ٌ
السنف لمنيكض بالخبلفة ,كعمارة األرض ,كاالنتفاع بما فييا مف رزؽ كقكت.
الككف كفؽ ىذه ٌ

(ُ)

السنف اإلليية ,أكضحيا في النقاط
كقد أضاؼ العمماء نقاطىا عدة تبيف أىمية دراسة ٌ
اآلتية:
السنن اإلليية فريضة شرعية لفيم الدين:
ٔ -معرفة ّ
إف المتدبر لمقرآف الكريـ يجده زاخ نار بذكر أحكاؿ الخمؽ ,كتعامميـ كمكاقفيـ المختمفة
السنف اإلليية ضركرم ,ىلما كاف نصؼ القرآف الكريـ–
مف األحداث ,كلكال أف العمـ ب ٌ
النظر
بالسير ك ٌ
تقريبا  -يتٌحدث عف التٌاريخ البشرم بمختمؼ أحداثو  ,كلىما أمرنا ا﵀ ٌ
كالتٌفكر في أحكاؿ مف سبقنا ,كأخذ العبرة ك ً
العظة مف كؿ ذلؾ ,مف ىنا يمكف القكؿ إ ٌف
معرفة سنف ا﵀ تعالى كقكانينو جزء ميـ مف الديف ,كما أف تكظيفيا كاحساف التعامؿ
بد منيا؛ ليي ٍح ًسف المسممكف التعامؿ مع الكاقع الذم يعيشكنو ,كلمتعرؼ
معيا ضركرة ال ٌ
عمى الطٌريؽ الصحيح لمفكز بسعادة الدارٍيف؛ كحتى ال نبقى غارقيف في مستنقع
العثرات كاألخطاء.

(ِ)

ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جِ ,صُُُٗ.
ِ) ينظػػر :زيػػداف( ,الســـنن اإللييـــة فـــي األمـــم والجماعـــات واألفـــراد) ,صُٔ .زكػػي( ,مفيـــوم الســـنن
الربانية) صّْ.

ُٕ

السنن اإلليية يساعدنا في فيم التاري وتحميل األحداث:
ٕ -فقو ّ
يقكؿ المؤرخ ابف األثير(ُ):إنو ال يحدث أمر إال كقد حدث مثمو أك نظيره في الماضي
فينضج عقؿ اإلنساف بذلؾ كيصبح ىذا األمر مما يقتدل بو(ِ).
السنف اإلليية يساعدنا عمى فيـ التاريخ عمى حقيقتو ,كتفسير أحداثو تفسي نار ينفعنا
إف دراسة فقو ٌ
في حاضرنا كمستقبمنا ,كيعيننا في فيـ العكامؿ التي تؤدم إلى رقٌي األمة كنيضتيا ,كالعكامؿ
التي تؤدم إلى انييارىا أك انحطاطيا؛ قاؿ صاحب كتاب (عمى مشارؼ القرف الخامس عشر
منعطؼ تاريخي يتاح فيو ليذه األمة أف تغير مجرل حياتيا نحك األفضؿ ,كال
اليجرم) :لكؿ أمة
ه
العزة
يككف ذلؾ إال ٌ
السقكط إلى ٌ
السنف كفيميا كاالستفادة منيا؛ لمتحكؿ مف حاؿ الكىف ك ٌ
بدراسة ٌ
كالغمبة ,فإف لـ تستفد مف ىذا المنعطؼ كمف سنف ا﵀ تعالى؛ أصابيا اليبلؾ حتى تنقرض
كتزكؿ(ّ) ,ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ (األعشاف ,)ٗٔ:فمقياس إنزاؿ البركات حسب اآلية
(

الكريمة ىك اإليماف كالتقكل كلك أف ىؤالء ًفقيكا ذلؾ النيمرت عمييـ بركات السماء.

ُ) ابػف األثيػر الجػزرم ,أبػك الحسػف عمػي بػف أبػي الكػرـ الشػيباني ,كلػد بػالجزيرة (سػنة ٓٓٓق) كنشػأ بيػا
ثػـ سػار إلػػى المكصػؿ كسػمع مػػف كثيػريف ,زار بغػػداد كالشػاـ كالقػدس ,ثػػـ عػاد إلػػى المكصػؿ كلػزـ بيتػػو منقطعػان إلػػى
العمـ ,كاف إمامان فػي حفػظ الحػديث ,كحافظػان لمتػكاريخ ,كخبيػ انر بأنسػاب العػرب كأخبػارىـ ,صػنؼ فػي التػاريخ كتػاب"
الكامؿ" ,تكفي بالمكصؿ .ابف خمكاف( ,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان) ,جّ ,ص ّْٖ.
ِ) ينظ ػػر :اب ػػف األثي ػػر ,أب ػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف أب ػػي الك ػػرـ الج ػػزرم( ,المت ػػكفىَّٔ :ىػ ػػ)( ,الكامـــل فـــي
التــاري ) ,جُ صَُ ,تحقيػؽ :عمػػر عبػد السػػبلـ تػػدمرم ,دار الكتػاب العربػػي ,بيػػركت – لبنػاف ,الطبعػػة :األكلػػى
ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ.
ّ) ينظر :الكزير( ,عمى مشارف القرن الخامس عشر اليجري) ,صُُ.

ُٖ

مف ىنا يتضح أف القرآف الكريـ حيف لفت أنظارنا إلى يسنف ا﵀ في األمـ السابقة ,ككيؼ
كانت عاقبتيـ ,إنما أراد أف نستخمص العبر ,كندرؾ سننو كنكاميسو في الخمؽ؛ لبناء مجتمعات
مؤمنة  ,قكية كعادلة ,قادرة عمى تخطي العثار كالنيكض باألمة.
السنن اإلليية ليا وظيفة اجتماعية:
ّّ -
مسنف اإلليية ,أال كىي إعانة األمة عمى كشؼ الخمؿ الذم قد يصيبيا
أىمية ثالثة ل ٌ
ِّ
الصبلح
كتيسمط الضكء عمى أسباب اليبلؾ الذم يصيب األمـ الجاحدة  ,كتن ٌمي فطرة الخير ك ٌ
لدل البشر ,كتدعكىـ إلى االستقامة كمراجعة مكاقفيـ ,كالعمؿ عمى ضبط حركاتيـ ,كتعمؿ ىذه
السنف عمى الكشؼ عف تجربة تاريخية كاممة ,بحيث تجد فييا الشعكب ما يينير طريقيا ,كيفتح
بصيرتيا لمكقكؼ عمى نتائج اختيارىا(ُ) ,فمف خبلؿ قراءة قصص األمـ السابقة ,يتضح لكؿ
صاحب و
الصالحيف منيـ في أعماؿ الخير لكي
عقؿ راجح يسنف ا﵀ في تمؾ األمـ ,فيحذك حذك ٌ
ينجك مف عقاب ا﵀ تعالى.
السنن والسير عمى ىداىا يحقق معنى االستخالف في األرض:
ٗ -معرفة ّ
كميزه بالخبلفة في األرض؛ يس ِّجمت أكؿ يسٌنة في التاريخ كىي:
منذ أف خمؽ ا﵀ اإلنسافٌ ,
لمسنف اإلليية
يعمر ىذه األرض ,إال عف طريؽ ىفيمو ي
أف اإلنساف لف يحقؽ االستخبلؼ كلف ٌ
كتسخيرىا بما يرضي ا﵀  ,كبدكف ذلؾ لف يستطيع اإلنساف تحكيؿ األفكار إلى أعماؿ مفيدة
بعدا محكرنيا في فيـ حقيقة
السنف اإلليية" ,يشكؿ ن
في عالـ االستخبلؼ ,مف ىنا يتضح أف مفيكـ" ٌ

ُ) ينظر :كيكس ,محمد رشيد( ,سقوط األندلس من منظـور السـنن اإللييـة) ,صُّٓ ,بحػث منشػكر
في مجمة اإلبصار المغربية المحكمة السنة الثانية ,العدد الثاني ,ربيع األكؿ ُّْٔىػ -كانكف أكؿ َُِْ ـ.

ُٗ

اإلنساف ,ككظيفتو االستخبلفية في ىذا الككف ,كفيـ طبيعة الحياة ,كادراؾ التغيرات كالتحكالت
التي تأخذ حيزىا في األنفس كالتاريخ (ُ).
السنن اإلليية يدلنا عمى وجود اهلل :
٘ -معرفة ّ
السنف اإلليية ,التدبر في سنف ا﵀
مف الفكائد العظيمة التي ىن ٍجنييا مف دراسة ٌ
الدراسة االعتقاد الخاطئ بأف الككف كالحياة تحكميما
تعالى,
كتجنبنا ىذه ٌ
ٌ
(ِ)
تبيف أف ما أكدعو ا﵀ تعالى في الحياة مف يسنف ,ليس لممعرفة
المصادفة  ,ك ٌ

فحسب ,بؿ لبياف أف مف يسير ًكفؽ ٌسنف ا﵀ تعالى ,فإنو يمقى في حياتو جزاء
السنف اإلليية
ىس ٍيره :ىدل في دينو كرخاء في معيشتو ,أما مف خرج عف مقتضى ٌ
كشقاء في حياتو الدنيا ,كيترتٌب
ال في دينو ,كضنكنا
فإنو يمقى جزاء ذلؾ ضبل ن
ن
عمييا أيضا الجزاء في اآلخرة (ّ) ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ

ﳋﳌﳍﱠ (طّ.)٧٢1-٧٢1 :
(

ُ) ينظر :برغكت ,عبد العزيػز( ,مالحظات حول دراسة السـنن اإللييـة فـي ضـوء المقاربـة الحضـارية)
صُٕ ,بحث منشكر في مجمة إسبلمية المعرفة ,السنة الثالثة عشرة ,العدد ْٗ ُِْٖ ,ىػ ََِٕ -ـ.
ِ) المصػادفة ىػػي "خمػك النظػػاـ الكػػكني مػف اإللػػو" ,كىػػك قػكؿ بعػػض المبلحػدة أف ىػػذا العػػالـ بكػؿ مػػا فيػػو
مف إتقاف كابداع باىر كجد بطريؽ الصدفة ,كليس لػو مكجػد أكجػده ,كال يمكػف تفسػيره بأنػو لػو عمػة فاعمػة ,كال عمػة
غائية .العمرك ,آماؿ بنت عبد العزيػز( ,األلفاظ والمصطمحات المتعمقة بتوحيد الربوبية جمع ودراسة) ,صّٖٖ
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,الطبعة :األكلىُّّْ ,ىػ.
ّ) الخطيب ,شريؼ الشػيخ صػالح أحمػد( ,السـنن اإللييـة فـي الحيـاة اإلنسـانية ,وأثـر اإليمـان بيـا فـي
العقيــدة والســموك) ,جُ ,صٕ ,دار الرشػػد ,الطبعػػة :األكلػػىُِْٓ ,ىػػََِْ-ـ .كينظػػر :شػػيكاف ,ارشػػد سػػعيد
(تأصيل عمم السنن الربانية) ,صّٖ ,مجمة القسـ العربي ,العدد :الخامس عشر ََِٖ ,ـ.

َِ

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف العمـ بسنف ا﵀ تعالى مف أىـ العمكـ كأنفعيا ,كىي مبثكثة
في جنبات القرآف الكريـ ,كىذا العمـ ليس بدعنا مف العمكـ؛ كيمكف القكؿ إف التٌخمٌؼ الحضارم
كالتدىكر االجتماعي ,كتسمٌط األمـ عمينا ,كما نعيشو مف و
ذؿ كىك و
اف إنما ىك بسبب جيؿ
السنف اإلليية كتن ٌكبيـ عف طريقيا ,كال سبيؿ إلى التٌقدـ الحضارم كاالجتماعي
المسمميف ب ٌ
العزة كالكرامة كقيادة البشرية ,إال مف
كالتٌحكؿ مف حياة الذؿ كاالنكسار الذم نعيشو ,إلى حياة ٌ
السنف كحسف التعامؿ معيا كاالعتبار بما فييا مف ًعبر.
خبلؿ فيـ ىذه ٌ
السنن االليية.
المطمب الثاني :خصائص ّ
السنف اإلليية ,كباستقراء اآليات القرآنية التي كرد فييا ٌسنة مف
بالتأمؿ في تعريؼ ٌ
السنف ,ىذه الخصائص الزمة ال
السنف اإلليية يمكف الكقكؼ عمى كثير مف خصائص ىذه ٌ
ؾ عنيا؛ كذلؾ تحقيقنا لعدؿ ا﵀  ,كبقدر فيـ األمة ليذه الخصائص كالتعامؿ معيا بصكرة
تنف ٌ
السنف:
صحيحة ,تناؿ ٌ
الرخاء ,كمف أىـ خصائص ىذه ٌ
العزة كالكرامة كالقكة ك ٌ
الربانية ,كالعمكـ كالشمكؿ ,كالثبات ,كاالطٌراد  ,كالكاقعية ,كبسط ذلؾ في النقاط اآلتية:
الرب سبحانو كتعالى
الربانية؛ أم المنسكبة إلى
ٌ
الخاصية األولى :الربانية :المقصكد بكممة ٌ
(ُ)

النكاميس الثابتة
السنف ك ٌ
السنف يٍمحظ فييا ىمٍممح التربية ,فا﵀ تعالى يربي عباده بيذه ٌ
كرٌبانية ٌ

فالسنف مرتبطة با﵀ سبحانو كتعالى خمقنا كايجادان كتقدي انر ,كليس ذلؾ ألحد مف الناس ,كلذلؾ كرد

ُ) ينظر :زكي( ,مفيوم السنن الربانية) ,صٓ.

ُِ

لفظ السنة بإضافتيا إلى ا﵀ تعالى في مكاضع مف القرآف الكريـ

(ُ)

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ( األح ازب)ِٔ:

السنف اإلليية عف باقي التٌصكرات الفمسفية كالمعتقدات الكثنية
الرٌبانية
خاصية تي ٌ
ٌ
ميز ٌ
كٌ
السنف كالقكانيف ىك ا﵀ تعالى؛ فيي تمثٌؿ
التي ينشئيا الفكر البشرم ,كالتأكيد عمى أف مصدر ٌ
حكمة ا﵀  ,كحسف تدبيره ,كفييا تحقيؽ لقدرة ا﵀ تعالى؛ كىي كممات ا﵀ كسننو كحكمتو في ىذا
الككف ,كؿ ىذا يعطييا قيمة كميزة كبرل؛ ألف منيج ا﵀ كحده المب أر مف الجيؿ كاالنحراؼ الذم
م ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱆﱇ ﱠ ﭐ (انشٕسٖ ,)٢٢ :إضافة إلى
يصاحب أم عمؿ بشر ٌ
(

السنف ,يي ً
الخمؽ
فرغ عمييا
السنف صادرة مف صاحب ى
ٌ
قدسية ال نظير ليا؛ ألف ىذه ٌ
أف ربانية ٌ
كاألمر في ىذا الككف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ (األعشاف ,)٢1 :كلـ
(

تصدر عف البشر الذيف يحكميـ العجز ,كالتأثر بمؤثرات الخارجية مكانية كانت أك زمانية (ِ) ﭐ.
السنف الكاردة
الخاصية الثانية :العموم والشمول :عند استقراء لفظ ( ٌ
سنة كسنف) كمتابعة ٌ
السنف اإلليية حاكمة عمى جميع األفراد؛ فيي تنطبؽ عمى الناس
في القرآف الكريـ ,ييبلحظ أف ٌ
بل  -بحسب سنة ا﵀ تعالى ,-أثر طبيعي
جميعا ,دكف تمييز أك استثناء ,أك محاباة؛ فالجزاء مث ن
لمعمؿ ال يتخمؼ عنو ,كالنتائج بمقدماتيا بغض النظر عف الجنس كالمكف ,كاإليماف كالكفر فالكؿ

ُ( ينظر:الغمبػػزكرم ,تكفيػػؽ بػػف أحمػػد( ,الســنن الكونيــة واالجتماعيــة فــي الق ـرآن الكــريم),صُ ,بحػػث
مقدـ لممعيد العػالمي لمفكػر اإلسػبلمي بكاشػنطف ,كالمركػز الغربػي لمد ارسػات كاألبحػاث التربكيػة اإلسػبلمية بتطػكاف,
إبريؿ ََِٕـ
ِ) ينظػػر :الصػػدر ,محمػػد بػػاقر( ,مقـــدمات فـــي التفســـير الموضـــوعي لمقـــرآن) ,صٓٔ ,دار التكجي ػػو
اإلسبلمي ,بيركت .الغمبزكرم( ,السنن الكونية واالجتماعية في القرآن الكريم) ,صُ

ِِ

في ميزانيا سكاء ,يقكؿ ابف تيمية(ُ)":كقديما قيؿ إف ا﵀ يقيـ الدكلة العادلة كاف كانت كافرة كال
يقيـ الظالمة كاف كانت مسممة ,كيقاؿ :الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر ,كال تدكـ مع الظمـ
(ِ)
السٌنة النبكية بكثير مف اآليات كاألحاديث التي تؤكد عمى
كاإلسبلـ"  ,كقد حفؿ القرآف الكريـ ,ك ٌ

السنف اإللهٌة  ,ﭧﭐﭨﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ
عمكـ كشمكؿ ٌ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ (انُساء ,)٧٢1:كما ركاه عركة بف
(

(ّ)
شريف تركوه ,واذا
الزبير عف الرسكؿ":فإنما أىمك الناس قبمكم :أ ّنيم كانوا إذا سرق فييم ال ّ

نفس محمد بيده ,لو أن فاطمة بنت محمد
سرق فييم ّ
الضعيف أقاموا عميو الح ّد ,والذي ُ
سرقت لقطعت يدىا"(ْ) ,فيذه النصكص كمثيبلتيا تبيف أنو ال استثناء ألحد ,فكؿ مف انحرؼ عف
الصكاب لقي جزاءه؛ ألف ميزاف الثكاب كالعقاب يرجع إلى أصؿ ثابت ,كسنة ال تتخمؼ كال تتبدؿ
كال تقكـ بمحاباة أحد سكاء أكاف فردان أك جماعة.

ُ) ينسب ىذا القكؿ البف تيمية ,مع أنني الحظت عند مراجعة كتب ابف تيمية استخدامو لفظ (قيؿ) قبؿ
مقكلة " إف ا﵀ يقيـ ."...ككجدت قكؿ لمشيخ األلباني يقكؿ فيو بعد أف سئؿ عف نسبة ىذه المقكلة البف تيمية قاؿ"
أنػػا ال أستحضػػر قػػكؿ اب ػػف تيميػػة ىػػذا" :مكقػػع اس ػػبلـ كيػػب ,www.islamweb.net ,محاضػػرة الشػػيخ األلب ػػاني
بعنكاف "االجتياد كاإلفتاء".
ِ) ابف تيمية( ,مجموع الفتاوى) ,جِٖ ,صُْٔ.
ّ) أبك عبد ا﵀ عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصػي بػف كػبلب القرشػي

األسػػدم ,ىػػك أحػػد الفقيػػاء السػػبعة بالمدينػػة ,كانػػت كالدتػػو سػػنة اثنتػيف كعشػريف ,كقيػػؿ سػػت كعشػريف لميجػػرة ,أبػػكه
الزبير بف العكاـ ,كأمو أسماء ذات النطاقيف ,كركم عنو ابف شياب الزىرم كغيره .ككاف عالمان صالحان ,كتكفي في

قرية لو بقرب المدينة سنة ثبلث كتسعيف ,كقيؿ أربع كتسعيف ,كدفف ىناؾ .ينظر :ابػف خمكػاف( ,وفيـات األعيـان)

جّ ,صِٖٓ.

ْ) البخ ػػارم( ,صــــحيح البخــــاري) ,كتػ ػػاب الحػ ػػدكد ,بػ ػػاب إقام ػ ػة الحػ ػػدكد عمػ ػػى الش ػ ػريؼ كالكضػ ػػيع ,جٓ

النيػي
صُُٓ ,رقـ الحديث َّْْ .مسمـ( ,صحيح مسمم) ,كتػاب الحػدكد ,بػاب قطػع السػارؽ الشػريؼ كغيػره ,ك ٌ
عف ال ٌشفاعة في الحدكد ,جّ ,صُُّٓ ,رقـ الحديث ُٖٖٔ.

ِّ

السنف اإلليية بالقكؿ :إف سنة ا﵀ ىي عادتو التي
كيكضح ابف تيمية عمكـ كشمكؿ ٌ
يسكم فييا بيف الشيء كبيف نظيره الماضي ,كىذا يقتضي أنو سبحانو يحكـ في األمكر المتماثمة
بأحكاـ متماثمة  ,ﭐﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ (انصافاخ",)٢٢ :أم
(

أشباىيـ كنظراءىـ(.)1
بد لو مف التعامؿ مع
السنف اإلليية كيفيـ
خاصية العمكـ كالشمكؿ ,ال ٌ
ٌ
كعميو فمف يفيـ ٌ
السنف بإيجابية ,كينظر إلييا بصكرة عامة حتى ال يصيبو ما أصاب األمـ السابقة مف عقاب
ىذه ٌ
كىبلؾ.
الخاصية الثالثة :الثبات واالستمرار :إف القارئ المتفحص لتاريخ األمـ السابقة كأحكاليـ
يجد أف ىناؾ الكثير مف النكاميس كالقكانيف التي تحكـ البشر منذ بدء الخميقة ,كىذه القكانيف ثابتة
ال تتغير كال تتبدؿ ,كال تتأثر بعكامؿ الزماف كالمكاف ,كأف ما أجرل ا﵀ تعالى بو العادة لـ يتييأ
ألحد أف يقمب تمؾ العادة ألنيا مقتضى حكمتو كعممو فبل تجرم متعمقاتيا إال عمى ىسىنف كاحد
فسنف ا﵀ قائمة عمى حكمتو تعالى ,كىي يسَّنة دائمة ,ال تتغيَّر كال تتبدؿ(ِ).
كقد قرر ا﵀  ىذه الخاصية في آيات كثيرة ,ﭧﭐﭨﭐﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ

(اإلسشاء )١١ :ﭧﭐﭨﱡﭐﳊﳋﳌﳍﳎﱠ (األحزاب.)٢٢ :
(

(

ُ) ابػػف تيميػػة ,تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد( ,المتػػكفىِٕٖ :ىػػػ)( ,جـــامع الرســـائل) ,جُّ ,صِّ
تحقيؽ :د .محمد رشاد سالـ ,دار العطاء – الرياض ,الطبعة :األكلىُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ.
ِ) ينظر :حبنكة ,عبد الرحمف بف حسف( ,المتكفىُِْٓ :ىػػ)( ,البالغة العربية) ,جِ ,صِٕٕ ,دار
القمـ ,دمشؽ ,الدار الشامية ,بيركت ,الطبعة :األكلى ُُْٔ ,ىػ  ُٗٗٔ -ـ.

ِْ

السنف ,بينما الثانية
ييبلحظ عند قراءة اآليتيف السابقتيف أف األكلى تحدثت عف عدـ تبدؿ ٌ
السنف ,فيؿ ىناؾ فرؽ بيف التبديؿ كالتحكيؿ ؟
تحدثت عف عدـ تحكؿ ٌ
لقد بيف شيخ اإلسبلـ الفرؽ بيف المفظيف ,كضرب األمثمة ليتضح المراد ,فقاؿ :التٌبديؿ
أف تبدؿ الشيء بخبلفو ,كالتحكيؿ أف تحكلٌو مف مح ٌؿ إلى مح ٌؿ؛ مثؿ استفزاز الكفار لرسكؿ
السٌنة بأف يككف ىك
ا﵀  مف األرض ليخرجكه؛ فإنيـ ال يمبثكف خمفو إال قمي ن
بل  ,كال تتحكؿ ىذه ٌ
السٌنة فييـ
خرج كىـ البلبثكف ,بؿ متى أخرجكه خرجكا خمفو ,أما أىؿ المكر السيئ كالكفار ف ٌ
الم ى
ي
بد ليـ مف العقكبة ,ال يبدلكف بيا غيرىا ,كال تتحكؿ عنيـ إلى المؤمنيف ,كىك
سنة تبديؿ ,كال ٌ
ٌ
كعيد ليـ بأف المكر السيء ال يحيؽ إال بأىمو كلف يتبدلكا بو خي انر  ,فميذا نفى عنو التٌبديؿ
كالتٌحكيؿ(ُ) ,كقد قرنت بعض اآليات بيف عدـ التبديؿ كعدـ التحكيؿ ,كعند القكؿ بعدـ التبديؿ
السٌنة
السٌنة ال تبديؿ ليا بغيرىا ,كبعدـ التحكيؿ حصؿ العمـ بأف ىذه ٌ
حصؿ العمـ بأف ىذه ٌ
تخص صاحبيا كال تتحكؿ عنو إلى غير مف يستحقيا(ِ) ,يقكؿ صاحب كتاب ( يسٌنة ا﵀) :ىذه
يسٌنة ا﵀ في التاريخ  ,كلف تجد لسنة ا﵀ تبديبلن ,ميما كانت الكسائؿ المتاحة في العصر ,فإف
حركية التاريخ ال تتغير لثبات الفطرة اإلنسانية في النفكس ,كثبات الحاجات االقتصادية لئلنساف

ُ) ينظر :ابف تيمية( ,جامع الرسائل) ,جُ ,صٓٓ.
ِ) ينظر :الػرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جِٔ ,صِْٕ .القرطبػي ,أبػك عبػد ا﵀ محمػد بػف أحمػد األنصػارم
(المتػػكفىُٕٔ :ى ػػ)( ,الجــامع ألحكــام الق ـرآن) ,جُْ ,صَّٔ ,تحقيػػؽ :أحمػػد البردكنػػي كاب ػراىيـ أطفػػيش ,دار
الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.

ِٓ

السياسية كاالستكبارية التي تجمع الفئات العرقية كالقبمية كالحزبية
كثبات الدكافع االجتماعية ك ٌ
المصمحية أك المبدئية في تكتبلت".

(ُ)

كمف المبلحظ أف القرآف الكريـ قد أكد في كثير مف اآليات عمى ثبات سنف ا﵀ تعالى
السير في األرض ,كاالعتبار بمصارع األمـ ,ﭧﭐﭨ ﱡﭐ
في األقكاـ السابقة ,كدعا الناس إلى ٌ
ﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊ ﲋﲌﲍ ﲎﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ (غافش ,)٢٢ - ٢٧ :هذه اآلٌة ومثٌالتها
(

النظر عف حجـ ىذه
تبٌن أف يسنف ا﵀ ماضية تجاه األمـ التي تحيد عف طٌريؽ الحؽ ,بغض ٌ
قكتيا كتطكرىا ,ألف المقياس الحقيقي الذم نستطيع مف خبللو الحكـ عمى أم أمة
ٌ
األمة ك ٌ
كمصيرىا ىك نظرتيا الشاممة لمحياة ,كطبيعة عبلقاتيااإلنسانية ,كأخبلقياتيا ,كالمكاقؼ التي
تتخذىا بمكاجية ا﵀ تعالى كالعالـ(ِ).
السنف عمى المعاصريف كما جرت
أف
خاصية الثٌبات ك ٌ
ٌ
مف ىنا ٌ
يتبيف ٌ
الدكاـ تك ًجب جرياف ٌ
عمى األقدميف ,كالقارئ لتاريخ األمـ كالحضارات يستد ٌؿ عمى ذلؾ ,فك ٌؿ مف أخذ باألسباب تحقٌقت
بمقدماتيا ,كىذا الثٌبات لمسنف اإلليية يعطي الناس
فيو يسنف ا﵀ تعالى تماشينا مع قانكف النتائج ي
االطمئناف ,كيككف فييا عبرة كعظة لمجميع مع تحذير المخطئ.

ُ) ينظػػر :ياسػػيف ,عبػػد السػػبلـ( ,ســنة اهلل) ,صٕ ,مطبعػػة الخمػػيج العربػػي – تط ػكاف ,الطبعػػة :الثانيػػة
ُِْٔ ىػ ََِٓ -ـ.
ِ) ينظػػر :خميػػؿ ,عمػػاد الػػديف( ,التفســير اإلســالمي لمتــاري ) ,ص ُُْ ,دار العمػػـ لممبليػػيف ,بيػػركت
لبناف ,الطبعة :الثالثةَُُْ ,ىػ ُُٖٗ-ـ.

ِٔ

الخاصية الرابعة :االطّراد :االطراد لغة :مف طرد الشيء :أم تبع بعضو بعضان(ٔ).
يبلحظ مف خبلؿ التٌعريؼ المغكم لكممة االطٌراد معنى التكرار كالتتابع ,كيتأكد ذلؾ عند
عرؼ العمماء االطٌراد بأنو :التكرار كالٌتتابع عمى نيج كاحد
قراءة كتب الفكر اإلسبلمي ,فقد ٌ
كطريقة كاحدة ال تختمؼ كال تتخمؼ؛ كمما يك ًجدت األسباب ,كتكفٌرت ال ٌشركط ,كانتفت المكانع
(ِ)
السنف لـ يقتصر عمى العمماء
كلكال االطٌراد لـ يصح االعتبار كاالتعاظ بيا  ,كالقكؿ باطٌراد ٌ

السنف كضركرة
المعاصريف ,بؿ سبقيـ إليو عمماؤنا القدامى؛ فيذا ابف تيمية ينبو إلى اطٌراد ٌ
المتماثميف
االعتبار بيا فقاؿ :فا﵀ ال ينقض عادتو التي ىي سثٌنتو ,القاضية بالتٌسكية بيف
ٍ
المختمفيف (ّ) ,كأضاؼ في مكضع آخر" :كمف ىذا الباب صارت قصص المتقدميف
كالتفريؽ بيف
ٍ
يصح االعتبار بيا؛ ألف االعتبار إنما يككف إذا
كسنتو؛ لـ
ٌ
عبرة لنا ,كلكال القياس كاطٌراد فعمو ي
كاف حكـ الشيء حكـ نظيره كاألمثاؿ المضركبة في القرآف".

(ْ)

ُ) ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جْ ,صِِٓٔ
ِ) ينظر :زيداف( ,السنن اإلليية) ,صُْ .كنعاف( ,أزمتنا الحضارية) ,صٕٔ
ّ) ينظر :ابف تيمية ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ( ,المتكفىِٕٖ :ىػ)( ,النبوات)
صِّْ ,المطبعة السمفية  -القاىرة ُّٖٔ ,ق.
ْ) ابف تيمية( ,جامع الرسائل) ,ص ٓٓ.

ِٕ

كقاؿ الشاطبي(ُ)" :لكال إطراد العادات لما عرؼ الديف مف أصمو".

(ِ)

كعميو يمكف القكؿ إف ىناؾ

السنف اإلليية مطٌردة ,لـ يعرؼ الديف
السنف ,كأنو لك لـ تكف ٌ
عبلقة لزكـ بيف معرفة الديف كاطراد ٌ
مف أصمو.
كتقكيو قوله تعالى:ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
كمف اآليات التي تثبت ىذا المعنى ٌ

السابقيف كأمميـ ,ينطبؽ عمى
ﲂﲃﲄﲅﱠ (األحقاؼ ,)ٗ :تبيف اآلية ٌ
أف ما انطبؽ عمى الرسؿ ٌ
(

فسنف ا﵀ تعالى في خمقو إنما تنفذ عمى يسنف حكيمة كطرائؽ قكيمة ,كمف سار
محمد  كأمتو ,ي
يقا نبينا ,ككـ
عمى يسننو ظفر بمشيئة ا﵀ كاف كاف
صد ن
ممحدا كثنينا ,كمف تن ٌكبيا خسر كاف كاف ٌ
ن
مف أمة كانت متم ٌكنة في األرض ,صاحبة جبركت كقكة كمنعة ,أىمكيا ا﵀ كأصبحت أث انر بعد
عيف(ّ).
السنف
كعميو فكؿ مف أتى بمقدمة عمؿ فبل ٌ
بد مف أف تصيبو نتيجة ذلؾ العمؿ ,كىكذا ىي ٌ
اإلليية.

ُ) الشػاطبي :إبػراىيـ بػف مكسػى بػف محمػد المخمػي الشػيير بالشػاطبي ,كػاف أصػكلي نا مفسػ نار فقييػ نا ,محػػدث نا
ػنيا إمامػا ,مػف أىػؿ غرناطػة ,مػف أئمػة المالكيػة .مػف كتبػو المكافقػات فػي أصػكؿ
لغكيا ,ثبت نا كرعػ نا صػالح نا ازىػدنا ,س ن

الفقو ,كاالتفاؽ في عمـ االشتقاؽ ,كأصكؿ النحك كاالعتصاـ ,كغيرىا تكفي سنة (َٕٗ ىػ) .ينظر :التنبكتػي ,أبػك
العبػاس أحمػػد بابػػا بػف أحمػػد بػػف الفقيػو ( ,المتػػكفى َُّٔ :ىػػ)( ,نيــل االبتيــاج بتطريــز الــديباج) ,صْٖ ,تقػػديـ
عبد الحميد عبد ا﵀ اليرامة ,دار الكاتب ,طرابمس – ليبيا ,الطبعة :الثانية َََِ ,ـ.
ِ) الش ػػاطبي ,إبػ ػراىيـ ب ػػف مكس ػػى ب ػػف محم ػػد المخم ػػي الغرن ػػاطي( ,المت ػػكفىَٕٗ:ىػ ػػ)(,الموافقـــات) ,جٓ
صِٕٖ ,تحقيؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,دار ابف عفاف ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػُٕٗٗ -ـ.
ّ) ينظػػر :رضػػا( ,تفســـير المنـــار) ,جْ ,صُُٔ .خميػػؿ( ,التفســـير اإلســـالمي لمتـــاري ) ,صُُْ.
زكي( ,مفيوم السنن الربانية) ,صَٓ.

ِٖ

السنف اإلليية سنف كاقعية تتماشى مع الكاقع الذم نعيشو ,كليست
الخاصية الخامسة :الواقعيةٌ :
شرع ما يناسب كؿ زماف كمكاف ,كيعمـ ما
مجرد خياالت ال يمكف تحقٌقيا ,فا﵀ تعالى رب حكيـ يي ِّ
منجما عمى مدل ثبلث
تحتاج لو البشرية لتصؿ إلى أرفع مستكل مف الخير ,كما نزكؿ القرآف ٌ
السنف اإلليية
كعشريف سنة إال دلي ن
بل عمى كاقعيتو ككاقعية كؿ ما جاء فيو ,كالتي مف ضمنيا ىذه ٌ
السنف اإلليية إال أف ىناؾ مف يعتقد أف ىناؾ تعارضنا كتناقضان بيف
كمع القكؿ بكاقعية ٌ
السنف اإلليية ,فمف قاؿ
حرية االنساف كاختياره ,كبيف سنف التاريخ كالتي ىي مف ضمف ٌ
نقر بأف لمتاريخ يسننو كقكانينو كبيذا نتنازؿ عف إرادة اإلنساف كاختياره
بالتٌعارض يقكؿ إما أف ٌ
ِّ
حر كمخير كبيذا نمغي يسنف التاريخ كقكانينو ,ىذا الكىـ -
كحريتو ,كا ٌما اف نسمـ بأف األنساف ٌ
كىـ التعارض كالتناقض بيف الفكرتيفً -
أف المحكر في تسمسؿ
عمؿ القرآف الكريـ عمى نسفو ٌ
فبيف ٌ
األحداث كالقضايا الحياتية إنما ىك إرادة اإلنساف ,كأف يسنف ا﵀ تىحدث ًكفؽ معتقدات البشر
الصادرة عف معتقدات معينة ىي التي يجعميا ا﵀ سببنا في ترتٌب بعض
كأفعاليـ؛ فأفعاؿ الناس ٌ
السنف عمييا ,)1(.ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﱠ (الرعد.(ُُ :
ٌ
((

السنف اإلليية ,كالحكمة مف كؿ ىذه
ىذه ىي أىـ الخصائص التي تتٌصؼ بيا ٌ
الحكـ عمى األشياء كاألحداث كالكقائع كاألفراد
الخصائص ,أف تنضبط المكازيف,
كتستقر معالـ ي
ٌ
كاألمـ كالتاريخ كالحضارات ,كاال كاف األمر فكضى كلعبان ,كىك ليس كذلؾ قطعا(ِ).

ُ) ينظر :الصدر( ,مقدمات في التفسير الموضـوعي) ,صٖٔ .الخطيػب( ,السـنن اإللييـة فـي الحيـاة
اإلنسانية) ,جُ ,صٔٓ.
ِ) ينظر :الغمبزكرم( ,السنن الكونية واالجتماعية في القرآن الكريم) ,صِّ.

ِٗ

مف ىنا يمكف القكؿ إف يسنف ا﵀ ال تتعارض مع دكر اإلنساف كخبلفتو ,كال تعطٌؿ إرادتو
كاختياراتو؛ بؿ ىي تؤ ٌكد عمى المسؤكليات الممقاه عميو تجاه األرض كعمارتيا.
ً
السنف اإلليية:
ييستخمص مما سبؽ أف ٌ
ألنيا تمثِّؿ حكمة ا﵀ ,كحسف تدبيره.
* ذات طابع رباني؛ ٌ
* العمكـ كالشمكؿ فيي ذات طابع شمكلي كعاـ,ال تميز كال تحابي أحدنا ,كال تستثني أم
جانب مف جكانب الحياة.
* ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ بتغير الزماف كالمكاف ,ألنيا قائمة عمى حكمة ا﵀ سبحانو
كتعالى.
* مطٌردة متكررة تجرم عمى نسؽ كاحد كمما تكفرت الشركط كانتفت المكانع.
طؿ فيو إرادتو كاختياره ,كاٌنما ِّ
تؤكد
* كاقعية ال تفصؿ اإلنساف عف دكره االيجابي ,كال تع ٌ
أكثر فأكثر عمى مسؤكليتو كىي بعيدة عف الخياؿ.
السنن اإلليية وعاقبة اإلعراض عنيا.
المطمب الثالث :آثار مراعاة ّ
بد مف بياف المقصكد بمراعاة
السنف اإلليية ,ال ٌ
قبؿ البدء بالتعرؼ عمى آثار مراعاة ٌ
السنف اإلليية.
ٌ
المراعاة لغة :المناظرة كالمراقبة ,يقاؿ راعيت فبلنان مراعاة إذا راقبتو كتأممت فعمو
كراعيت األمر نظرت إالـ يصير ,كراعيتو الحظتو كراعيتو(ُ) ,كيمكف القكؿ إف المقصكد بمراعاة
السنف ,كعدـ االصطداـ بياَّ ,
السنف اإلليية كالخركج
ألف االصطداـ ب ٌ
السنف أم :السير كفؽ ىذه ٌ
ٌ
ِّ
بد
السٌنة ,كلكف
السنف كالتعامؿ معيا ,كعميو فبل ٌ
سيؤدم لفشؿ مف لـ يحسف فيـ ٌ
عمييا لف يغيِّر ٌ

ُ) ينظر :الزبيدم( ,تاج العروس) ,جّٖ ,صُْٔ

َّ

السنف كتذليميا لمكصكؿ إلى ما نريد الكصكؿ إليو مف العزة كالغمبة كالتمكيف
مف استخداـ ىذه ٌ
لسنف ا﵀
الصحيح ٌ
كىذا يستمزـ فيـ كاقع المجتمعات التي نعيش فييا ,كالقياـ بنشر الفيـ ٌ
الدقيؽ ي
تعالى ,كقد أبدع مف قاؿ":ال تصادمكا نكاميس الككف فأنيا غبلبة ,كلكف غالبكىا كاستخدمكىا
كحكلكا تيارىا كاستعينكا ببعضيا عمي بعض"(ُ) .
السنف اإلليية :الظفر بتكفيؽ ا﵀ كالنجاة مف عقابو
كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى مراعاة ٌ
النجاة مف العقاب؛ فا﵀ شديد العقاب لمف
السير عمى يسنف ا﵀ الفكز باليداية ,ك ٌ
في الدارٍيف ,ففي ٌ
لـ يتَّقو باتباع شرعو كمراعاة سننو في خمقو؛ إذ ال محاباة ,كىذا العقاب يشمؿ عقاب الدنيا
كاآلخرة (ِ) ,قاؿ تعالى:ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠ (ْٕد.)٧٠٢ :
(

كما أف في دراسة ىذه السنف التي تتسـ بالثٌبات ك ِّ
االطراد كالعمكـ فائدة كبرل في فيـ
ٌ
كيعيف عمى بناء الحاضر ,كاستشراؼ المستقبؿ ,فيي تزكدنا بمعرفة نظرية
تاريخ األفراد كاألمـ ,ي
عممية تساعدنا في االبتعاد عف األخطاء التي كقع بيا مف سبقنا ,كمف ناحية أخرل تعطينا القدرة
السنف ,كمف خبلؿ كؿ ذلؾ نصبح أقدر عمى
عمى معرفة شركط كأحكاـ كمكانع حدكث ىذه ٌ
السنف لصالحنا ,كالتكيؼ معيا بما يعكد بالنفع عمى ىذه األمة(ّ).
تفسير ىذه ٌ

ُ) البنا ,حسف( ,مجموعة الرسائل) ,صُٕٔ ,دار الػدعكة لمطبػع كالنشػر ,االسػكندرية ,الطبعػة :األكلػى
ُِِْقََِِ-ـ
ِ) ينظػػر :اليػػررم ,محمػػد األمػػيف بػػف عبػػد ا﵀ العمػػكم الشػػافعي( ,تفســير حــدائق الــروح والريحــان فــي
روابــي عمــوم القـرآن) ,جٕ ,صََُ ,إشػراؼ ىاشػـ محمػػد عمػػي بػف حسػػيف ميػػدم ,دار طػكؽ النجػػاة ,بيػػركت –
لبناف ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.
ّ) ينظػر :أمحػػزكف ,محمػد( ,مــنيج دراســة التــاري االســالمي) ,صُُٗ ,دار السػبلـ لمطباعػػة كالنشػػر
القاىرة ,الطبعة :األكلىُِّْ ,ىػ  َُُِ -ـ .الغمبزكرم( ,السنن الكونية واالجتماعية) ,صُُ.

ُّ

بد لمف يسعى إلرجاع مجد اإلسبلـ ,كالكصكؿ إلى العزة
مف ىنا ييستخمص أنو ال ٌ
السنف كفقييا؛ ألف ىذا سيعينيـ عمى تفسير األحداث كالمكاقؼ ,كفي
كالتمكيف مف إدراؾ ىذه ٌ
إعبلء كممة ا﵀ تعالى في األرض ,كىداية الناس إلى االعتبار كاالتعاظ بقصص األمـ السابقة
فبل يستغربكف منيا كال يفاجأكف بيا لككنيا تحدث بأمر ا﵀ كحكمتو التي جعمت  -كما ذكرت
سابقا  -كؿ ما يحدث في الككف سنننا ال تتبدؿ كال تتحكؿ.
السبب الرئيس في الفشؿ
السنف اإلليية ,كعدـ االلتفات ليا فيك ٌ
أما اإلعراض عف ٌ
كالٌتنازع كال ٌذ ٌؿ الذم يعيشو المسممكف في ىذه األكقات ,يقكؿ الغزالي مؤكدنا ىذا األثر ,إف األمة
اإلسبلمية لـ تفيـ يسنف ا﵀ ,كلـ تحسف اإلفادة منيا مما أدل إلى كقكعيا في براثف استعمار
بغيض ظالـ ,كعندما حاكلت األمـ التٌخمص مف ىذا االستعمار ,لجأت إلى المكاجية العسكرية
التبصر
كال ِّسياسية ,كلك أنيا عمدت إلى دراسة سنف ا﵀ كقكانينو المبثكثة في قرآننا العظيـ ,ك ٌ
الصراط القكيـ ,لكاف ذلؾ خير يمعيف عمى
كاالعتبار بما حصؿ لؤلمـ السابقة عندما تن ٌكبت ٌ
النيكض(ُ).
التٌحرر ك ٌ
السنف اإلليية ألف اإلعراض عف فيميا كاالعتبار بيا ,إنما ىك
كعميو فبل ٌ
بد مف مراعاة ٌ
السنف الربانية
تفريط في األخذ بأسباب ٌ
النجاة ,كاعراض عف ىى ٍدم األنبياء الذيف ساركا في ضكء ٌ
النيكض الحضارم الذم نحتاجو في كقتنا
السنف لتعيننا عمى ٌ
كنحف أكلى الناس باإلفادة مف ىذه ٌ
السنف اإلليية.
الحاضر السترجاع المجد التميد الذم ضاع نتيجة إىماؿ ىذه ٌ

ُ( ينظر :الغزالي( ,كيف نتعامل مع القرآن) ,صْٓ.

ِّ

المبحث الثالث
السنن اإلليية وأساليب القرآن الكريم في بيانيا
موارد ّ

السنن اإلليية في القرآن الكريم:
المطمب األول :موارد ّ
كبيف لمبشر كؿ ما
مف المعمكـ أف الكحي جاء بمنيج إليي متكامؿ في جميع المجاالتٌ ,
ﱡﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
يمزميـ في ىذه الحياة ,لمفكز في الدنيا كاآلخرة ,ﭧﭐﭨﭐ ﱔ

ﱜﱝﱞﱠ (انُحم.)11 :
(

قدـ لنا القرآف الكريـ كثي ارن مف
السنف اإلليية جزء مف الديف الذم جاء بو الكحي ,كقد ٌ
ك ٌ
السنف التي تحكـ الحياة كالبشر ,كىي تشبو بشكؿ أك بآخر القكانيف كالنكاميس الككنية التي تحكـ
ٌ
حركة عالمنا مثؿ طمكع الشمس مف الشرؽ كغركبيا مف الغرب.
السنف
استخدـ القرآف الكريـ أساليب ٌ
عدة إليصاؿ أحكامو كتشريعاتو ,فجاءت مكارد ٌ
السنف اإلليية في القرآف الكريـ يجدىا
اإلليية في القرآف الكريـ
ٌ
متعددة كمتنكعة ,كالمتتبع لمكارد ٌ
أكثر ما تككف في القصص القرآني (التاريخ) الذم يتحدث عف نيكض األمـ كالحضارات
بناء عمى سمككيـ كتصرفاتيـ
كسقكطيا ,كاألمثاؿ القرآنية المتعمقة بكيفية معاممة ا﵀ لمبشر ن
ككذلؾ اآليات الكارد فييا ربط األسباب بالمسببات كالمقدمات بالنتائج(ُ).
كتدبر كتاب ا﵀ العزيز ,كفيما يأتي
تأمؿ ٌ
ىذه ٌ
السنف اإلليية كمكاردىا ال تخفى عمى مف ٌ
أىـ ىذه المكارد:

ُ) ينظر :زكػي( ,مفيوم السـنن الربانيـة) ,صٕٓ .عاشػكر ,مجػدم محمػد( ,السـنن اإللييـة فـي األمـم
واألفراد في القرآن الكريم) ,صٖٓ ,دار السبلـ لمطباعة كالنشر ,القاىرة ,الطبعة :الثانيةُِْٖ ,ىػ ََِٕ-ـ.

ّّ

أوال  -القصص القرآني :مف المعمكـ أف القصص القرآني شغؿ مساحة كبيرة مف القرآف
الكريـ ,قاؿ أحد المعاصريف:إف ىذا القصص نبع ال ينضب؛ الستخبلص سنف ا﵀ تعالى لمف
رزقو ا﵀ الفيـ كالفقو ,كاال فما فائدة ىذا القصص إذا لـ ينشئ عقبلى مستنبطىا لمقكانيف
السنناإلليية ؛ التي تحكـ التجمعات البشرية  ,كتتحكـ بقياـ كسقكط الحضارات(ُ).
ك ٌ
الشر ,فما
كمف مقاصد القرآف في ذكر ىذا القصص أف يعتبر بيا البشر في الخير ك ٌ
ذكرت قصة ٌإال كاف معيا عبرة أك ًعىبر ,قاؿ ابف تيمية":إف في قصص المتقدميف عبرة لنا كلكال
القياس كاطراد فعمو كسنتو لـ يصح االعتبار بيا"(ِ) ,كقاؿ أبك زىرة (ّ)":إف القصص القرآني فيو
العبرة ,كما ذكرت قصة ٌإال كاف معيا عبرة أك ًعىبر ,كفييا المثبلت لمف عصكا كترككا أمر ربيـ,
كفييا بياف ما نزؿ باألقكياء الذيف غرىـ الغركر ,كالجبابرة الذيف طغكا في الببلد كأكثركا فييا
الفساد"(,)4ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ (ٕٚسف.)٧٧٧:
(

كالغالب في القصص القرآني أف يختـ بإعطاء سنة مف سنف ا﵀ تعالى في خمقو كقانكف
مف قكانينو في عباده ,فمثبلن عندما نق أر قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ُ) ينظر :كنعاف( ,أزمتنا الحضارية في ضوء سنن اهلل في الخمق) ,صُّ.
ِ) ابف تيمية( ,جامع الرسائل) ,صٓٓ.
ّ) أب ػػك زىػ ػرة ,محم ػػد ب ػػف أحم ػػد :كل ػػد س ػػنة (ُٖٖٗـ) بمدين ػػة المحمػػػة الكب ػػرل كتعم ػػـ بمدرس ػػة القضػػػاء
الشػرعي ,عمػؿ فػػي سػمؾ التػػدريس ,كبػدأ اتجاىػو إلػػى البحػث العممػػي فػي كميػة أصػػكؿ الػديف ,عػػيف أسػتاذان محاضػ انر
بل لكميػػة الحقػػكؽ بجا معػػة القػػاىرة مصػػنفاتو كثي ػرة منيػػا :تػػاريخ الجػػدؿ فػػي اإلسػػبلـ ,كأصػػكؿ
لمد ارسػػات العميػػا كككػػي ن
الفقػػو ,كالممكيػػة كنظريػػة العقػػد فػػي الشػريعة اإلسػػبلمية ,كمػػذكرات فػػي الكقػػؼ ,كانػػت كفاتػػو بالقػػاىرة سػػنة(ُْٕٗـ).
ينظر :الزركمي (األعالم) ,جٔ ,صِٔ.
ْ) أبػػك زىػرة ,محمػػد بػػف أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػف أحمػػد( ,المتػػكفىُّْٗ :ىػػ)( ,المعجــزة الكبــرى الق ـرآن)
صَُْ ,دار الفكر العربي.

ّْ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﱠ (انقصص ,)٣1 :في نياية قصة قاركف
(

(ُ)

كبياف ما دار

النعـ.
بينو كبيف قكمو ,نستخمص سنة ا﵀ فيمف ال يشكر ٌ
البلحقيف كما
كقد بيف الشيخ رضا أف في القصص رصدنا لسنف كقكانيف ,قد تتكرر مع ٌ
يبيف في غيره
السابقيف فيقكؿ" :أنزؿ ا﵀ ىذا الكتاب كجعمو آخر الكتب كبيف فيو ما لـ ٌ
كقعت مع ٌ
السنف اإلليية في البشر ,كقص عمينا
مف الكتبٌ ,بيف فيو كثي انر مف أحكاؿ الخمؽ كطبائعيـ ك ٌ
أحسف القصص عف األمـ كسيرىا المكافقة لسنتو فييا"(ِ).
كأضاؼ الغزالي إلى ما قالو رضا" :إف ركح القصص القرآني ىك احتكاؤه عمى جممة مف
سنف ا﵀ الككنية في قياـ األمـ كفنائيا"(ّ).
كالناظر لمقصة في القرآف الكريـ يجد أنيا غالبنا تأتي عامة ,ال تتحدث عف أفراد معينيف
كال تككف خاصة بزماف معيف أك مكاف محدد ,بؿ كثي نار ما يرافؽ القصص القرآني المبيمات في
الشخكص كاألماكف كغيرىا؛ ألنو ال فائدة ترجى مف بياف ىذه المبيمات بؿ العكس ىك الصحيح
حيث إنو يمكف إسقاط ىذه القصة عمى كؿ مف فىعؿ مثؿ صاحب القصة األصيمة فا﵀ تعالى لـ
أف األمـ المتأخرة  -كمديف مثبلن -لـ يكف ليـ إمكانية
يقص عمينا قصة أحد إال ًأل ٍخذ العبرة ,فمك ٌ
لمنظر فيما أصاب األمـ
االعتبار بمف سبقيـ مف األمـ اليالكة ,لما كاف ىناؾ فائدة مف دعكتيـ ٌ
ُ( قاركف بف يصير بػف قاىػث ,كمكسػى بػف عمػراف بػف قاىػث ابػف عػـ مكسػى ,كقيػؿ عػـ مكسػى ,ككػاف
يسمى المنكر؛ لحسف صكتو بالتكراة كلكنو نافؽ ,فأىمكو البغي كالبطر.كالترفع عمى قكمو .كقد ذكر ا﵀ تعالى كثرة
بل .ينظػر :ابػف كثيػر ,عمػاد الػديف أبػك الفػداء اسػماعيؿ بػف عمػر القرشػي
كنكزه  ,كانيا كانت تحمؿ عمػى سػتيف بغػ ن
الدمشقي ْٕٕ( ,ىػ)( ,البداية والنياية) ,جِ ,صَِٓ ,تحقيؽ :عبدا﵀ عبدالمحسػف التركػي بالتعػاكف مػع مركػز
البحكث كالدراسات بدار ىجر ,ىجر لمطباعة كالنشر – الجيزة ,الطبعة :االكلىُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ
ِ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,جُ ,صَِ.
ّ) الغزالي ,محمد( ,نظرات في القرآن الكريم) ,صٖٗ ,دار نيضة مصر ,الطبعة :األكلى

ّٓ

مف قبميـ ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (ْٕد ,)٣٨ :ففي ىذه اآلية يحذر شعيب  قكمو مف أف
(

ي ًح ٌؿ بيـ ما ح ٌؿ بمف قبميـ مف األمـ التي ك ٌذبت رسميا ,كلكال أف سنف ا﵀ ثابتة كمستمرة لما كاف
ً
ِّ
الرسؿ.
ىناؾ داع ال ٍحتجاج شعيب  ي
بسٌنة ا﵀ في مكذبي ٌ
كيرل صاحب كتاب (أزمتنا الحضارية) أف المطمكب اليكـ ,أكثر مف أم كقت مضى
تكجو لدراسة القصص القرآني بنفس القدر الذم نتكجو بو نحك آيات األحكاـ ,كذلؾ
ضركرة ال ٌ
السنف اإلليية ,كالقكانيف
الستنباط الكنكز الثمينة التي يحكييا ,كلنكتشؼ فقيان حضاريان في إطار ٌ
االجتماعية التي تحكـ مسيرة الحياة كاألحياء ,كالتي تخمفنا فييا إلى درجة ال نحسد عمييا(ُ).
ككباحثة أؤيد بشدة ما ذىب إليو العمماء مف ضركرة االىتماـ بالقصص القرآني؛ ألف
ً
السنف
القصص القرآني ليس لمجرد التسمية كحسب ,بؿ ىك مف أغزر المكارد التي يعنيت برصد ٌ
السنف التي تعيف اإلنساف
اإلليية في األمـ الماضية ,كالذم يم ٌكف مف استنباط الكثير مف ىذه ٌ
عمى االتجاه نحك تحقيؽ األىداؼ التي رسميا القرآف الكريـ ,كفي ذات الكقت تبعده عف الكثير
مف الحفر كالمزالؽ التي أكدت بحضارة الكثير مف األمـ السابقة ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ

ﲗﲘﲙﲚﲛﱠ (غافش.)٣٢ :
(

السنف اإلليية في القرآف
ثانيا  -المثل القرآني :المكطف الثاني الذم يكثر فيو كجكد ٌ
الكريـ" ,األمثاؿ القرآنية" ,كالباحث في تعريؼ المثؿ يجد أنو ال يمكف تعريؼ المثؿ تعريفنا

ُ) ينظر :كنعاف( ,أزمتنا الحضارية في ضوء سنن اهلل في الخمق)  ,صُْ.

ّٔ

اصطبلحينا مكحدنا ,فالتعريؼ عند المغكييف يختمؼ عف تعريفو عند األدباء ,كيختمؼ عنو عند
ضرب ًلشيء
الببلغييف ,فيك عند المغكييف :الشبو ,كمناظرة الشيء لمشيء ,كالمثؿ :الشيء الذم يي ى
(ُ)
يشبو بو حاؿ الثاني باألكؿ ,كاألصؿ فيو
ًمثٍبل يفيجعؿ ًمثمىو ؛ كىك عند األدباء":قكؿ سائر ٌ

التشبيو".

(ِ)

مف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح أف األمثاؿ القرآنية ال تندرج تحت ىذه المعانى أبدنا
كال ترتبط بيا ,ألنو ال يمكف أف يينقؿ لنا في القرآف الكريـ األقكاؿ السائرة بيف البشر.
كقد عرؼ العمماء األمثاؿ القرآنية بتعريفات متعددة ,قاؿ ابف قيـ الجكزية

(ّ)

بأنيا ":تشبيو

المحسكس ٍيف مف األخر كاعتبار
شيء بشيء في حكمو كتقريب المعقكؿ مف المحسكس أك أحد
ى
(ْ)

أحدىما باآلخر".

كعرفيا آخركف فقالكا إنيا :تمثيؿ حاؿ أمر بحاؿ أمر آخر ,كابراز المعنى في صكرة مكجزة ,ليا
مرسبل ,أـ بطريؽ الكناية ,كأمثاؿ القرآف ال
تشبييا أك قكنال
كقعيا في النفس ,سكاء أكانت الصكرة
ن
ن
يستقيـ حمميا عمى أصؿ المعنى المغكم الذم ىك الشبيو كالنظير ,كلكنيا صكر مختمفة لمعاني

ُ) ينظػػر :ابػػف فػػارس( ,معجــم مقــاييس المغــة) ,جٓ ,ص ِٔٗ .ابػػف منظػػكر( ,لســان العــرب) ,جُُ
صَُٔ.
ِ) الميػداني ,أبػك الفضػػؿ أحمػد بػػف محمػد بػػف إبػراىيـ النيسػػابكرم( ,المتػكفىُٖٓ :ى ػ)( ,مجمــع األمثــال)
جُ ,صُ ,تحقيؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد ,دار المعرفة  -بيركت ,لبناف.
ّ) ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ,كلد في دمشؽ (ُٗٔق) ,أحد كبار

كلكف أكثر مف أثٌر بو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ,سجف معو في قمعة
العمماء ,تتممذ عمى يد الكثير مف العمماء,
ٌ
الصيب مف الكمـ الطيب ,الركح
دمشؽ ,كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية ,ألٌؼ تصانيؼ منيا :إعبلـ المكقعيف ,الكابؿ
ٌ
كغيرىا ,تكفي سنة (ُٕٓ ىػ) .ينظر :الصفدم( ,الوافي بالوفيات) ,جِ ,صُٓٗ.

ْ) ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبػد ا﵀( ,األمثال في القـرآن الكـريم) ,صٗ ,تحقيػؽ:
إبراىيـ بف محمد ,مكتبة الصحابة – طنطا ,الطبعة :األكلى َُْٔ ,ىػ– ُٖٔٗـ.

ّٕ

الجنة
تىًريد لمعبرة كاالتٌعاظ ,كتقريب ما ىيستعصي عمى العقكؿ فيمو مف األمكر الغيبية ,كصفة ٌ
كالنار كالصراط كغيرىا(ُ).
كالقارئ آليات الذكر الحكيـ يجد أف تمؾ األمثاؿ قد كردت في سياؽ قصة ,أك جاءت
منفردة ,ﭧﭐﭨ ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ (انزيش)٢١ :
(

كالمتدبر لمقرآف الكريـ يجد أف القرآف الكريـ يعمؿ عمى تصكير المعاني كعرض القضايا
المختمفة بأبسط كأكضح صكرة ,مف ىنا جاءت األمثاؿ القرآنية متناثرة في صفحات القرآف الكريـ
السنف الثابتة ,يقكؿ أحد المعاصريف:ال يكاد يخمك مثؿ مف أمثاؿ القرآف الكريـ
متضمنة عددان مف ٌ
السنف أك التعقيب عمى قانكف,ىذا ألف األصؿ في ضرب المثؿ تشبيو
مف اإلشارة إلى يسٌنة مف ٌ
و
ماض كاعطاء الفعؿ المتأخر حكـ المتقدـ لتشابو األطراؼ كاتٌحاد األحكاؿ (ِ).
فعؿ حاضر بفعؿ
كمع كثرة كركد األمثاؿ في القرآف الكريـ ,كثير ربطيا بالعبرة كالعظة ,قاؿ تعالى:ﱡﭐﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ (انُحم ,)٧٧٢ :ذكر اإلماـ الطبرم أف
(

ضرب ىنا ألىؿ قرية كىي (مكة المكرمة) (ّ) ,كمع ذلؾ فالعبرة مف ىذه اآلية شاممة عامة
المثؿ ي

ُ) ينظر :القطاف ,مناع بف خميؿ( ,المتكفىَُِْ :ىػ)( ,مباحـث فـي عمـوم القـرآن) ,صِِٗ ,مكتبػة
المع ػػارؼ لمنش ػػر كالتكزي ػػع ,الطبع ػػة :الثالث ػػةُُِْ ,ى ػ ػَََِ -ـ .اس ػػماعيؿ ,محم ػػد بك ػػر( ,المت ػػكفىُِْٔ :ىػ ػػ)
(دراســات فــي عمــوم الق ـرآن) ,صََّ ,دار المنػػار ,الطبعػػة :الثانيػػةُُْٗ ,ى ػُٗٗٗ-ـ .البغػػا ,مصػػطفى ديػػب
مسػتك محيػى الػديف( ,الواضـح فـي عمـوم القـرآن) ,ص ُٕٗ ,دار الكمػـ الطيػب  -دار العمػكـ االنسػانية – دمشػػؽ
الطبعة :الثانية ُُْٖ ,ىػ  ُٖٗٗ -ـ
ِ) ينظر :زكي( ,مفيوم السنن الربانية) ,صٖٓ.
ّ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَّٗ.

ّٖ

لكؿ األمـ كالدكؿ كاألفراد ,فكؿ أمة تحيد عف المنيج الذم رسمو ا﵀  لخمقو؛ سيصيبيا مف
عذابي الجكع كالخكؼ الذم أصاب أىؿ مكة.
كعمـ األمثاؿ القرآنية مف العمكـ التي يجب معرفتيا ألنيا تفتح المجاؿ الستنباط كثير
السنف اإلليية ,كىذا ما ذىب إليو اإلماـ الشافعي(ُ) ,فأكضح أف العمـ باألمثاؿ القرآنية مما
مف ٌ
ضرب فيو مف األمثاؿ الدك ِّ
اؿ عمى طاعتو المبيِّنة الجتناب
يجب معرفتو فقاؿ" :ثـ معرفة ما ي
(ِ)

معصيتو ".

كألىمية العمـ بيذه األمثاؿ نجد أف ا﵀  أطمؽ مسمى العاًلـ عمى مف عقؿ األمثاؿ
قاؿ تعالى:ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ (انعُكثٕخ ,)11 :فمف
(

تدبير ا﵀ لعباده أف ضرب ليـ األمثاؿ مف أنفسيـ لحاجتيـ إلييا ليعقمكا بيا فيدرككا ما غاب عف
أبصارىـ كأسماعيـ الظاىرة(ّ).
أما الحكمة مف ضرب األمثاؿ القرآنية فيي كما قاؿ المفسركف :التَّذكر كاالتِّعاظ بيا
كتحصيؿ التَّقكل ,كزيادة الفيـ ,كتكضيح ما التبس عمى الناس ,كتصكير المعاني ,كلكف ال يعقؿ

ُ) الشػػافعي ,محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس ,أبػػك عبػػد ا﵀ ,كلػػد فػػي غ ػزة مػػف بػػبلد الشػػاـ سػػنة (َُٓى ػػ)
كقيػػؿ بػػاليمف .كحمػػؿ منيػػا إلػػى مكػػة كىػػك ابػػف سػػنتيف ,نشػػأ ككتػػب العمػػـ بمكػػة  ,كبمدينػػة الرسػػكؿ  ,قػػدـ بغػػداد
كحدث بيا ,كخرج إلى مصر فسكنيا حتى كفاتو سنة (َِْ ىػ) ,كىك أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة.
مرتيفٌ ,
كاليػػو نسػػبة الشػػافعية كافػػة ,لػػو تصػػانيؼ كثي ػرة ,أشػػيرىا كتػػاب األـ ,كالمسػػند ,كأحكػػاـ الق ػرآف( ,الرسػػالة) كغيرىػػا.
ينظر :الخطيب البغدادم( ,تاري بغداد) ,جِ ,صِّٗ.
ِ) الش ػػافعي ,أب ػػك عب ػػد ا﵀ محم ػػد ب ػػف إدري ػػس ب ػػف العب ػػاس( ,المت ػػكفىَِْ :ىػ ػػ)( ,الرســـالة) ,ص ّْ
تحقيؽ :أحمد شاكر ,مكتبو الحمبي ,مصر ,الطبعة :األكلىُّٖٓ ,ىػَُْٗ -ـ.
ّ) ينظػػر :الترمػػذم ,أبػػك عبػػد ا﵀ محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػف( ,المتػػكفى :نحػػك َِّى ػػ)( ,األمثــال مــن
الكتاب والسنة) ,صُْ ,تحقيؽ :د .السيد الجميمي ,دار ابف زيدكف  /دار أسامة  -بيركت – دمشؽ.

ّٗ

كيتأممكف
يتجردكف مف العصبية كالتقميد,
ىذه األمثاؿ
ٌ
كيتدبر معناىا إال أىؿ العمـ كالمعرفة ,الذيف ٌ
ٌ
في مدلكالت األشياء(ُ).
(ِ)
عظيـ في اىتداء النفكس بيا
شاف
كيقكؿ ابف عاشكر ":لؤلمثاؿ كاستحضار النظائر ه
ه

كتقريب األحكاؿ الخفية إلى النفكس الذاىمة أك المتغافمة".

(ّ)

السنف الربانية ال
مف ىنا يتبيف أف ضرب المثؿ في القرآف الكريـ مكرد ميـ مف مكارد ٌ
السٌنة اإلليية منو لبلتٌعاظ كأخذ العبرة
يمكف إغفالو ,بؿ ال ٌ
بد مف دراسة ك ٌؿ مثؿ قرآني كاستنباط ٌ
كاإلفادة منو.
ثالثا – دراسة التاري من خالل اآليات التي ورد فييا األمر بالسير في األرض :ىناؾ حقيقة
السكر القرآنية المكية كبعض السكر المدنية كسكرة
تتجمٌى لقارئ القرآف الكريـ ,كىي أف ج ٌؿ ٌ
السنف اإلليية التي ترسـ لنا
البقرة ,تعرض لقصة ,أك فييا بياف لحدث ما ,أك تأكيد عمى يسنة مف ٌ
طريقنا كاضحنا يعيننا عمى معرفة التاريخ ,كاكتشاؼ ما ح ٌؿ باألمـ السابقة ,ككثي نار ما نصؿ إلى
بالسير في األرض لمنظر كاالعتبار.
السنف مف خبلؿ قراءة اآليات التي تشتمؿ عمى األمر ٌ
ىذه ٌ

ُ) ينظػر :الزمخشػػرم( ,الكشــاف عــن حقــائق غـوامض التنزيــل) ,جِ ,صّٓٓ .أبػك السػػعكد  ,محمػػد
ابػػف محمػػد بػػف مصػػطفى العمػػادم( ,المتػػكفىِٖٗ :ى ػػ)( ,إرشــاد العقــل الســميم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم) ,جٕ
صِّٓ دار إحياء التراث العربي – بيركت .الزحيمي ,كىبة بػف مصػطفى( ,التفسـير الوسـيط) ,جّ ,صُّٕٗ
دار الفكر – دمشؽ ,الطبعة :األكلى ُِِْ ,ىػ.
ِ) محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػكر :كلػػد عػػاـ (ُٕٖٗـ) فػػي تػػكنس ,رئػػيس المفتػػيف المػػالكييف بتػػكنس كشػػيخ
جػػامع الزيتكنػػة كفركعػػو بتػػكنس ,يعػػيف (عػػاـ ُِّٗـ) شػػيخا لئلسػػبلـ ,كىػػك مػػف أعضػػاء المجمعػػيف الع ػربييف فػػي

دمشػػؽ كالقػػاىرة ,تػػكفي بتػػكنس عػػاـ (ُّٕٗـ) ,أشػػير مؤلفاتػػو :أصػػكؿ النظػػاـ االجتمػػاعي فػػي اإلسػػبلـ ,كالتحريػػر
كالتنكير في تفسير القرآف ,كالكقؼ كآثاره في اإلسبلـ .ينظر :الزركمي( ,األعالم) ,جٔ ,صُْٕ.
ّ) ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جٗ ,صُٕٗ.

َْ

متعددة؛ فذكر عمى صيغة األمر
بالسير في األرض أربع عشرة مرة بصكر
ٌ
كرد األمر ٌ
ست مرات(ُ) ,مثؿ قكلو تعالى:ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ
(األَعاو ,)٧٧:ككرد بصيغة االستفياـ سبع مرات(ِ) ﭐﭧﭐﭨﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

(

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ (انحج ,)1٢ :ككردت مرة كاحدة خارج نطاؽ ىذه
((

الدراسة ,ﭧ ﭐﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾﱿﲀ ﲁﲂ

ﲃﲄﲅﱠ (سثأ.)٧٣ :
(

كالمتأمؿ ليذه اآليات يجد أنيا تطمب منا أف نسير في األرض لكي ننظر ,ال أف ننظر
فحسب ,بؿ نتعمـ كنعتبر بما نرل أيضا ,فعند السياحة في األرض كرؤية آثار األمـ السابقة
النقكش كغيرىا مف المظاىر الحضارية التي ترككىا قائمة شاىدة عمى حضارتيـ ,فنأخذ
كالمباني ك ٌ
الحؽ ,عالـ ً
خاؿ
البعد عف ديف ا﵀
ٌ
دمره االنحراؼ ك ي
العبرة مف ذلؾ ,كنعمؿ عمى بناء عالـ ال ي ٌ
النفسية المختمفة مف غركر ً
ككبر كاعراض عف ديف ا﵀  ,كغيرىا
مف األمراض االجتماعية ك ٌ
ت ,كما زالت تدمر شعكباي قائمة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲆﲇﲈ
مف األمراض التي دمرت أممان كشعكبان ىخمى ٍ

ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ (آل عًشاٌ.)٧1١ :
((

ُ) (ُّٕ) آؿ عمػراف  )ُُ( ,األنعػػاـ  )ّٔ( ,النحػػؿ  )ٔٗ( ,النمػػؿ  )َِ( ,العنكبػػكت  )ِْ( ,الػػركـ.
عبد الباقي ,محمد فؤاد( ,المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم) ,صْٕٓ ,دار الفكر لمطباعة ,الطبعة :الرابعػة
ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.
ِ) (َُٗ) يكس ػػؼ )ْٔ( ,الح ػػج  )ٗ( ,ال ػػركـ )ْْ( ,ف ػػاطر  )ُِ( ,غ ػػافر )ِٖ( ,غ ػػافر .)َُ( ,عب ػػد
الباقي( ,المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم) ,صْٕٓ.

ُْ

السنف اإلليية التي
يقكؿ
المفسركف :ىذه اآلية كغيرىا تم ٌكننا مف استخبلص الكثير مف ٌ
ٌ
حث عمى االعتبار بأحكاؿ الماضيف
تحكـ حركة الجماعات عبر الزماف كالمكاف ,كفييا ٌ
النظر
السير في األرض ك ٌ
كمصارعيـ عندما حادكا عف الطٌريؽ القكيـ  ,كانغمسكا في ال ٌشيكات ,ف ٌ
السنف كاالعتبار بيا كما
في آثار الماضيف كمعرفة ما ح ٌؿ بيـ ىك الذم يكصؿ إلى معرفة ٌ
يقره فحسب ,كعميو نجد أف قارئ كتب
ينبغي ,فمف يدرس درسان كيطبقو تطبيقان عمميان ,ليس كمف أ
حؿ باألمـ السابقة ,كييتدم إلى يسنف
التاريخ يتكصؿ إلى كـ ىائؿ مف المعمكمات التي تبيف ما ٌ
ا﵀ تعالى ,كقد يتٌعظ كيعتبر بما ق أر  ,كلكف ىذه المعرفة قاصرة ,فيي ليست كمعرفة مف سار في
َّ
السائر كتيىبيف لو أف ىذه األمـ
األرض بنفسو كرأل اآلثار بعينو ,فيذه المعاينة تقيـ
الحجة عمى ٌ
البائدة كصمت إلى ما كصمت إليو مف الدمار كاليبلؾ جراء تىنكبيا عف أكامر ا﵀ .)ُ(
السائركف في األرض تكفير الكقت كالجيد
كمف الفكائد األخرل التي يحصؿ عمييا ٌ
بالنفس نتيجة االعتبار بمف مضى ,كبما حصؿ ليـ ,يقكؿ صاحب كتاب (التفسير
النجاة ٌ
كٌ
اإلسبلمي لمتاريخ) :إف بدء التجربة مف نقطة الصفر ,دكنما التفات إلى مردكداتيا التٌاريخية
تضيعيما لك التفتت إلى الماضي
يضيع عمى الجماعة جيداٌ كبي اٌر ككقتاٌ طكيبلٌ ,ما كاف ليا أف ٌ
كاستمدت منو المكاقؼ كالعبر ,فالقرآف الكريـ يقدـ لنا أصكؿ منيج متكامؿ في التعامؿ مع
السنف
التاريخ البشرم ,كال ٌ
بد لنا عند التعامؿ االنتقاؿ مف مجرد القراءة إلى محاكلة استخبلص ٌ
كالنكاميس التي تحكـ الظكاىر البشرية كالٌتي ال تستقيـ أية برمجة لمحاضر كالمستقبؿ إال عمى

ُ) ينظر:الػ ػ ػرازم( ,مفــــــاتيح الغيــــــب) ,جُِ ,صْٖٖ .الم ارغ ػ ػػي ,أحمػػ ػػد بػػ ػػف مصػػ ػػطفى( ,المتػػ ػػكفى:
ُُّٕىػػ)( ,تفســير المراغــي) ,جْ ,صٕٕ ,مكتبػة كمطبعػػة مصػػطفى البػابى الحمبػػي كأكالده  -مصػػر ,الطبعػػة:
األكلى ُّٓٔ ىػ  ُْٗٔ -ـ

ِْ

ىداىا ,فالتاريخ ال يكتسب أىميتو اإليجابية إال بعد أف ييتخذ ميدانا لمدراسة كاالختبار كاستخبلص
السنف.
ٌ

(ُ)

إف دراسة التاريخ ليست نافمة يتطكع بأدائيا مف يشاء ,بؿ ىي -كما كضحت سابقان -
بد مف تعميؽ الدراسة لمكقائع التاريخية التي
الحية ,كال ٌ
ضركرة دينية كاجتماعية تقكـ بيا األمـ ٌ
قصو
بينيا القرآف الكريـ ,كال بد لممسمميف مف االرتباط كالفيـ السنف اإلليية ,كتعميؽ الرؤية لما ٌ
ً
سبقنا ,كاالىتماـ بفيـ التجربة النمكذجية التي قدميا الرسكؿ  ألمتو
ا﵀ عمينا مف سىير مف ى
السنف اإلليية ,كلف يقكدكا الحضارة إال
كاإليماف مف خبلؿ ذلؾ أنيـ لف يستطيعكا تخطي ٌ
بمؤىبلت القيادة ,كفي ظؿ مناخ يجب أف ىي ٍسعكا لتييئتو كتكفير شركطو(ِ).
حث عمى السير في األرض؛ كدراسة التاريخ القديـ
مف ىنا يتضح أف القرآف الكريـ ٌ
المعاش؛ دراسة كؿ ذلؾ ببصر ثاقب كبصيرة
المسطكر في الكتب ,كالمنظكر كالذم يمثؿ الكاقع ي
بالصدفة ,كانما تحكمو سنف كنكاميس
نافذة محممة لؤلحداث ,فالتاريخ في المنيج القرآني ال يسير
ٌ
كتمؾ التي تحكـ الككف كالحياة سكاء بسكاء  ,كالكقائع التٌاريخية ال تجرم عشكائيان ,إنما تقكـ عمى
السنف ,التي تعيف
المسببات  ,كالنتائج بالمقدمات؛ كفيـ ذلؾ يؤدم إلى استنباط ٌ
ارتباط األسباب ب ٌ
جنب األخطاء التي قادت الجماعات البشرية كاألمـ
عمى النيكض كالبناء الحضارم ,كتى ٌ
الدمار االجتماعي.
السقكط الحضارم ,ك ٌ
السابقة إلى ٌ
كالحضارات ٌ

ُ) ينظر :خميؿ( ,التفسير اإلسالمي لمتاري ) ,صٔ .ٗ-
ِ) ينظػػر :الغ ازلػػي ,محمػػد( ,المحــاور الخمســة لمق ـرآن الكــريم) ,صُُِ ,دار نيضػػة مصػػر ,الطبعػػة
األكلى .عكيس ,عبد الحميـ( ,فقو التاري فـي ضـوء أزمتنـا الحضـارية) ,صُٔ ,دار الصػحكة لمنشػر كالتكزيػع –
القاىرة ,الطبعة :األكلىُُْْ ,ىػُْٗٗ -ـ.

ّْ

رابعا :اآليات المشتممة عمى ربط األسباب بالمسببات :مف خبلؿ قراءتنا آليات القرآف
الكريـ ,نطالع اآليات التي تقكـ عمى ربط األسباب بالمسببات ,كالمقدمات بالنتائج  ,كىناؾ كثير
السنف اإلليية قائمة عمى قانكف يقكؿ :إف األخذ بالسبب
مف ٌ

(ُ)

يؤدم إلى الكصكؿ لمنتيجة إذا

تحققت الشركط كانتفت المكانع بإذف ا﵀ تعالى ,أما مجرد كجكد األسباب فبل يكجب حصكؿ
المسبب  ,كربط المسببات بأسبابيا كالنتائج بمقدماتيا ,قانكف عاـ شامؿ لكؿ ما في الككف ,كلكؿ
ما يحصؿ لئلنساف في الدنيا كاآلخرة ,قاؿ ابف تيمية :فميس في الدنيا كاآلخرة شيء إال بسبب,
المسببات ,كمجرد األسباب ال يكجب حصكؿ المسبب؛ فإف المطر إذا نزؿ
كا﵀ خالؽ األسباب ك ٌ
كبذر الحب لـ يكف ذلؾ كافيا في حصكؿ النبات بؿ ال بد مف ريح مربية بإذف ا﵀ كال بد مف
صرؼ االنتفاء عنو؛ فبل بد مف تماـ الشركط كزكاؿ المكانع ككؿ ذلؾ بقضاء ا﵀ كقدره (ِ).
كمف اآليات التي تؤكد قانكف السببية قكلو تعالى في سنة الرزؽ:ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ (انطالق ,)1 – ٢ :كقكلو تعالى في يسٌنة اليداية :ﭧﭐﭨﭐ
(

ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱺ ﱠ

(األَفال ,)٢٨ :ىذه اآليات تبيف أف سبب التيسير كالرزؽ كسبب تكفير السيئات ىك التقكل.

(

اء كانت نص نار أك
كمف المسمٌمات كالحقائؽ لدل كؿ مسمـ أف لكؿ يسٌنة مف يسنف ا﵀ سك ن
بد مف أسباب
ىزيم نة ىداي نة أك ضبل ن
ال ,أسبابنا خاصة بيا ,مع أنيا ال تمتزـ سببنا كاحدنا بؿ ال ٌ

ُ) السبب لغة :كؿ شيء يتكصؿ بو إلى غيػره ؛ كػؿ شػيء يتكسػؿ بػو إلػى شػيء غيػره ,كقػد تسػبب إليػو,
كالجمػ ػع أس ػػباب؛ كك ػػؿ ش ػػيء يتكص ػػؿ ب ػػو إل ػػى الش ػػيء ,في ػػك س ػػبب .ينظ ػػر :اب ػػف منظ ػػكر( ,لســـان العـــرب) ,جُ
صْٖٓ
ِ) ينظر :ابف تيمية( ,مجموع الفتاوى) ,جٖ ,ص َٕ .

ْْ

متداخمة كؿ يؤدم إلى ما بعده حتى تتحقؽ سنة ا﵀(ُ) ,كمف األمثمة الكاضحة عمى تطبيقات ىذا
المكرد ,كالتي تدؿ عمى ارتباط المسببات بأسبابيا نتائج معركة بدر كانتصار المسمميف فييا
العدة كالعتاد في بدر إال أف ا﵀ نصرىـ نص انر مؤز نار ,حيث ىيأ ا﵀ تعالى أسباب
فبالرغـ مف قمٌة ٌ
ٌ
النصر في ىذا اليكـ ,كلـ يجعؿ نصرىـ مف قبيؿ المعجزات التي ال ترتبط باألسباب ,كفي ىذا
السنف اإلليية كالقكانيف الرٌبانية ال تتخمؼ كال تتبدؿ إذا
بياف لممسمميف أكال ثـ لمناس عمكما أف ٌ
كجدت األسباب كتييأت ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ (األَفال)٧٧ :
(

لمنصر ,كأكؿ ىذه األسباب -كاف لـ ترد في
ىذه اآلية فييا بياف لؤلسباب التي ىيأىا ا﵀ تعالى ٌ
اآلية  -استغاثة النبي  كالحاحو بالدعاء ,فقد ركل عمر  أف الرسكؿ  قاؿ":الميم أنجز لي
ما وعدتني ,الميم آتني ما وعدتني ,الميم إن تيمك ىذه العصابة من أىل اإلسالم ال تعبد في
األرض"(ِ) ,أما األسباب األخرل فيي ما ىيأه ا﵀ تعالى في أرض المعركة ,كالتي منيا إصابة
طا ,أكسبيـ شجاعة كأ ازؿ شعكر الخكؼ عندىـ ,ثـ
بالنعاس ,كلما استيقظكا كجدكا نشا ن
المسمميف ٌ
ما كاف مف إنزاؿ المطر فأطفأ بو الغبار ,كتمبدت بو األرض ,كثبتت بو أقداميـ(ّ) ,فكؿ العكامؿ
السابقة التي ىيأىا ا﵀  أدت إلى النصر المبيف.

ُ) ينظر :الخطيب( ,السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية) ,جُ ,صٔٔ.
ِ) مسمـ( ,صحيح مسمم ) ,كتاب الجياد كالسػير ,بػاب اإلمػداد بالمبلئكػة فػي غػزكة بػدر ,كاباحػة الغنػائـ
جّ ,ص ُّّٖ ,رقـ الحديث ُّٕٔ.
ّ) ينظ ػػر :القاس ػػمي ,محم ػػد جم ػػاؿ ال ػػديف ب ػػف محم ػػد س ػػعيد الح ػػبلؽ( ,المت ػػكفىُِّّ :ىػ ػػ)( ,محاســــن
التأويــــل) ,جٓ صِْٔ ,تحقي ػػؽ :محم ػػد باس ػػؿ عي ػػكف الس ػػكد ,دار الكت ػػب العممي ػػة – بي ػػركت ,الطبع ػػة :األكلػػػى
ُُْٖىػ .رضا (تفسير المنار) ,جْ ,ص ُِٓ .ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جٗ ,صِٖٕ.

ْٓ

السنف
السنف اإلليية كانتقؿ اآلف لمحديث ,عف صيغ كركد ٌ
كبعد :فتمؾ ىي أىـ مكارد ٌ
اإلليية في المطمب اآلتي:
السنن اإل ليية في القرآن الكريم.
المطمب الثاني :صيغ ورود ّ
عدة ,كلـ يكتؼ باإلشارة كالتمميح فحسب
سنة كسنف في مكاضع ٌ
صرح القرآف الكريـ بمفظ ٌ
بؿ ذكر أمثمة كثيرة ليا ,كفي ىذا داللة عمى رحمة ا﵀ تعالى كعنايتو كىدايتو لعباده
سنة مف سنف ا﵀
كحجة عمييـ؛ فبل نجد متبجحان يقكؿ إنو لـ يفيـ أف مقصكد اآلية كاف بيانان ل ٌ
تعالى.
كسنة في القرآف الكريـ ستة عشر مرة ,في إحدل عشر آية مف عشر
كقد تكرر لفظ يسنف ي
السكرة أكثر مف مرة كما ىك الحاؿ في سكر اإلسراء كفاطر
سكر؛ كقد يتكرر كركدىا في ٌ
كاالحزاب كالفتح ,كالباقي نجده في باقي السكر.
السنف ,كمراجعة ما أكرده العمماء ,كجدت أف مؤلؼ كتاب
كمف خبلؿ بحثي في لفظ ٌ
سنة) في القرآف ,فقاؿ :إف
السنف الربانية) أكرد أرقامان إحصائية خاطئة بخصكص مادة ( ٌ
(مفيكـ ٌ
مادة يسنة كردت ثماني عشرة مرة في القرآف(ُ) ,لكف عند الرجكع لمقرآف الكريـ كجدت أنو أخطأ
في إحصاء الكممات ,فقد ذكر في كتابو أف لفظ "سنة" جاء مفردٌا أربعة عشر مرة كلفظ "سنف"
بالجمع مرتيف .كعميو فالمجمكع ستة عشر ال ثمانية عشر.
السٌنة) حسب ترتيب سكرىا في المصحؼ:
كىذا ترتيب اآليات التي كرد فييا لفظ ( ٌ

ُ) ينظر :خميس( ,مفيوم السنن الربانية) ,صّٔ

ْٔ

ﭧﭐﭨ ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ

ﱠ (آل عًشاٌ)٧1١ :
(

ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ(انُساء)٢٢ :
ﭧﭐﭨﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢﱠ (األَفال)1٣ :
(

ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ (الحجر)ُّ :
(

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱠ (اإلسراء)ٕٕ :
((

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡﱢﱣﱠ (انكٓف)٢٢ :
(

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥﱠ (األحزاب)ّٖ :
((

ﭧﭐﭨ ﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ (األحزاب)٢٢ :
(

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱠ (فاطش)11 :
(

ﭐ ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱠ (غافش)٣٢ :
(

ﭧﭐﭨﭐﱡ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ(الفتح)ِّ :
السٌنة في بعض اآليات مرسكما بالتاء المربكطة ,كفي
يجد الناظر في اآليات السابقة كركد لفظ ٌ
مكاضع أخرل بالتاء المبسكطة ,قاؿ صاحب كتاب(المقنع)":ككؿ ما في كتاب ا﵀  مف
ْٕ

السٌنة"فيك بالياء إال خمسة أحرؼ ,في األنفاؿﭐﱡﭐﲟﲠﲡﲢﱠ  ,كفي فاطر
ذكر" ٌ
(

ثبلثة أحرؼ ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ  ,كفي
(

المؤمف(غافر)ﭐﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱠ "(ُ).
(

كمف المعمكـ أف اختبلؼ الرسـ القرآني يؤدم الختبلؼ في المعنى؛ فقد أكضح العمماء
كسنة)؛ فأينما كجدت لفظ ( يسٌنة) كانت بمعنى الشريعة كالطٌريقة
سنتٌ ,
أف ىناؾ فرقان بيف ( ٌ
سنت) تككف بمعنى اإلىبلؾ كاالنتقاـ الذم ظير في الكجكد(ِ).
المتٌبعة ,أما ( ٌ
مف خبلؿ النظر في اآليات الكريمة ييستنتج ما يمي:
سنة) بخمس صكر( :سنة ا﵀) ثماني مرات( ,سنتنا) مرة(,سنة مف قد
 كرد لفظ ( ٌ
أرسمنا) مرة(,سنة األكليف) أربع مرات(,سنف) مرتاف.
 كردت في تسعة مكاضع مضافة إلى ا﵀ تعالى ,كجاءت سنة منيا مضافة إلى
الناس كبقي مكضع كاحد كحسب بدكف إضافة.
النساء
السٌنة بصيغة الجمع (سنف) مرتيف؛ في سكرتي :آؿ عمراف ,ك ٌ
 كرد لفظ ٌ
كباقي المكاضع جاء بصيغة المفرد (سنة ,سنت).

ُ) الػػداني ,أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد بػػف عثمػػاف بػػف عمػػر( ,المتػػكفىْْْ :ى ػػ)( ,المقنــع فــي رســم
مصاحف األمصار) ,صّٖ ,تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاكم ,مكتبة الكميات األزىرية ,القاىرة
ِ) ينظػػر :ابػػف البنػػاء المراكشػػي ,أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عثمػػاف األزدم( ,المتػػكفىُِٕ :ى ػػ)
(عنوان الـدليل مـن مرسـوم خـط التنزيـل) ,صُُُ ,تحقيػؽ :ىنػد شػمبي ,دار الغػرب اإلسػبلمي ,بيػركت – لبنػاف
الطبعػػة :األكلػػىَُٗٗ ,ـ .الزركشػػي ,أبػػك عبػػد ا﵀ بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ بػػف بيػػادر( ,المتػػكفىْٕٗ :ىػػ)
(البرىان في عموم القـرآن) ,جُ ,صُّْ ,تحقيػؽ :محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ ,دار إحيػاء الكتػب العربيػة عيسػى
البابى الحمبي كشركائو ,الطبعة :األكلىُّٕٔ ,ىػ ُٕٗٓ -ـ.

ْٖ

السٌنة كرد في السكر المكية كالمدنية عمى حد سكاء.
 أف لفظ ٌ
سنة).
 اختبلؼ المعنى باختبلؼ الرسـ القرآني لكممة ( ٌ
السنة) في القرآف الكريـ ,يجدر بي أف أبيف
بعد استقراء مكاضع كركد كممة ( ٌ
السنف اإلليية ,كىذا مدار البحث في
األساليب التي سمكيا القرآف الكريـ في بياف ٌ
المطمب اآلتي.
السنن اإلليية.
المطمب الثالث :األساليب التي سمكيا القرآن الكريم في بيان ّ
لمنص
ال ٌ
تدبر ٌ
السنف اإلليية كالبحث فييا ,مف الكقكؼ كقفة ٌ
بد لمف التعرؼ عمى ٌ
السنف ,كذلؾ لؤلىمية العظيمة
القرآني ,كمعرفة األساليب التي استخدميا رب العزة في بياف ىذه ٌ
(ُ)
السنف ,كمف
ليذا العمـ كما بينت في مطمب سابؽ  ,كقد تنكعت األساليب القرآنية في بياف ىذه ٌ

خبلؿ استقراء اآليات القرآنية يتراءل أماـ ىع ٍيني أساليب رئيسة يخبر ا﵀ تعالى عباده عف يسنتو
كقكانينو؛ منيا:
 األسمكب المباشر
 كاألسمكب الضمني
 كاأللفاظ الككنية

( ِ)

كفيما يأتي بياف ىذه األساليب:
أوال :األسموب المباشر(الصيغة الصريحة) :كىك أىـ األساليب كأكضحيا كأكثرىا
السنف
السنف اإلليية كيبرزىا لتككف كاضحة في أذىاف العباد ,كيثبت معنى ٌ
استنباطنا ,فيك يبيف ٌ

ُ) صُٓ :
ِ) سأقكـ بتعريفيا حاؿ الحديث عنيا

ْٗ

السٌنة) أك ما اشتؽ منيا صريحنا كاضحنا ال ليبس
اإلليية في العقكؿ ,كىذا األسمكب يستخدـ لفظ ( ٌ
فيو ,كقد كرد في ستة عشر مكضعان في القرآف الكريـ سكاء باإلفراد أك الجمع ,مضافان أك غير
مضاؼ ,كىذا األسمكب ىك الذم بينتو في المطمب السابؽ فبل داعي لئلعادة(ُ).
السٌنة اإلليية ىك
ً
ثانيا :الصيغ الضمنية :أسمكب آخر يسمكو القرآف الكريـ في تقرير ٌ
نصا؛ كانما يفيـ مف اآلية داللة كفحكل
الصيغ الضمنية ,حيثبل يذكر لفظ ٌ
السٌنة ن
كتأتي الصيغ الضمنية عمى عدة أشكاؿ:
السٌنة اإلليية؛ بتقرير نتيجة
أ -الصيغة الشرطية :في ىذه الصيغة يتـ التعبير عف ٌ
بناء عمى كصؼ أك حالة معينة ,أك بناء عمى سبب أك شرط معينيف ,كفي
معينة ن
السٌنة التاريخية في قضية شرطية تربط بيف حادثتيف أك مجمكعتيف
ىذا الشكؿ تتمثٌؿ ٌ
مف الحكادث عمى الساحة التاريخيةِّ ,
كتؤكد العبلقة المكضكعية بيف الشرط كالجزاء
ك ٌأنو متى ما تحقٌؽ الشرط ,تحقٌؽ الجزاء ,كىذه صياغة نجدىا في كثير مف القكانيف
السنف الطٌبيعية كالككنية(ِ).
ك ٌ
كالصيغة الشرطية تأتي عمى نكعيف :إما صريحة ,كاما ضمنية ,كاألمثمة عمى النكعيف
كثيرة في الذكر الحكيـ ,منيا:
 الصيغة الشرطية الصريحة :مثؿ قكلو تعالى:ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ (األَفال ,)٢٨ :فقد
(

ُ) صْٕ :
ِ) ينظػػر :زيػػداف( ,الســنن اإللييــة فــي األمــم) ,صُٔ .الصػػدر ,محمػػد بػػاقر( ,مقــدمات فــي التفســير
الموضوعي لمقرآن) ,ص ْٖ .ٖٓ-

َٓ

جعؿ سبحانو التٌقكل شرطىا في الجعؿ المذككر ,فمف يتؽ ا﵀  في كؿ ما
يجب أف يتقى -بمقتضى دينو كشرعو ,كبمقتضى سننو في نظاـ خمقو ,-يجعؿ
لو بمقتضى ىذه التقكل ممكة مف العمـ كالحكمة يستطيع مف خبلليا أف ييفرؽ بيا
بيف الحؽ كالباطؿ ,كيميز بيف الخير كالشر ,كيمحك بسبب ىذا الفرقاف كتأثيره
ما كاف مف السيئات ,كيغفرىا فبل يعاقب عمييا(ُ).
 الصيغة الشرطية الضمنية :تأتي عمى شكؿ كعد أك كعيد ,كالكعد كالكعيد
كبلىما فعؿ شرط يترتب عميو الجزاء(ِ) ,كمما جاء عمى شكؿ كعد ,قكلو تعالى
ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱵﱶﱠ (انُٕس ,)٢٢ :في ىذه اآلية بيف ا﵀ تعالى أف شرط االستخبلؼ في
(

الغمبة ,ىك اإليماف با﵀ تعالى
األرض كما يعقبو مف التمكيف كاألماف ك ٌ
العز ك ى
كاستسبلـ ﵀ في كؿ األمكر مع انتزاع اليكل انتزاع اليكل انتزاع اليكل انتزاع
اليكل انتزاع اليكل كالشيكات مف النفس ,فيك إيماف يستغرؽ اإلنساف كمو
كيتضمف كؿ ما أمر ا﵀ بو(ّ).

ُ) ينظر :القاسمي( ,محاسن التأويل) ,جٓ ,صَِٖ .رضا( ,تفسير المنار) ,جٗ ,صّٖٓ.
ِ) ينظر :الخطيب( ,السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية) ,جُ ,ص َْ.
ّ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ ,صِِٖٓ.

ُٓ

أما ما جاء عمى شكؿ كعيد فمثالو قكلو تعالى :ﭐﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ (النكر ,)ّٔ :أم :فميخش مف يخالؼ شريعة الرسكؿ باطنان أك
ظاى نار ,أف تصيبيـ فتنة في قمكبيـ ,مف كفر أك نفاؽ أك بدعة ,أك يصيبيـ عذاب أليـ في الدنيا
بقتؿ ,أك حد ,أك حبس,أك غير ذلؾ مف العذاب الدنيكم

(ُ).

ب -ورود فعل اهلل في سياق الجممة الشرطية
كىك االسمكب الثاني مف الصيغة الضمنية كىك عمى ضربيف(ِ):
ُ -تعميؿ

(ّ)

عدـ الجزاء بكجكد المانع :فإذا يكجد الفعؿ امتنع الجزاء؛ نحك قكلو تبارؾ

كتعالى:ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ (األَفال ,)٢٣ :أم لكال حكـ سابؽ
(

ثابت مف ا﵀ أال يعذب أحدنا عمى العمؿ باالجتياد أك قبؿ البياف كاإلعذار ألصابكـ أييا
فداء لؤلسرل كلكف رحمة ا﵀ كاسعة(.)1
المسممكف عذاب عظيـ فيما أخذتـ ن
ِ -تعميؿ ترتب الجزاء عمى كقكع الفعؿ :أم ترتيب فعؿ ا﵀ عمى الكصؼ بصيغة
الشرط كالجزاء ,أم يقع الجزاء إذا كقع الفعؿ نحك قكلو تعالى :ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ (انثقشج ,)1٣ :فاآلية (فإما يأتينكـ مني ىدل) ىي القاعدة
(

ُ) ينظر :ابف كثير( ,تفسير القرآن العظيم) ,جٔ ,صَٗ
ِ) ينظر :كيكس ,محمد رشػيد( ,طرائق استنباط السـنن القرآنيـة) ,صٔ ,بحػث منشػكر فػي مجمػة آفػاؽ
الثقافة كالتراث ,السنة الثامنة عشرة ,العدد ,ٔٗ :ربيع الثاني ُُّْىػ -آذار ََُِ ـ.
ّ) التعميػػؿ ,ىػػك إظيػػار عميػػة الشػػيء ,س ػكاء كانػػت تامػػة أك ناقصػػة ,كالتعميػػؿ ىػػك تقريػػر ثبػػكت المػػؤثر
إلثبات األثر .ينظر :الجرجاني( ,التعريفات) ,صُٔ
حكل ,سعيد( ,المتكفى َُْٗ ىػ)( ,األساس فـي التفسـير) ,جْ ,صُِٕٗ ,دار السػبلـ –
ْ) ينظرٌ :

القاىرة ,الطبعة :السادسةُِْْ ,ىػ.

ِٓ

الكمية التي سيككف عمييا مدار فعؿ ا﵀ جؿ جبللو بيـ ,أم مف اتبع ىداية ا﵀ كسمؾ صراطو
المستقيـ الذم حدده ا﵀ تعالى فبل خكؼ عميو ,كاالتباع يككف بالقبكؿ لو كاإليماف بو كالعمؿ
كجزاء ذلؾ كمو أال خكؼ عمييـ فيما يستقبمكنو مف أمر اآلخرة ,كال يحزنكف عمى ما فاتيـ مف
أمر الدنيا(ُ).
ثالثا :األلفاظ الكونية:
يتضمف
الضمنية؛ سكؼ استعرض األسمكب الثالث كالذم
الصريحة ك ٌ
الصيغة ٌ
بعد بياف ٌ
ٌ
األلفاظ الككنية ,كالتي ىي قسـ مف األلفاظ الشرعية ,فاأللفاظ الشرعية تقسـ إلى ككنية كدينية
"فما كاف ككنيان فيك متعمؽ بربكبيتو كخمقو ,كما كاف دينيان فيك متعمؽ بألكىيتو كشرعو ,كىك كما
أخبر عف نفسو سبحانو لو الخمؽ كاألمر فالخمؽ قضاؤه كقدره كفعمو ,كاألمر شرعو كدينو ,فيك
كشرع كأمر ,كأحكامو جارية عمى خٍمقو قد نار كشرعنا ,كال خركج ألحد عف حكمو الككني
الذم خىمؽ ى
القدرم كأما حكمو الديني الشرعي فيعصيو الفجار كالفساؽ"(ِ).
كقد تأتي بعض األلفاظ الككنية لتد ٌؿ عمى يسٌنة مف يسنف ا﵀؛ كمف ىذه األلفاظ :اإليتاء
الحكـ ,اإلرادة ,الكتابة ,األمر,اإلذف ,الجعؿ ,البعث ,اإلرساؿ,التحريـ(ّ) ,كفي ما يمي أمثمة مف
آيات القرآف الكريـ عمى كؿ لفظ ,كبياف كيؼ يقرر كؿ لفظ منيا يسنة مف يسنف ا﵀ تعالى:

حكل( ,األساس في التفسير) ,ج ُ ,صُُٗ.
ُ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,جُ ,ص ٌِّٕ .
ِ) ابػف قػيـ الجكزيػة  ,أبكعبػد ا﵀ محمػد بػف أبػي بكػر( ,المتػػكفىُٕٓ :ى ػ)( ,شـفاء العميـل فـي مســائل
القضاء والقدر والحكمـة والتعميـل) ,صَِٖ ,تحقيػؽ :محمػد بػدر الػديف أبػك فػراس ,دار الفكػر ,بيػركت ُّٖٗ ,
ق– ُٖٕٗـ.
ّ) ينظر :ابف قيـ الجكزية(,شفاء العميل) ,صَِٖ

ّٓ

األمر :مثؿ قكلو تعالى:ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈﳉﳊ

ﳋ ﱠ (اإلسشاء ,)٧٢ :في ىذه اآلية سنو إليية كىي ىبلؾ المترفيف ,فا﵀ يأمر المترفيف
((( (

بالطاعة ,كلكف فسقيـ كمعصيتيـ ﵀ يؤدم لدمارىـ ,قاؿ الطبرم :إذا أراد ا﵀ بقكـ صبلحنا ,بعث
عمييـ مصمحان يصمح أحكاليـ ,كاذا أراد بيـ فسادان بعث عمييـ مفسدان ,كاذا أراد أف ييمكيـ أكثر
( ُ)
كسٌنة ا﵀ في المترفيف مف السنف مناط البحث في الفصؿ القادـ بإذف ا﵀
المترفيف فييـ  ,ي

تعالى.
اإلذن :مثؿ قكلو تعالى:ﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

مقصر في العمؿ بالكتاب مسرؼ عمى نفسو.
ﱤﱥ ﱠ( فاطر )ِّ :أم :إف العامميف أقساـ ثبلثة:
ٌ
كمتردد بيف العمؿ بو كمخالفتو .كمتقدـ إلى ثكاب ا﵀ بعمؿ الخيرات كصالح األعماؿ ,ككؿ ذلؾ
ال يككف إال بإذف ا﵀ أم :بإرادة ا﵀ كتكفيقو كفضمو(ِ).
الحكم :مثؿ قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﱠ (األَثٛاء ,)٧٧٢ :في ىذه اآلية يسٌنة ا﵀ في نصر عباده ,كالمقصكد أم افصؿ بيني كبينيـ بما
(

يظير الحؽ لمجميع كىك أف تنصرني عمييـ(ّ).
اإلرادة :مثؿ قكلو تعالى:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

الضبلؿ
ﲭﲮﱠ (ْٕد ,)11 :كفي ىذه اآلية حديث عف إرادة ا﵀ كقدره ,كحديث عف يسٌنة ٌ
(

ُ) ينظر :الطبرم( ,تفسير الطبري) ,جُٕ ,ص َْٓ.
ِ) ينظر :المراغي(,تفسير المراغي) ,جِِ ,صَُّ .الطنطاكم(,التفسير الوسيط),جُُ ,صَّٓ

ّ) ينظر:الرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جِِ ,صُٔٗ.

ْٓ

كاآلية تعني أف ينصح النبي لقكمو ال ينفع بمجرد إرادة ىذا النبي لنفع قكمو ,كانما يتكقؼ نفعو
عمى إرادة ا﵀ تعالى ,كمعنى إرادة ا﵀ إغكاءىـ أم :اقتضاء يسٌنة ا﵀ تعالى فييـ أف يككنكا مف
(ُ)
السٌنف التي سأبحثيا في الفصؿ القادـ بإذف ا﵀
كسنة ٌ
الضبلؿ ىي مف ي
الغاكيف المضميف  ,ي

تعالى.
التحريم :كقكلو تعالى:ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ (األَثٛاء)٨٢ :
(

طبع عمى قمكبيـ ,كالختـ عمى سمعيـ
السٌنة التي تثبتيا ىذه اآلية أف األمة التي ييمكيا ا﵀ -بال ٌ
ك ٌ
صدىـ عف سبيؿ ا﵀  -أنو يمتنع عمى ىذه األمة أف ترجع إلى التكبة كاإليماف
كأبصارىـ بسبب ٌ
 ,كعمؿ الطاعات,أك الرجكع إلى الحياة قبؿ يكـ القيامة (ِ) .
السنف اإلليية أىميا(ّ):
كىناؾ مف أضاؼ أساليب أخرل سمكيا القرآف الكريـ في بياف ٌ
ٔ -االستفسارات االستنكارية:
نحك قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ (القصص ,)ٕٓ :فا﵀ سبحانو يستنكر عمى
رد ا﵀ تعالى أف فكيؼ يككف ىذا
مشركي قريش رفضيـ اإليماف خكفا مف األسر أك الخطؼ ,فجاء ٌ

ُ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,ج ُِ ,صَٔ.
ِ) ينظ ػػر :الطب ػػرم( ,تفســــير الطبـــري) ,ج ُٖ ,ص ِٔٓ .الزحيم ػػي ,كىب ػػة ب ػػف مص ػػطفى( ,التفســــير
المنير) ,ج ُٕ ,صُِٗ ,دار الفكر المعاصر ,بيركت  ,دمشؽُُْٖ ,ق.
ّ) ينظر:عاشػػكر( ,الســنن اإللييــة فــي األمــم واألف ـراد) ,ص ٕٗ .َٗ -كيػػكس( ,الســنن اإللييــة مــن
الوعي النظري إلى التأسيس العممي) ,ص ُٗٔ ُٖٖ-

ٓٓ

الحرـ آمنا لكـ حاؿ كفركـ كشرككـ كال يككف أمنا لكـ كقد أسممتـ كاتبعتـ الحؽ؟ كاف قكلكـ ال نؤمف
خكفا مف زكاؿ النعـ ليس بحؽ ,بؿ اإلصرار عمى عدـ قبكؿ اإليماف ىك الذم يزيؿ ىذه النعـ(ُ).
ﭐ

السنف اإلليية في األفراد كالمجتمعات .
كىذا مف ٌ

ال إياه بحرف من حروف التعميل(ٕ):
ٕ  -أن يذكر اهلل فعمو معم ً
ىناؾ الكثير مف حركؼ التعميؿ التي كردت في آيات القرآف الكريـ التي ِّ
تعمؿ أفعاؿ ا﵀
 كمف أمثمة ذلؾ:
حرف (الباء) :نحك قكلو تبارؾ كتعالى:ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ

ﱩ ﱠ (انُحم ,)٧٧٢ :التعميؿ بحرؼ الباء في قكلو تعالى"بما كانكا يصنعكف"؛ أم :أنيـ
(

كصنعيـ الكفر بنعـ ا﵀ تعالى ,كيفيـ أيضان مف
أيذيقكا لباس الجكع كالخكؼ بما كانكا يصنعكف ,ي
عاـ لكؿ عمؿ ال يرضي ا﵀ غير مخصكص بالكفر بنعمةى ا﵀ ,كأشنع
قكلو"ما كانكا يصنعكف" أنو ٌ
ما كانكا يصنعكف تكذيبيـ رسكؿ ا﵀ مع أنو منيـ(ّ).
حرف الالم :مثؿ قكلو جؿ شأنو:ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ (آل عًشاٌ )ُٕٖ :فاآلية تبيف يسٌنة مف يسننو  كىي :إف إمبلء
(

ُ) ينظر:المراغي( ,تفسير المراغي) ,جَِ ,صٕٓ

كمف ,ك ًم ٍف ,كالباء ,كالفاء ,كا َّف ,كًا ٍذ .ينظػر :اآلمػدم ,أبػك الحسػف
ِ) حركؼ التعميؿ :كي ,كالبلـ ,كاذف ,ى
عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي( ,المتكفىُّٔ :ىػػ)( ,اإلحكام في أصـول األحكـام) ,جّ ,صِِٓ
تحقيؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ,المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ -لبناف
ّ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُْ ,صَّٖ

ٔٓ

ا﵀ لمكافريف ليس عناية بيـ ,كانما ىك جرم عمى يسٌنتو في الخمؽ ,كىذه السنة قائمة عمى أف ما
السٌنة العادلة أف يككف اإلمبلء
يصيب اإلنساف مف خير كشر ىك ثمرة عممو ,كمف مقتضى ىذه ٌ
لمكافر ًعمٌة لغركره كسببان السترسالو في فجكره ,فيكقعو ك ٌؿ ذلؾ في اإلثـ الذم يترتب عميو العذاب
(ُ).
حرف (إن) :نحك قكلو تعالى:ﱡﭐﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ (َٕٚس ,)٨٢ :قاؿ
(

الحؽ كالباطؿ ,كالتٌفرقة بيف اليدل
يتكجيكف إلى التمييز بيف
صاحب المنار :إف الذيف ال
ٌ
ٌ
الضبلؿ؛ لرسكخيـ في الكفر كاطمئنانيـ بو ,اقتضت يسٌنة ا﵀ تعالى فييـ أنيـ ال يؤمنكف بما
ك ٌ
يدعكىـ إليو الرسؿ مف التكحيد ميما تكف آيات الرسؿ بينة ,كحججيـ قكية ظاىرة (ِ).
حرف (الفاء) :نحك قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ (ىكد)ُُّ :
(ّ)
الكد كالطاعة
الرككف معناه :الميؿ كالسكف كاالطمئناف إلى الشيء  ,كالمقصكد ال يككف منكـ ٌ

لمظالميف ,كفي معنى قريب ال تميمكا كال ترضكا بأعماؿ الظالميف ,كعميو فاآلية فييا نيي عاـ عف
تمسو
مكاالة الظالميف؛ ألف في مكاالتيـ مخالفة ألمر ا﵀ تعالى ,مما يجعؿ اإلنساف يعرضة ألف ٌ
النار عقابنا لو في اآلخرة ,مع ما يسبؽ ذلؾ في الدنيا مف تخمي ا﵀  عف نصرتو بسبب
ٌ
كلي كال ناصر إال ا﵀ تعالى(ْ).
مكاالتو لمظالميف؛ ألنو ال َّ

ُ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,جْ ,صَِٓ
ِ) ينظر :رضا( ,تفسير المنار) ,جُُ ,صِْٗ.
ّ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جُّ ,صُٖٓ
ْ) ينظ ػػر :القرطب ػػي( ,الجـــامع ألحكـــام القـــرآن) ,جٗ ,صَُٖ .الش ػػعراكم ,محم ػػد مت ػػكلي( ,المت ػػكفى:
ُُْٖىػ)( ,تفسير الشعراوي) ,جُُ ,صُٕٔٔ ,مطابع أخبار اليكـ.

ٕٓ

حرف(إ ْذ) :نحك قكلو تعالى في تحقيؽ أحد كعدم ا﵀ سبحانو كتعالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ

ﲫﲬﱠ (األَفال.)١ :
((

السنف
مما سبؽ يتبيف أف ىناؾ الكثير مف الطرؽ التفصيمية التي تعيننا عمى استنباط ٌ
اإلليية  ,كىذه الطرؽ مما يجب عمى الباحثيف استخداميا في دراسة السكر القرآنية لئلفادة مف
السنف اإلليية في حاضرنا كمستقبمنا ,كىذا ما سأتطرؽ إليو في الفصؿ الثٌاني مف خبلؿ استنباط
ٌ
السنف اإلليية التي تزخر بيا سكرة اإلسراء.
ٌ

ٖٓ

الفصل الثاني

السنن اإلليية في سورة اإلسراء.
ّ

وفيو مبحثان
المبحث األول :بين يدي سورة اإلسراء.

السنن اإلليية التي تضمنتيا سورة اإلسراء
المبحث الثانيّ :

ٗٓ

المبحث األ ول
بين يدي سورة اإلسراء

بد مف االرتحاؿ في
السنف اإلليية التي تضمنتيا سكرة االسراء ,ال ٌ
قبؿ البدء باستنباط ٌ
جنبات ىذه السكرة كمعرفة بعض األمكر اليامة عنيا مف حيث :تسميتيا ,كعدد آياتيا ,فضميا
المكي كالمدني فييا ,كما سأتطرؽ لمحديث
كترتيبيا ,ثـ سأعرج لمحديث عف سبب نزكليا ,كبياف
ٌ
عف مناسبتيا لمسكرة التي قبميا(النحؿ),كالسكرة التي بعدىا (الكيؼ) ,كأخي نار الحديث عف أىـ
مكضكعات السكرة.
المطمب األول :اسم السورة ,وعدد آياتيا.
مف المعمكـ أف لكؿ سكرة في القرآف الكريـ اسمان يميزىا ,كىذا االسـ إما أف يككف
تكقيفينا

(ُ)

أك اجتيادينا(ِ) ,قاؿ السيكطي(ّ)":كقد ثبت جميع أسماء السكر بالتكقيؼ مف األحاديث

ُ) التكقيػػؼ :نػػص الشػػارع المتعمػػؽ بػػبعض االمػػكر ,كالتػػكقيفي :المنسػػكب إلػػى التكقيػػؼ ,يقػػاؿ :أسػػماء ا﵀
تكقيفيػػة.ينظر :أبػك حبيػػب ,سػػعدم( ,القــاموس الفقيــي لغــة واصــطالحا) ,صّٖٓ ,دار الفكػػر .دمشػػؽ  -سػػكريا
الطبعة :الثانية َُْٖ ىػ ُٖٖٗ-ـ.
ِ) االجتيػػاد اص ػػطبلحا :ب ػػذؿ الكسػػع لمتكص ػػؿ إل ػػى معرفػػة الحك ػػـ الش ػػرعي ,ينظػػر( :المرجـــع الســـابق)
صُٕ ,كسميت ىذه االسماء باالجتيادية ألف الصحابة اجتيدكا في كضع ىذه االسماء كما كرد في تسمية غافر
(سكرة المؤمف) ,كمحمد (سكرة القتاؿ).
الجػبلؿ السػػيكطي(ْٖٗ ق ُُٗ -ىػػ) ,عبػػد الػرحمف بػػف أبػي بكػػر بػف محمػػد السػيكطي ,إمػػاـ حػػافظ
ّ) ى

مؤرخ أديب ,نشأ في القاىرة يتيما ,كلما بمغ أربعيف سنة اعتزؿ الناس ,فألؼ أكثر كتبػو .كطمبػو السػمطاف مػ ار انر فمػـ
يحضػػر إليػػو كػػاف يمقػػب بػػابف الكتػػب ,لػػو نحػػك ََٔ مصػػنؼ منيػػا :اإلتقػػاف فػػي عمػػكـ الق ػرآف ,كاألشػػباه كالنظػػائر
كتاريخ الخمفاء ,كالتحبير لعمـ التفسير كغيرىا .ينظر :الزركمي( ,األعالم) ,جّ ,صَُّ.

َٔ

كاآلثار ,كلكال خشية اإلطالة لبينت ذلؾ"(ُ) ,كمع أنو لـ ً
ترد أحاديث بتسمية ك ٌؿ سكرة مف سكر
السكر ,كالفاتحة كالبقرة كآؿ عمراف كغيرىا
القرآف ,إال أننا نجد أحاديث كردت فييا تسمية بعض ٌ
(ِ)

كمنو ما ركاه أبك أمامة الباىمي

قروا القرآن فإنو يأتي يوم
قاؿ سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ":ا أ

اقروا الزىراوين البقرة وسورة آل عمران"(ّ) ,كقد تتعدد أسماء السكرة
القيامة شفيعاُ ألصحابو أ
الكاحدة ,أك تقتصر عمى اسـ كاحد ,كسكرة اإلسراء مف السكر التي تعددت أسماؤىا ,فميا اسـ
تكقيفي ,كأسماء اجتيادية ,كفيما يمي بياف ىذه األسماء مع بياف سبب التسمية.
االسم التوقيفي :اإلسراء :عرفت السكرة بيذا االسـ كاشتيرت بو ,كسميت بو في
المصاحؼ ككثير مف كتب التفسير ,إال أنو لـ يصرح باسـ اإلسراء في أم مف األحاديث النبكية
كسبب التسمية بيذا االسـ أف أكؿ آية في السكرة كرد فييا ذكر حادثة إسراء النبي 
ﭧﭐﭨﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ

الحسية ,كالتي كاف ليا
إف حادثة اإلسراء مف أعظـ معجزات الرسكؿ
ﱐ ﱑﱒ ﱠ (اإلسراءٌ ,)ُ:
ٌ
(

شأف عظيـ في تاريخ اإلسبلـ كالمسمميف ,كما ترتبت عمييا أثار عظيمة انعكست عمى الدعكة

ُ) الس ػػيكطي ,عب ػ ػد ال ػػرحمف بػ ػػف أب ػػي بك ػ ػر( ,المت ػػكفىُُٗ :ى ػ ػػ)( ,اإلتقــــان فــــي عمــــوم القــــرآن) ,جُ
صُٖٔ ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,الطبعةُّْٗ :ىػُْٕٗ -ـ.
ػاىمي كاسػمو :الصػدم بػف عجػبلف صػاحب رسػكؿ ا﵀  , -كنزيػؿ حمػص ,ركل عممػان
ِ) أبك أمامة الب ٌ
كثي نار ,كحدث عف عمر ,كمعاذ ,كأبي عبيدة .ركل عنو :خالد بف معداف ,كالقاسـ أبك عبد الرحمف ,كسػالـ بػف أبػي

الجعد ,كآخركف ,تكفي بالشاـ سنة سػت كثمػانيف ,فػي خبلفػة عبػد الممػؾ بػف مػركاف ,كىػك ابػف إحػدل كسػتيف سػنة.
ينظر :ابف سعد( ,الطبقات الكبرى) ,جٕ ,صُِْ .ينظر :الذىبي( ,سير أعالم النبالء) ,جٓ ,صّْٓ.

ّ) مسمـ( ,صحيح مسمم) ,كتاب صػبلة المسػافريف كقصػرىا ,بػاب فضػؿ قػراءة القػرآف كسػكرة البقػرة ,جُ
صّٓٓ ,رقـ الحديث َْٖ.

ُٔ

إيجابنا كسمبنا فكاف مف آثارىا زيادة في إيماف البعضً ,
ؽ ليذه
فح ٌ
كرٌدة كتكذيب البعض اآلخر ,ي
تيمنا بيذه المعجزة العظيمة.
السكرة أف تسمى سكرة اإلسراء ٌ
االسماء االجتيادية:
االسم األول":بنو اسرائيل"(ُ):
كردت تسمية السكرة بسكرة "بني إسرائيؿ" في حديثيف مكقكفيف مف كبلـ الصحابة ؛ فقد
الصحابة ,كمف اآلثار التي كرد فييا اسـ(بني إسرائيؿ) ما
يعرفت كاشتيرت بيذا االسـ في عيد ٌ
(ِ)

ركاه ابف مسعكد

 قاؿ " :بنو إسرائيل والكيف ومريم وطو واألنبياء ىن من العتاق األول

وىن من تالدي"(ّ) .كالعتاؽ" :جمع عتيؽ كىك القديـ ,أك ىك كؿ ما بمغ الغاية في الجكدة,...
كقكلو (ىف مف تًبلدم) ,...أم مما حفظ قديمان كالتبلد :قديـ الممؾ ...كمراد ابف مسعكد ٌ أنيف
ليف فضبلن لما فييف مف القصص كأخبار األنبياء كاألمـ" (ْ).
مف أكؿ ما تعمـ مف القرآف ,كأف ٌ

أمػات كتػب التفسػير القديمػة ,الحظػت
ُ) في بعض التفاسير كرد اسـ اإلسراء كلكف مف خبلؿ بحثي فػي ٌ

أف معظـ المفسريف القدامى استخدـ في تفسيره اسـ(بني اسرائيؿ) ,مثؿ :السػخاكم ,كاأللكسػي .السػخاكم ,عمػي بػف
محمد بف عبد الصمد( ,المتكفىّْٔ :ىػ)( ,جمال القراء وكمال اإلقراء) ,جُ ,صُٗٗ ,تحقيؽ :عبد الحؽ عبد
الدايـ سيؼ القاضػي ,مؤسسػة الكتػب الثقافيػة بيػركت ,الطبعػة :األكلػى ُُْٗ ,ى ػ ُٗٗٗ -ـ .األلكسػي ,شػياب
الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد ا﵀ الحسػػيني( ,المتػػكفىَُِٕ :ى ػػ)( ,روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع
المثاني) ,جٖ ,صّ ,تحقيؽ ,عمي عبد البارم عطية ,دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ق.
ِ) عبػد ا﵀ بػف مسػعكد بػف غافػؿ اليػذلي ,خػادـ الرسػكؿ ,أسػمـ قبػؿ دخػكؿ الرسػكؿ  دار األرقػػـ ,أكؿ
مف أفشػى القػرآف بمكػة ,ىػاجر إلػى أرض الحبشػة ,شػيد المشػاىد كميػا ,لػو ثمانمائػة كثمػاف كأربعػكف حػديثان ,مػات
بالمدينة سنة (ِّق) .ينظر :ابف سعد( ,الطبقات الكبرى) ,جّ ,صَُٓ.
ّ) البخػ ػػارم( ,صــــحيح البخـــــاري) ,كتػ ػػاب التفسػ ػػير ,بػ ػػاب سػ ػػكرة بنػ ػػي اس ػ ػرائيؿ ,جْ ,صُُْٕ ,رقػ ػػـ
الحديثُّْْ.
ْ) العسػػقبلني ,أب ػػك الفض ػػؿ أحمػػد ب ػػف عم ػػي بػػف حج ػػر( ,فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري) ,جٖ,
صّٖٖ رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار المعرفة  -بيركتُّٕٗ ,ق.

ِٔ

أما الحديث الثاني فما ركتو عائشة

(ُ)

كل
رضي ا﵀ عنيا قالت":كان رسول اهلل  يق أر ّ

الزمر"(ِ) ,كالمبلحظ أف ىذه السكرة سميت في كبل األثريف بسكرة بني إسرائيؿ
ليم ٍة بني إسرائيل و ّ
كسبب التسمية أنو يذكر فييا مف أحكاؿ بني إسرائيؿ ما لـ يذكر في غيرىا مف استيبلء قكـ أكلي
بأس عمييـ ثـ استيبلء قكـ آخريف عمييـ(ّ) ,كما كرد مف أخبار عف إفسادىـ في األرض.
االسم الثاني":سبحان":
سميت بيذا االسـ؛ ألنيا افتتحت بيذه الكممة ,كيبلحظ قارئ السكرة أف التسبيح يتكرر
في آيات عديدة في السكرة(ْ) ,كبالرجكع إلى كتب التفسير التي بيف يدم ,كجدت أف أكؿ كتب
التفسير التي ذكرت ىذا االسـ (سبحاف) ىك تفسير يحيى بف سبلـ

(ٓ)

حيث أكرد في بداية

ُ) عائشة بنت أبي بكر ,حبيبة الرسكؿ  ,أميا أـ ركماف ,مات عنيا النبي  كىي ابنػة ثمػاني عشػرة
كان ػت عالمػػة فػػي الف ػرائض ,تكفيػػت سػػنة ثمػػاف كخمسػػيف كصػػمى عمييػػا أبػػك ىري ػرة .ينظػػر :ابػػف سػػعد( ,الطبقـــات
الكبرى) ,ج ٖ ,صٖٓ.
ِ) ابػػف حنبػػؿ ,أبػػك عبػػد ا﵀ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد الشػػيباني( ,المتػػكفىُِْ :ى ػػ)( ,مســند
اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل) ,مس ػػند الص ػػديقة عائشػػة بن ػػت الص ػػديؽ  ,جَْ ,صِْٓ ,رق ػػـ الح ػػديث ِّْٖٖ
تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػاؤكط  -عػػادؿ مرشػػد ,كآخػػركف ,مؤسسػػة الرسػػالة ,الطبعػػة :األكلػػى ُُِْ ,ىػ ػ  ََُِ -ـ.
كأخرجو الترمذم ,محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ( ,المتكفىِٕٗ :ىػ)( ,الجامع الكبيـر -سـنن

الترمذي) ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب ُِ ,جٓ ,صُّ ,رقـ الحديث َِِٗ ,تحقيػؽ :بشػار عػكاد معػركؼ ,دار
الغرب اإلسبلمي – بيركتُٖٗٗ ,مكقاؿ حديث حسف صحيح  .صححو األلباني ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر
الػػديف ,ب ػػف الح ػػاج ن ػػكح ب ػػف نج ػػاتي ب ػػف آدـ( ,المت ػػكفىَُِْ :ىػ ػػ)( ,صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزياداتـــو) ,جِ
صٕٖٗ ,المكتب اإلسبلمي.
ّ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُٓ ,صٓ.
ْ) اآلي ػػة" ُ:س ػػبحاف ال ػػذم أس ػػرل بعب ػػده ,"..كاآلي ػػة ّْ"س ػػبحانو عم ػػا يقكل ػػكف ,"..كاآلي ػػة ْْ" تس ػػبح ل ػػو
السماكات السبع ,ّٗ "..كاآلية" قؿ سبحاف ربي , "..كاآلية َُٖ"كيقكلكف سبحاف ربنا."...
ٓ) يحيػػى بػػف سػػبلـ بػػف أبػػي ثعمبػػة أبػػك زكريػػا البصػػرم ,كلػػد (سػػنة ُِْق) ,حػ ٌػدث عػػف كثي ػريف مػػنيـ:
المسعكدم ,كالثكرم ,كمالؾ ,كأخذ القراءات عػف أصػحاب الحسػف البصػرم ,ركل عنػو :ابػف كىػب ,ككلػده محمػد =

ّٔ

تفسيره":تفسير سكرة سبحاف"(ُ) ,كلـ يقؿ تفسير سكرة اإلسراء ,كلـ يقتصر ذكر ىذا االسـ
عمى"يحيى بف سبلـ"بؿ كرد عند غيره مف العمماء(ِ) ,كلـ أقؼ خبلؿ بحثي عمى أم حديث سكاء
كاف مرفكعان أك مكقكفاى فيو ذكر ليذا االسـ ,بؿ أعتقد أنو مف اجتيادات العمماء.
االسم الثالث":األقصى"(ّ) :ىذا اسـ فريد لـ يرد إال في كتاب (مصاعد النظر لئلشراؼ عمى
مقاصد السكر) ,كتسميتيا باألقصى ,يشير إلى قصة ً
اإلسراء  ,كلـ أجد فيما كصؿ إليو بحثي
ىذا االسـ في كتاب غيره .كا﵀ أعمـ.
مف ىنا يتبيف أف لمسكرة أكثر مف اسـ أشيرىا(اإلسراء ,كبنك اسرائيؿ) ,كأف ىذه األسماء
كغيرىا كردت في تأكيؿ المفسريف ليذه السكرة ,كمف تدبر في ىذه السكرة فسي ً
ممس -بكضكح-
ىى
العبلقة الكثيقة بيف ىذه األسماء ,كأحداث معينة كردت فييا ,كيجد أف ىناؾ ارتباطان كاضحان بيف
أسماء السكرة كاألحداث التي كردت فييا ,كسكؼ يتضح ذلؾ عند دراسة مكضكعات السكرة في
الصفحات القادمة.
أما بالنسبة لعدد آياتيا فقد اختمؼ العمماء في عدد اآليات عمى قكليف:

= بف يحيى  ,كأحمد بف مكسى ,كآخركف ,إمامان عالمان ,ثقػةن ,ثبتػان ,عالمػان بالكتػاب كالسػنة ,مػف كتبػو تفسػير القػرآف
كالجامع ,تكفي بمصر (سنة ََِق) .الذىبي( ,سير أعالم النبالء) ,جٗ ,صّٔٗ.
ُ) ابف سبلـ ,يحيػى بػف سػبلـ (المتػكفىََِ :ىػػ)( ,تفسـير يحيـى بـن سـالم) ,جُ ,صَُُ ,تحقيػؽ:
الدكتكرة ىند شمبي ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٓ ,ىػ  ََِْ -ـ.
ِ) م ػػف العمم ػػاء ال ػػذيف كرد ف ػػي تفاس ػػيرىـ اس ػػـ (س ػػبحاف) ,تفاس ػػير :اب ػػف أب ػػي ىزىمنً ػػيف الم ػػالكي (المت ػػكفى:

ّٗٗىػ ػػ) الكاح ػػدم( ,المت ػػكفىْٖٔ :ىػ ػػ) .اب ػػف عطي ػػة األندلس ػػي (المت ػػكفىِْٓ :ىػ ػػ).الػ ػرازم (المت ػػكفىَٔٔ :ىػ ػػ).
القرطبي (المتكفىُٕٔ :ىػ) .ابك حيػاف االندلسػي( ,المتػكفىْٕٓ :ىػػ) .السػميف الحمبػي( ,المتػكفىٕٓٔ :ق) .ابػف
كثير (المتكفىْٕٕ :ق) ,كغيرىـ مف العمماء األقدميف.
ّ) البقاعي ,إبراىيـ بف عمر بػف حسػف الربػاط بػف عمػي( ,المتػكفىٖٖٓ :ىػػ)( ,مصـاعد النظـر لرشـراف
عمى مقاصد السور) ,جِ ,صِِٖ ,مكتبة المعارؼ – الرياض ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.

ْٔ

قاؿ فريؽ مف العمماء إف عدد آياتيا مائة كاحدل عشرة آية ,كىذا ما عميو العد الككفي(ُ) ,أما
عند الجميكر فيي مائة كعشر ,حيث اختمؼ العمماء في آية ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ( اإلسراء:

َُٕ) عدىا الككفيكف كلـ يعدىا الباقكف(ِ) ,كسبب ىذا الخبلؼ كما قاؿ صاحب مناىؿ العرفاف:
" إف النبي  كاف يقؼ عمى رؤكس اآلم؛ تعميمنا ألصحابو أنيا رؤكس آيات ,حتى إذا عممكا
ذلؾ ,كصؿ  اآلية بما بعدىا طمبنا لتماـ المعنى ,فيظف بعض الناس أف ما كقؼ عميو النبي 
يعدىا آية مستقمة فبل
ليس فاصمة فيصميا بما بعدىا معتب انر أف الجميع آية كاحدة ,كالبعض ٌ
يصميا بما بعدىا"(ّ) ,كيبلحظ أف جميع المصاحؼ التي بيف أيدينا تكثؽ عدد آياتيا بمائة كاحدل
عشرة آية

ﭐ

المطمب الثاني :فضل سورة اإلسراء.
القرآف الكريـ كتاب عظيـ؛ يحكم فضائؿ عدة ,كيمكف القكؿ إف لكؿ سكرة فضبلن خاصنا
بيا ,كيمكف اعتبار ما ركاه ابف مسعكد عائشة رضي ا﵀ عنيما مف باب فضائؿ ىذه السكرة
لسنة الرسكؿ 
فؤلىمية ىذه السكرة حثٌنا النبي  عمى قراءتيا ك ٌؿ ليمة ,كلع ٌؿ في اتِّباعنا ٌ
عد آم القرآف الكريـ ,كىػك مػا ركاه حمػزة (أحػد القػراء السػبعة) عػف ابػف أبػي
ُ) العد الككفي :أحد مذاىب ٌ
ليمػػى عػػف أبػػي عبػػد الػػرحمف السػػممي عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ,كمػػا ركاه سػػفياف عػػف عبػػد األعمػػى عػػف أبػػي عبػػد
الرحمف السممي عف عمي بف أبي طالب ,كعدد آم القرآف الكريـ عندىـ ِّٔٔ .كالمصاحؼ التي بػيف أيػدينا اتبػع
طريقػػة الكػػكفييف ألف حفص ػان راكم عاصػػـ كػػكفي .كمػػف ثػػـ فعػػدد آيػػات ىػػذه المصػػاحؼ ِّٔٔ .ينظػػر :الجرمػػي
إبراىيـ محمد( ,معجم عموم القرآن) ,صُُٗ ,دار القمـ – دمشؽ ,الطبعة :األكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.
عـد آي القـرآن)
ِ) ينظر :الداني ,عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر( ,المتكفىْْْ:ىػ)( ,البيان في ّ
صُٕٕ ,تحقيػػؽ :غ ػػانـ ق ػػدكرم الحمػػد ,مرك ػػز المخطكط ػػات كالتػ ػراث – الككيػػت ,الطبع ػػة :األكل ػػىُُْْ ,ى ػ ػ -
ُْٗٗـ.
ّ) الزرقاني ,محمد عبد العظػيـ( ,مناىل العرفان في عموم القرآن) ,جُ ,صّْْ ,تحقيػؽ :فػكاز أحمػد
زمرلي ,دار الكتاب العربي ,بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.

ٓٔ

ً
ماض إلى أف يأذف ا﵀ بزكاؿ
أف صراعنا مع الييكد
كقراءتنا لسكرة اإلسراء ,ترسيخنا لعقيدتنا في ٌ
ىذا الكياف المسخ.
كقد كرد غير ذلؾ مف الفضائؿ ,لـ أتطرؽ إلييا لضعفيا ,كمف أراد االستزادة فعميو
بكتاب مصاعد النظر

(ُ)

المطمب الثالث :ترتيب سورة اإلسراء
أكالن :ترتيب السورة حسب النزول.
مف المعمكـ أف ترتيب السكر عمى نكعيف :إما حسب النزكؿ ,كاما حسب ترتيب
المصحؼ ,كيجد الباحث أف سكرة اإلسراء نزلت بمكة المكرمة بعد سكرة القصص ,فيي السكرة
(ِ)
عدىا السكرة الخمسيف في تعداد نزكؿ
التاسعة كاألربعكف في ترتيب النزكؿ  ,كمف العمماء مف ٌ

سكر القرآف الكريـ(ّ) ,كاعتقد أف سبب االختبلؼ يرجع إلى اختبلؼ العمماء في ككف سكرة
الفاتحة مف أكائؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ(ْ) ,أـ أنيا(الفاتحة) ليست كذلؾ ,فمف قاؿ إف الفاتحة
كانت مف أكائؿ ما نزؿ؛ تككف النتيجة أف سكرة اإلسراء ىي السكرة الخمسكف في ترتيب النزكؿ
عد الفاتحة متأخرة النزكؿ فتككف اإلسراء ىي التاسعة كاألربعكف.
أما مف ٌ

ُ) ينظر :البقاعي( ,مصاعد النظر لرشراف عمى مقاصد السور) ,جِ ,صِِّ
ِ) ينظػػر :الزىػػرم ,ابػػف شػػياب (,المتػػكفى( ,)ُِْ :تنزيــل الق ـرآن) ,صِٕ ,تحقيػػؽ :د .صػػبلح الػػديف
المنجػد ,دار الكتػػاب الحػديث – بيػػركت ,الطبعػػة :الثانيػة َُٖٗ ,ـ .الزركشػػي( ,البرىــان فــي عمــوم الق ـرآن) ,جُ
صُّٗ
ّ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُٓ ,صًٕ.
ْ) ينظر :السيكطي( ,االتقان في عموم القرآن) ,جُ ,ص َْ ,صٔٗ.

ٔٔ

كىذه المسألة (ترتيب السكرة حسب النزكؿ) أمر غير متفؽ عميو,ألف القرآف كما ىك
معمكـ نزؿ في معظمو نجكمان ,كىذا الترتيب مأخكذ مف ركاية جابر بف زيد

(ُ)

كالتي اعتمدىا

صاحب كتاب االتقاف(ِ) ,فالمكضكع بحاجة إلى تحقيؽ كدراسة كليس ىذا مقامو ,كمف أراد
االستزادة فميرجع إليو.
ثانياً :ترتيب السورة في المصحف.
مف المعمكـ أف ترتيب السكر في القرآف الكريـ يختمؼ عف ترتيبيا حسب النزكؿ ,كعميو
فميست الفاتحة أكؿ سكرة نزلت ,كسكرة الناس ليست األخيرة ,كسكرة اإلسراء ىي السابعة عشرة
في ترتيب المصحؼ ,يسبقيا سكرة النحؿ ,كيمييا سكرة الكيؼ ,كىذا الترتيب ترتيب تكقيفي ,كال
يخفى عمى قارئ القرآف الكريـ.
مكي سورة اإلسراء ومدنييا:
المطمب الرابعّ :
سكرة اإلسراء مف السكر المكية ,كقد ذكرت في مطمب سابؽ أنيا مف العتاؽ األكؿ؛ أم
مف أكائؿ ما نزؿ في مكة المكرمة ,كأجمع جميكر العمماء عمى ذلؾ ,إال أف بعض عمماء األمة
ذىبكا إلى القكؿ بكجكد بعض اآليات المدنية فييا ,مع عدـ اتفاقيـ عمى المدني منيا ,قاؿ
صاحب الكشاؼ":مكية إال اآليات :ﭐﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ (
اإلسراء ,)ِٔ :كﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ ﭐ(اإلسراء )ِّ:كﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ
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ُ) أبك الشعثاء جابر بف زيد األزدم  ,تابعي فقيو ,مف األئمة ,عالـ أىؿ البصرة في زمانو , ,قاؿ عنو

شيخو ابف عباس :لك أف أىؿ البصرة نزلكا عند قكؿ جابر بف زيد ,ألكسعيـ عمما عما في كتاب ا﵀ ,.تكفي سنة
ثبلث كتسعيف .ينظر :ال ىذ ىىبي( ,سير أعالم النبالء) ,جٖ ,صّٗ

ِ) ينظر :السيكطي( ,االتقان في عموم القرآن) ,جُ ,ص ٔٗ

ٕٔ

ﲛ ﱠ (اإلسراء:ﭐّّ) ﭐكﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ ك(اإلسراء )ٕٓ:ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂ
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ
ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﱠﭐفمدنية"(ُ).
كمنشأ الخبلؼ أف ظاىر األحكاـ التي اشتممت عمييا تمؾ اآليات يقتضي أف تمؾ اآليات
ال تناسب حالة المسمميف قبؿ اليجرة مما دفع بعض العمماء الى القكؿ بمدنية ىذه اآليات.

(ِ)

كالقكؿ بكجكد آيات مكية في السكر المدنية ,ككجكد آيات مدنية في السكر المكية بحاجة
إلى تمحيص كتحقيؽ ,كليس ىذا مكضعو ,كلكف أنقؿ ما ذىب إليو صاحب كتاب (إتقاف البرىاف
في عمكـ القرآف) ,كالذم قاـ بتمحيص كثير مما اد ًعي أنو مف باب المدني في السكر المكية
كأما المكي في السكر المدنية فأثبت عدـ صحتو,حيث يقكؿ" :كالذم يظير لي أنو (أم كجكد
آيات مكية في سكر مدنية) شيء ال كجكد لو ,فبل يعقؿ أف تنزؿ اآلية في مكة المكرمة ,كأف
تبقى سنيف طكيمة ال مكاف ليا إلى أف تنزؿ السكرة في المدينة المنكرة ,ثـ تكضع تمؾ اآليات ,أك

ُ) ينظر :الزمخشرم( ,الكشاف عن حقائق التنزيل) ,جِ ,صْٔٔ.
ِ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) جُٓ ,صٔ.

ٖٔ

اآلية ,أك اآليتاف في تمؾ السكرة كننبو ىنا عمى أف ما استثنكه في السكر المكية مف آيات مدنية
يظير فيو الغمك كالتكمؼ في كثير مف األحياف ,كىق ٌؿ أف نجد سكرة مف السكر المكية ,إال كقد
استثنكا منيا آيات قالكا :إنيا مدنية ,كفي أغمب األحكاؿ يككف ىذا االستثناء ألسباب كاىية ,إما
ركاية ضعيفة ,كاما ذكر كممة كىـ أنيا ليست مما ينزؿ في مكة ,كا ٌما حمؿ بعض الكممات عمى
(ُ)

تفسير معيف"

المطمب الخامس :مناسبة سورة اإلسراء لما قبميا (سورة النحل) ,وما بعدىا(سورة
الكيف).
تعددت أقكاؿ العمماء في ذكر مناسبة السكرة لما قبميا ,قاؿ صاحب البحر المحيط :إنو
تعالى لما أمر نبيو بالصبر كنياه عف الحزف عمى الكفرة ,كضيؽ الصدر مف مكرىـ كما اتيمكا
بو النبي  مف الكذب كالسحر كالشعر كغير ذلؾ  -كحاشاه  ,-عقٌب ذلؾ بذكر شرفو كفضمو
كعمك منزلتو عنده عز شأنو(ِ) ,أما السيكطي فقاؿ":كقد ظير لي في كجو اتصاليا بسكرة النحؿ:
أنو سبحانو لما قاؿ في آخر النحؿ:ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﱠ (النحؿ:
ُِْ) ,فسر في ىذه السكرة شريعة أىؿ السبت كشأنيـ ,فذكر فييا جميع ما شرع ليـ في
التكراة"(ٖ).

ُ) عباس ,فضؿ حسف( ,إتقان البرىان في عموم القرآن ) ,جُ ,صَّٖ ,دار الفرقاف ,عماف
األردف ,الطبعة :األكلى ُُْٕقُٕٗٗ -ـ.

ِ) ينظر :ابك حياف( ,البحر المحيط في التفسير) ,جٕ ,صٕ.
ّ) السيكطي ,عبد الرحمف بف أبي بكر(,المتكفىُُٗ :ىػ)( ,أسرار ترتيب القرآن) ,صَُّ ,دار

الفضيمة لمنشر كالتكزيع

ٗٔ

كقاؿ صاحب ركح المعاني " :كجو المناسبة بينيما اشتماليما عمى ذكر نعـ منيا خاصة
كمنيا عامة ,كقد يذ ًكر في سكرة النحؿ مف ِّ
النعـ ,كاشتماؿ كمتييما
النعـ ما يس ِّميت ألجمو سكرة ٌ
عمى ذكر شأف القرآف العظيـ ,كذكر سبحانو في النحؿ :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗﲘ ﱠ (انُحم ,)٢٨ :كذكر في اإلسراء:ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ
(

(اإلسشاء.)ُ(")٣٢ :

(

أما بالنسبة لمناسبة سكرة اإلسراء لما بعدىا (سكرة الكيؼ) ,فقد ذكر السيكطي أكجو عدة
في بياف المناسبة بيف السكرتيف منيا :افتتاح سكرة اإلسراء بالتسبيح ,كالكيؼ بالتحميد ,كىما
مقترناف في القرآف كسائر الكبلـ؛ بحيث يسبؽ التسبيح التحميد؛ كأضاؼ :كىناؾ كجو آخر أحسف
في االتصاؿ؛ كذلؾ :أف الييكد أمركا المشركيف أف يسألكا النبي  عف ثبلثة أشياء :عف الركح,
كعف قصة أصحاب الكيؼ ,كعف قصة ذم القرنيف ,كقد ذكر جكاب السؤاؿ األكؿ في آخر سكرة
بني إسرائيؿ ,فناسب اتصاليا بالسكرة التي اشتممت عمى جكاب السؤاليف اآلخريف.
لما نزؿ قكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ(اإلسراء ,) ٖٓ:قاؿ الييكد:
ككجو ثالث ٌ
قد أكتينا التكراة ,فييا عمـ كؿ شيء؛ فنزؿ قكلو تعالى:ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

أيضا لما
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ (الكيؼ ) َُٗ :في ىذه السكرة ,ك ن
قاؿ في اإلسراء :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ (اإلسراء ) َُْ :شرح ذلؾ ىنا

ُ) األلكسي( ,روح المعاني) ,جٖ ,صّ.

َٕ

كبسطو بقكلو :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ( الكيؼ  ,)ٖٗ :إلى قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥﱠ (الكيؼ )ََُ :فيذه كجكه عديدة في االتصاؿ.

(ُ)

ىذه أىـ أكجو المناسبة بيف سكرة اإلسراء كما قبميا كما بعدىا مف السكر ,انتقؿ بعدىا
لمحديث عف أىـ مكضكعات سكرة اإلسراء ,كبسط ذلؾ في المطمب السادس.
المطمب السادس :موضوعات سورة اإلسراء.
بما أف سكرة اإلسراء سكرة مكية ,فيي كغيرىا مف السكر المكية تقكـ عمى تقرير التكحيد
المجمؿ عف النبي  كرسالتو ,كعف القرآف الذم نزؿ عميو
كالعقيدة السميمة ,كىي تتحدث في ي
كمكقؼ المشركيف منو.
طكت السكرة عمى
يرل المتدبر ليذه السكرة أف ا﵀  بيف فييا فضؿ الرسكؿ  ,كان ى
خص بو النبي  ,كىك مقامو في الشفاعة الكبرل ,حسبما ثبت في
ذكر المقاـ المحمكد ,الذم ٌ
السٌنة ,كال يكجد في القرآف الكريـ سكرة تضمنت مف خصائصو
الصحيح كانعقد عميو إجماع أىؿ ٌ
التي فضؿ بيا األنبياء كافة مثؿ ما تضمنت سكرة اإلسراء

(ِ)

ُ) ينظر :السيكطي( ,أسرار ترتيب القرآن) ,صَُٓ

ِ) ينظػػر :الغرنػػاطي ,أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف إبػراىيـ بػػف الزبيػػر الثقفػػي( ,المتػػكفىَٕٖ :ىػػ)( ,البرىــان فــي
كزرة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية المغػربَُُْ ,ق-
تناسب سور القرآن) ,صِْٕ ,تحقيػؽ :محمػد شػعباني ,ا
َُٗٗـ

ُٕ

كفيما يمي أىـ ما تناكلتو سكرة اإلسراء(ُ):
تعرضت سكرة االسراء لمعجزة اإلسراء التي كانت مظي انر مف مظاىر التٌكريـ اإلليي لمنبي
أكالنٌ :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ
(اإلسراء)1:

ثانينا :الحديث عف بني إسرائيؿ ,كالحديث عف ماضييـ كفسادىـ في األرض ,كعقكبة ا﵀ تعالى
ليـ ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱠ (اإلسراء)ْ :

ثالثنا  :اإلشارة إلى بعض اآليات الككنية التي تدؿ عمى العظمة كالكحدانية ,كالحديث عف النظاـ
الدقيؽ الذم يحكـ الميؿ كالنيار.ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ( اإلسراء)ُِ :
رابعنا :يعنًىيت اآليات بالحديث عف مكارـ األخبلؽ كضركرة التحمي بيا .ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ (اإلسراء)ِّ :
خامسنا :بياف ضبلالت المشركيف حيث نسبكا الصاحبة كالكلد ﵀ سبحانو.ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱠ (اإلسراء)َْ :

ُ) ينظػػر :الفيركزآبػػادم ,مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب( ,المتػػكفىُٖٕ :ى ػػ)( ,بصـــائر ذوي
التمييـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزيـــز) ,جُ ,صِٖٖ ,تحقيػػؽ :محمػػد عم ػػي النجػػار ,المجم ػػس األعمػػى لمش ػػئكف
اإلسػػبلمية  -لجنػػة إحيػػاء الت ػراث اإلسػػبلمي ,القػػاىرة ُُْٔ ,ىػ ػ ُٗٗٔ -ـ .ابػػف عاشػػكر( ,التحريـــر والتنـــوير)
جُٓ ,صٕ .الزحيمي( ,التفسير المنير) ,جُٓ ,صٓ .شحاتو ,عبد ا﵀ محمكد( ,أىداف كل سـورة ومقاصـدىا
في القرآن الكريم) ,صُُٗ  ,ََِ-الييئة المصرية العامة لمكتابُٕٗٔ ,ـ.

ِٕ

سادسان :الحديث عف القرآف الكريـ معجزة الرسكؿ  الخالدة.ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ (اإلسراء)ٗ:
سابعان :تحدثت عف طبيعة الرسكؿ  كبشريتو ,كبينت نظرة اإلسبلـ المعتدلة إلى الرسكؿ ﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ (اإلسراء)ّٗ :

ثامنان :ختمت السكرة بتنزيو ا﵀ سبحانو عف الشريؾ ,كعف صفات النقص التي افتراىا الكافركف

عمى ا﵀  ,حيث ختمت بآية العزة التي كاف النبي  يعمميا لمفتى مف بني ىاشـ إذا بمغ.ﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ
ﲪ ﲫﱠ (اإلسراء)ُُُ :

كبعد:
السنف
فيذا الترحاؿ بيف يدم السكرة الكريمة ,كاف ال ٌ
بد منو قبؿ البدء بعرض أىـ ٌ
اإلليية التي تضمنتيا ىذه السكرة ,كالتي ستككف مدار البحث في المبحث القادـ بإذف ا﵀ تعالى.

ّٕ

المبحث الثاني
السنن اإلليية في سورة اإلسراء
ّ

السنف اإلليية في القرآف الكريـ يحتاج إلي بحث تحميمي كذلؾ نظ نار لمفترة
إف مكضكع ٌ
بالسكاد -كلذلؾ فاألمة في أشد
التاريخية اليامة التي تمر بيا األمة ,كالتي -تتصؼ في معظميا ٌ
السنف اإلليية ,حتى تستطيع القياـ بدكرىا في البناء الحضارم بما كمفيا ا﵀
الحاجة لمعرفة كفيـ ٌ
 مف ميمة الخبلفة في ىذه األرض ,كعمارتيا عمى الكجو األمثؿ.
فسنة
السنف الفردية كالجماعية ٌ
كقد زخرت سكرة اإلسراء بسنف إليية كثيرة ,تباينت ما بيف ٌ
كسنة ا﵀ تعالى في الترؼ
ا﵀  في الصراع مع الييكد ,كسنتو في عقاب األمـ الجاحدةٌ ,
كالمترفيف ىي مف أشكاؿ السنف اإلليية في الجماعات ,أما سنة ا﵀ في اليداية كالضبلؿ ,كسنة
السنف اإلليية الفردية .
االستفزاز فيي مف قبيؿ ٌ
كألف أىـ قضية تؤرؽ مضاجع المسمميف ,قضية صراع الييكد الصياينة مع األمة اإلسبلمية
كلمتعرؼ عمى سنة ا﵀ تعالى في الصراع مع الييكد ,كالكقكؼ عمييا بالتفصيؿ ,جاء المطمب
األكؿ
المطمب األول :سنة اهلل  في الصراع مع الييود.

ْٕ

السنف اإلليية التي تتعمؽ بيـ ,إال أنني
كثيرةه ىي اآليات التي تتحدث عف الييكد ,كعظيمة ىي ٌ
في ىذا المطمب سأقتصر في الحديث عمى يسنف ا﵀ في الييكد كصراع المسمميف معيـ ,كالتي
برزت في آيات سكرة اإلسراء ,كأبرز أشكاؿ ىذا الصراع ىك احتبلليـ ألراضي الكقؼ
اإلسبلمي -فمسطيف -كاالعتداء عمى المقدسات كالحجر كالشجر كالبشر ,كقد تباينت األراء في
كيفية التعامؿ مع ىذا المحتؿ الغاصب ففي الكقت الذم يرل فيو فريؽ مف الناس أف االحتبلؿ
بد مف التعايش معو ,كعقد معاىدات الصمح كاتفاقيات السبلـ مف خبلؿ التفاكض
أمر كاقع كال ٌ
كالرضكخ إلمبلءاتو كشركطو -كقد ثبت فشؿ ىذه المفاكضات , -نيج فريؽ آخر نيج الجياد في
سبيؿ ا﵀ في حرب استنزاؼ ليذا العدك ,مؤكديف عمى أف السبيؿ الكحيد لمتعاطي مع ىذا المحتؿ
المقدسات
ىك الجياد الذم أمر ا﵀ تعالى بو مف أجؿ تحرير األرض كؿ األرض ,كتطيير
ٌ
جميعيا؛ ألف الصراع مع ىذا الصييكني الغاصب صراع عقيدة ,صراع بيف الحؽ كالباطؿ.
كقد نبَّو ا﵀  إلى أف الصراع مع الييكد صراع م ً
ستمر ,كأف عداكتيـ لنا دائمة مستمرة ,قاؿ
ي
تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ (المائدة)ِٖ :
(

كصراعنا مع الييكد صراع قديـ حديث ,ماض حتى يقضي ا﵀ أم انر كاف مفعكالن ,فيذه قضيتنا
الفمسطينية تطكؼ في أرجاء المحافؿ الدكلية منذ ما يقارب السبعيف عامنا ,منذ أف أعطى
اإلنجميز كعد بمفكر

(ُ)

لمييكد؛ فأعطكا األرض التي ال يممككنيا (فمسطيف) لمف ال يستحقكنيا

(الييكد) ,كىا ىي ذم السنكات تمر كاالحتبلؿ ال يزاؿ جاثمان عمى صدر فمسطيف كأىميا ,دكف أف

ُ) ىك الكعد الذم صدر يكـ ُُِٕٗ ُُ-ـ عمى لساف كزير خارجية انجمت ار (آرثػر بمفػكر) كالػذم التػزـ
فيػػو االنجميػػز بإقامػػة كطػػف قػػكمي لمييػػكد فػػي فمسػػطيف .ينظػػر :السػػكيداف ,طػػارؽ( ,فمســـطين التـــاري المصـــور)
صِِٔ ,دار اإلبداع الفكرم ,الككيت ,الطبعة :الثالثةُِْٓ ,قََِْ-ـ.

ٕٓ

يمكح في األفؽ بارقة أمؿ ,لكف المسمـ يستمد يقينو كأممو مف آيات سكرة اإلسراء التي تتضمف
أعظـ البشائر أال كىي انتصار المسمميف كىزيمة الييكد كزكاؿ كياف الييكد اليش  ,كلعؿ في
الحديث عف بني اسرائيؿ في سكرة مكية إشارة كاضحة إلى حقيقة صراع المسمميف مع الييكد
فسكرة اإلسراء ىي مرجعية كؿ مسمـ في صراعو مع الييكد.
كلمحديث عف نياية ىذا الكياف الييكدم الغاصب ,ال أجد مقدمات أكثؽ مف القرآف الكريـ
لتصكر نياية الصراع مع ىذا الكياف ,فيذه المرحمة التي تمر بيا األمة اإلسبلمية منذ أكثر مف
نصؼ قرف ىي مرحمة مؤرخة قرآنينا في مطمع سكرة اإلسراء.
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﱠ (اإلسراء.)ٕ -ْ:
(

ىذه اآليات ىي المب في صراعنا مع الييكد ,مف حيث بياف طبيعتو ؛ فيك صراع بيف
رسالتيف :رسالة الحؽ التي يمثميا المسممكف كرسالة الباطؿ التي يمثميا الييكد ,كسيبدأ ىذا
الصراع عمى أرض المدينة  ,كينتيي عمى األرض المباركة كما حكليا (ُ) ,كمع أف اآليات ال

ُ) ينظر :الخالدم ,صبلح( ,حقائق قرآنية حول القضية الفمسطينية) ,صَُٓ ,منشكرات "فمسطيف
المسممة" ,الطبعة :الثانية ,لندفُٗٗٓ ,ـ

ٕٔ

تشير إلى ييكد المدينة  ,كال تشير إلى أف بدء الصراع سيككف في المدينة,إال أنو يمكف تبني قكؿ
صاحب كتاب (حقائؽ قرآنية) ,كالقكؿ إف بدء الصراع سيككف منطمقان مف المدينة .
في ىذا المطمب أقكـ باستقراء أراء المفسريف في آيات سكرة اإلسراء ,كالبحث في قكؿ
ا﵀ تعالى ﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱠ (اإلسراء ,)ْ:كمناقشة أقكاؿ المفسريف القدامى كالمعاصريف
(

السٌنة مف عدة محاكر ,أكليا بياف بداية الصراع ,ثـ بياف (ىؿ مضى اإلفساداف أـ
كدراسة ىذه ٌ
السنف اإلليية.
أف ىناؾ إفساد معاصر) ,كأخي ار بياف كيؼ ستككف نياية ىذا اإلفساد مف منظكر ٌ
أوال :متى بدأ الصراع؟
إف الصراع بيف المسمميف كالييكد ليس صراعنا جديدان ,بؿ بدأ منذ ظيكر اإلسبلـ كانتقاؿ
النبكة مف نسؿ اسحاؽ إلى نسؿ اسماعيؿ كاصطفاء محمد خاتمنا لمرسؿ ,فمنذ ذلؾ
ابتداء
الكقت امتؤلت قمكب الييكد حقدان كحسدنا؛ فقد كانت النبكة كالرسالة متكارثة في بني إسرائيؿ
ن
مف يعقكب (إسرائيؿ)  كمرك انر بيكسؼ ,كانتياء بعيسى  الذم كاف آخر أنبياء بني
إسرائيؿ ثـ انتقمت النبكة إلى بني إسماعيؿ ,كما كاف الييكد ليتصكركا ذلؾ ,فقد ظنكا أف النبكة
كراثة في بني اسرائيؿ ,لذا فما أف يبعث النبي  حتى كذبكا نبكتو كأنكركىا ,كناصبكه العداء ,كما
حدث مف ييكد المدينة (بني النضير ,كبني قينقاع ,كبني قريظة) مع النبي  إال أكبر شاىد
كأكبر دليؿ عمى عداء الييكد لمنبي كدعكتو.

ٕٕ

يت".
كقد سئؿ أحدىـ عما يجد في نفسو تجاه محمد ىقا ىؿ" :عداكتيوي كا﵀ ما ىبًق ي

(ُ)

مر التاريخ ,مف بعثة
كمع تعدد أشكاؿ الصراع بيف المسمميف كالييكد كامتداده عمى ٌ
محمد  حتى زمف احتبلؿ فمسطيف ,إال أف ىذا الصراع الذم نعيشو ىك أطكؿ صراع في
التاريخ حيث إنو تأجج منذ ما يزيد عمى خمسة عشر قرننا مف الزماف ,ىي عمر ىذه الدعكة,
مشتعبل الى أف يأذف ا﵀ بنيايتو الحتمية التي ال شؾ فييا.
كسيظؿ
ن
كقد تعددت أسباب الصراع ,إال أف أىميا الصراع عمى أرض فمسطيف المباركة كما
حكليا كالذم بينتو سكرة االسراء.
المذكورن في سورة اإلسراء؟
ا
ثانياً :ما ىما اإلفسادان
بعد بياف بداية الصراع ً
ارديف في فكاتح سكرة اإلسراء كما
انتقؿ لمحديث عف
ى
االفساد ٍيف الك ٍ
معنى ىك ٍكف اإلفساد مرتيف؟ كىؿ مضى كعدىما ,أـ ال ؟
االفساد ٍيف ,ىؿ كقعا أـ
باستقراء كتب التفسير ,كجدت تعددنا في أقكاؿ العمماء في
ى
سيقعاف مستقببلى؟ ,ككاف لكؿ فريؽ أدلٌة يبني عمييا رأيو ,كىذا التٌعدد في أقكاؿ العمماء يؤكد أف
أقكاليـ كآراءىـ إنما ىي اجتيادات  -مما يجعؿ في األمر فسحة لدراسة تفسيرىا في العصر
الحديث -كىذه األقكاؿ ىي:
االفساد ٍيف كقعا قبؿ اإلسبلـ كانتييا.
القكؿ األكؿ :إف
ى
االفساد ٍيف كقع قبؿ اإلسبلـ كاآلخر سيقع في المستقبؿ.
القكؿ الثاني :إف أحد
ى

ُ) القائؿ حيي بف أخطب زعيـ بني النضير عندما تيقف أف محمدأ نبي ا﵀ .ينظر :ابف ىشاـ ,أبك
محمد عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم( ,المتكفىُِّ :ىػ)( ,السيرة النبوية البن ىشام) ,جُ ,صُٗٓ
تحقيؽ :مصطفى السقا كابراىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي ,شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي
كأكالده بمصر ,الطبعة :الثانيةُّٕٓ ,ىػ ُٗٓٓ -ـ.

ٖٕ

فساد ٍيف في زمف اإلسبلـ.
القكؿ الثالث :كبل اإل ى
كمع اختبلؼ المفسريف في تفسير ىذه اآليات؛ فإف ذلؾ ال يقدح في ىحتٍ ًمَّي ًة زكاؿ ىذا
ظٍمًـ الييكد كاغتصابًيـ لفمسطيف ,كاف ىذا كعد ا﵀  الحؽ ,ككعد
الكياف الصييكني ,كانتياء ي
ؾ ,كاليؾ دراسة ىذه األقكاؿ دراسة تحميمية
ا﵀ ال مراء فيو كال ش ٌ
القول األول :إن اإلفساد ْين وقعا قبل اإلسالم وانتييا.
فساد ٍيف المذككريف في آيات
ذىب أكثر المفسريف القدامى كبعض المحدثيف إلى أف اإل ى
(اإلسراء) قد ىكقعا قبؿ اإلسبلـ(ُ) ,كبناء عمى ىذا القكؿ ,فإ ٌف كؿ ما حصؿ كيحصؿ لمييكد بعد
السنف اإلليية التي تكقع العقكبة عمى كؿ مفسد.
اإلسبلـ ىك مف قبيؿ ثبات كاطراد ٌ
اد ٍيف قد كقعا ,ر ٌجح كثير منيـ أف إفساد
كمع ذىاب ىذه الفئة مف المفسريف إلى أف اإلفس ى
بني إسرائيؿ األكؿ كاف بقتميـ أنبياءىـ ,كقاؿ مفسركف آخركف إف إفسادىـ كاف بمخالفة أحكاـ

ُ) ينظر :مف القدامى :الطبرم( ,جامع البيان) ,ج ُٕ ,ص ّٔٓ .ّٔٓ-الزمخشرم( ,الكشاف)
جِ صْٗٔ .البيضاكم ,ناصر الديف أبك سعيد عبد ا﵀ بف عمر بف محمد الشيرازم( ,المتكفىٖٔٓ :ىػ)
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ,جّ ,ِْٖ ,تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,دار إحياء التراث العربي –
بيركت الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ .ابك حياف( ,البحر المحيط) ,جٕ ,صُِ .كمف المحدثيف :المراغي( ,تفسير
المراغي) ,جُٓ ,صُْ .قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ صُِِّ ,ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,ج ُٓ
صِٗ .الجزائرم ,أبكبكر جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر( ,أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير) ,جّ
صُٕٓ ,مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الخامسةُِْْ ,ىػ-
ََِّـ .السعدم ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ (المتكفىُّٕٔ :ىػ)( ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير
كالم المنان) ,صْْٓ ,تحقيؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػ -
َََِـ .الخكلي ,البيي(,بنك اسرائبؿ في الميزاف) ,صَِٔ– ُِٓ ,دار القمـ ,دمشؽ ,الطبعة
األكلىُِْْ,قََِّ-ـ .الزحيمي( ,التفسير المنير) ,جُٓ ,صُٗ .حجازل ,محمد محمكد( ,التفسير
الواضح) ,جِ ,صّٓٓ ,دار النشر :دار الجيؿ الجديد.

ٕٗ

التكراة .كقاؿ فريؽ آخر :إف إفسادىـ في المرتيف كاف بعمؿ المعاصي كالبطر بنعـ ا﵀ ,كالعمٌك
في األرض كالتكبر فييا ,كاستحبلؿ المحارـ كسفؾ الدماء ,أما اإلفساد الثاني فذىب معظـ
المفسريف إلى أنو كاف بقتميـ يحيي  ,)ُ(كقاؿ فريؽ آخر بؿ كاف بقتؿ زكريا كيحيى كقىصد
ٌ
قتؿ عيسى عمييـ السبلـ.

(ِ)

لدم أف ىؤالء المفسريف ذىبكا
كبعد استقراء آراء المفسريف القائميف بيذا القكؿ ,اتضح ٌ
لذكر ركايات شيخ المفسريف الطبرم كاقتصركا عمييا ,كليس ىذا بً يم ٍستغرب عمى المفسريف
مشردة في أصقاع األرض .كلكف ما
القدامى ,فقد عاشكا في زمف كاف الييكد فيو جماعة ذليمة ٌ
الربط بيف ىذه
لفت نظرم ,ىك ذىاب بعض
ٌ
المفسريف المحدثيف إلى ما ذىب إليو األقدمكف دكف ٌ
اآليات كالكاقع المرير الذم كصؿ إليو المسممكف في أرض اإلسراء ,بسبب فساد الييكد كافسادىـ.
أدلة القائمين بانقضاء اإلفسادين:
استدؿ العمماء القائمكف بيذا القكؿ بمجمكعة مف األدلٌة منيا:
م بني إسرائيؿ قبؿ
آيات سكرة اإلسراء تتفؽ مع آيات أخرل دلت صراحة عمى انقضاء
ى
إفساد ٍ
اإلسبلـ؛ كىي قكؿ ا﵀ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔﱠ (المائدة ,)ُٕ :كىذا التفسير يأتي في سياؽ تفسير القرآف
(

ُ) ينظر :الطبرم( ,جـامع البيـان) ,جُٕ ,صّٕٔ .ّٖٓ-القرطبػي( ,الجـامع ألحكـام القـرآن) ,جَُ
صُِٓ .الرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جَِ ,صِٗٗ .السػعدم( ,تيسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير كـالم المنـان)
صّْٓ
ِ) ينظر :ابف الجكزم ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بػف محمػد( ,المتػكفىٕٓٗ :ىػػ)( ,زاد
المسـير فــي عمــم التفســير) ,جّ ,صُُ ,تحقيػؽ :عبػػد الػرزاؽ الميػػدم ,دار الكتػاب العربػػي – بيػركت ,الطبعػػة:
األكلى ُِِْ -ىػ .البيضاوي( ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ,جّ ,صِْٖ.

َٖ

بالقرآف ,كقد اعتمدكا في رأييـ ىذا عمى قكؿ القفاؿ(ُ) ,فقد كرد في تفسيره آلية المائدة قكلو":ذكر
يككف تفسي نار ليذه اآلية ,فقاؿ :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ
يجكز أف
ا﵀ تعالى في سكرة (بني إسرائيؿ) ما
ي
ى
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴ

ﲵ ﱠ (اإلسراء ,)ٕ–ْ :فيذا في معنى قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
(

أم القفَّاؿ الكثير مف المفسريف القدامى
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱠ(المائدة ,)ُٕ:كقد نق ىؿ ر ى
(ِ) ,كاعتمدكا في رأييـ عمى ىذا القكؿ .
ِ -استدؿ بعض المفسريف أف في قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ

االفساد ٍيف قد كقعا قبؿ االسبلـ؛ أم عسى ربكـ أف
بل عمى أف
ﱌﱍ ﱠ (اإلسراء )ٖ:دلي ن
ى
(

ُ) أبػك بكػػر محمػد بػػف عمػػي بػف إسػػماعيؿ الشاشػػي القفػاؿ ,كلػػد سػنة إحػػدل كتسػػعيف كمػائتيف .كػػاف فقييػ نا
محػػدثان أصػػكليان لغكيػان شػػاع نار ,لػػـ يكػػف بمػػا كراء النيػػر مثمػػو كىػػك أكؿ مػػف صػػنؼ الجػػدؿ الحسػػف مػػف الفقيػػاء ,كعنػػو
ػافعي) فػػي بػػبلده .مكلػػده ككفاتػػو فػػي الشػػاش (كراء نيػػر سػػيحكف) رحػػؿ إلػػى خ ارسػػاف كالعػػراؽ
انتشػػر مػػذىب (الشػ ٌ
ً
يف
ػافعي ,تػػكٌفي سػػنة خمػػس ىكس ػتِّ ى
كالحجػػاز كالشػػاـ .مػػف كتبػػو :أصػػكؿ الفقػػو ,كمحاسػػف الش ػريعة ,كشػػرح رسػػالة الشػ ٌ
مائة .ينظر :الصفدم( ,الوافي بالوفيات) ,جْ ,صْٖ
ىكثى ىبلث ى

ِ) ينظػػر :ال ػرازم( ,مفـــاتيح الغيـــب) ,جُِ ,صَْٕ .النيسػػابكرم ,نظػػاـ الػػديف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف

حسيف( ,المتكفىَٖٓ :ىػ)( ,غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ,جِ ,صِِٔ ,تحقيؽ :الشيخ زكريػا عميػرات ,دار
الكتب العممية  -بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٔ -ق  .القاسمي( ,محاسن التأويل) ,جْ ,صُُِ.

ُٖ

المرة الثانية إف تبتـ ,ىكًاف يعدتـ مرة أخرل يع ٍدنا مرة ثالثة إلى عقكبتكـ ,كقد عادكا ًإلى
يرحمكـ بعد ٌ
المعصية ,فبعث ا﵀ عمييـ ممككان مف ممكؾ فارس كالركـ . ,ثـ كاف آخر ذلؾ أف بعث ا﵀ عمييـ
محمدا , ففرضت عمييـ الجزية فأدكىا صاغريف.

(ُ)

كالمتدبر آليات القرآف الكريـ يجد أف ا﵀ تعالى تكعد الييكد بالعذاب في حاؿ إفسادىـ ,كأنيـ
كمما عادكا إلى اإلفساد عاد ا﵀ تعالى عمييـ بالعذاب كاإلذالؿ ,كسمٌط عمييـ عبادنا يذيقكنيـ
العذاب في الدنيا مع ما ينتظرىـ في اآلخرة مف العذاب ,فسنف ا﵀ تعالى ماضية كجزاؤه كاقع بيـ
ال محالة ,كقد ٌبيف العمماء أف المرتيف المذككرتيف ىما سمسمة مف سبلسؿ إفسادىـ المتتالي عمى
مر الزمف ,فإفساد الييكد متعاقب بتعاقب الرسؿ المرسميف إلييـ مف لدف مكسى  حتى محمد
ٌ
 فكما أفسدكا في زمف نبييـ مكسى ,أفسدكا مع انبيائيـ بعده كاستمر حتى بعثة محمد 
فسمٌط ا﵀ تعالى عمييـ المسمميف؛ فأخرجكىـ مف الجزيرة العربية كميا ,كمع انتشارىـ في أرجاء
األرض كعكدتيـ لئلفساد ,سمٌط ا﵀ تعالى عمييـ عبادنا آخريف كما حصؿ معيـ مف تسمط
األكركبييف عمييـ ,كىاىـ أكالء اليكـ يعكدكف لئلفساد في أرضنا فمسطيف ,كىلييسمِّطف ا﵀ عمييـ مف
يسكميـ سكء العذاب ,تصديقان لكعد ا﵀ القاطع ,كفقا لسنتو التي ال تتبدؿ كال تتغير

(ِ)

مف ىنا

يمكف القكؿ إف مف ذىب إلى ىذا القكؿ ,ذىب إلى كجكد سنة إليية في الييكد كىي أنيـ (كمما

ُ) ينظػػر :الزمخشػػرم( ,الكشــاف) ,جِ ,صَٓٔ .ابػػف الجػػكزم( ,زاد المســير فــي عمــم التفســير) ,جّ
صُِ.البيضاكم( ,انوار التنزيل) ,جّ ,صِْٗ .ابك حيػاف( ,البحر المحيط) ,جٕ ,صُٕ .اليػررم( ,تفسـير
حــــدائق الــــروح والريحــــان) ,جُٔ ,صِٕ .طنط ػػاكم ,محم ػػد س ػػيد( ,التفســــير الوســــيط لمقــــرآن الكــــريم) ,جٖ
صِٔٗ ,دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ,الفجالة – القاىرة ,الطبعة :األكلىُٖٗٗ ,ـ.
ِ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآف) ,جْ ,صُِِْ.

ِٖ

عادكا لئلفساد عاجميـ ا﵀ تعالى بالعقكبة) ,مصداقا لقكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﱵ ﱶﱷ ﱸﱹ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ (األعراؼ.)ُٕٔ :
(

فساد ٍيف عمى أدلة المفسريف القدامى كاجماعيـ
ّ -اعتمد المعاصركف ممف قالكا بانقضاء اإل ى
فساديف ال خبلؼ فيو بيف الصحابة كالتابعيف
فساديف ,كذىبكا إلى أف انقضاء اإل ٍ
بانقضاء اإل ٍ
بد مف مكافقتيـ عمى ذلؾ ,إضافة إلى أف الكقائع التاريخية-حسب
كالمفسريف األكائؿ ,كال ٌ
االفساد ٍيف.
رؤيتيـ -تؤكد انقضاء
ى

( ُ)

االفساد ٍيف كقالكا :إف
كقد دافع بعض المعاصريف عف تفسير األقدميف القائميف بمضي
ى
المفسريف إلى أحد نمكذجيف:
سبب ىذا التفسير انقساـ
ٌ
 مفسر مجتيد قابض عمى النص ناظر فيو ,كناظر إلى ذلٌة الييكد كضعفيـ في ذلؾ
كتفرقيـ في أصقاع األرض ,كلـ يتخيؿ أف يعكد الييكد إلى المسجد األقصى كأف
الكقت ٌ
سي ما كأف الييكد في ذلؾ الكقت لـ تكف ليـ دكلة أك
يبسطكا سمطانيـ عميو مرة أخرلٌ ,
كطف يجمعيـ ,كمف كاف منيـ في بيت المقدس كاف تحت حماية دكؿ إسبلمية قكية
(الدكلة االمكية ,كالعباسية  ,كالعثمانية) ,كأضاؼ ىؤالء أف اآليات مف قبيؿ القصص
السنف االجتماعية فييـ
القرآني القصد منيا تعميؿ ما كقع عمى بني إسرائيؿ كتقرير ٌ
ليككف فييا العبرة كالمثؿ لمناس جميعيـ عمى اختبلؼ األزمنة كاألمكنة.

ُ) ينظػػر :الخػػكلي( ,بنـــو اســـرائيل فـــي الميـــزان) ,صَِٗ .ُِٕ-الحمػػك ,خالػػد( ,أتـــى أمـــر اهلل فـــال
تستعجموه) ,صُِٕ ,دار األسرة لمنشر كالتكزيع ,دار عالـ الثقافة ,عماف ,األردف ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ى ػ -
ََِٓـ.

ّٖ

 النمكذج اآلخر فكاف المفسر المقمد ,كبرز ذلؾ في في عصكر الغمبة كالضعؼ الذم
كصؿ إليو المسممكف يكميا ,فبل يجرؤ عمى تجاكز ما قالو المفسركف السابقكف.

(ُ)

عز اإلسبلـ ,كما كاف عميو المفسركف مف
كعميو فالذؿ الذم عاشو الييكد في زمف ٌ
األخذ بأقكاؿ السابقيف دكف القدرة عمى مناقشتيـ فيما ذىبكا إليو مف القكؿ بانقضاء
اإلفساديف ىك الذم جعؿ بعض المعاصريف يدافعكف عف قكؿ القائميف بانقضاء
ٍ
اإلفساديف.
ٍ
أما تأكيميـ لقكؿ ا﵀ تعالى :ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ (اإلسراء:
عدك الذم يبعثو ا﵀ تعالى عميكـ مسجد بيت المقدس قي نار منيـ لكـ
ٕ) ,أم  :كليدخؿ ال ٌ
مرة حيف أفسدتـ الفساد األكؿ في األرض ,فقد سمٌط ا﵀ عمييـ
كغمبة ,كما دخمكه ٌأكؿ َّ
الفرس مرة أخرل فغزكىـ

(ِ)

اإلفساديف (األكؿ كالثاني) قد كقعا مف كجية نظر الجيؿ األكؿ مف
مما سبؽ ييستنتج أف
ٍ
المفسريف المحدثيف ,كأف اآليات تتحدث عف إفساد ٍيف حدثا فعبلن في
المفسريف كبعض
ٌ
ٌ
تاريخ بني إسرائيؿ القديـ ,كال عبلقة لممستقبؿ في تفسير اآليات.

ُ) ينظر :الخالدم( ,حقائق قرآنية حول القضية الفمسطينية) ,صُّٓ .ياسيف( ,سنة اهلل) ,صُٕ.
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صّٖٖ

ْٖ

اإلفسادين وقع قبل اإلسالم واآلخر سيقع في زمن اإلسالم
القول الثاني :إن أحد
ْ
ذىب إلى ىذا القكؿ بعض العمماء المعاصريف(ُ) ,يقكؿ صاحب كتاب (زكاؿ اسرائيؿ)" :عندما
المرة األكلى قد تحققت قبؿ اإلسبلـ  -كىذا ما حصؿ في الكاقع  -كالثانية تتحقؽ في
تككف ٌ
سيما كأننا نعيش زمف تحقؽ الثانية".
مستقبؿ المسمميف ,فإف األمر عندىا يككف مفيكمناٌ ,

(ِ)

أدلةي ىذا الرأم:
اإلفساديف ,فاإلفساد الذم حصؿ قبؿ نزكؿ القرآف
ُ -اختبلؼ النظـ القرآني في الحديث عف
ٍ
تحدث ا﵀  عنو بالفعؿ الماضي( :بعثنا  -جاسكا) كذلؾ في قكلو تعالى:ﱡﭐ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱠ (اإلسراء)ٓ :
(

أما ما سيقع مستقببلن فكاف الحديث عنو بالفعؿ المضارع الذم يدؿ عمى المستقبؿ
(ليدخمكا ,ليتبركا) ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

اإلفساديف انقضيا
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﱠ (اإلسراء ) ٕ :فمك أف
ٍ
(

فبل داعي لتغيير النظـ.

(ّ)

ِ -لفظ (المسجد) في قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

اإلفساديف سيككف في
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ (اإلسراء ,)ٕ :يدؿ عمى أف أحد
ٍ
(

ُ( ينظػػر :الخطيػػب ,عبػػد الك ػريـ( ,المتػػكفىَُّٗ :ىػ ػ)( ,التفســـير القرآنـــي لمقـــرآن) ,ج ٖ ,صْْٖ
دار الفكر العربي  -القاىرة .حبنكة( ,معارج التفكر) ,جٗ ,ص ِٓٓ .جرار( ,زوال اسرائيل) ,صِّ.
ِ) جرار( ,زوال اسرائيل) ,صِّ.
ّ) ينظر :الخطيػب( ,التفسير القرآني لمقرآن) ,جٖ ,صُْٓ .الخالػدم( ,حقـائق قرآنيـة حـول القضـية
الفمسطينية) ,صَُْ.

ٖٓ

زمف اإلسبلـ ,ألف المسجد كما ىك معمكـ ىك بيت عبادة المسمميف ,كقد ذكر المسجد في
سكرة الحج مقترننا ببيكت عبادة األدياف األخرل ,قاؿ ا﵀ تعالى:ﭐﭐﱡ ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱠ

(الحج ,)َْ:فذكر كممة (المسجد) ييشير إشارة كاضحة إلى َّ
أف المرة الثانية مف فساد بني

((

إسرائيؿ تككف في العيد اإلسبلمي ,عمى خبلؼ ما كاف عميو مف قبؿ ,حيث لـ تي ًش ٍر
اآليةي األكلى إلى المسجد ,مف بعيد أك قريب ,بؿ جاءت اآلية:ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋﲌ

ﲍﲎﲏﱠ (اإلسراء.)ُ(.)ٓ:
((

ّ -حرؼ العطؼ ( ثـ) :تفيد التراخي ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ (اإلسراء,)ٔ :أم بعد انتياء
الدكلة لمييكد ,كيتغمبكا عمى مف أزاؿ دكلتيـ األكلى ,كلـ يحصؿ ىذا في
العمك األكؿ تعاد ٌ
الكرة لمييكد كتمكنكا مف احتبلؿ
تاريخ الييكد إال عاـ ُْٖٗ مف القرف العشريف ,إ ٍذ يرٌدت ٌ
فمسطيف
ْ -ىناؾ ستة عناصر لقياـ دكلة الييكد الثانية كاألخيرة بإذف ا﵀ تعالى ,كىذه العناصر
نجدىا كاضحة في القرآف الكريـ أىميا:
الكرة كالدكلة لمييكد عمى مف أزاؿ الدكلة األكلى ,كىذا لـ يحصؿ في التاريخ إال
أ) إعادة ٌ
عاـ ُْٖٗ ـ
ب) ييمد الكياف الصييكني بالماؿ الذم يساعد عمى قيامو
ت) ييمد الكياف الصييكني بالعناصر الشابة القادرة عمى بناء الدكلة ,كيتجمى ذلؾ

ُ) ينظر :الخطيب( ,التفسير القرآني لمقرآن) ,جٖ ,صَْٓ
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بيجرات الييكد مف كافة الدكؿ.
الدكلة تككف أعداد الجيكش التي تعمؿ عمى قياميا أكثر مف أعداد الجيكش
ث)عند قياـ ٌ
المقابمة .كقد ظير ذلؾ جمينا عاـ ُْٖٗـ ,عمى الرغـ مف أف أعداد الشعكب العر ٌبية
كثير عمى أعداد الييكد ,كمف المفترض عمى ضكء ذلؾ أف تككف أعداد الجيكش
تتفكؽ نا
العر ٌبية أكثر مف ذلؾ بكثير.
الييكد مف الشتات لتحقيؽ كعد اآلخرة .كىذا ظاىر لمجميع كيستفاد ذلؾ مف
جمع
ي
ج) يي ى
قكلو تعالى ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ(اإلسراء.)َُْ :
و
المرة األكلى؛ فقد
شتى ,عكس ٌ
ح) عندما يي ى
جم يع الييكد مف الشتات يككنكف مف أصكؿ ٌ
أما اليكـ فإننا نجد أف
كانكا جميعنا ينتمكف إلى أصؿ كاحد ,أال كىك يعقكبٌ 
قكمية ,بؿ أكثر ,كيستفاد ذلؾ مف قكلو تعالى :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
اإلسرائيمييف ينتمكف إلى َٕ ٌ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ(اإلسراء.)َُْ :
تماما عمى الكياف الصييكني الغاصب كعميو فمف يقكؿ إف اإلفساد
ىذه العناصر تنطبؽ ن
الثاني كاف قبؿ اإلسبلـ ,فعميو أف يي ٌبيف متى تكافرت ىذه العناصر قبؿ ىذه المرة.

( ُ)

اإلفسادين سيكون في زمن اإلسالم.
القول الثالث :كال
ْ
اإلفساديف سيككف في زمف اإلسبلـ ,أما اإلفساد
ىذا ىك الرأم الثالث ,القائؿ بأف كبل
ٍ
األكؿ ,فيك حسب ىذا الرأم قد كقع كانقضى بعد أف نقض الييكد عيكدىـ مع الرسكؿ
خرج المسممكف الييكد مف المدينة المنكرة ,ثـ مف الجزيرة كاممة كبعدىا
فكانت النتيجة أف أ ى

ُ) مف أراد االستزادة فميراجع :جرار( ,زوال اسرائيل) ,صَّ.ُّ -
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انقطعت الصمة بيف المسمميف كالييكد فترة مف الزمف ,كأما اإلفساد الثاني ,فيك ما نعيشو كنشيده
في أيامنا ىذه ,حيث سيتجمع الييكد في مكاف كاحد ليتحقؽ كعد ا﵀ بيبلكيـ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ(اإلسراء.)َُْ :
كقد ذىب إلى ىذا القكؿ كثير مف العمماء المعاصريف(ُ) ,ككاف ليـ أدلتيـ عمى ىذا القكؿ
أً
يبريزىا في النقاط اآلتية:
اإلفساديف متعمقاف بالمسمميف بعد بعثة الرسكؿ
ُ -إف ألفاظ سكرة اإلسراء تؤكد عمى أف
ٍ
اإلفساديف قبؿ اإلسبلـ ,كأىـ
؛ كأف ىذه األلفاظ تدؿ عمى عدـ إمكانية كقكع أم مف
ٍ
ىذه األلفاظ:
أ -لفظ إذا أداة شرط لما يستقبؿ مف الزماف مع تيقٌف كقكعو(ِ) ,كعميو فإف ما بعدىا سيقع
مستقببلى كليس لما كاف في الماضي ,كمف المعمكـ أف سكرة اإلسراء سكرة مكية كعميو
فقكؿ ا﵀ تعالى (إذا جاء) يدؿ أف المجيء يأتي بعد نزكؿ آيات اإلسراء المكية.

ُ) ينظر :الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صّّٖٓ كما بعدىا .عباس ,فضؿ( ,االسراء والمعراج
دروس ونفحات) ,صُُّكما بعدىا ,دار الفرقاف ,عماف ,الطبعة :األكلىَُِْ ,قَََِ -ـ .الخالدم
(حقائق قرآنية) ,صُٕٓ كما بعدىا .نكفؿ,أحمد( ,تفسير سورة اإلسراء دراسة تحميمية موضوعية) ,ص
ِٓ ,صُٓٔ كما بعدىا ,جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ ,عماف ,األردف ,الطبعة :األكلى
ُّْٓقَُِْ-ـ .األشقر ,عمر سميماف( ,زبدة التفسير) ,صِٖٖ ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
قطر ُِْٖىػََِٕ-ـ.
ِ) ينظ ػػر :الي ػػررم( ,حــــدائق الــــروح والريحــــان) ,جُٔ ,صِْ .نكفػ ػػؿ( ,تفســــير ســــورة اإلســــراء )
صُٕٕ

ٖٖ

أف ىذا الكعد
ب-المفظ ( :ىك ٍع يد) ,كالكعد ال يككف بشيء مضى ,كانما بشيء بالمستقبؿ أم ٌ
مفعكال متحققا ال يمكف إخبلفو.

(ُ)

ت-استخداـ حرؼ العطؼ (ثيَّـ) الذم يفيد الترتيب مع التراخي ,كالتراخي قد يمتد ألزمنة
طكيمة ,فمـ ىي يقؿ ا﵀ سبحانو :فرددنا ,بؿ قاؿ تعالى {ثيَّـ ىرىد ٍدىنا} فاإلفساد الثاني ال يأتي
اخ عنو ,كالمرة األكلى كانت بعد نقضيـ العيد مع
مباشرة بعد األكؿ كانما ىك متر و
الرسكؿ  ,ثـ لـ يحدث بينيـ كبيف المسمميف حركب لعدة قركف ,كعاش الييكد بيف
المسمميف كأىؿ ذمة ,إلى أف أي ً
الحؽ في قياـ دكلتيـ في فمسطيف ,ككانت
عط ىي الييكد
ٌ
ال ىك َّرة ليـ عمينا في عاـ ُٕٔٗ ,فناسب العطؼ بحرؼ " ثـ" الذم يفيد التراخي.

( ِ)

الغمىبة ,كالتاريخ يشيد أنو لـ
ث -كممة( ال ىك ٌرة) التي جاءت في سياؽ اآليات بمعنى ى
الدكلة ك ى
(ّ)

تكف لمييكد دكلة في تاريخ المسمميف ,خبل ما كاف في أيامنا ىذه.

فسر اآليات في ضكء العبلقة بيف األمة اإلسبلمية كبني إسرائيؿ فما
ِ -سياؽ اآليات يحتـ أف تي ٌ
قبؿ اآليات كاف حديثنا عف اإلسراء بالنبي  مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصىً ,
كذ ٍكر
الصمة بيف المسجديف ,كًذكر لمحمد كمكسى -عمييما السبلـ ,-كعميو فقكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ (اإلسراء ,)ُ :ينبغي أف يي ىؤكؿ عمى
يخص ىذه األمة ,كما قالو المفسركف مف أف اإلفساد كاف قبؿ اإلسبلـ ال ينسجـ مع السياؽ
ما ي
كمع ركح اآليات ,ككذلؾ ذكر الفساد الييكدم في سياؽ اآليات المكية مع عدـ كجكد الييكد في

ُ) ينظر:الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جٓ ,صَِّٓ .نكفؿ( ,تفسير سورة اإلسراء) ,صُٕٖ
ِ) ينظر:الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صُّٖٔ .نكفؿ( ,تفسير سورة اإلسراء) ,صُِٖ
ّ) ينظر:الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صُّٖٔ .نكفؿ( ,تفسير سورة اإلسراء) ,صُِٖ
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مكة ,فيو تعريؼ لممسمميف بحقيقة الصراع الذم سيككف بيننا كبينيـ في المستقبؿ ,كتحديد الفساد
اإلفساديف بككنيما مع ىذه األمة المسممة
بمرتيف مع أف حياتيـ مميئة بالفساد يفسِّر
ٍ

(ُ (

 ,فقد َّ
تعدد

فسادىـ قبؿ اإلسبلـ ,مف طمبيـ آللية ليعبدكىا ﭧﭐﭨ ﱡﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱠ (األعراؼ ,)ُّٖ :كما قامكا بو مف نقض المكاثيؽ كقتؿ األنبياءﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ
(

اإلفساديف
ﱂﱃﱄﱅﱆﱠ (النساء ,)ُٓٓ :كالمتأمؿ لسكرة اإلسراء يجد أف
ٍ
((

اإلفساديف حدث في زمف اإلسبلـ.
يبيف أف أحداث
ٍ
مرتبطاف بالمسمميف ,ك ٌ
اإلفساديف كقعا في زمف االسبلـ ,فقكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﲇ ﲈ
ّ-التفسير القرآني لمقرآف يبيف أف
ٍ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﱠ (الحشر ,)ِ:يكضح أف أكؿ الحشر أك
(

اإلخراج األكؿ ىك جزاء اإلفساد األكؿ ,كسكرة الحشر تثبت أف اإلفساد األكؿ كاف في عيد النبي


(ِ)

ْ -قكلو تعالى:ﱡﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱠ (اإلسراء ,)ْ :فييا دليؿ عمى أف المقصكد باألرض
ليس عمكـ الكرة األرضية ,بؿ األرض التي سيحصؿ فييا اإلفساداف ,كىي مقيدة بكممة مرتيف
ألف إفسادىـ عمى مر التاريخ لـ يقتصر عمى مرتيف كحسب.

(ّ)

ُ) ينظػ ػػر :الشػ ػػعراكم( ,تفســــير الشــــعراوي),ج ُّ ,صّْٖٖ .عبػ ػػاس( ,اإلســــراء والمعــــراج دروس
ونفحات) ,صُُّ.ُُٓ-
ِ) ينظر :نكفؿ( ,تفسير سورة االسراء) ,صِٓ.
ّ) ينظر :نكفؿ( ,تفسير سورة اإلسراء) ,صُّْ ,ص ُٓٔ.

َٗ

ٓ -قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ ﭐﭐ (اإلسراء ,)ٔ :كقكلو تعالى:ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ
(

أمة مف األمـ إال
ﲰ ﲱ ﱠ (اإلسراء )ٕ:دليؿ آخر ألف الكرة لـ ترد لبني إسرائيؿ عمى ٌ
(

أمة محمد ,)ُ(كعميو فالذيف يدخمكف المسجد األقصى في المرة الثانية ىـ مف
عمى ٌ
دخمكه سابقا كىـ المسممكف.
ٔ -التعبير بالماضي في (جاء ,بعثنا) كغيرىا ال يفيد انقضاء اإلفساد قبؿ اإلسبلـ بؿ لبياف
قرب الحدكث اإلفساد ,كأنو يقينان ,كىذا األسمكب كثير في القرآف الكريـ ,كالحديث عف
يكـ القيامة بمفظ الماضي ﭧﭐﭨﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ

(الكيؼ.)ْٗ :

(

خالؼ
اإلفساديف يقعاف في زمف اإلسبلـ ,إال أنو
كقد ذىب أحد المعاصريف إلى أف
ى
ٍ
فذىب إلى َّ
أف اإلفساديف متعاقباف متكالياف ,كاقعاف في زماننا
غيره مف المعاصريف,
ى
ى
كعد أكالىما) يتمثَّؿ
الحاضر ,كىك زماف اغتصاب الييكد لفمسطيف كاقامة دكلة ليـ ,كأف ( ى
في العمميات الفدائية التي يقكـ بيا المجاىدكف المسممكف في فمسطيف المحتمة ,كيتمثؿ
بج ٍك ًسيـ خبلؿ الديار ,كأف (الجدار الفاصؿ) مف (ال ىك َّرة) التي ذكرتيا اآليات الكريمة .كأما
ى
ظر مف فتح األقصى كفمسطيف ,كازالة الكياف الصييكني الغاصب
كعد اآلخرة) فيك ما يي ٍنتى ى
( ي
كتدميره ,مف خبلؿ الجيكش العظيمة التي ال تخضع لضغكط الدكؿ الكبرل ,كال تخضع
لمجمس األمف ,قكة غالبة ,تدمر العمك الييكدم كتتبره تتبي نار.

(ِ)

ُ) ينظر :نكفؿ( ,تفسير سورة اإلسراء) ,صُٔٔ
ِ( ينظر:األشػػقر ,عمػػر سػػميماف( ,وليتبـــروا مـــا عمـــو تتبيـــرا) ,صُّٔ ,دار النفػػائس ,عمػػاف ,األردف
الطبعة :األكلىَُّْ ,ىػََُِ-ـ

ُٗ

اإلفساديف ,إال أني
كجاىتو في تفسير
بعد ذكر اآلراء السابقة ,يمكف القكؿ إف لك ٌؿ رأم
ٍ
ى
اإلفساديف في عيد
لدم القكؿ إف
كباحثة كبعد التطكاؼ في آراء
ٍ
المفسريف؛ يتر ٌجح ٌ
ٌ
اإلسبلـ أحدىما مضى ,كالثاني نحف نعيشو بكؿ ما فيو مف قتؿ كتشريد كىدـ كاستفزاز
مدت عمييا في
كابعاد لممسمميف مف ىذه األراضي المباركة ,كمف أىـ األدلة التي اعتى ي
ترجيح ىذا الرأم ما يمي:
ُ -عدـ كجكد أحاديث صحيحة تبيف متى حدث اإلفساداف حتى نتمكف مف ترجيح رأم
عمى آخر ,كطالما لـ يثبت شيء مف صحيح األحاديث فيمكف أف نختار التفسير
المرتبط بالكاقع الذم نعيشو في فمسطيف ىذه األياـ.
ِ -مع كثرة األقكاؿ التي يمًمئت بيا كتب التفسير ,فبل يكجد تفسير أكلى مف آخر بؿ ىك
اجتياد ,كيحؽ لكؿ عالـ في كؿ عصر أف يجتيد كيدلي بدلكه مستندنا إلى أدلٌة مقبكلة.
ّ -إف القكؿ بحصكؿ اإلفساديف قبؿ اإلسبلـ ,ي ِّ
عطؿ الفائدة مف تحديد اإلفساد بمرتيف؛ ألف
ي
حياة الييكد كميا إفساد ,ثـ َّ
إف إفساد بني إسرائيؿ قبؿ اإلسبلـ لـ يؤثر عمى المسمميف
بعكس ما حصؿ بعد خيانتيـ الرسكؿ في صدر اإلسبلـ كلـ يقتصر ىذا الضرر عمى
مسممي الرعيؿ األكؿ بؿ تعداه إلى زماننا ىذا ,مما نراه مف التٌقتيؿ كالتٌيجير كاألذل
الذم يصيب الفمسطينييف في ىذه األياـ العصيبة ,كلذلؾ فإف القكؿ بحصكؿ اإلفساديف
قبؿ اإلسبلـ يعطؿ الفائدة مف تحديد القرآف لئلفساد بمرتيف ,كىذا مما يتنافى مع ببلغة
القرآف الكريـ ,فبل كممة ببل معنى كمغزل في ىذا القرآف المع ًجز.
عمك كبير ,كمع ٌأنيـ كصمكا إلى درجات كبيرة
ْ -إف اآليات تتحدث عف إفساد يقترف معو ٌ
العمك فساد ,أما في أيامنا
العمك في مراحؿ سابقة مف يممكيـ ,إال ٌأنو لـ يرافؽ ذلؾ ٌ
مف ٌ
ِٗ

العمك الذم يقترف بالفساد ,ليـ دكلة كسمطاف كىيمنة عالمية
ىذه فنحف نتجرع كيبلت ٌ
كىـ يستعممكف ذلؾ في إفساد كؿ شئ.

(ُ)

ٓ -البلـ في (لتفسدف) ىي الـ القسـ كالتقدير(كا﵀ لتفسدف)(ِ) ,كاذا كانت البلـ لمقسـ ككاف
اإلفساد قد مضى كانتيى كأصبح مف التاريخ كالقصص القرآني لبني إسرائيؿ فمماذا ييقسـ
ا﵀ تعالى بشيء قد مضى كانتيى.
المتفقِّو في سنة ا﵀  ,كالناظر في آيات ا﵀ يدرؾ حقيقة اآليات القرآنية التي تتحدث
ٔ -ي
سٌنة ا﵀ التي تسكقيـ إلى كعد اآلخرة(ّ) ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡ ﳎ ﳏ
عف فساد الييكد ,كيدرؾ ي

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ (اإلسراء ,)َُْ:كىاىـ أكالء منذ احتبلليـ ألرضنا
المباركة يعكدكف إلييا جماعات كأفرادنا مع أنيـ يعممكف أنيا ستككف قبرىـ الكبير الذم
سيدفنكف فيو ,ليتحقؽ فييـ كعد ا﵀ تعالى ,ثـ تتحقؽ سنة ا﵀ بإخراجيـ مف األرض
التي اغتصبكىا أذلة صاغريف ,خاسريف ىالكيف.
حماؿ ذك كجكه
كأخي انر يمكف القكؿ إف جميع ىذه اآلراء فييا الكجاىة ك َّ
السداد؛ ألف القرآف ٌ
بل بقكؿ ا﵀
كأينا كانت ىذه األقكاؿ فيذا ال يغني عف سنة ا﵀ تعالى في الكعد باإلىبلؾ عم ن
بد مف تجدد كتجديد فيـ القرآف كتفسيره كربطو
 ﭐﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ (اإلسراء ,)ٖ :كال ٌ
بالكاقع؛ ألف القرآف كتاب حياة يصمح لكؿ زماف كمكاف ,كيمكف إسقاط آياتو عمى الكاقع في
كؿ عصر مف العصكر ,كفيمو في ضكء ىذا الكاقع ,لذلؾ نجد اختبلفنا في التفاسير

ُ) ينظر :حكل( ,االساس في التفسير) ,جٔ ,صَّّٗ.
ِ) ينظر :السميف الحمبي( ,الدر المصون) ,جٕ ,صُِّ.
ّ( ينظر :كيكس( ,سنة اهلل في الييود) ,ص ٕٗ.
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باختبلؼ المفسر كالكاقع الذم يعيشو ,يقكؿ صاحب (الفتكحات المكية) ":أال ترل العاًلـ
الف ًيـ الم ارًق ب أحكالو ,يتمك المحفكظ عنده مف القرآف ,فيجد في كؿ تبلكة معنى لـ يجده في
ى
شيء كال نقص ,كانما المكطف
التبلكة األكلى ,كالحركؼ المتمكة ىي بعينيا ما زاد فييا
ه
(ُ)

بد مف تجدده ,فاف زماف التبلكة األكلى ما ىك زماف التبلكة الثانية فافيـ"
كالحاؿ تجدد ,كال ٌ

فكما تختمؼ األفياـ في تفسير اآليات عند تكرار تبلكتيا فبل ضير مف اختبلؼ التفسير عند
الدالة عمى ذلؾ.
المعاصريف عف القدامى ,متى كجدت القرائف ٌ
مما سبق يمكن استنباط سنن إليية ميمة وىي:
نصت عمييا سكرة اإلسراء ,يسنة ثابتة مطٌردة يجدىا كؿ مف يق أر تاريخ
ُ -يسٌنة ا﵀ تعالى التي ٌ
الييكد منذ األزؿ ,كاضحة ,بينيا ا﵀ تعالى في كتابو العزيز أال كىي انتقاـ ا﵀  منيـ
في كؿ مرة يفسدكف فييا ,فيسمط عمييـ مف عباده مف يسكمكنيـ سكء العذاب بالقتؿ
السٌنة ماضية :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇﱈﱉ
كاإلذالؿ كالتشريد ,فكمما عادكا إلى اإلفساد فالجزاء حاضر ك ٌ

ﱠ (اإلسراء ,)ٖ :كمما افسدكا كانحرفكا عف المنيج القكيـ كعادكا إلى الفساد كاالستعبلء
عمى الخمؽ ,عادت إلييـ ِّ
النقـ متتابعة ,كذاقكا اليزيمة كالقير ,ككاف ألعدائيـ الغمبة
كالنصر ,كفي ىذا إنذا انر ليـ بسكء العاقبة .

(ِ)

ُ) ابف عربي ,ابػك بكػر محمػد بػف عمػي( ,المتػكفى( ,)ّٖٔ :الفتوحـات المكيـة),جٕ ,صّٖٕ ,تحقيػؽ
أحمد شمس الديف ,دار الكتب العممية ,بيركت ,لبناف.
ِ) ينظػػر :قطػػب( ,فــي ظــالل القــرآن ) ,جْ ,صُِِّ .حبنكػػة( ,معــارج التفكــر) ,جٗ ,صْْٓ.
الناصػػرم  ,محمػػد المكػػي( ,المتػػكفىُُْْ :ى ػػ)( ,التيســير فــي أحاديــث التفســير) ,جّ ,صّٖٕ ,دار الغػػرب
اإلسبلمي بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى  َُْٓ ,ىػ  ُٖٗٓ -ـ.

ْٗ

الغمبة بما حدث منيـ
كم ٍف أساء فعميو إساءتو ,فيا ىـ الييكد ليـ ى
ِ -ىم ٍف أحسف فمو إحسانو ,ى
مف شبو استقامة عمى المنيج ,أك عمى األقؿ بمقدار ما تراجع المسممكف عف منيج ا﵀

(ُ)

الغمبة بما حدث منيـ مف شبو استقامة عمى
كقكؿ المفسر(فيا ىـ أكالء الييكد ليـ ى
المنيج),ال أؤيده البتٌو ,ىفييـ استقامكا عمى منيج البناء الحضارم كحسب ,أك العدؿ فيما
بينيـ ,كال استقامة ليـ عمى المنيج الديني.
كيمكف القكؿ إف ما نراه مف غمبتيـ؛ راجع إلى أخذىـ بأسباب القكة ماديان كمعنكيان
(باإلسمحة كالعمـ) ,في حيف تقيقر المسممكف إلى الكراء كأصبحكا حالينا أمة متفرقة لبعدنا
الحؽ ,كاذا بدا في فترة مف فترات تاريخ الييكد -كما ىك حاليـ ىذه األياـ –
عف المنيج
ٌ
أنيـ يطغكف في األرض كأنيـ يممككف سمطاف الماؿ ,كسمطاف أجيزة اإلعبلـ كأنيـ
يستذلكف بعض عباد ا﵀ كيطردكنيـ مف أكطانيـ إلى ببلد أخرل؛ فميس ىذا ناقضنا لكعيد
ا﵀ تعالى ليـ ,بؿ ىك بسبب تفريط المسمميف في حؽ خالقيـ ,كفي حؽ أنفسيـ؛ كألنيـ
يتفرقكف كيتجمعكف تحت رايات قكمية كال يتجمعكف تحت راية العقيدة اإلسبلمية ,كلـ
يأخذكا باألسباب التي شرعيا ا﵀ ليـ لحرب أعدائيـ فكانت النتيجة أف أقاـ الييكد دكلة
ليـ في قمب الببلد اإلسبلمية.

(ِ)

ّ -مف يسنة ا﵀ فييـ كالتي تيفيدنا في صراعنا معيـ ,أنيـ أمة قائمة عمى التفرؽ كالتشرذـ
و
ماض فييـ ,كىك عائد
كعدـ اجتماع كممتيـ ,كالعداكة بينيـ ,كشتاتيـ في العالـ ,كىذا
لطبيعتيـ كنفسياتيـ الحقكدة ,كصدؽ ا﵀ القائؿ:ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ (الحشر:
(((( (

ُ) ينظر :الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صّّٖٔ.
ِ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جّ ,صُّٕٔ .طنطاكم( ,التفسير الوسيط) ,جٓ ,صُْْ.
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ُْ) ,كألف اإلفساد مف ًجبًمَّتيـ ,فنجدىـ قد صرفكا جيكدىـ إلثارة الحركب بكؿ ما أكتكا
مف مكر كدىاء كامكانيات عمى أف ال يككنكا أحد األطراؼ فييا ,بؿ يككنكا المستغميف
المستفيديف منيا ,كمع ذلؾ فقد تعيٌد ا﵀ تعالى بأف يطفيء نار الحركب التي يي ىسعِّركنيا
قاؿ تعالى:ﱡﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﱠ (المائدة.)ْٔ :
(

ْ -مف سنف ا﵀ فييـ التتبير

(ُ)

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ (اإلسراء ,)ٕ:كىذا

المفظ يد ٌؿ عمى تدمير كؿ ما لو عبلقة بالييكد مف مساكف كمنشآت عسكرية كمبلجئ
كىذه الكممة فييا دليؿ عمى أف كؿ ما بناه الييكد سيدمر ,سكاء كاف بأيدم الييكد أـ بأيدم
الصالحيف الذيف يي ىسمٌطكف عمييـ؛ألف لفظ التتبير لفظ عاـ يشمؿ كيسع كؿ ما بناه
عباد ا﵀ ٌ
ظـ كعبل فيك إلى زكاؿ ,أما معنكيا فكؿ عقائدىـ
الييكد مادينا كمعنكياي ,فبنيانيـ ميما ع ي
كأفكارىـ كما زرعكه في نفكس أبنائيـ مف أنيـ شعب ا﵀ المختار ,كأنيـ الجيش الذم ال
العزة
ييقير كؿ ذلؾ سيصيبو التتبير بإذف ا﵀ تعالى ,كما الحركب التي خاضكىا في غزة ٌ
كىزمكا بيا إال مف يسنف التتبير فييـ كا﵀ أعمـ.
ٓ -يسنة ا﵀ تعالى في عباده المؤمنيف الذيف يقاتمكف الييكد ,إمدادىـ بالقكة كعناصر الغمبة
حتى يتمكنكا مف ىزيمة الييكد ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱠ (اإلسراء ,)ٓ :كلكف ىؤالء العباد الربانييف ال
بد مف تكح ًدىـ تحت راية كاحدة ,كاعتصاميـ بحبؿ ا﵀  ,كعدـ مكاالتيـ لمكفار ,مع
ٌ

ُ) التبار :اليبلؾ كتىَّب ىره تىتٍبًي نار أىم ىك َّسره كأىىمكو .ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جْ ,صٖٖ
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األخذ بأسباب القكة كالعمؿ عمى التسمح بالقكة المادية العسكرية ,كقبميا المعنكية؛ مف إيماف
العزة.
راسخ كعقيدة نقية حتى ىي ٍجنكا النصر ك ٌ
حؽ بني إسرائيؿ  -كمما عمكا كأفسدكا سيسمط ا﵀ تعالى
السٌنة اإلليية التي يذكرت في ٌ
كىذه ٌ
عمييـ مف يذيقيـ اليزيمة كالخزم كالعار ,-يمكف تعميميا عمى جميع األمـ كالشعكب فيي
تصمح ىك يسٌنة لكؿ األمـ سكاء أكانت مسممة أك كافرة؛ فانتقاـ ا﵀ كاذاللو مرتبط ارتباطاٌ
طردياٌ باإلفساد كالفساد ,كرحمتو قريب مف المصمحيف المحسنيف.
بد لي مف اإلشارة إلى أف سكرة اإلسراء قد ربطت ما ينتظر بني إسرائيؿ مف األخذ
كال ٌ
السنف اإلليية ؛ أال كىي سنة ا﵀ في إىبلؾ القرل الظالمة ,كىذا ما
كاليبلؾ بسنة أخرل مف ٌ
سيأتي بيانو في المطمب القادـ.
المطمب الثاني :سنة اهلل  في بعث األنبياء وعقاب األمم الجاحدة.
السنف اإلليية
يجد الباحث أف ٌ
سنة بعث الرسؿ كعاقبة األمـ المكذبة الجاحدة ,في مقدمة ٌ
المذككرة في القرآف الكريـ ,كأكثرىا ذك اٌر كتنكعاٌ ,كقد كقع مف ىذا في سكرة اإلسراء,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ (اإلسراء)ُٓ :
مف المعمكـ أف ا﵀ خمؽ البشر ليدؼ أساس أال كىك عبادتو كحده ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱣﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ (انزاسٚاخ ,)٢٢ :كمع أف اإلنساف مفطكر عمى عبادة ا﵀  كحده
(

ً
المكصىمة إلى الحؽ قد تنحرؼ عف اليدؼ
كاالبتعاد عف عبادة ما سكاه ,إال أف فطرة اإلنساف
بد
بد مف بعث األنبياء لبياف الطٌريؽ الحؽ الذم ال ٌ
بفعؿ الشيطاف ككسكستو ,كعميو كاف ال ٌ
لئلنساف أف يسمكو ,ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
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ﱮﱯ ﱠ (انُحم ,)1٢:أم :لقد بعثنا في ك ٌؿ أمة قبمكـ رسكالن كما بعثنا فيكـ معاشر المسمميف
ىذا الرسكؿ يدعككـ إلى عبادة ا﵀ كحده ,كاجتناب عبادة الشيطاف ,كيح ٌذركـ مف إغكاء الشيطاف
يبيف ما اختمفتـ فيو ,فمف اعتبر كنظر ببصيرتو اىتدل
كصده الناس عف سبيؿ ا﵀ تعالى ,كما ٌ
الجنة  ,كمف أعرض ككفر فمصيره إلى النار حتمنا.
إلى ٌ

(ُ)

كسنة ا﵀  في بعث األنبياء ,يسنة مطٌردة تكالت عمى فترات متفرقة مف عمر البشرية ,كقد
ي
انقسـ الناس في جميع العصكر إلى مؤمف ككافر ,كلكف األكثرية مف األمـ ك ٌذبت كجحدت
بسٌنة ا﵀ في بعث الرسؿ يسنة إليية أخرل أال كىي يسٌنة ا﵀ في عقاب األمـ
كعميو فقد اقترنت ي
المكذبة ,فما مف نبي ك ٌذبو قكمو ,إال حؿٌ بيـ عذاب أليـ ,يقكؿ صاحب الظٌبلؿ ":مف رحمة ا﵀
 أال يأخذ اإلنساف باآليات الككنية المبثكثة في صفحات الكجكد ,كال بعيد الفطرة الذم أخذه
عمى بني آدـ في ظيكر آبائيـ  ,إنما يرسؿ إلييـ الرسؿ منذريف كمذكريف :ﭧﭐﭨﭐﱡ ﲷ ﲸ

ﲹﲺﲻﲼﱠ (اإلسشاء ,)٧٢ :كىي رحمة مف ا﵀ تعالى أ ف يعذر إلى العباد قبؿ أف
(

(ِ)
الرسؿ ﭐ
أمة إال بعد اإلنذار كبياف
ٌ
يأخذىـ بالعذاب"  ,فالعقاب ال ينزؿ ٌ
الحجة ,كبعثة ٌ
بأم ٌ

ﭧﭐﭨ ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﱠ (انقصص:
(

)٢٨؛ أم :إف ا﵀ ال ييمؾ قرية إال بعد أف يرسؿ إلييـ رسبلن يحذركنيـ مف العذاب إف كفركا
كيبشركنيـ بالنعيـ إف آمنكا ,ككؿ ذلؾ مف باب التذكير كالتنبيو لما يجب عمييـ عممو ,كبذلؾ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَُِ .ابف عطية( ,المحرر الوجيز) ,جّ ,صِّٗ.
ِ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ ,صُِِٕ
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تقكـ الحجة عمييـ(ُ) ,فا﵀ تعالى ال يعذب أحدنا إال بعد بياف ذنبو الذم اقترفو ,كقد ٌبيف ا﵀ تعالى
كبيف أسباب الفكز كالفبلح جنبان إلى جنب مع أسباب الخسارة ,كىذا قانكف
األحكاـ كالشرائعٌ ,
يمكمف إال نفسو.
يتكرر في القرآف الكريـ ,فمف أذنب كعصى بعد ذلؾ فبل
ٌ
كفي قكلو تعالى:ﭐ ﭐﱡﲷ ﲸﲹ ﲺﲻ ﲼﱠ (اإلسشاء ,)٧٢ :بياف لمعناية الربانية
(

المبنية عمى ً
الحكـ البالغة أف ِّ
يعذب ا﵀ أحدنا
حيث ال يصح كال يستقيـ بؿ يستحيؿ في يسنة ا﵀
ٌ
الضبلؿ كيقيـ
عمى فعؿ شيء أك تىٍركو ,إال إذا أرسؿ رسك ن
ال ييدل إلى الحؽ ,كيحذر مف ٌ
الحجج ,كيبمِّغ الدعكة حسبما جاء في تضاعيؼ الكتاب المنزؿ عميو.

(ِ)

حؽ عميو
مما سبؽ ييستدؿ أف بعث الرسؿ يسٌنة مف يسنف ا﵀ تعالى ,كأف مف ك ٌذبيـ ٌ
العقاب اإلليي ,كفي الكريقات التالية بياف لبعض صكر العقاب التي حمٌت باألمـ السابقة ممف
ض ٌؿ كالتي قد تصيب مف يض ٌؿ في األياـ البلحقة .
صور العقاب :قاؿ ا﵀ تعالى في سكرة اإلسراء :ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ (اإلسراء ,)ٖٓ :ىذه اآلية بينت ىبلؾ

تنكعت صكر العقاب التي
األمـ كعذابيا بشكؿ يمجمؿ ,كىذا اإلجماؿ فصمتو الكثير مف اآليات ,فقد ٌ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٗ ,صَّٔ .الزجػاج( ,معاني القرآن واعرابو) ,جّ ,صُِّ.
الزمخش ػػرم( ,الكشــــاف) ,جّ ,صِْْ .اب ػػف عطي ػػة( ,المحــــرر الــــوجيز) ,جْ ,صِّٗ .الم ارغ ػػي( ,تفســــير
المراغي) ,جُٗ ,صَُٖ.
ِ) ينظ ػػر :أب ػػك الس ػػعكد( ,إرشـــاد العقـــل الســـميم) ,جٓ ,صُِٔ .القاس ػػمي( ,محاســـن التأويـــل) ,جٔ
صَْٓ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صِٓ
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(ُ)
بد أف
أصابت األمـ ,كتراكح العقاب ما بيف االستئصاؿ أك ما دكنو مف االبتبلءات ,كالتي ال ٌ

الصراط المستقيـ ,ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
تصيب كؿ أي ٌمة حادت عف ٌ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱠ

(انعُكثٕخ.)1٠ :

(( (

كقد ذىب العمماء إلى أف عذاب االستئصاؿ قد رفعو ا﵀ عف البشرية برسالة
بل يستأصميـ فبل يبقي
مكسى؛ فقد كاف ىبلؾ األمـ المك ٌذبة قبؿ نزكؿ التكراة عذابنا عاج ن
أحدا ,كما حصؿ مع قكـ نكح كعاد كثمكد كأىؿ مديف كغيرىـ,إال أف عذاب االستئصاؿ قد يرًفع
ببعثة مكسى ,كمع أف بني إسرائيؿ فعمكا مف الذنكب كالمعاصي ما فعمكا ,إال أف العذاب لـ
ينزؿ بيـ جميعنا بؿ كاف يي ىع َّذب بعضيـ دكف البعض اآلخر؛ كذلؾ ألنيـ لـ يتفقكا عمى الكفر
جميعىا ,كليذا لـ يزؿ في األرض أمة باقية مف بني إسرائيؿ (ِ).
كمع رفع عذاب االستئصاؿ ,إال أنو مف الممكف أف تأتي صكرة مف صكر العقاب التي
استأصؿ ا﵀ بو أقكامان سابقيف؛ كيككف دكف عذاب االستئصاؿ ,فمف الممكف أف يسمٌط ا﵀ الريح
أمة مف األمـ مف غير أف يستأصميـ بو ,كمف رحمة نبينا  بأمتو أنو دعا
أك الحاصب عمى ٌ

ال ,فيػػك م ً
ستأصػػؿ استأصػػؿ َّ
الشػػجرةى:
ستأصػػؿ ,كالمفعػػكؿ يم
ُ) استئصػػاؿ :استأص ػ ىؿ يستأصػػؿ ,استئصػػا ن
ى
ي

اقتمعيا مف أصميا ,استأصؿ ا﵀ شأٍفتىيـ :أىمكيـ كأزاليػـ مػف أصػميـ .عمػر ,أحمػد مختػار عبػد الحميػد( ,المتػكفى:
ُِْْىػ)( ,معجم المغة العربية المعاصرة) ,جُ ,صٗٗ عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى ُِْٗ ,ىػ ََِٖ -ـ.
ِ) ينظر :ابف تيمية( ,الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح) ,جٕ ,صُٖ ,تحقيػؽ :عمػي بػف حسػف
األلمعي كغيره ,دار الفضيمة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػ ََِْ -ـ.

ََُ

بسىنة عامة ,ركل ثكباف
ا﵀  أف ال ييمكيـ ى
ُي ْيمكيا بسن ٍة عامة ".

(ُ)

ت رِّبى ألُمتى أ ْن ال
عف الرسكؿ  ":وا ِّنى سأ ْل ُ

(ِ)

إف يسنتو تعالى اقتضت اإلمياؿ كاعطاء
كمف رحمة ا﵀ بعباده عدـ التٌعجؿ بالعقاب؛ بؿ ٌ
بل في إحداثيـ لتكبة تنجييـ ,فإف لـ يتكبكا يأتييـ العذاب مف حيث لـ
فرصة لمظالميف؛ أم ن
يحتسبكا ,ﭐﭐ ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﱠ (األَعاو ,)11 :فا﵀ يميؿ كال ييمؿ ,كيستدرج ليأخذ أخذ عزيز
(

مقتدر.
أمة يتفاكت في ال ٌشدة بحسب ذنكبيـ
كٌ
الناظر في القصص القرآني يجد أف عذاب كؿ ٌ
بالصيحة فماتكا في الحاؿ
بالريح الشديدة العاتية ,كأما ثمكد فأىمكيـ
ٌ
كجرائميـ ,فعذب قكـ عاد ٌ
الرجـ بالحجارة مف السماء كطمس األبصار كقمب الديار
كجمع لقكـ لكط أنكاعنا مف العذابٌ ,
ظـ جرائميـ .
ًل ًع ى
و
صكر كثيرة لمعذاب أبينيا بشكؿ مقتضب(ّ):
كبتدبر القرآف الكريـ يمكف استنباط
ٌ

ُ) ثكباف مكلى الرسكؿ كسمـ كيكنى أبا عبد ا﵀ ,كىك مف أىؿ السراة ,قاؿ :يذكركف أنو مف حمير
أصابو سبي ,فاشتراه الرسكؿ فأعتقو ,فمـ يزؿ مع الرسكؿ  حتى تكفي ,فتحكؿ إلى الشاـ ,فنزؿ حمص ,كلو

بيا دار صدقة ,كمات بيا سنة أربع كخمسيف ,في خبلفة معاكية .ينظر :ابف سعد( ,الطبقات الكبرى) ,جٕ

صََْ.
ِ) مسػػمـ( ,صــحيح مســمم) ,كتػػاب الفػػتف كأشػراط السػػاعة ,بػػاب ىػػبلؾ ىػػذه األمػػة بعضػػيـ بػػبعض ,جْ
صُِِٓ رقـ الحديث ِٖٖٗ
ّ) مػػف أراد االسػػتزادة فمي ارجػػع :عاشػػكر( :الســـنن اإللييـــة فـــي األمـــم واألفـــراد) ,صُْٔ كمػػا بع ػػدىا.
الخطيب( ,السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية) ,جِ ,صّّٖ كما بعدىا.

َُُ

الريح كالغرؽ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ٌُ -

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (اإلسراء,)ٔٗ :
فالغرؽ عذاب االستئصاؿ األكؿ الذم أصاب البشرية ,كقد يع ٌذب بو مف كفر مف قكـ
نكح ,ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ (انعُكثٕخ ,)٧1 :ثـ يعذب بو فرعكف كجنكده
(

((

ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ

(األعشاف.)٧1٢ :

(

ِ -الحاصب(ُ) كالخسؼ(ِ) :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ (اإلسراء ,)ٖٔ :فالحاصب كاف عذاب
قكـ لكط ,كىـ أكائؿ مف يع ٌذب بو ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ

ﱳﱴﱠ (انقًش ,)11 :كلـ يقتصر عذاب قكـ لكط عمى الحاصب كحسب ,بؿ
(

الصيحة كالحاصب كالخسؼ.
ٌتنكعت صكر العذاب التي أصابتيـ بيف ٌ

(ّ)

ػتؽ منػػو ,كال ػريح
ػنس مػػف أج ػزاء األرض ,ثػػـ يشػ ٌ
ُ) الحاصػػب :الحػػاء كالصػػاد كالبػػاء أص ػ هؿ كاحػػد ,كىػػك جػ ه

الحاصػػب ى ػػي التػػي تحم ػػؿ الت ػراب كالحص ػػى .ينظػػر :اب ػػف فػػارس( ,مقـــاييس المغـــة),جِ ,صَٕ .اب ػػف منظ ػػكر
(لسان العرب) ,جُ ,صَِّ.
ً
ظاىر األرض كذىاب األرض بمػا عمييػا .ينظػر:ابف فػارس(,مقـاييس المغـة) ,جِ
غمكض
ِ) الخسؼ:
ي

صَُٖ .ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جٗ ,صٕٔ.

ّ ) السبب في تنكع عذاب قكـ لكط أف الفاحشة التػي مارسػكىا لػـ تكػف آثارىػا لتػزكؿ إال بيػذه األنػكاع مػف
العقػاب يقػػكؿ أحػػد العممػػاء أف عقػػابيـ " ابتػػدأ بالصػػيحة كىػك الصػػكت الشػػديد المتػػأتي مػػف ارتجاجػػات ىكائيػػة ذات=

َُِ

الرجفة :نكع ثالث مف أنكاع العقاب اإلليي ,أصاب أقكامنا عدة مثؿ قكـ
ٌّ -
الصيحػة ك ٌ
صالح كشعيب كلكط ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﱠ (ْٕد ,)٢١:ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ
(

(األعشاف.)ُ()١٣ :

(

كىناؾ أنكاع كثيرة مف العقاب الذم أصاب األمـ ,كالجكع ,كضيؽ األرزاؽ ,كالخكؼ
ٔغٛشْا ٔانت ٙال ٚتسع انًقاو نتفصٛهٓا ُْأْ ,زِ األَٕاع تختهف تاختالف سثة ٔقٕع
انعزاب
أسباب وقوع العذاب عمى األمم.
بعد بياف صكر العقاب المختمفة التي حمٌت باألمـ السابقة ,قد يتساءؿ أحدىـ عف
أسباب ىذه العقكبات ,كالمتدبر لمقرآف الكريـ يجد الكثير مف ىذه األسباب ,كقد تتضافر عدة

= ذبذبػػة عاليػػة كىػػي مػػف أشػػد أسػػباب التػػدمير كمػػا تبػػيف لمخب ػراء العسػػكرييف اليػػكـ ,ثػػـ أمطػػركا مط ػ انر جارف ػان ميمك ػان
فأصبح ىذا الماء ممكث نا مف كثرة األمراض المتفشػية فػييـ ,ثػـ أرسػؿ عمػييـ حاصػب نا (حجػارة) عمػى درجػة كبيػرة مػف
الح ػ اررة بفعػػؿ احتكاكيػػا بطبقػػات الجػػك؛ فحرقػػت كطيػػرت كػػؿ مػػا فػػي المدينػػة مػػف أم ػراض انتشػػرت بسػػبب الم ػكاط
كالح اررة العالية الجافة ىي مف أقكل كسائؿ التعقيـ كالتطيير كما ىك معركؼ في عمـ التعقيـ كأغمب الظف أف قػكـ
لكط كانكا مصابيف بمرض السيدا أك اإليدز ,كمف ىنا نفيـ عمميان لماذا كاف عقاب قكـ لػكط بيػذه الشػدة بالصػيحة
ال ,ثـ إغراقيـ ثانيػ نا ,ثػـ بتطييػر آثػارىـ بالنػار الشػديدة ثالثػ نا ,عمػى خػبلؼ األمػـ السػابقة .الشػريؼ ,عػدناف( ,مـن
أك ن
عمم الطب القرآني) ,صُٗٗ ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت – لبناف ,الطبعة الخامسةََُِ ,ـ
الص ػيحة
الرجفػػة يػػرد لفػػظ (دارىػػـ) بػػالمفرد ,كحيػػث ذكػػرت ٌ
ُ) ييبلحػػظ فػػي الق ػرآف الك ػريـ أنػػو حيػػث يذكػػرت ٌ

الرجف ػػة .ينظ ػػر :النيس ػػابكرم( ,غرائـــب القـــرآن ورغائـــب
جم ػػع (دي ػػارىـ),
ٌ
فالصػ ػيحة ف ػػي تأثيرى ػػا أش ػػمؿ كأع ػػـ م ػػف ٌ

الفرقان) ,جّ صِٕٓ.

َُّ

أسباب تكجب العقاب اإلليي ,كال تقتصر عمى سبب كاحد كحسب ,كفيما يأتي ذكر ألىـ األسباب
التي تستكجب العقاب اإلليي(ُ):
أوال :الكفر باهلل تعالى :الكفر برسالة ا﵀  ,كمف ثـ تكذيب الرسؿ كايذائيـ كاالستيزاء
بيـ ,مف أكؿ أسباب ىبلؾ األمـ ,كقد حفؿ القرآف الكريـ باآليات التي تؤكد ىذا المعنى
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ
(اإلسراء ,)ٖٗ-ٕٗ:أم أف :منقمب كمصير مف كفر بآيات ا﵀ تعالى ,يعني بأدلتو كحججو ,كىـ
رسمو الذيف دعكىـ إلى عبادة ا﵀ تعالى ,مأكاىـ جينـ كمما خبت ,أم سكنت كانطفأ لييبيا زاد

سعيرىا ككقكدىا ,)ِ(,كقد أىمؾ ا﵀  األمـ السابقة :كقكـ نكح ,كعاد ,كثمكد كقكـ لكط ,بسبب
كفرىـ با﵀  كتكذيبيـ لرسمو؛ ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱠ

(انًؤيٌُٕ )11:كفي ىذه اآلية بياف اطٌراد يسنة ا﵀ تعالى في بعث األنبياء كعقاب المكذبيف

((( (

المعانديف.
ثانيا :االستكبار والطغيان في األرض :قاؿ تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﱠ (فصمت ,)ُٓ :كقكلو تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ
(

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (العنكبكت)ّٗ :؛ ىذه اآليات
((

ُ) ينظ ػػر :زي ػػداف( ,الســـنن اإللييـــة) ,صُٗٗ كم ػػا بع ػػدىا .الخطي ػػب( ,الســـنن اإللييـــة فـــي الحيـــاة
اإلنسانية) ,جِ صِِّ .عاشكر( ,السنن اإلليية في األمم واألفراد) ,صّْٕ.
ِ) ينظػ ػػر :الطبػ ػػرم( ,جــــامع البيــــان) ,جُٕ ,صِٔٓ .ابػ ػػف كثيػ ػػر(,تفســــير القــــرآن العظــــيم) ,جٓ
صُِّ.

َُْ

تكضح أف مف عادة األمـ االستكبار عف عبادة ا﵀ ,كمعاندة رسميـ ,فأدركيـ عذاب ا﵀ الميمؾ
مع أنيـ تكقعكا أف يفتيـ ىذا العذاب.

(ُ)

ثالثا :التفريط في شعيرة األمر بالمعروف(ٕ) والنيي عن المنكر(ٖ):
قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

األمة كبياف خيرٌيتيا كفضميا عمى غيرىا
ﱙﱚﱠ (آل عًشاٌ )٧٧٠:في ىذه اآلية مدح ليذه ٌ
(

طالما أمركا بالمعركؼ ,كنيكا عف المنكر ,فإذا ترككا ذلؾ زاؿ عنيـ اسـ المدح كلحقيـ اسـ الذـ
ككاف ذلؾ سببا ليبلكيـ(ْ) ,كفي تركنا لشعيرة األمر بالمعركؼ ,كالنيي عف المنكر نفقد خيرَّيتىنا
أمة ,ليس لنا ٌأية ميزة ,كفي كاقعنا المعاصر نجد أف ىذه ال ٌشعيرة تكاد تككف
أمة ٌ
كأية ٌ
كنصبح ٌ
النيي عف المعركؼ ,كعميو كجب االىتماـ بيا كالعكدة
نسية ,أكمعككسة باألمر بالمنكر ك ٌ
ىم ٌ
لتفعيميا في المجتمع؛ لنككف كما قاؿ ا﵀ تعالى:ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ (آؿ عمراف)َُُ :

كىناؾ أسباب أخرل منيا :كفر نعـ ا﵀ كبطرىا ,كعدـ القياـ بكاجب شكرىا ,كاستعجاؿ
الصد عف مساجد ا﵀ كغيرىا.
العذاب ,ك ٌ

ُ) ينظػػر :الػرازم( ,مفــاتيح الغيــب) ,جِٓ ,صٔٓ .ابػػك حيػػاف( ,البحــر المحــيط) ,جٖ ,صّٕٓ .أبػػك
السعكد( ,إرشاد العقل السميم),جٕ ,صَْ.
ِ) المعركؼ :اسـ لكؿ فعؿ يعرؼ بالعقؿ .أك الشرع حسنو .األصفياني( ,المفردات) ,صُٔٓ.
ّ) المنكر :كؿ فعؿ تحكـ العقػكؿ الصػحيحة بقبحػو ,أك تتكقػؼ فػي اسػتقباحو كاستحسػانو العقػكؿ ,فػتحكـ
بقبحو الشريعة .األصفياني( ,المفردات) ,صِّٖ.
ْ) ينظر :القرطبي( ,الجامع ألحكام القرآن) ,جْ ,صُّٕ .رضا( ,تفسير المنار) ,جْ ,صْٕ.

َُٓ

ىذه خطكط عامة في يسٌنة ا﵀ في بعث الرسؿ كعقاب األمـ المك ٌذبة ,كفي دراستيا
كاستيعابيا بصكرة صحيحة مف ًقبؿ أفراد األمة اإلسبلمية أىمية عظيمة؛ ألف ذلؾ سييعيننا في
أخذ ال ًعبر ,ككضع حد لمجرأة عمى حدكد ا﵀ كحرماتو.
أحدا عمى
كخبلصة ما سبؽ أف يسنة ا﵀ في عقاب األمـ شاممةه لكؿ األمـ ,فبل تحابي ن
الرسكؿ لقكمو ,كالعقاب قد يككف
أحد ,كالمعيار ىك امتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىي التي يبمٌغيا ٌ
استئصاالن لؤلمة ,كقد يككف دكف ذلؾ مف أنكاع العذاب ,بمرض ,أك ىدـ ,أك غرؽ ,إال أف ا﵀ ال
يعاجؿ بالعقكبة ألم قكـ إال بعد تضافر األسباب لحمكؿ ذلؾ العذاب.
كمف األسباب المكجبة لعقاب ا﵀؛ التٌرؼ عند األمـ ,كىذا ما سأبحثو في المطمب القادـ
كالذم سيككف بعنكاف ( يسنة ا﵀ في التٌرؼ كالمترفيف) ,كقد أفردتو في مطمب خاص ألىميتو
كلمبلمستو كاقعنا نعيشو.
المطمب الثالث :سنة اهلل  في التّرف والمترفين.
التٌرؼ مرض مف األمراض االجتماعية المنتشرة في عصكر التٌاريخ المختمفة ,كلو نتائج
كخيمة ,مثؿ انتشار الفساد كاالستكبار كالظٌمـ ,كىذه كمٌيا مف أسباب عقاب ا﵀  لؤلمـ ,كمف
بسنة عقاب ا﵀  لؤلمـ المك ٌذبة ,كالتي
ىنا ترتبط يسنة ا﵀ تعالى في التٌرؼ ارتبا ن
طا كثيقنا ي
ثت عنيا في المطمب السابؽ.
تى ٌ
حد ي
السٌنة مف خبلؿ معرفة معنى التٌرؼ ,كمكقؼ المترفيف مف
في ىذا المطمب سأتناكؿ ىذه ٌ
الرساالت ,ك يسنة ا﵀  في المترفيف.
الرسؿ ك ٌ
ٌ

َُٔ

أوالً :معنى التّرف والمترفين.
فتكسع
النعمة ,كسعة العيش,
أبطرتٍو ٌ
التٌرؼ :التٌنعـ ,كالتٌرفو :التٌكسع في ٌ
ٌ
النعمة ,كالمترؼ :مف ى
النعمة أم أطغتو(ٔ) ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ
في مبلذ الدنيا كشيكاتيا ,كأترفتو ٌ

(انًؤيٌُٕ.)11 :

(

الرفاىية كحسب ,بؿ ىك الثٌراء المصحكب
مما سبؽ يتٌضح أف التٌرؼ ال يعني الثٌراء أك ٌ
طغياف كالجشع كاالنحدار في مستنقعات الرذيمة ,كالبعد عف أكامر ا﵀  ,كقد كاف المترفكف
بال ٌ
كما زالكا مصدر الفساد كالككارث في األرض.
كرد ذكر التٌرؼ في القرآف الكريـ في ثمانية مكاضع(ِ) ,كجاءت كميا في سياؽ ال ٌذـ
لمتٌرؼ كالمترفيف ,كاقترف ذكر التٌرؼ في كؿ المكاضع مصحكبنا بمعنة ا﵀  كغضبو كالتٌحذير
منو ,مع تيديد ككعيد بالعذاب شديد ﭧﭐﭨ ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ

(انًؤيٌُٕ)٢1 :

(

ثانيا :موقف المترفين من الرسل والرساالت.
قاؿ تعالى:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ
(اإلسراء )ُٔ:ﭐﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ

((

(سثأ)11 :

(

مف خبلؿ اآليات السابقة يظير أف المترفيف ىـ أكؿ مف يكفر باألنبياء كالمرسميف ,كىـ
مر التاريخ ,كأف مكقفيـ الدائـ مف النبكات كالدعاة التكذيب
أكؿ مف يكفر بدعكة المصمحيف عمى ٌ
ُ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جٗ ,صُٕ .األصفياني( ,المفردات) ,صُٔٔ
ِ) ىػػكد ,ُُٔ :اإلسػراء ,ُٔ :األنبيػػاء ,ُّ :المؤمنػػكفِّ :كّّ ,سػبأ ,ّْ :الزخػػرؼ ,ِّ :الكاقعػػة:
ْٓ

َُٕ

كالمعارضة؛ كسبب ذلؾ أف األنبياء يبعثكا لتغيير الكضع الفاسد الذم يككف منتش نار في األمة التي
ً
المترفكف مف
يبعث فييا ,إال أف ىذا الفساد يرتبط ارتباطان كثيقان بالمترفيف كمصالحيـ ,كلكي يتمكف ي
بد مف الكفر كالتكذيب بالرسؿ كالرساالت
الحفاظ عمى ىذه المصالح كعمى حياتيـ المترفة ,ال ٌ
كىذا ما حصؿ ًمف ىل يدف نكوح  إلى خاتىًـ المرسميف محمد  ,كالمتأمؿ في آيات القرآف يجد
رد المترفيف عمى األنبياء؛ فجميعيـ ييدافعكف عف مصمحة كاحدة أال كىي
التٌشابو الكبير في ٌ
المترفة كمصالحيـ الدنيكية.
حياتيـ ي
كالباحث في تاريخ األمـ يجد أف التٌرؼ يصيب األمـ التي تصؿ إلى مستكل و
عاؿ مف
االزدىار ,حيث إف ىذا االزدىار يؤدم لتفاكت اجتماعي كبير ,كيككف ىذا التٌرؼ بداية سقكط
الحضارات؛ فعندما ينتشر التٌرؼ فإنو يسيطر عمى جزء كاسع مف حياة اإلنساف كسمككياتو
خاصة االقتصادية كاالجتماعية إلى أف يبمغ حدنا كبي نار؛ فيؤدم إلى انييار الحضارة ,كلذا لـ
ك ٌ
األمة كنيضتيا ,كلكف عندما دخؿ حياتيـ الخاصة كتسرب إلى الحياة
يكف التٌرؼ منتش نار أياـ ٌ
عز ٌ
العامة ,ناسيف أك متناسيف التحذير القرآني في قكلو تعالى:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ (اإلسراء ,)ُٔ:حينيا دخؿ المسممكف في يح ٍكـ ىقبضة
(

سنف سقكط الحضارات ,فالتٌرؼ ىك الباعث عمى اإلسراؼ كالفسكؽ كالعصياف كالظمـ كاإلجراـ,
كيظير ذلؾ في الكبراء كالرؤساء ,كيسرم بالتقميد في الدىماء(ُ) ,فيككف سبب اليبلؾ باستئصاؿ,
أك ىفقد االستقبلؿ(ِ) ,كعميو فانغماس األمـ في التٌرؼ مف أىـ أسباب انييار المجتمعات؛ ألف

الجماعة مف الناس .األزىرم( ,تيذيب المغة) ,جٔ ,صُِٓ.
ُ( الدىماء :ى

ِ) ينظػػر :رضػػا( ,تفســير المنــار) ,جُِ ,صُٖٓ .ىيشػػكر( ,ســنن التــداول وم ـ الت الحضــارة) ,ص
ُّٖ ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ,الككيت ,الطبعة  :األكلىُّْْ ,ق َُِّ -ـ.

َُٖ

التٌرؼ غالبنا ما يصاحبو الفجكر كالفساد كالغرؽ في الشيكات ,كمف ثـ تفسخ المجتمع كانيياره,
كقد ح ٌذرنا الرسكؿ  مف ىذا المصير ,ففي الحديث الذم ركاه عمرك بف عكؼ

(ُ)

أف الرسكؿ 

قاؿ":فواهلل ما الفقر أخشى عميكم ولك ّني أخشى عميكم أن تبسط الدنيا عميكم كما بسطت عمى
من كان قبمكم فتنافسوىا كما تنافسوىا وتيمككم كما أىمكتيم".

(ِ)

إذا كاف االستئصاؿ كاليبلؾ عقاب األمـ السابقة فاحتبلؿ ببلد المسمميف ,كفقد االستقبلؿ
كاحتبلؿ األرض ىك العقاب الذم يصيب المترفيف في ىذه األياـ؛ كىاىي أراضي المسمميف
تتساقط الكاحدة تمك األخرل ,سكاء أكاف االحتبلؿ مباش نار أـ غير مباشر ,كما مصر كالعراؽ
كسكريا عنا ببعيد ,كقد يككف كؿ ما ىـ فيو مف محف ,عقابنا لترؼ بعض طبقات المجتمع فييـ
كفسقيـ كفجكرىـ ,فسنف ا﵀ ماضية ال تحابي كال تستثني أحداٌ.
كبالرجكع إلى اآلية :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﱠ (اإلسراء ,)ُٔ:في قكؿ ا﵀ تعالى(أمرنا مترفييا) قراءات قرآنية متعددة ,ق أر يعقكب بمد
(

اليمزة( ,ءامرىنا) ً
مقصكر ,فمو كجياف:
نا
أم ٍرىنا)
بأل ىف ٍي ىف,
ى
ى ىٍ
امنا) ,كالباقكف بقصرىا .,ك ىم ٍف ىقىأىر ( ى
مثؿ(:ء ى
أحدىما :أمرناىـ بالطاعة ففسقكا فحؽ عمييـ العذاب.

ُ) عمرك بف عكؼ األنصارم حميؼ بني عامر بف لؤم كاف مكلى سييؿ بف عمرك ,شيد بد ار كما
بعدىا كمات في خبلفة عمر فصمى عميو .ينظر :ابف األثير أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف
عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني( ,المتكفىَّٔ :ىػ) (أسد الغابة) ,جّ ,صٕٓٓ ,دار الفكر – بيركت,

َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ِ) البخ ػػارم( ,صـــحيح البخـــاري) ,كت ػػاب الرق ػػاؽ ,ب ػػاب م ػػا يح ػػذر م ػػف زىػ ػرة ال ػػدنيا كالتن ػػافس فيي ػػا ,جٓ

صُِّٔ ,رقػػـ الحػػديثَُٔٔ .مسػػمـ( ,صـــحيح مســـمم) ,كتػػاب الزىػػد كالرقػػاؽ ,جْ ,صِِّٕ ,رقػػـ الحػػديث
ُِٔٗ.

َُٗ

أمىرىـ ,أم:
آمرىـ ا﵀ ,ك ى
أم ٍرنا) أنوي بمعنى :كثٌرنا مترفييا ,يقاؿ ى
كالكجو الثاني في ( ى
آم ٍرىنا) بالمد ,فبل ىم ٍعىنى لو إال أكثرنا ,كأما قكؿ العرب أمر بنك فبلف فمعناه:
كثرىـ,كمف قى أر ( ى
(ُ)

كثركا ,كا﵀ آمرىـ أم :كثرىـ كبارؾ فييـ

كقد يأتي معنى آخر كىك :جعمنا األمراء مف المترفيف ,فيفسدكا ؛ فيككف ذلؾ سبب ىبلؾ
أمرنا ,بتشديد الميـ ,كمع أف بعض العمماء
القرل ,كمما يؤيد ىذا المعنى القرآني القراءة الشا ٌذة ٌ
األجبلء قرأكىا بالتشديد إال أنيا قراءة شاذة ال يعتمد عمييا ,كقد قاؿ أحد القراء إنو أختارىا؛ َّ
ألف
(ِ)

المعاني الثبلثة :األمر ,كاإلمارة ,كالكثرة مجتمعة فييا

ىم ٍرنا يم ٍتىرًفييا)
كمع ىذه االختبلفات في القراءات إال أف الراجح مف القراءات ىي (أ ى
بقصر األلؼ مف (أمرنا) كتخفيؼ الميـ منيا عمى التفسير األكؿ ,كقد اختارىا الجميكر مف
القراء.

(ّ)

كىذه القراءة ىي التي اعتمدتيا في ىذه الدراسة .

ُ) ينظر :األزىرم ,أبك منصكر محمد بف أحمد بف اليركم( ,المتكفىَّٕ:ىػ)( ,معاني القراءات
لألزىري),جِ ,صَٗ ,مركز البحكث في كمية اآلداب  -جامعة الممؾ سعكد ,المممكة العربية السعكدية,

الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ُُٗٗ -ـ .ابف خالكيو ,أبك عبد ا﵀ الحسيف بف أحمد( ,الحجة في القراءات
السبع) ,صُِٓ ,تحقيؽ :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ,دار الشركؽ – بيركت ,الطبعة الرابعة َُُْ ,ق.

ِ) ينظر :ابف جني ,أبك الفتح عثماف المكصمي( ,المتكفىِّٗ :ىػ)(,المحتسب في تبيين وجوه شواذ
القراءات واإليضاح عنيا),جِ ,صُٔ ,ك ازرة األكقاؼ-المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ,الطبعةَُِْ :ىػ-
ُٗٗٗـ .األشمكني ,أحمد بف عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني الشافعي( ,المتكفى :نحك

ََُُىػ)(,منار اليدى في بيان الوقف واالبتدا) ,جُ ,ِِْ ,تحقيؽ :عبد الرحيـ الطرىكني ,دار الحديث -
القاىرة ,مصر ,عاـ النشرََِٖ :ـ

ّ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَْٔ .األزىرم ,أبك منصكر محمد بف أحمد بف

اليركم(,المتكفىَّٕ:ىػ)( ,معاني القراءات لألزىري),جِ ,صَٗ ,مركز البحكث في كمية اآلداب  -جامعة
الممؾ سعكد ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ُُٗٗ -ـ .الماكردم ,أبك الحسف عمي بف
محمد بف محمد بف حبيب البصرم( ,المتكفىَْٓ :ىػ)( ,النكت والعيون) ,جّ ,صِّٓ ,تحقيؽ :السيد ابف
عبد المقصكد بف عبد الرحيـ دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.

َُُ

كمع أف المعنى يختمؼ باختبلؼ القراءة إال أف المفيكـ مف جميع القراءات ,حتمية
السادة المفسركف.
العقاب لممسيء ,كىذا الذم ذىب إليو ٌ
ىم ٍرىنا) ىك
كعميو يككف المعنى الذم يشيد لو القرآف كعميو جميكر العمماء في قكلو( :أ ى
األمر الذم ىك ضد النيي ,أم :أمرنا بطاعة ا﵀ كتكحيده ,كتصديؽ رسمو كاتباعيـ فيما جاءكا
بو ( ,ىف ىف ىسقيكا) أم :خرجكا عف طاعة أمر ربيـ كعصكه ,ككذبكا رسمو ( :ىف ىح َّ
ؽ ىعمى ٍي ىيا اٍل ىق ٍك يؿ) أم:
ير) أم :أىمكناىا إىبل نكا مستأصبلن ,كأكد فعؿ التدمير بمصدره
اىا تى ٍد ًم نا
كجب عمييا الكعيد ى
(فد َّم ٍرىن ى
(ُ)

لممبالغة في شدة اليبلؾ الكاقع بيـ

كقد يقكؿ قائؿ إف لفظ التٌدمير الكارد في اآليات يتناقض مع ما نرل كنشاىد مف آثار األمـ
السابقة؛ فيجاب :إف المقصكد مف التٌدمير ىك ىبلؾ أىؿ القرية ,كاستئصاليـ ,مع بقاء مبانييـ
بالسير في األرض كالنظر في عاقبة
كآثارىـ شاىدة عمى قكتيـ كحضارتيـ ,كقد أمر ا﵀ تعالى ٌ
األمـ السابقة ,مع بياف أف ىذه األمـ كانت ذات قكة كحضارة ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﱠ (الركـ , )ٗ:كالذم يسير في الببلد يرل آثار األمـ السابقة
(

كفي بقائيا عبرة لمف بعدىـ مف األمـ لعميـ يتعظكف ,كيتعظ بمصيرىـ مف يأتي بعدىـ مف األمـ.

ُ) ينظػر :الطبػػرم( ,جــامع البيــان) ,جُٕ ,صَْٔ .الشػػنقيطي ,محمػػد األمػػيف بػػف محمػػد المختػػار بػػف
عبد القادر( ,المتكفىُّّٗ :ىػ)( ,أضواء البيان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن) ,جّ ,صٕٓ ,دار الفكػر لمطباعػة
كالنشر ,بيركت – لبناف ُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.

ُُُ

أما الفكرة الثانية التي قد تتبادر لمذىف ,فيي عمكـ اليبلؾ بحيث يصيب المترفيف
كغيرىـ ,فما داـ الفسؽ قد حصؿ مف المترفيف كحسب ,فمماذا يككف عمكـ العذاب ؟ يمكف
اإلجابة عف ذلؾ مف زاكيتيف:
ص المترفكف بال ٌذكر ألنيـ ىـ االشراؼ
األكلى :أف غير المترفيف تبع لممترفيف ,كانما يخ ٌ
كالسادة؛ كغيرىـ تبع ليـ ,قاؿ ا﵀ تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ
(األحزاب )٢١ :كقاؿﭐﭨﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

(

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱠ (إتشاْٛى )٢٧ :إلى غير ذلؾ مف اآليات التي
تكضح أف العذاب ال يقتصر عمى المتبكع ,بؿ إف التابع يصيبو العذاب أيضا.
كقد بيف العمماء أف تعميؽ األمر بخصكص المترفيف مع أىف الرسؿ يخاطبكف جميع
الناس؛ ألف عصياف المترفيف لؤلكامر ىك سبب ً
فسقيـ ,كفسؽ بقية قكميـ؛ إ ٍذ ىـ قادة العامة
كزعماء الكفرً ,
فالخطاب في األكثر يتكجَّو إلييـ ,فإذا فسقكا عف األمر اتَّبعيـ َّ
فعـ
الدىماء؛ َّ
الفسؽ أك غمب عمى القرية ,فاستحقَّت اليبلؾ ,(ُ(.كقد سألت زينب بنت جحش رضي ا﵀
(ِ)

عنيا

الرسكؿ :

ُ) ينظػػر :أبػػك السػػعكد ( ,إرشـــاد العقـــل الســـميم) ,جٓ ,صُّٔ .ايػػف عاشػػكر( ,التحريـــر والتنـــوير)
جُٓ صٓٓ.
ِ) زينب بنت جحش رضي ا﵀ عنيا ,زكج النبي  ,أخت عبد ا﵀ بف جحش ,أميا أميمة بنت عبد

المطمب ,عمة النبي  ,قديمة اإلسبلـ ,كمف المياج ارت ككانت قد تزكجيا زيد بف حارثة ,كبعد طبلقيا تزكجيا
رسكؿ ا﵀  سنة ثبلث مف اليجرة بأمر مف ا﵀ تعالى ,كتكفيت سنة عشريف ,كصمى عمييا عمر  , ىي أكؿ
امرأة صنع ليا النعش ,كدفنت بالبقيع .ينظر :األثير( ,أسد الغابة) ,جٔ ,صُِٕ

ُُِ

" يا رسول اهلل :أنيمك وفينا الصالحون؟ قال":نعم إذا كثُر الخبث".

(ُ)

الثانية :عصياف البعض كبغييـ كطغيانيـ ,مع عدـ نيي اآلخريف ليـ؛ سبب لعمكـ
العذاب كما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ (األَفال.)٢٢ :

()٢

(

ٔقذ يثم انشسٕل  نزنك تقصح انقٕو انز ٍٚاستًٕٓا عهٗ انسفُٛح ,فقذ سٖٔ انُعًاٌ تٍ
تشٛش()1عٍ انشسٕل  قال" :مث ُل القائم عمى حدود اهلل ,والواقع فييا ,كمثل قوم استيموا
عمى سفينة ,فأصاب بعضيم أعالىا ,وبعضيم أسفميا ,فكان الذين في أسفميا إذا استقوا من
مروا عمى من فوقيم فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ,فإن
الماء ّ
(ْ)
ي مف ىـ في
ي
فن
,
يتركوىم وما أرادوا ىمكوا جميعا ,وان أخذوا عمى أيدييم نج ْوا ونج ْوا جميعا"
ى
ٍ
ي

أعمى السفينة لمف ىـ باألسفؿ عف خرقيا ىك سبب نجاة الجميع ,ككذلؾ بالنسبة لمف يعيش بيف
المترفيف ,فمك أنيـ يقكمكف باألخذ عمى أيدييـ ,كيأمركنيـ بالمعركؼ لى ىما أصابيـ العذاب.
كالذم تظيره آية اإلسراء أف السقكط الحضارم يبدأ مف رأس الدكلة (القادة كاألشراؼ)
كليس مف قاعدتيا (الشعب) ,كذلؾ باتباع الشعب ألىؿ القرار كالرأم ,كالسير عمى نيجيـ ,ف َّ
حؽ

ُ) البخارم( ,صحيح البخاري) ,كتاب أحاديث األنبياء ,باب قصة يأجكج كمأجكج ,جْ ,صُّٖ ,رقػـ
الح ػػديث ّّْٔ .مس ػػمـ( ,صـــحيح مســـمم) ,كت ػػاب الف ػػتف كأشػ ػراط الس ػػاعة ,ب ػػاب اقتػ ػراب الف ػػتف كف ػػتح ردـ ي ػػأجكج
كمأجكج ,جْ ,صَِِٖ ,رقـ الحديثَِٖٖ.
ِ) ينظر :الشنقيطي( ,أضواء البيان) ,جّ ,صٕٗ
ّ) النعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد بف خبلس األنصارم الخزرجي ,كأمو أخت عبد ا﵀ بف ركاحة

كلد قبؿ كفاة رسكؿ ا﵀  بثماني سنيف كسبعة أشير ,كقيؿ :بست سنيف ,كقيؿ ىك أكؿ مكلكد لؤلنصار بعد
اليجرة  ,يكنى أبا عبد ا﵀ ,استعممو معاكية عمى حمص ,ثـ عمى الككفة ,قيتؿ بعد كقعة مرج راىط ,سنة أربع
كستيف ,كاف كريمان جكادان شاع انر شجاعان .ينظر :ابف األثير( ,أسد الغابة) ,جْ ,صِٓٓ

ْ) البخارم( ,صحيح البخاري) ,كتاب الشركة ,باب ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو ,ج ِ ,صِٖٖ

رقـ الحديث ُِّٔ

ُُّ

السقكط عمييـ كميـ ,كقد يقكؿ قائؿ إف التٌرؼ ىك دليؿ ازدىار األمة ,ألف التٌرؼ ال يحصؿ إال
إذا تحسف الكضع االقتصادم لمدكلة ,فكيؼ يككف ذلؾ التٌرؼ يسنة مف يسنف المآؿ الحضارم نحك
السقكط ؟ كالجكاب :إف حاؿ التٌرؼ في األمة بقدر ما ىي مرحمة سمك كازدىار حضارم ,فيي
في المقابؿ مرحمة بداية االنييار ألف التٌرؼ غالبا ما يككف مصحكبنا بالفساد كالفسكؽ عف أمر
ا﵀ بالتحمؿ مف ضكابط األخبلؽ اإلنسانية

(ُ)

.

مما سبؽ يمكف القكؿ إف التٌرؼ يفسد الفرد كالجماعة؛ فعمى المستكل الفردم فإف التٌرؼ
يجعؿ الفرد عبدنا لشيكاتو كحياتو الفارىة متبعنا اليكل لتحقيؽ ىذه الشيكات ,كعمى المستكل
الجماعي ,فيك ينذر بانييار الجماعات ,كليذا ىقرنو القرآف الكريـ بالظمـ كاإلجراـ؛ ً
كسر ذلؾ أف
ى
بد مف استفادة الجميع منيا فقيرىـ
المترفيف إنما يككف ترفيـ بتبذير كسرقة مكارد األمة التي ال ٌ
قبؿ غنييـ ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱠ (ْٕد.)٧٧٢ :
(

فإف المتأمؿ في اآليات التي ذكر فييا التٌرؼ يتبيف عاقبة التٌرؼ كالمترفيف ,الذيف
كىكذا ٌ
مضت يسنة ا﵀ فييـ أف يييمكيـ كيذيقيـ العذاب في الدنيا ,قبؿ أف يككف أشد العذاب لزامان عمييـ
السٌنة قد مضت في األكليف مف بعد نكوح ,قرننا بعد قرف ,كمَّما فشا التٌرؼ في أيمة
في اآلخرة ,ىذه ٌ
انتيت إلى ذلؾ المصير مف العذاب .
الناظر في الكاقع الذم نعيشو يرل مف مظاىر التٌرؼ الشيء الكثير ,مع كثرة اآليات
كٌ
السٌنة اإلليية كاف احتفاؿ
التي نيت عنو فما مف متٌعظ كال معتبر ,كفي كقت كتابتي ليذه ٌ

ُ) ينظر :ىيشكر( ,سنن التداول) ,صُّٖ.

ُُْ

اإلسباف بذكرل سقكط األندلس -استردادىا مف كجية نظرىـ ,-ىذا السقكط لـ يحصؿ إال بعد أف
ركف بنك األحمر لمدنيا كعاشكا ترفان فاحشان ,كما أشبو اليكـ بالبارحة ,فما فى ٍقد األندلس إال جزهء مما
فقدناه كنفقده في ىذه األياـ مف أراضي كمقدرات المسمميف ,كلعؿ ما يحدث في دكؿ الربيع
العربي ,كما يقاسيو المسممكف في شتٌى أنحاء المعمكرة مف كيبلت ,ما ىك إال نتيجة لمتٌرؼ الذم
انتشر بيف العباد كما رافقو مف فسؽ كفجكر كتبذير كرككف إلى الدنيا كشيكاتيا؛ فكاف ذلؾ سببان
بد أف يصيب
السنف اإلليية ,القائـ عمى أف عذاب ا﵀ تعالى ال ٌ
لحصكؿ العقاب جريان عمى اطٌراد ٌ
األمـ التي انغمست في مستنقعات الرذيمة ,كما ىذا القتؿ كالنزاع كالفرقة ,إال تحقيقنا لسنف ا﵀
القائمة عمى الثبات كاالطٌراد .
كأخي نار يمكف القكؿ إف التٌرؼ مف أقكل أسباب االنحبلؿ االجتماعي ,كيؤدم إلى تشكيو
أمة خاممة غير منتجة كغير قادرة عمى حماية
خصائص األمة ,كيفقدىا دافعيتيا ,ي
حكليا إلى ٌ
كي ٌ
بأمتنا أف نربي
مقدراتيا ,كمف ثـ فإنيا سرعاف ما تزكؿ كتختفي ,كعميو ال ٌ
بد إف أردنا النيكض ٌ
تحمؿ المسؤكليات كالصعاب لنتمكف مف كضع
أبناءنا بعيدان عف التٌرؼ كالتٌنعـ ,كأف ٌ
نعكدىـ عمى ٌ
مصاؼ األمـ القكية المرىكبة الجانب .
األمة في
ٌ
المطمب الرابع :سنة الجزاء من جنس العمل.
سنة إليية عظيمة ,كقانكف إليي عادؿ طالما كاف ليا األثر الكبير في حياة الناس
ٌ
السٌنة
السٌنة ىي ٌ
سنة (الجزاء مف جنس العمؿ) ,كقد دلٌت عمى ىذه ٌ
كعاقبة أمرىـ كمآليـ ,كىذه ٌ
اإلليية أكثر مف مائة آية في كتاب ا﵀ ,قاؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ (انزنزنح ,)٣ – ١ :فجزاء العامؿ مف جنس عممو إف خي انر فخير ,كاف ش نار
فشر.
ٌ
ُُٓ

بد مف بياف مفردات عنكانيا بشكؿ مكجز ,بياف معنى
السٌنة ,ال ٌ
قبؿ البدء ببياف ىذه ٌ
الجزاء ,كالجنس لغة ,كاصطبلحان.
الجزاء لغة واصطالحاً:
قاـ غيره كمكافأتيو إياه عمى الشيء ,جزاه
الجزاء لغة :الجيـ كالزاء كالياء :قياـ الشيء ىم ى
بو كعميو جزاء كجازاه مجازاة كجزاء.

(ُ)

أما اصطبلحان" :ما فيو الكفاية مف المقابمة ,إف خي انر فخير ,كاف ش ارن فشر"

(ِ)

كقد كرد لفظ الجزاء في القرآف الكريـ عمى ستة أكجو(ّ) ,كلكف الكجو الذم ييمنا ىك ما
كاف بمعنى ثكاب الخير كعقاب الشر .ﭧﭐﭨﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ ﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋ

ﱠ (غافش)٧١ :
(

إذان الجزاء ينقسـ إلى قسميف :ثكاب كعقاب ,كأف الثكاب ىك الجزاء الحسف عمى فعؿ
الحسنات كترؾ السيئات .كأما العقاب فيك الجزاء السيء عمى اقتراؼ السيئات ,كالجزاء بنكعية
ثكابان كعقابنا يشمؿ كؿ جزاء يستحقو اإلنساف عمى كؿ فعؿ قاـ بو.
يقكؿ ابف تيمية:إف مف عدؿ ا﵀ تعالى الذم تقكـ بو السماء كاألرض أف يككف الثكاب
كالعقاب مف جنس العمؿ في قدر ا﵀ كفي شرعو(ْ) ,أما ابف قيـ الجكزية فيبيف أنو عندما يعمؿ

ُ) ينظػػر :ابػػف فػػارس( ,معجــم مقــاييس المغــة) ,ج ُ ,صْٓٓ .ابػػف منظػػكر( ,لســان العــرب) ,جُْ
صُّْ َّ
.الزبيدم( ,تاج العروس من جواىر القاموس) ,جّٕ ,صُّٓ.
ِ) األصفياني( ,المفردات في غريب القرآن) ,صُٓٗ.
ّ) ينظر:عاشكر( ,السنن اإلليية في األمم واألفراد) ,صِِّ
ْ) ينظر :ابف تيمية( ,مجموع الفتاوي) ,جِٖ ,صُُٗ.

ُُٔ

لسير في الطٌريؽ الذم يعينو عمى النجاة مف العقكبة ,سيٌؿ ا﵀ لو الطٌريؽ لحصكؿ
اإلنساف عمى ا ٌ
ذلؾ.

(ُ)

الجنس لغة واصطالحاً .
الجنس لغة :يقاؿ" :ىذا يجانس ىذا أم يشاكمو".

(ِ)

أما اصطبلحنا فمعناه :المماثمة كالمشاكمة ,كىك مشابو لممعنى المغكم ,كيجد الباحث
الكثير مف اآليات التي تذكر جزاء العمؿ في القرآف بنفس مادة الفعؿ المذككر(ّ) ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ (انثقشج ,)1٠ :ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
(

ﲈﱠ (انطاسق )٧٢ – ٧٢ :فكيد ا﵀ تعالى مف باب المشاكمة كحسب.
بد مف تأصيؿ سنة
بعد بياف المعنى المغكم كاالصطبلحي لكؿ مف الجزاء كالجنس ,ال ٌ
الجزاء كبياف أنيا مف جنس العمؿ.
تأصيل"سنة الجزاء من جنس العمل" :الجزاء مف جنس العمؿ ,أك كما تديف تداف

(ْ)

السٌنة النبكية دالٌة عمى
حكمة بميغة تناقميا ٌ
الناس قديمان ,كجاءت الشكاىد مف القرآف الكريـ ك ٌ
صدقيا ,فيي يسنة إليية مطٌردة.

ُ) ينظػػر :ابػػف قػػيـ الجكزيػػة( ,مفتـــاح دار الســعادة ومنشـــور واليـــة العمـــم واإلرادة) ,جُ ,صُٕ ,دار
الكتب العممية – بيركت.
ِ) الزبيدم( ,تاج العروس) ,جُٓ ,صُٔٓ.
ّ) ينظر :عاشكر( ,السنن اإلليية) ,صِِْ.
ْ) ابف ىماـ ,أبك بكر عبد الرزاؽ الصنعاني( ,مصنف عبد الرزاق),جُُ ,صُٖٕ ,رقـ
الحديثَِِِٔ ,تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ,المكتب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة :الثانية َُّْ ,ق.

ضعفو األلباني ,محمد ناصر الديف بف الحاج نكح( ,سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في=
ٌ

ُُٕ

كقد حفمت سكرة اإلسراء بالحديث عف ىذه السنة ,كالجزاءات التي كعد ا﵀  عباده
بيا ,قاؿ ا﵀ تعالى :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﱠ (اإلسشاء ,)١ :ىذه القاعدة
ال تتغير في الدنيا كال في اآلخرة ,كعمؿ اإلنساف كمو لو ,بكؿ ثماره كنتائجو ,فالجزاء ثمرة طبيعية
لمعمؿ كاإلنساف مسؤكؿ عف نفسو ,إف شاء أحسف إلييا ,كاف شاء أساء ,كحيف يقع عميو الجزاء
يمكمف إال نفسو.
فبل
ٌ

(ُ)

كأيضا قكؿ ا﵀ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ (اإلسراء  ,)ِِ :فيو

داللة عمى أف كؿ إنساف يجازل بعممو ,ففي اآلية نيي لئلنساف عف اتخاذ شريكان ﵀ في ألكىيتو
رب غيره ,كال معبكد سكاه ,كمف يفعؿ عكس
كعبادتو ,كدعكة إلة إخبلص العبادة لو ,فإنو ال ٌ
ال ال ينصره ا﵀ تعالى
ذلؾ  ,يككف ممكمنا عمى ما ضيع مف شكر ا﵀ تعالى عمى نعمو ,مخذك ن
ضر(ِ).
بؿ يكمو إلى مف عبده معو ,ممف ال يممؾ لنفسو نفعنا كال نا
السٌنة (الجزاء مف جنس العمؿ) عمى األمكر القمبية؛ بؿ تعدتيا إلى الحدكد التي
كلـ تقتصر ىذه ٌ
شرعيا ا﵀ تعالى حيث إف الجزاء فييا مف جنس العمؿ.
ﭧﭐﭨﱡﭐﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛ

ﱜ ﱠ (انًائذج ,)1٣ :ىذه اآلية فييا بياف كاضح عمى أف الجزاء مف جنس العمؿ؛ فجزاء
(

=األمة),جْ ,صٕٕ ,رقـ الحديث ُٕٔٓ ,دار المعارؼ ,الرياض-المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى
ُُِْ ىػ ُِٗٗ -ـ
ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ ,صُِِْ.
ِ) ينظر :المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صّّ

ُُٖ

السارؽ يككف بقطع اليد التي استعاف بيا عمى أخذ أمكاؿ الناس خفية  ,فناسب أف يقطع ما
استعاف بو في سرقة تمؾ األمكاؿ.

(ُ)

ككما ىك كاضح فإف ككف الجزاء مف جنس العمؿ ال يقتصر عمى اآلخرة كحسب ,بؿ
(ِ)

منو ما يككف في الدنيا ,كمنو ما يككف في اآلخرة ,كمنو ما يككف في التشريع بيف الناس
كالتطبيقات القرآنية عمى ذلؾ كثيرة سأعرض مثاالن كاحدا عمى كؿ منيا.
التطبيقات القرآنية عمى سنة الجزاء من جنس العمل:

 الجزاء مف جنس العمؿ في الدنيا :كمثالو قكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ (اإلسراء ,)ُٗ -ُٖ:أم مف كاف طمبو الدنيا العاجمة ,كليا
عمؿ كسعى ,غير مكقف بمعاد ,كال يرجك ثكابان كال عقابان مف ربو عمى عممو
يعجؿ ا﵀ لو فى الدنيا ما يشاء مف بسط الرزؽ ,كسعة العيش ,ثـ يصميو جينـ
في اآلخرة مذمكمنا عمى قمة شكره لمكاله ,مبعدنا مف رحمتو ,مطركدنا مف إنعامو
كمف أراد كطمب اآلخرة ,كعمؿ العمؿ الصالح الذم ىك طاعة ا﵀ تعالى كما
يرضيو عنو ,فيذا الذم يككف عممو مشكك انر بحسف الجزاء ,كقد مضت سنة ا﵀
 أيضا ,بأف اتباع اإلنساف ليكاه بتحريو كتشييو ما تميؿ إليو نفسو في كؿ

ُ) ينظر :ابف كثير( ,تفسير القرآن العظيم) ,جّ ,صَُُ.
ِ) ينظر :عاشكر( ,السنن اإلليية في األمم واألفراد) ,صُِّ

ُُٗ

عمؿ مف أعمالو ,دكف ما فيو المصمحة كالفائدة لو مف حيث ىك جسد كركح
يضمو عف سبيؿ ا﵀ المكصمة إلى سعادة الدنيا كاآلخرة ,كيتعسؼ بو في سبؿ
الشيطاف المردية الميمكة(ُ).
 الجزاء مف جنس العمؿ في اآلخرة :كمنو قكلو تعالى :ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥ

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ (اإلسشاء ,)١٢ :كقد اختمؼ المفسركف في بياف
((

معنى (األعمى) في ىذه اآلية ,فمنيـ مف قاؿ :إف المقصكد عمى القمب ,فمف
ع ًمي عف شكر ا﵀ تعالى عمى نعمو ,فيك في اآلخرة أعمى عف رؤية الم ً
نعـ
ي
ى
كقاؿ مفسركف آخركف :إف العمى في الدنيا ىك عمى البصيرة كليس البصر
الضبلؿ ,كالذم يؤدم إلى عمى
فعمى البصيرة يككف بالبعد عف الحؽ كاتباع ٌ
الجنة كنتيجة حتمية لمبعد عف
البصر في اآلخرة فبل يتمكف مف سمكؾ طريؽ ٌ
طريؽ الحؽ في الدنيا(ِ).
.مف ىنا ييستنتج أف مف أعرض عف شكر نعـ ا﵀ تعالى كعف الحؽ باختياره في الحياة
الجنة
بد أف يككف جزاؤه ال ٌ
الدنيا ,ال ٌ
طمس عمى بصره في اآلخرة؛ فبل يتمكف مف سمكؾ طريؽ ٌ
فالجزاء في اآلخرة يككف مكافقان لمعمؿ في الدنيا كال يظمـ ربؾ أحدان.

ُ) ينظر :الطبرم(,جامع البيان) ,جُٕ ,صَُْ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صِٕ.
رضا( ,تفسير المنار) ,جٗ ,صُّْ
ِ) ينظػػر :التسػػترم ,أبػػك محمػػد سػػيؿ بػػف عبػػد ا﵀ بػػف يػػكنس بػػف رفيػػعِّٖ( ,ى ػػ)( ,تفســـير التســـتري)
صٔٗ ,تحقي ػػؽ :محم ػػد باس ػػؿ عي ػػكف الس ػػكد ,منش ػػكرات محم ػػد عم ػػي بيضػػػكف  -دار الكت ػػب العممي ػػة – بيػػػركت
الطبع ػػة :األكل ػػى ُِّْ -ىػ ػػ .اب ػػف عاش ػػكر( ,التحريــــر والتنــــوير) ,جُٓ ,صَُٕ .الس ػػعدم (تيســــير الكــــريم
الرحمن) ,صّْٔ .الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صٖٖٓٔ

َُِ

 الجزاء مف جنس العمؿ في التشريع بيف الناس :كثيرة ىي اآليات التي نتمكىا
كالتي تقكـ عمى مبدأ الجزاء فيما بيف البشر ,كالعمؿ بيذه اآليات يؤدم إلى
تنظيـ الحقكؽ بيف األفراد في المجتمع ,كمف أكضح ىذه اآليات آيات المماثمة
في القصاص ,ﭧﭐﭨ ﱡﭐ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﱠ (انثقشج,)٧١٣ :أما سكرة اإلسراء فقد كرد قكؿ ا﵀
(

تعالى كقكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﱠ (اإلسشاء ,)11 :فيذه اآليات تقكـ
(

عمى مبدأ المماثمة في القصاص ,كأف الجزاء مف جنس العمؿ.
كفي كثير مف األحياف تككف العقكبات اإلليية عمى شاكمة الجرائـ كالمنكرات التي تقكـ
بيا األمـ ,كذلؾ تحقيقان لسنة ا﵀ القاضية بأف الجزاء مف جنس العمؿ ,يقكؿ ابف القيـ :إف ا﵀ 
بد منو ,ف ىم ٍن يع اإلحساف
جعؿ أعماؿ البر كالفاجر مقتضيات آلثارىا في ىذا العالـ اقتضاء ال ٌ
سبب لمنع الغيث مف السماء ,كالقحط كالجدب ,كظمـ المساكيف كالبخس في
كالزكاة كالصدقة
ه
الرعايا ظيرت في صكر كالتيـ ,كالعاقؿ
المكاييؿ كالمكازيف سب ه
ب ى
لج ٍكر الممكؾ كالكالة؛ فأعماؿ ٌ
مف ينظر بعيف بصيرتو كينظر مكاقع عدؿ ا﵀ كحكمتو(ُ).
بد مف
كفي الكقت الذم كصؿ إليو المسممكف في ىذه األياـ إلى الحضيض ,فبل ٌ
التيقف بأف ا﵀ ييميؿ
السٌنة ,كاستحضارىا في كؿ المكاقؼ كاألحداث ,كال ٌ
بد مف ٌ
استشعار ىذه ٌ
ُ) ابف قيـ الجكزيػة ,محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد( ,المتػكفىُٕٓ :ىػػ)( ,زاد المعـاد فـي ىـدي
خيـــر العبـــاد) ,جْ ,صِّٔ ,مؤسسػػة الرسػػالة ,بيػػركت  -مكتبػػة المنػػار اإلسػػبلمية ,الككيػػت ,الطبعػػة :السػػابعة
كالعشركفُُْٓ ,ق-ػُْٗٗـ.

ُُِ

الظالميف كلكف ال ييمميـ ,فمف يقتؿ األبرياء كيستح ٌؿ الحرمات ,ثـ يتكقٌع اإلفبلت مف عقاب ا﵀
بد مف أف تفاجئو يسنة ا﵀ مف حيث ال يحتسب كلك بعد
تعالى فيك غافؿ عف سنف ا﵀  ,بؿ ال ٌ
(ُ)

بد مف شكره كاالعتراؼ بفضمو ,قاؿ عبد ا﵀ بف عمر
حيف ,كفي المقابؿ مف قدـ معركفان فبل ٌ

فإن لم تجدوا ما تكافئونو ,فادعوا لو حتى تروا
من صنع إلي ُكم معروفاً فكافئوهْ ,
 قاؿ ْ " :
(ِ)

أ ّن ُكم قد كافأتموه".

كا﵀ يثيب المحسف عمى إحسانو ,كيعاقب المسيء ,دكف النظر إلى انتمائو الحزبي أك
طائفتو أك قكميتو فبل عنصرية في الديف.
الضالل
المطمب الخامس :سنة اهلل  في اليداية و ّ
بعد الحديث عف سنة ا﵀ تعالى في الجزاء انتقؿ لمحديث عف سنة ا﵀  في اليداية
بسنة ا﵀ تعالى في الجزاء ,كبتدبر كتاب ا﵀ كآياتو تتكشؼ سنف
الضبلؿ ,كالتي ترتبط نكعا ما ٌ
ك ٌ
بد مف تكضيح معنى كؿ مف
السٌنة ال ٌ
ا﵀ في اليداية ك ٌ
الضبلؿ ,كقبؿ الشركع في بياف ىذه ٌ
الضبلؿ مف الناحية المغكية ,كبياف صيغ اليدل كالضبلؿ كمعانييا في القرآف الكريـ .
اليداية ك ٌ
التقدـ لئلرشاد ,ىىديتو الطٌريؽ ىداية ,أم تقدمتو
الضالل لغة :اليدل لغةٌ :
معنى اليدى و ّ
الداللة بمطؼ إلى ما يكصؿ إلى المطمكب ,كىك
ألرشده ,ككؿ متقدـ لذلؾ ىاد ,كىك االرشاد ك ٌ

ُ) عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم ,أمو زينب بنت مظعكف بف حبيب  ,أسمـ مع أبيو

كىك صغير لـ يبمغ الحمـ ,ككاف كثير األتباع آلثار رسكؿ ا﵀  تكفي سنة ثبلث كسبعيف ,بعد قتؿ ابف الزبير
بثبلثة أشير .ينظر :ابف األثير( ,أسد الغابة) ,جّ ,صِّٔ.

ػتاني( ,المتػػكفى:
ِ) أبػػك داكد ,سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك السجسػ ٌ
ِٕٓى ػػ)( ,ســنن ابــي داوود) ,كتػػاب الزكػػاة ,بػػاب عطيػػة مػػف سػػأؿ بػػا﵀ ,جِ ,صُِٖ ,رقػػـ الحػػديث ُِٕٔ.
صححو األلباني( ,سمسمة األحاديث الصحيحة) ,جٕ ,صُِّٕ ,رقـ الحديث ّْٔٔ.

ُِِ

(ُ)
الضبلؿ فيك :ضياع الشيء كذىابو في غير حقو ,ضممت المسجد كالدار,
الضبللة ,أما ٌ
خبلؼ ٌ

الرشاد كسمكؾ طريؽ ال يكصؿ إلى
الضبللة:
ٌ
الضبلؿ ك ٌ
إذا لـ تيتد ليما ك ٌ
ضد اليدل ك ٌ
المطمكب.

(ِ)

الضالل في القرآن الكريم
صيغ ومعاني اليدى و ّ
أكالن :صيغة اليدل كمعانييا في القرآف الكريـ:
(ّ)

كرد لفظ ( اليدل) كمشتقاتو في القرآف الكريـ ما يقرب مف ثبلثمائة كثماني مرات

كاليدل معرفة الحؽ كالعمؿ بو(ْ) ,كيدكر لفظ (اليدل) في القرآف الكريـ بيف معاف كثيرة منيا:
الرشد ,كالنكر ,كاإلسبلـ ,كالكتاب كالدليؿ الذم ييدم الطٌريؽ  ,كالديف المستقيـ كغيرىا ,كمما
جاء بمعنى الرشد قكلو تعالى:ﭐﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ (انثقشج )٢ :كبمعنى
(

طريؽ ﭧﭐﭨﭐﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ (انصافاخْٔ.)ٓ()٢1 :كزا َجذ
الدليؿ الذم ييدم ال ٌ
(

تاق ٙانًعأَ ٙاضحح ف ٙآٚاخ انقشآٌ انكشٚى

ُ) ينظػػر :اب ػػف فػػارس( ,معجـــم مقـــاييس المغـــة) ,جٔ ,صِْ .اب ػػف منظػػكر( ,لســـان العـــرب) ,جُٓ
صّّٓ .الزبيدم( ,تاج العروس) ج َْ ,صِِٖ
ِ) ينظر :ابف فػارس( ,معجـم المقـاييس) ,جّ .ّٕٓ ,ابػف منظػكر( ,لسـان العـرب) ,جُُ ,صَّٗ.
الزبيدم (تاج العروس) ,جِٗ ,صّّْ.
ّ) ينظػػر :نكفػػؿ ,عبػػد الػػرزاؽ( ,اإلعجــاز العــددي لمق ـرآن الكــريم) ,صٕٗ ,دار الكتػػاب العربػػي ,بيػػركت
الطبعة :الخامسةَُْٕ :ىػ ُٖٕٗ-ـ.
ْ) ينظر :ابف قيـ الجكزية( ,شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل) ,صّٗ.
ٓ) ينظر :ابف اليائـ ,أبك العباس أحمد بف محمد بػف الصػدر( ,المتػكفىُٖٓ :ىػػ)( ,التبيـان فـي تفسـير
غريب القـرآن) ,صْٕ ,تحقيػؽ :د ضػاحي عبػد البػاقي محمػد ,دار الغػرب اإلسػبلمي – بيػركت ,الطبعػة :األكلػى
ُِّْ -ق .األصفياني( ,مفردات ألفاظ القرآن الكريم)  ,صّٖٓ.

ُِّ

الضبلؿ كمعانييا في القرآف الكريـ:
ثانيا :صيغة ٌ
(ُ)

الضبلؿ) كمشتقاتو في القرآف الكريـ ما يقرب مف مائة ككاحد كتسعيف مرة
كرد لفظ ( ٌ

الضبلؿ ":نقيض اليدل ,كأصمو مف
الضبلؿ كرد في القرآف عمى أكجو ,منياٌ :
كيبلحظ أف لفظ ٌ
الضياع"(ِ) ,كذلؾ كما في قكلو تعالى:ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

يسير كاف أىك
سيكا ,نا
ﱣ ﱠ (انفاتحح ,)١ :كالضبلؿ ":كؿ عدكؿ عف المنيج ,ن
عمدا كاف أىك ن
(

تضى صعب ًّ
جدا"
كثيرا ,فًإ َّف الطريؽ المستقيـ الذل ىك المر ى
ن

(ّ)

تعذ ركش يعُٗ انٓذاٚح ٔانضّالل نغحٔ ,تٛاٌ صٛغ ٔسٔدْا ف ٙانقشآٌ انكشٚىًٚ ,كٍ
الضبلؿ" بأنيا :منيج ا﵀ كطريقتو في إرشاد العباد كداللتيـ إلى
تعشٚف " يسنة ا﵀ في اليدل ك ٌ
الطٌريؽ المستقيـ ,أك إبعادىـ عنو.

(ْ)

السٌنة قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
كمف اآليات التي تبيف ىذه ٌ

ﲮﲯﲰﱠ (اإلسشاء ,)٧٢ :تؤكد ىذه اآلية عمى أف مف يسنف ا﵀؛ التىبًعة الفردية التي تربط كؿ
(

إنساف بنفسو إف اىتدل فميا ,كاف ض ٌؿ فعمييا ,كما مف نفس تحمؿ كزر أخرل,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ (اإلسراء ,)ُٓ :فكؿ إنساف ييسأؿ كؿ عف عممو كيجزل بو ,فثكاب العمؿ إف
ً
ض َّؿ فكبا يؿ ضبللو عمى
كاف خي نار أـ ش نار يختص بفاعمو ,كال يتعداه إلى غيره ممف لـ ييتد ,كمف ى

ُ) ينظر :نكفؿ( ,اإلعجاز العددي لمقرآن الكريم) ,صَِّ.
ِ) ابف اليائـ( ,التبيان في تفسير غريب القرآن) ,صْٔ.
ّ) .الفيركزآبادل (,بصائر ذوي التمييز ),جّ ,صُْٖ
ْ) ينظر :مجمكعػة مػف العممػاء( ,التفسـير الوسـيط لمقـرآن الكـريم) ,جَُ ,صُّٖٗ ,إشػراؼ مجمػع
البحكث اإلسبلمية باألزىر ,الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية ,الطبعة :األكلىُّّٗ ,ىػ  ُّٕٗ -ـ

ُِْ

نفسو أيضا ,كاآلية دالة عمى أف العبد متمكف مف الخير كالشر ,كأنو غير مجبكر عمى عمؿ
بعينو أصبلن ,كمنفعة اىتدائًو تعكد إلى نفسو (ُ).
بد مف بياف أسباب كؿ منيما ,كقد
الضبلؿ ,ال ٌ
بعد البحث في تعريؼ كؿ مف اليدل ك ٌ
بل مما ال يسعو المقاـ ىنا ,كلكف أذكر بعض أسباب
ناقش العمماء ىذه األسباب نقاشنا طكي ن
اليداية كالضبلؿ ,أبدؤىا بما كرد في سكرة اإلسراء
أسباب اليداية.

(ٕ)

ىناؾ أسباب كثيرة رتٌب ا﵀  عمييا اليداية لعباده كفؽ يسنتو تعالى في اليداية
كاإلضبلؿ ,استعرض أىميا بشكؿ مكجز:
أوالً :العمم واستخدام الحواس التي أنعـ ا﵀ بيا عمى البشر ,كاتباع الفطرة السميمة التي
تقر بألكىية ا﵀ يقكؿ ابف تيمية" :االعتراؼ بكجكد الصانع ثابت في الفطرة ,كما قرره ا﵀ في
)ّ(

كتابو في مكاضع فبل يحتاج ىذا إلى دليؿ".

كقد حفؿ القرآف الكريـ بالعديد مف اآليات التي تدعك إلى استخداـ ما امتى ٌف بو ا﵀  عمينا مف
سمع كبصر كعقؿ ,ﭧﭐﭨﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ (اإلسشاء:
(

 ,)1٢ىف يح ٍسف استخداـ األنساف لما كىبو ا﵀  مف حكاس يؤدم إلى زيادة اليداية يقكؿ سيد
ُ) ينظػر :الػرازم( ,مفــاتيح الغيــب) ,جَِ ,صُُّ .الشػربيني  ,محمػػد بػف أحمػػد الخطيػب( ,المتػػكفى:
ٕٕٗىػػ)( ,السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير) ,جِ صِٖٗ ,مطبعػة
بكالؽ– القاىرة ُِٖٓ ,ىػ .قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ.ُِِٕ ,
ِ) ينظر :الخطيب( ,السنن اإللييـة فـي الحيـاة اإلنسـانية) ,جُ ,صَِٗ .ِٖٔ-المغربػي ,أيمػف بػف
جمعـا ودراسـة) ,صُِٓ-
نبيػو( ,السنن اإلليية السنن اإلليية في تغييـر المجتمعـات فـي ضـوء القـرآن الكـريم ً

ُّْ ,رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير إشراؼ ا .د .محمد بف عمر بازمكؿُِْٕ ,ىػ.
ّ) ينظر :ابف تيمية( ,مجموع الفتاوى) ,جِ ,صِٕ

ُِٓ

الضبلؿ ,كمنحيـ القدرة عمى اختيار
قطب :إف ا﵀ خمؽ البشر باستعداد لمخير كلمشر كلميدل ك ٌ
كقدر أنو إذا أحسف اإلنساف استخداـ مكاىبو مف حكاس كمشاعر كمدارؾ
الطٌريؽ الذم يريدكفٌ ,
ككجييا إلى إدراؾ دالئؿ اليدل في الككف كالنفس ,كما يجيء بو الرسؿ مف آيات كبينات؛ فإنو
يؤمف كييتدم كيصؿ طريؽ الحؽ كالخبلصٔ ,)ُ(.ف ٙانًقاتم عذو استخذاو ٔسائم انٓذاٚح سثة
نهضالل ,قال هللا تعانٗ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱠ (اإلسراء.)ٕٗ :
ثانياً :قراءة القرآن الكريم والعمل بما فيو ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ (اإلسراء ,)ٗ :يقكؿ ج ٌؿ
ثناؤه :فيذا القرآف ييدم عباد ا﵀ الميتديف بو إلى قصد السبيؿ التي ضؿ عنيا سائر أىؿ الممؿ
المكذبيف بو .كيرشد مف اىتدل بو لمسبيؿ التي ىى أقكـ السبؿ ,كىى ذلؾ الديف القيـ كالممة الحنيفية
السمحاء

(ِ)

ىناك اسباب أخرى لميداية ,لم ترد في سورة اإلسراء مثل:
أوالً :الدعاء وسؤال اهلل  اليداية :المسمـ يسأؿ ا﵀  اليداية في كؿ صبلة
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱗﱘﱙﱠ (الفاتحة ,)ٔ :يقكؿ ابف تيمية" :كلما كاف سؤاؿ ا﵀ اليداية
(

ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جِ ,صُُِٖ
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صِّٗ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صُٕ

ُِٔ

إلى الصراط المستقيـ أج ٌؿ المطالب ,عمٌـ ا﵀ عباده كيفية سؤالو ,كأمرىـ أف يقدمكا بيف يديو حمده
كالثناء عميو".

(ُ)

ثانياً :اإليمان واالعتصام باهلل  :كرد كثير مف اآليات التي تبيف أف اإليماف سبب
اليداية ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ (انتغاتٍ )٧٧:أم :ييده إلى العمؿ بمقتضى
إيمانو كيشرحو لبلزدياد مف الطاعة كالخير

(ِ)

كجاءت آيات أخر تكضح أف االعتصاـ با﵀ 

يؤدم إلى اليداية كالرشاد ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ(آل

عًشاٌ )٧٠٧:أم كمف يستمسؾ بديف ا﵀ ككتابو كرسكلو ,فقد حصؿ لو اليدل إلى الصراط
المستقيـ ال محالة فبل يخش عميو الضبلؿ

(ّ)

ثالثاً :امتثال أوامـر اهلل واجتناب نواىيو :سبب ميـ مف أسباب اليداية ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱﱠ (األعشاف ,)٧٢٣ :أ٘ فاىتدكا بالرسكؿ  , كاعممكا بما أمركـ بو مف طاعة
الحؽ في اتٌباعكـ ٌإياه ,كاالتباع في األقكاؿ بأف يتمثؿ التابع
ا﵀  لكي تيتدكا فترشدكا كتصيبكا
ٌ

ُ) ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر بػف أيػكب بػف سػعد( ,المتػكفىُٕٓ :ىػػ)( ,مـدارج السـالكين بـين
منـازل إيــاؾ نعبــد وايــاك نســتعين) ,جُ ,صْٕ ,تحقيػؽ :محمػػد المعتصػـ بػا﵀ البغػدادم ,دار الكتػػاب العربػػي –
بيركت ,الطبعة :الثالثة ُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
ِ) ينظر :الزمخشرم( ,الكشاف) ,جْ ,صْٗٓ .القاسمي( ,محاسن التأويل) ,جٗ ,صِْٔ

ّ) ينظر :المراغي( ,تفسير المراغي) ,جْ ,صُٔ .ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جْ ,صِٗ

ُِٕ

جميع ما أمره بو المتبكع عمى طريؽ األمر كالنيي كالترغيب كالترىيب ,كأما المتابعة في األفعاؿ
فبأف يقتدم بو في أفعالو كآدابو؛ كمف لـ يتبعو ضؿ ضبلالن بعيدان

(ُ)

رابعااً :التوبة واإلنابة إلى ا﵀  ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔﱠ (انشعذ)٢١ :؛ فا﵀  ييدل إلى الحؽ مف رجع كتاب كأقمع عما كاف عميو .فاإلنابة إلى
ا﵀ ىي سبب اليداية ,كمفيكـ المخالفة
فيضميـ ا﵀ تعالى"

(ِ)

"أف الذيف ال ينيبكف ىـ الذيف يستأىمكف الضبلؿ

(ّ)

خامساً :المجاىدة :المجاىدة أنكاع؛ مجاىدة النفس ,كمجاىدة الشيطاف ,كمجاىدة
األعداء ,فعمى المسمـ أف يجاىد نفسو ,كيدليا عمى سمكؾ طريؽ الخير ,كيعمميا أف طريؽ الجنة
الجنة محفكفة بالمكاره ,قاؿ أنس بف مالؾ(ْ) :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :حفت الجنة
كمف المعمكـ أف ٌ
بالمكاره وحفت النار بالشيوات"(ٓ) :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُّ ,صُِٕ الخازف ,عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ

(لباب التأويل في معاني التنزيل) ,جِ ,صِٗٓ ,دار النشر :دار الفكر  -بيركت  /لبناف ُٕٗٗ-ـ .رضا
(تفسير المنار) ,جٗ ,صِٕٓ .السعدم( ,تيسير الكريم الرحمن ) ,ص َّٓ
ِ) مفيكـ المخالفة :ىك داللة المفظ عمى نفي الحكـ الثابت لممنطكؽ عف المسككت ,النتفاء قيد مف
قيكد المنطكؽ ,كيسمى .:دليؿ الخطاب؛ ألف دليمو مف جنس الخطاب ,أك ألف الخطاب َّ
دؿ عميو ,أك لمخالفتو
منظكـ الخطاب كمنطكقو .ينظر :الزحيمي ,محمد مصطفى( ,الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي) ,جِ
صُْٓ ,دار الخير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,دمشؽ – سكريا ,الطبعة :الثانية ُِْٕ ,ىػ  ََِٔ -ـ
ّ) قطب( ,في ظالل القرآن) ,جْ ,صََِٔ.

ْ) أنس بف مالؾ بف النضر ,خادـ رسكؿ ا﵀  ,خرج مع رسكؿ ا﵀  إلى بدر كىك غبلـ يخدمو

قاؿ أنس :قدـ النبي  المدينة كأنا ابف عشر سنيف ,كتكفي كأنا ابف عشريف سنة,اختمؼ في كقت كفاتو كمبمغ
عمره ,آخر مف تكفي بالبصرة مف الصحابة ,كدفف ىناؾ .ينظر :ابف األثير(,أسد الغابة) ,جُ صُِٓ

ٓ) مسمـ(,صحيح مسمم) ,كتاب كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا,جْ ,صُِْٕ ,رقـ الحديثِِِٖ

ُِٖ

ﲘ ﲙﱠ (انعُكثٕخ, )٢٨ :أطمؽ المجاىدة كلـ يقيدىا بمفعكؿ؛ ليتناكؿ كؿ ما يجب
مجاىدتو ,كالنتيجة زيادة اليداية كالتكفيؽ إلى سبؿ الخير

(ُ)

سادساً :الصحبة الصالحة :رفقة الصالحيف األخيار مف األسباب التي تكصؿ لميداية
فكـ مف ضاؿ ىداه ا﵀ عمى أيدم أصحابو ,فالمرء عمى ديف خميمو ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﱠ (األَعاو ,)١٧ :أم ليذا الحيراف الذم استيكتو الشياطيف في
األرض ,لو أصحاب صالحكف يدلٌكنو عمى طريؽ الخير ,عف طريؽ االقتداء بيـ في أفعاليـ
كأعماليـ ,كال يرضى لنفسو أف يقصر عنيـ ,كال أف يككف في الخير دكنيـ ,فيصيركا سببان
لسعادتو (ِ).
ىذه أىـ أسباب اليداية ,كيمكف القكؿ إف ىذه األسباب سكاء كانت منفردة أك مجتمعة
ىي التي تؤدم ليداية البشر إلى طريؽ الصكاب ,كمف تن ٌكب ىذه األسباب فإنو سييكم في
الضبلؿ ,كالتي سأكضح أىـ أسبابو في الفقرة التالية.
منزلقات ٌ
الضالل:
أسباب ّ

(ٖ)

فممض بلؿ أسبابو ,فمف يعرض عف أسباب اليداية ينزلؽ في حفر
كما أف لميداية أسبابيا
ٌ
بد مف كقكعو
الضبلؿ ,كيمكف القكؿ إف كؿ مف ال يأخذ بأسباب اليداية التي ذكرتيا سابقنا ,ال ٌ
ٌ

ُ) ينظر .:الزمخشرم( ,الكشاف) ,جّ ,صْٓٔ .ابك حياف(,البحر المحيط) ,جٖ ,صّٕٔ
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُُ ,صُْٓ .الماكردم ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد
ابف حبيب( ,المتكفىَْٓ :ىػ)( ,أدب الدنيا والدين) ,صَُٔ ,دار مكتبة الحياةُٖٗٔ ,ـ
ّ) ينظػػر :الخطي ػػب( ,الســـنن اإللييـــة فـــي الحيـــاة اإلنســـانية) ,صُُْ .َِٕ -المغرب ػػي( ,الســـنن
اإلليية في تغيير المجتمعات) ,صُّْ.ُُٔ-

ُِٗ

الضبلؿ ,كسأعرض
الضبلؿ ,كقد أكضح القرآف الكريـ في آياتو الكثير مف أسباب ٌ
في منزلقات ٌ
بعضان منيا في السطكر اآلتية:
أوال :الذنوب والمعاصي واتباع الشيوات :يمكف اعتبار الذنكب كالمعاصي مف أىـ أسباب
النصكص
الضبلؿ ,فاالنغماس بيا يؤدم لمكت القمب كابعاد العبد عف ا﵀  ,كلذلؾ جاءت ٌ
ٌ
الكثيرة تيح ٌذر مف الذنكب كتبيف عقكبتيا ﭧﭐﭨ ﭐﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ (اإلسراء .)ُٕ :ففي اآلية ذكر ألمـ قد حؽ عمييا العذاب
بذنكبيا

(ُ)

الضبلؿ ,فالشيطاف ىن ىذر نفسو
ثانيا :اتباع الشيطان والسير عمى خطاه :سبب ميـ مف أسباب ٌ
كي يكقعو في المعصية
لغكاية اإلنساف كاإليقاع بو ,لذلؾ فيك يزيف طريؽ الغكاية
ٌ
كيجممييا لوٍ ,
مستخدمان التدرج في الغكاية ,ﭧﭐﭨ ﭐﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ذرية آدـ عميو السبلـ فأطاعؾ ,فإف جينـ جزاؤؾ
ﲜ ﱠ (اإلسراء , )ّٔ :أم :فمف تبعؾ .مف ٌ
كجزاؤىـ ,ثكابؾ عمى دعائؾ إياىـ عمى معصيتي ,كثكابيـ عمى اتباعيـ إياؾ كخبلفيـ أمرم
كرا) أم :ثكابنا مكثك انر مكمبلن(ِ) ,كاتباع الشيطاف يتمثٌؿ في الكبر كالعناد كاألمر بالسكء
(جز ن
مكفي ن
اء ٍ
(ّ)

كتزييف األعماؿ الباطمة ,كالكعكد الكاذبة كاالستيكاء كغيرىا.

بل بأسماء ا﵀ تعالى كصفاتو ,أك
ثالثا :الجيل واتباع الظن :الجيؿ سكاء كاف جي ن
ب اإلعراض عف منيج الرسؿ عمييـ السبلـ مف أكبر األسباب التي تحرؼ اإلنساف عف الطريؽ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَْٕ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صِٔ
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان),جُٕ ,صَْٗ

ّ) ينظر :الخطيب( ,السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية) ,جُ ,صَُِ.ُِٖ-

َُّ

جادة الصكاب بفعؿ الجيؿ كاتباع الظف ﭐ
السكم كقد أكضح القرآف الكريـ أف الكثير قد حاد عف ٌ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﱠ (َٕٚس )1٢ :أم ما
يتبعكف إال حدسنا ككذبنا في أف ما يعبدكنو ىي آلية كأنيا تشفع ,كأما أتباعيـ فيتبعكنيـ تقميدنا

()٧

فاآلية تبيف أف الذيف كانكا يعارضكف رسكؿ ا﵀  فعمكا ذلؾ إما عنادان ,رغـ عمميـ بصدؽ ما
يبمغ عنو ,كاما أنيـ يعاندكف عف غير عمـ ,مصداقان لقكؿ الحؽ سبحانو ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﱠ (َٕٚس)1٨ :
رابعا :اتباع اليوى(ٕ) :مف الميمكات التي تؤدم لمضبلؿ؛ ىكل متبع ,كقد تضافرت
نصكص الكتاب كالسنة عمى ذميا كالتحذير منيا  ,كما ضؿ مف ضؿ عف طريؽ اليداية ,ككقع
في سبيؿ الضبلؿ إال ككاف اليكل السبب الرئيس ,كقد حذرنا ا﵀ مف اتباع اليكل؛ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ

(انقصص ,)٢٠ :فاليكل يؤدم بصاحبو إلى النار ,كانما سمي اليكل ىكل ألنو ييكم بصاحبو
في النار(ّ) ,كما ذكر ا﵀  اليكل في مكضع مف كتابو إال ذمو (ْ) ,فاتباع اليكل ىك أصؿ كؿ
محبة ا﵀ كرسكلو
معصية ,كرأس كؿ فتنة ,كانما تنشأ المعاصي مف تقديـ ىكل ٌ
النفكس عمى ٌ
يسمى أىميا أىؿ األىكاء ,فيجب عمى
ككذلؾ البدع تنشأ مف تقديـ اليكل عمى ال ٌشرع ,كليذا ٌ
ُ) ينظر :القرطبي( ,الجامع ألحكام القرآن) ,جٖ ,صّّْ

ِ) اليكل محبة اإلنساف الشيء كغمبتو عمى قمبو قاؿ ا﵀ عز كجؿ كنيى النفس عف اليكل معناه نياىا

عف شيكاتيا كما تدعك إليو مف معاصي ا﵀ عز كجؿ .ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جُٓ ,صُّٕ
ّ) ينظر :السميف الحمبي( ,الدر المصون) ,جُ ,صْٗٗ

ْ) ينظر :ابف الجكزم ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي( ,المتكفىٕٓٗ :ىػ)( ,ذم اليوى)
صُِ ,تحقيؽ :مصطفى عبد الكاحد ,مراجعة :محمد الغزالي

ُُّ

النفس
محبة ا﵀ كرسكلو كما فيو رضا ا﵀ كرسكلو عمى ىكل ٌ
ىؤالء حينئذ التٌكبة مف ذلؾ ,كتقديـ ٌ
كمراداتيا كمٌيا

(ُ)

سادسا :اتباع العادات الجاىمية ,وتقميد اآلباء كاألجداد ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ (انصافاخ )١٠- ٢٨ :كالتقميد اتباع الغير فيما يقكؿ ,أك
يفعؿ ,مف غير حجة ,كال دليؿ (ِ) ,كىك االحتجاج بما كاف عميو اآلباء كاألجداد كالرؤساء كسائر
أفراد المجتمع مف العادات كالتقاليد كالديف ,كما كرثكه مف أخبلؽ كعادات عنيـ ,كقد بيف ا﵀
تعالى قبح كضبلؿ مف يفعؿ ذلؾ في العديد مف آيات القرآف ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱠ(انثقشج ,)٧١٠ :أم كاذا قيؿ اتبعكا ما أنزؿ ا﵀ كال تتبعكا مف دكنو أكلياء مالكا إلى
التقميد ,كقالكا نحف ال نعرؼ إال ما كجدنا عميو السادة ,كالكبراء كالشيكخ مف آبائنا(ّ) ,كقد رسـ ا﵀
 ليـ صكرة زرية تميؽ بيذا التقميد كىذا الجمكد ,فيـ كالبييمة السارحة التي ال تفقو شيئنا بؿ ىـ
(ْ)

أضؿ مف ىذه البييمة ,فالبييمة ترل كتسمع كتصيح ,كىـ صـ بكـ عمي

السبلمي ,زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد(المتكفىٕٗٓ :ىػ)( ,جامع العموم والحكم في
ُ) ينظر :ى
شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم) ,جِ ,صّٕٗ ,تحقيؽ :شعيب األرناؤكط -إبراىيـ باجس ,مؤسسة

الرسالة – بيركت ,الطبعة :السابعةُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ

ِ) ينظر :أبك جيب( ,القاموس الفقيي لغة واصطالحا) ,صَّٖ
ّ) ينظر :المراغي( ,تفسير المراغي) ,جِ ,صْْ
ْ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جُ ,صُٓٓ

ُِّ

كىناؾ المزيد مف األسباب التي تؤدم لمضبلؿ(ُ) ,كالتي ال مجاؿ لشرحيا في ىذه
الصفحات .
الضالل
سنن اليداية و ّ
المعرض عنو,
ىناؾ الكثير مف ٌ
السنف اإلليية التي كتبيا ا﵀  في مف يتبع ىداه ,كفي ي
السنف:
كمف ىذه ٌ
ُ -مف يتبع ىدل ا﵀ ؛ ييىب َّ
شر يببعد الخكؼ كالحزف عنو ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ (البقرة ,)ّٖ :فرتب ا﵀ تعالى
(

عمى اتباع ىداه أربعة أشياء :نفي الخكؼ كالحزف ,كالفرؽ بينيما؛ أف المكركه إف كاف قد
مضى ,أحدث الحزف ,كاف كاف منتظ نار ,أحدث الخكؼ ,فنفاىما عمف اتبع ىداه كاذا
الضبلؿ كالشقاء عمف اتبع ىداه
انتفيا ,حصؿ ضدىما ,كىك األمف التاـ ,ككذلؾ نفي ٌ
كاذا انتفيا ثبت ضدىما ,كىك اليدل كالسعادة ,كفي المقابؿ فمف يترؾ ىدل ا﵀  ,فإف
الضبلؿ ,ألنو ليس بعد
ا﵀ يتركو لما اختاره ,كمف المعمكـ أف ما اختاره لنفسو ىك سبيؿ ٌ
الضبلؿ ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ
الحؽ – اإلسبلـ الذم تركو -إال ٌ

الضبلؿ ,م ٌما ىك
ﳓﱠ (َٕٚس)1٢ :؛ كلقد ذاقت البشرية كما زالت مف كيبلت ىذا ٌ
(

مي في تاريخ البشرية حيف تنحرؼ عف ىدل ا﵀ ,قاؿ صاحب الظبلؿ ":كالذم يريد
حتٍ ٌ

ُ) مػػف أراد االسػػتزادة فمي ارج ػػع الخطيػػب( ,الســـنن اإللييـــة فـــي الحيـــاة اإلنســـانية) ,صُُْ.َِٕ -
المغربي( ,السنن اإلليية في تغيير المجتمعات) ,صُّْ.ُُٔ-

ُّّ

أف يتممٌى شقاء البشرية في انحرافيا عف ىدل ا﵀ ,ال يحتاج أف ينقب فيك حكلو ,في كؿ
أرض تراه األعيف كيصرخ منو العقبلء في كؿ مكاف"

(ُ)

الضبلؿ خسر كالية ا﵀ لو كنصرتو إياه ,ككاف مف الظالميف ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ِ -مف تمسؾ ب ٌ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ (اإلسراء:

ٕٗ) ٔف ٙقٕنّ تعانٗ (فمف تجد ليـ مف دكنو أكلياء) ,كعيد بأف مف يضممو ا﵀ تعالى
فيخذلو ,كيكمو إلى نفسو ,فبل ىادم لو مف دكف ا﵀  ,كليس لو كلي ينصره مف عذاب
ا﵀ كال يكفقو لميداية؛ لسكء اختياره ,كقبح استعداده ,كفساد طبعو ,كلف يجد لو أىنصا نار
مف دكف ا﵀ ييدكنو إلى طريؽ النجاة مف عذاب استحقو بإمعانو في الضبلؿ كالعناد ,أك
كبكما ,ثـ
عميا
ييدكنو إلى الحؽ كالسعادة في الداريف ,ثـ يحشره ا﵀ عمى كجيو خزنيا ن
ن
بعد الحساب يساؽ ًإلى جينـ عمى كجيو ,مدفكعنا إلييا دفعنا سريعنا ,كفي النياية مقرىـ
(ِ)

كغـ كعذاب.
ىـ ٌ
كدارىـ جينـ التي جمعت كؿ ٌ

ّ -طيب العيش لمتبع اليدل ,كحياة الضنؾ لممعرض عنو في الدنيا كاآلخرة ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻﲼ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄﳅ

ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊﳋ ﳌﳍ ﱠ (طّ )٧٢1 – ٧٢1 :فيذه اآليات بينت أف
(

ُ) قطب (في ظالل القرآن) ,جِ ,صُُِّ.
ِ) ينظر :ابف عطية( ,المحرر الوجيز) ,جّ ,صْٖٔ .السعدم( ,تفسير السعدي) ,صْٕٔ.

مجمكعة مف العمماء( ,التفسير الوسيط) ,جٓ ,صَٕٖ

ُّْ

ضؿ فيجني الشقاء
الضبلؿ كال ٌشقاء ,أما مف ٌ
مف اتبع ىدل ا﵀ تعالى فيك في أماف مف ٌ
كلك كاف صاحبو غارقان في المتاع؛ فيذا المتاع شقاء في الدنيا كاآلخرة .كمف ض ٌؿ عف
ىدل ا﵀ عاش في تخبط كعدـ استقرار لما يككف فيو مف القمؽ كالحرص عمى الدنيا,
كالتيالؾ عمى ازديادىا بخبلؼ المؤمف الطالب لآلخرة(ُ)ْ,زا ف ٙانذَٛا أيا ف ٙاٜخشج
فٛصذقّ قٕل هللا تعانٗ :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟﱠ (اإلسراء,)ُٕ :أم :فمف أعطي كتاب عممو بيمينو فأكلئؾ يقرءكف
كتابيـ عمى أحسف الكجكه كأثبتيا ,مبتيجيف فرحيف بما فيو مف العمؿ الصالح ,ثـ ال
يكتفكف بقراءتيـ كحدىـ بؿ يطمب القارئ مف أىؿ الحشر أف يق أركا معو(ِ) ,كمما جاء في
نفس المعنى قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ (الحاقة ,)ُِ – ُٗ :فيذه اآلية تبيف
المآؿ الحسف كالعيشة الينية التي يعيشيا مف اىتدل في الدنيا
أيا قٕنّ تعانٗ :ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ( اإلسراء:

ٕٗ) ,تبيف المآؿ السيء لمف ض ٌؿ ,كأف جينـ ىي مأكاه مصيره .

ُ) ينظػػر :قطػػب( ,فــي ظــالل الق ـرآن) ,ج ْ ,صِّٔٓ .اليػػررم( ,تفســير حــدائق الــروح والريحــان)
جُٕ ,صْٗٓ.
ِ) ينظر :الرازم(,مفاتيح الغيب) ,جُِ ,صّٕٕ .المراغي( ,تفسير المراغي),جُٓ ,صٕٕ

ُّٓ

ْ -مف يعرض عف ىدل ا﵀ يقيض لو شيطاننا يصاحبو كال يفارقو يزيف لو عمؿ الشر
كيصده عف سبيؿ الحؽ ,كبيذا جرت سنة ا﵀ في المعرضيف عف ىداه ,ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ

ﱨﱠ (انزخشف ,)1٢ :أم :مف يعرض كيتعاـ عف ذكر ا﵀ ,كينيمؾ في لذات
(

الدنيا كشيكاتيا؛ يجعؿ

ا﵀ تعالى لو شيطاننا يغكيو كيضمٌو عف الطريؽ المستقيـ

كيكرىكف إلييـ اإليماف
يصدكف ىؤالء عف سبيؿ
فالشياطيف
الضبللةِّ ,
ٌ
ٌ
الحؽ ,فيزينكف ليـ ٌ
با﵀ ,كالعمؿ بطاعتو كيرتعكف في الشيكات ,كبناء عمى ما جرت بو سنة ا﵀ ينالكف
جزاءىـ مف عقاب ا﵀ تعالى كاحتقار البشر ليـ ,فيككف ذلؾ عبرة ليـ كلغيرىـٔ ,)ُ(.فٙ
انًقاتم فعثاد هللا ال سهطاٌ نهشٛطاٌ عهٓٛى ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ (اإلسراء)ٔٓ :

الضبلؿ ,كلكف قد يتساءؿ البعض كيؼ نكفؽ بيف
ىذا بياف ألىـ سنف ا﵀ في اليدل ك ٌ
الضبلؿ ,كأف ا﵀  يضؿ مف يشاء
القكؿ إف اإلنساف لو الحرية في اختيار طريؽ اليدل أك ٌ
كييدم مف يشاء.
السٌنة النبكية الشريفة ,كاجماع أىؿ الحؽ .كقد
ىذه حقيقة ثابتة بصريح نصكص القرآف الكريـ ,ك ٌ
تعددت اآليات التي تقرر ىاتيف الحقيقتيف ,كعميو يجب التكفيؽ بيف ىذه اآليات ,كقد حددت
السكرة ىذه المفاىيـ مف خبلؿ اآليتيف ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُِ ,صَّٔ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جِٓ ,صٖٗ.

ُّٔ

ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﱠ (اإلسراء ,)ُٓ :كقكلو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱠ (اإلسراء)ٕٗ :

يقكؿ محمد الغزالي في بياف ذلؾ":إف إطبلؽ المشيئة في آية ,تقيده آية أخرل يذكر فييا
الغي عمى
االختيار اإلنساني صر ن
يحا أم أف إضبلؿ ا﵀ لشخص ,معناه :أف ىذا الشخص آثر ٌ
الرشاد ,فأقره ا﵀ عمى مراده ,كتمـ لو ما يبغي لنفسو ,ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐﲶﲷ ﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽ
ٌ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ (انصف )٢ :كانظر إلى قيمة التنكيو باالتجاه البشرم المعتاد
(

ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮﱯﱰﱱﱲﱠ (انُساء.")٧٧٢ :

(ُ)

(

كىناؾ آيات عدة تبرز استحقاؽ الضاليف لمضبلؿ بسبب أعماليـ ,كمف ذلؾ ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﲵ

ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ (انثقشج ,)٣٣ :كفي المقابؿ بينت اآليات
(

أف ا﵀ ييدل أقكامنا يستحقكف اليداية ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱠ (انًائذج.)٧٢ :
(

قاؿ قطب":فمشيئة ا﵀ سبحانو التي يجرم بيا قدره في البشر أف يخمؽ ىذا االنساف
الضبلؿ ,كذلؾ مع إيداع فطرتو إدراؾ الحقيقة الربكبية الكاحدة كاالتجاه
باستعداد مزدكج لميدل ك ٌ
إلييا .كمع إعطائو العقؿ المميز لمضبلؿ كاليدل ,كمع إرساؿ الرسؿ بالبينات إليقاظ الفطرة إذا

ُ) الغزالي ,محمد( ,عقيدة المسمم) ,ص ٓٗ ,دار نيضة مصر ,الطبعة :األكلى.

ُّٕ

الضبلؿ
تعطمت كىداية العقؿ إذا ضؿ ,كلكف يبقى بعد ذلؾ كمو ذلؾ االستعداد المزدكج لميدل ك ٌ
الذم خمؽ اإلنساف بو ,كفؽ مشيئة ا﵀ التي جرل بيا قدره"(ُ).
إضافة لذلؾ كىب ا﵀ اإلنساف كسائؿ اإلدراؾ مف سمع كبصر كعقؿ ,لييتدم بيا إلى طريؽ
الضبلؿ ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ
اليدل كالبعد عف ٌ
(اإلسراء)ّٔ :
كأخي انر أرسؿ الرسؿ عمييـ السبلـ ليداية الناس إلى طريؽ الحؽ ﭧﭐﭨ ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ (َٕٚس.)١1 :
(

كىكذا تتكامؿ حمقات مسؤكلية البشر عف أعماليـ ,فميس ألحد أف يمقى تبعة كفره
كعصيانو عمى ا﵀  أك عمى أحد مف البشر ,ﭐﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ (انطٕس:
(

.)٢٧
مما سبؽ يمكف القكؿ إف سنة ا﵀ في ىداية مف يختار اليداية كاضبلؿ مف اختار
الضبلؿ ,سنة ماضية حاضرة مستمرة إلى أبد اآلبديف كمع ككف ا﵀ ىك الذم يضؿ مف يشاء
ٌ
كييدم مف يشاء ,إال أنو يقرر ,مع ذلؾ ,مسئكلية المكمفيف عف أعماليـ كاختياراتيـ فيي تقكـ
عمى ربط األسباب بالمسببات.

ُ) قطب( ,في ظالل القرآن) ,جّ ,صََُْ.

ُّٖ

السادس :س ّنة االستفزاز
المطمب ّ
السٌنة السادسة التي سأتطرؽ لمحديث
السنف اإلليية في سكرة اإلسراء ,كىذه ىي ٌ
تعددت ٌ
بد مف بياف أف كممة االستفزاز كممة غريبة في القرآف الكريـ ,لـ ترد إال في
عنيا ,كفي البداية ال ٌ
سكرة اإلسراء ,في ثبلثة مكاضع كحسب:
قاؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢﱠ (اإلسشاء)٢1 :
(

كقاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ

(اإلسشاء)١٢:

(

كقكلو تعالى :ﭐﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ (اإلسشاء)٧٠1 :
(

ﭐ

استفزه إذا
فزه ك ٌ
بالرجكع إلى كتب المغة كجدت أف ىذه الكممة مشتقة مف الفعؿ (فزز) ,يقاؿٌ :
ٌ
استفزه
استفزه مف الشيء :أخرجو ,ك ٌ
أفزه :أفزعو كأزعجو ,ك ٌ
كفزه ف از ك ٌ
فز:خفيؼٌ ,
استخفٌو ,كرجؿ ٌ
(ُ)
كفز الظبيً :
فز)
استى ىخفَّو  ,مف ىنا نجد في الفعؿ ( ٌ
الخكؼ أم :استخفٌوٌ ,
فزع ,.كاستىىف َّزه ى
الخ ٍكؼٍ :

معاف كثيرة منيا االضطراب ك ً
الخفٌة كالفزع لشدة الخكؼ ,كيمكف القكؿ إف المعنى األصمي
كالدقيؽ لبلستفزاز ىك اإلزعاج كاالستخفاؼ ,كأىف الخكؼ كاليرب كالقتؿ مف نتائج المعنى األكؿ
لمكممة ,كىذا المعنى ىك المستخدـ في كبلمنا اليكـ ,فاالستفزاز يستخدـ بمعنى االستثارة
كاإلزعاج ,مما يدعك لمخكؼ كالغضب أك اليرب أك غير ذلؾ ,كقد أشار صاحب"محاسف

ُ) ينظػػر :ابػػف فػػارس( ,معجــم مقــاييس المغــة) ,جْ ,ص ّْٗ .ابػػف منظػػكر( ,لســان العــرب) ,جٓ
صُّٗ .الفيركزآبادم( ,القاموس المحيط) ,جُ ,صَِٓ .الزبيدم( ,تاج العروس) ,جُٓ ,صَّٕ

ُّٗ

التأكيؿ"إلى المعنى الذم ذكرتيو فقاؿ في معنى يستفزىـ" :أم ييفزعيـ كيزعجيـ بًما يحمميـ عمى
ًخفَّة اليرب فىىرقان منو ,أك ينفييـ عف ظير األرض بالقتؿ كاالستئصاؿ".

( ُ)

الفعؿ(فز) يتعدل بنفسو :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ
مف خبلؿ اآليات السابقة ييبلحظ أف
ٌ
ﲡﲢﱠ  ,كيتعدل بحرؼ (مف) :ﱡﭐﱃﱄﱅﱠكقكلو :ﱡﭐﲽﲾﲿ
(

ﳀ ﳁ ﱠ ,فإف تعدل الفعؿ بنفسو كاف بمعنى اإلزعاج كاالستخفاؼ ,جاء في لساف العرب"
استفزهي ":ىخ ىتىموي حتى ألقاه في ميمك وة ,ك َّ
َّ
الخكؼ أم استخفَّوي"(ِ) ,أما إف تعدل بػ(مف) كاف
استفزه
ي
بمعنى اإلخراج كاالستئصاؿ بالقتؿ أك الطرد كالتنحية(ّ) ,كقد كرد في لساف العرب":استفزه مف
الشيء :أخرجو"(ْ).
المفسركف في تفسير ىذه اآليات
المفسريف ,فقد اختمؼ
السادة
ٌ
ٌ
أما مف خبلؿ الرجكع إلى كتب ٌ
حسب السياؽ ,فبل يمكف تفسير االستفزاز في جميع اآليات بنفس المعنى  ,ففي قكؿ ا﵀ تعالى:ﭐ

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ (اإلسشاء ,)٢1 :في ىذه اآلية تيديد ككعيد مف ا﵀
(

يستخؼ كيزعج بصكتو كدعائو كيحرؾ أتباعو ليجيئكا تابعيف
تعالى لمشيطاف داعيان إياه أف
ٌ
لصكتو ,كأف يجاىر بصكتو داعيان بني آدـ إلى معصية ا﵀ تعالى كلـ يخصص مف ذلؾ صكتان
دكف صكت ,فكؿ صكت كاف دعاء إليو كالى عممو كطاعتو ,كخبلفا لمدعاء إلى طاعة ا﵀ ,فيك
داخؿ في معنى صكتو الذم قاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى اسمو لوﭐﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢ

ُ) القاسمي( ,محاسن التأويل) ,جٔ ,صُٗٓ.
ِ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جٓ ,صُّٗ.
ّ) ينظر :الزجاج( ,معاني القرآن) ,جّ ,صِّٔ .الماكردم( ,النكت والعيون) ,جّ ,صِٖٕ.
ْ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جٓ ,صُّٗ.

َُْ

ﱠ (اإلسشاء ,)ُ( ,)٢1 :كفعؿ األمر ىنا (كاستفزز) أمر تعجيز ,أم :أنت ال تقدر عمى إضبلؿ
(

أحد ,كليس لؾ عمى أحد سمطاف فافعؿ ما شئت.

(ِ)

يتضح مف تفسير اآلية السابقة أف االستفزاز ىنا بمعنى االستخفاؼ ,كىذا
االستخفاؼ صادر مف إبميس إلى بني آدـ ,فمف استمع ليذا االستخفاؼ أصبح مف
أكلياء الشيطاف ,كعمى النقيض فإف استخفاؼ ابميس ال ينجح مع فريؽ آخر؛ ىك
فريؽ أكلياء الرحمف .
باالنتقاؿ إلى اآلية الثانية كىي قكؿ ا﵀  :ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠ (االسراء.)ٕٔ:
(

فقد ذىب كثير مف المفسريف إلى أف االستفزاز ىنا جاء بمعنى اإلخراج الذم بيَّنتو
ؾ ًم ٍن ىيا" ,كال ذكر لمعنى االستخفاؼ فييا(ّ) ,إال أف
كفسرتو اآلية نفسيا في قكلو تعالىً":ليي ٍخ ًر يجك ى
ٌ
شيخ المفسريف الطبرم ذكر أف االستفزاز ىنا يأتي بمعنى االستخفاؼ الذم يحمؿ عمى الخركج
فكأف االستفزاز كاالستخفاؼ كانا بمثابة المقدمة لمخركج ,كليس الخركج حقيقة ,حيث قاؿ":كاف
كاد ىؤالء القكـ ليستفزكنؾ مف األرض ,يقكؿ :ليستخفٌكنؾ مف األرض التي أنت بيا ,ليخرجكؾ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صُْٗ .ابف كثير( ,تفسير القرآن العظـيم) ,جٓ ,صّٗ.
المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صَٕ .أبك زىرة ,محمد بف أحمد بف مصطفى( ,المتكفىُّْٗ :ىػ)( ,زىرة
التفاسير) ,جٖ ,ص ُْْٔ ,دار الفكر العربي .الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جُْ ,صٖٔٔٔ.
ِ) ينظػر .:القرطبػي( ,الجـامع ألحكـام القـرآن) ,ج َُ ,صِٖٖ .ابػف كثيػر( ,تفسـير القـرآن العظــيم)
جٓ ,صّٗ .ابف الجكزم( ,زاد المسير) ,جّ ,صّٕ.
ّ) ينظر :ابف الجكزم( ,زاد المسير) ,جّ ,صْْ .السعدم( ,تيسير الكريم الرحمن) ,صْْٔ .ابػف
عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُٓ ,صُٖٕ.

ُُْ

منيا"(ُ) ,كالى ىذا القكؿ ذىب مفسركف آخركف ,فقالكا :إف أىؿ مكة أزعجكا الرسكؿ  بعداكتيـ
كمكرىـ كؿ ذلؾ ليخرجكه مف مكة المكرمة.

(ِ )

بعد النظر في األقكاؿ السابقة يمكف ترجيح أف االستفزاز في ىذه اآلية ىك اإلزعاج كاالستخفاؼ
الحامؿ عمى الخركج ,كليس اإلخراج حقيقة ,فاالستفزاز كالتضييؽ أدل إلى الخركج ,بعد أف اشتد
الرسكؿ  لـ يخرج بناء عمى استفزاز قكمو ,بؿ خرج بأمر مف ا﵀
الكرب عمى النبي ؛ ألف ٌ
 كىذا ما سأبينو الحقنا.
أما اآلية الثالثة كىي قكلو ﭐتعالى ::ﭐ ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

(اإلسراء ,)َُّ:جاءت في معرض الحديث عف فرعكف كما فعؿ مع بني اسرائيؿ ,كقد اختمؼ

(

العمماء في تفسير االستفزاز ,فمنيـ مف ذىب إلى أف معناه اإلخراج(ّ) ,كقاؿ آخركف :بؿ إف
المقصكد القتؿ(ْ) ,كالقسـ الثالث قاؿ :إف االستفزاز يعني االستخفاؼ ثـ اإلخراج.

)ٓ (

الم ٍستىفز ىك سيدنا
كالذم يتضح مف سياؽ اآلية الكريمة ,أف االستفزاز كاف مف قبؿ فرعكف كأف ي
مكسى كمف معو مف بني إسرائيؿ.

ُ) الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَُٓ.
ِ) ينظر :الزمخشرم( ,الكشاف) ,جِ ,صٖٓٔ .البيضاكم( ,أنوار التنزيل) ,جّ ,صِّٔ.
ّ) ينظ ػػر :الػ ػرازم( ,مفــــاتيح الغيــــب) ,جُِ ,صُْٔ .ابػػػف كثيػػػر( ,تفســــير القــــرآن العظــــيم) ,جٓ
صُِٔ .السعدم( ,تيسير الكريم الرحمن) ,صْٕٔ.
ْ) ينظر :الزمخشرم( ,الكشاف) ,جِ ,صٖٗٔ.ابف عطية( ,المحرر الوجيز) ,جّ ,صَْٗ.
ٓ) ينظر :ابف عطيػة( ,المحرر الوجيز) ,جّ ,صَْٗ .البيضػاكم( ,أنـوار التنزيـل) ,جّ ,صِٗٔ.
الم ارغػػي( ,تفســير المراغــي) ,جُٓ ,صَُٓ .ابػػف عاشػػكر( ,التحريــر والتنــوير) ,جُٓ ,صِِٖ .الطنطػػاكم
(التفسير الوسيط) ,ج ٖ ,صْْٔ

ُِْ

كمما استى ٍكىقفني في تفسير اآلية الثالثة أف يج ٌؿ المفسريف اتفقكا عمى أف المقصكد مف قكؿ ا﵀
تعالى ﭐﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﱠ؛ أم ,ليقتميـ ,كمف لـ يذىب إلى ىذا القكؿ ,ذىب إلى
خرج فرعكف لمكسى كممئو مف مصر ,كلكف
أف االستفزاز في ىذه اآلية ىك بمعنى اإلخراج ,إ ا
الذم أراه كباحثة أف االستفزاز ىنا ليس بمعنى اإلخراج ,بؿ جاء بمعنى التضييؽ عمى مكسى
كقكمو؛ ألف تفسير االستفزاز في ىذه اآلية باإلخراج ,يتنافى مع آيات أخرل في قصة مكسى
 فمف خبلؿ قراءة القرآف الكريـ يتضح أف خركج مكسى  كقكمو كاف بأمر ا﵀ 
كسأكضح ىذا مف خبلؿ النقاط اآلتية:
ُ -ذكر القرآف الكريـ أف مكسى  منذ بداية بعثتو طمب مف فرعكف أف يرسؿ معو
بني إسرائيؿ ,كأف يحررىـ مف العبكدية التي عاشكىا سابقا,ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ (الشعراء ,)ُٕ –ُٔ :كقد
(

قكبؿ طمب مكسى  كما ىك معركؼ بالرفض ,بؿ إف فرعكف دعا إلى مناظرة
بينو كبيف مكسى  أمبل في غمبتو عمى مكسى  مف خبلؿ السحرة الذيف
أحضرىـ.
ِ -خركج مكسى  كاف ليبل,ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﱠ (الشعراء )ِٓ :كىذا دليؿ عمى أف خركجيـ رغـ أنؼ فرعكف ,كلك كاف فرعكف
(

يريد إخراجيـ لما لحؽ بيـ عند عممو بيربيـ ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﳞ ﳟ ﱠ

(الشعراء ,) َٔ:ىذه اآلية تؤكد أف خركجيـ لـ يكف عف طيب خاطر مف فرعكف

(

كاال لتركيـ يذىبكف.
ُّْ

بالصمب
ّ -خكؼ فرعكف مف إيماف قكمو بعد إيماف السحرة ,كؿ ذلؾ أدل إلى التيديد
ٌ
كالقتؿ ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ ﭐ(
األعراؼ ,)ُِْ :كلـ يكف ىناؾ تيديد باإلخراج .

(

بد مف تفسير االستفزاز في ىذه اآلية بمعنى االستخفاؼ كليس اإلخراج أك القتؿ
ْ -ال ٌ
كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 تفسير االستفزاز باالستخفاؼ يكافؽ المغة العربية ,بحسب ما كرد في كتب
الغريب كالمعاجـ ,فقد كرد في كتب الغريب كالمغة يستفزىـ مف األرض :أم:
يزعجيـ ,ف ىكٌزني فبلف ,أم :أزعجني(ُ) ,كاالستفزاز" :طمب الفز ,كىك الخفة
كاالنزعاج كترؾ التثاقؿ ,كالسيف كالتاء فيو لمجعؿ الناشئ عف شدة الطمب
كالحث الذم ىك أصؿ معنى السيف كالتاء ,أم استخفيـ كأزعجيـ" ,)ِ(.ال
ً
ً
كر يج هؿ ىفز :أم خفيؼ .كا ٍفىزٍزتيو اذا ازىع ٍجتىو كا ٍفىز ٍعتىو".
ىي ٍستىفزه :أم":ال ىي ٍستىخفو ,.ى
استى ًخ َّ
ؼ"
استى ٍف ًزٍزٍ :
كجاء في صحيح البخارم ىك ٍ

(ْ)

(ّ)

ىذه المعاني جميعان ليس فييا

ذكر لئلخراج أبدنا.

ُ) ينظر :األصفياني( ,المفردات) ,صّٓٔ.
ِ) ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُٓ ,صُّٓ.
ّ) ابف األثير مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمػد ابػف عبػد الكػريـ الشػيباني
الجػزرم( ,المتػكفىَٔٔ :ىػػ)( ,النيايــة فـي غريــب الحـديث واألثـر) ,جّ ,صّْْ ,تحقيػػؽ :طػاىر أحمػد الػزاكم
كمحمكد محمد الطناحي ,المكتبة العممية -بيركتُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ْ) البخ ػػارم( ,صــــحيح البخــــاري) ,كتػ ػػاب التفسػ ػػير ,بػ ػػاب سػ ػػكرة بنػ ػػي اس ػ ػرائيؿ ,جْ ,صُُْٕ ,رقػ ػػـ
الحديثُّْْ.

ُْْ

 عند تفسير االستفزاز باالستخفاؼ يمكف القكؿ إف ما أراده فرعكف مف بني
إسرائيؿ :أف يككف كؿ كاحد منيـ خائفان ً
فزعان ,كذلؾ مف خبلؿ استخفافيـ
كازعاجيـ ,كعميو فاالستفزاز يأتي بمعنى االستخفاؼ.
 عند تتبع اآليات الكريمة التي تتحدث عف االستخفاؼ ,تتضح آيتاف كريمتاف
تذكراف معنى مقاربان لمعنى االستفزاز ,كاآليتاف ىما:
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ (الركـ ,)َٔ :كقكلو تعالى :ﭐ ﭐﱡﭐ
(

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﱠ (الزخرؼ)ْٓ :
(

كقد فسر أكثر العمماء االستخفاؼ في اآليتيف الكريمتيف بػ"االستفزاز"
كمما كرد في بياف ذلؾ في كتب المغة ال يستخفنؾ :ال يستفزنؾ ,كال يستجيمنؾ ,كاستخفو:
استفزه (ُ( كعميو؛ فاالستفزاز ىك االستخفاؼ ,كاالستخفاؼ ىك االستفزاز.
مف ىنا يمكف القكؿ إف الصكاب في تفسير اآلية الكريمة ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂﳃﳄﳅﱠ (اإلسراء ,)َُّ :أف استخفاؼ فرعكف ببني إسرائيؿ لـ
(

يكف اليدؼ منو إخراج بني اسرائيؿ ,بؿ كاف ىدفو إرىابيـ كافزاعيـ ليسيؿ انقيادىـ لو
عبيدنا أذالء؛ كنتيجة ليذا االستفزاز كالتضييؽ كاف قرار مكسى  باليجرة بعد أف
أكحى ا﵀ تعالى لو بالخركج ,كذلؾ لمبحث عف أرض يتمكف فييا كقكمو مف إقامة
شعائر ا﵀ بحرية كأماف ,كتحقيؽ العبكدية ﵀ كحده في األرض.

ُ( ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جٗ ,صَٖ .الزبيدم( ,تاج العروس) ,جِّ.ِّٖ ,

ُْٓ

ككؿ ما قاـ بو فرعكف مف استفزاز بني اسرائيؿ كتخكيفيـ ,حدث كيحدث مثمو في أيامنا
المعاصرة لمقضاء عمى المكحديف المؤمنيف ,ففي كؿ مكاف يجتمع فيو مؤمنكف مستضعفكف مع
أفراد آخريف مف أم ممة كافرة ,يتسمط الكفرة كيتجبركف عمى المؤمنيف ,كيككف العامؿ األساس
لخركج المكحديف؛ انعداـ األماف كتضييؽ الخناؽ تماما كما يحصؿ اليكـ في بكرما كحمب
كالمكصؿ ,كما حصؿ في القرف العشريف في البكسنة كاليرسؾ ,كباألمس البعيد في األندلس
ككثير عمى شاكمتيا ,مف ىنا فالغاية مف االستفزاز بشكؿ عاـ اإلزعاج كالتضييؽ عمى أنفاس
المؤمنيف مادينا كمعنكينا ,حتى تضيؽ األرض عمييـ بما رحبت؛ فيككف الميرب إما االرتداد إلى
الكفر أك القتؿ ,كقد يككف بالتيجير كالخركج مف األرض كما حدث مع أىؿ فمسطيف ,ككما
يحدث حاليان في سكريا كالعراؽ كغيرىا مف ببلد المسمميف.
فظاىرة االستفزاز بدأت تستشرم كالنار في اليشيـ أينما كجد مف يقكؿ ال إلو إال ا﵀
محمد رسكؿ ا﵀ ,كمع تفرؽ دكؿ الكفر كالنزاع بينيا ,إال أنيا تكحدت كتكالبت عمينا كما تتكالب
صعتيا.
األى ىكمة عمى ىق ٍ
بد مف نزكؿ
السنف اإلليية كىي أنو ال ٌ
كبدراسة ىذه اآليات كفيـ المقصكد منيا ,تيستنبط ٌ
سنة مف ٌ
العذاب اإلليي عمى أم قكـ قامكا بإخراج نبييـ سكاء كاف اإلخراج عنكة كبشكؿ مباشر ,أك قامكا
باستف اززه كالتضييؽ عميو ليأتي الكحي بقرار اليجرة نتيجة ىذا التضييؽ الحاصؿ ,كىذه سنو إليية
ثابتة كمطردة حمت بكؿ األقكاـ التي أخرجت أنبياءىا مف بيف ظيرانييا ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅﱠ (إتشاْٛى ,)٧1:أم :أف َّ
كؿ أمة أىخرجت رسكليا ,سيصيبيا اليبلؾ ,كىذه سنة ا﵀
(

ُْٔ

ت ألجميـ عمى ما ً
العزة :ﱡﭐ ﱘ ﱙ
رب ٌ
تعالى ,كاضافتييا إلى الرسؿ ألنيا يسٌن ٍ
ينطؽ بو ٌ
(ُ)

ﱚ ﱛﱠ (اإلسراء)ٕٕ :أم تغيي ار

كقد يقكؿ قائؿ إف ىذه اآليات الكريمة تتعارض مع قصة ىجرة الرسكؿ  الكاردة في
السيرة النبكية ككتب التاريخ كالتي تبيف أنو أيكره عمى الخركج كاليجرة الى المدينة المنكرة ,كأنو
خبلؿ ىجرتو طكرد كاختبأ في الغار ككاد أف ييقتؿ ,كمع ذلؾ ىلـ يح ٌؿ العذاب بقريش ,كفي ىذا
السٌنة اإلليية.
مخالفة ليذه ٌ
أما الجكاب فيمكف أف يتضح في النقاط اآلتية(ِ):
يحؿ عذاب ا﵀
ُ -أف خركج الرسكؿ  كىجرتو كانت بأمر ا﵀ ؛ كلذلؾ لـ
ٌ
كاالستئصاؿ لما سبؽ في عممو تعالى مف عدـ إىبلؾ قريش باإلبادة ,كلك أخرجكا
الرسكؿ عنكة كقس نار لح ٌؿ بيـ اليبلؾ مصداقنا لقكلو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (اإلسشاء)١٢:
(

فيذه سنة ا﵀ النافذة ,ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﱛﱠ (اإلسشاء.)١١ :
(

ُ) ينظر :أبك السعكد( ,إرشاد العقل السميم) ,جٓ ,صُٖٗ.
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٕ ,صَُٓ .الزجػاج( ,معاني القرآن واعرابو) ,جّ ,صِٓٓ.
ابػػف تيميػػة( ,الج ـواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح) ,جٔ ,صُِٕ .الشػػعراكم( ,تفســير الشــعراوي) ,جُْ
صّٖٗٔ .قط ػػب( ,فـــي ظـــالل القـــرآن) ,ج ْ ,صِِْٔ .حبنك ػػة( ,معـــارج التفكـــر) ,جٗ ,صَّٕ .ح ػػكل
(األساس في التفسير) ,جٔ ,صَُّْ.

ُْٕ

ِ -أف ما حدث ليـ يكـ بدر مف قتؿ لسبعيف مف صناديد قريش ,كأسر مثميـ كاف عذابنا
يقابؿ فعميـ ,كحتى مف لـ يخرج إلى بدر مف زعماء قريش كأبي ليب ,فقد أنزؿ ا﵀
 بو كباء قاتبلن ,كلـ يمبث بعد بدر إال قميبلن.
ّ -أف أرض العرب كاحدة ,فاالنتقاؿ مف مكة إلى المدينة ال يعتبر إخراجنا ,كالذم أراه
كباحثة أف االنتقاؿ مف مكة المكرمة إلى المدينة ىك مف قبيؿ اإلخراج كمما يؤيد
ذلؾ ماركاه عبد ا﵀ بف عدم بف الحمراء
الحزكرة

(ِ)

(ُ)

قاؿ :رأيت رسكؿ ا﵀  كاقفا عمى

ب أ ْرض المو إلى المو ,ول ْوال أ ِّني
فقاؿ":والمو إنك لخ ْي ُر أ ْرض المو ,وأح ُّ

ت".
أْ
ت م ْنك ما خر ْج ُ
ُخر ْج ُ

(ّ)

يضاؼ إلى ذلؾ ما صرح بو كرقة بف نكفؿ

(ْ)

سنة في كؿ نبي
مف اإلخراج ,كأنو ٌ

فقد ذىب الرسكؿ  عند بدء الكحي إلى كرقة مخب انر لو ما حصؿ في الغار فما كاف
النامكس الذم ٌنزلو ا﵀ عمى مكسى  يا ليتني فييا
جكاب كرقة إال أف قاؿ":ىذا ٌ
جذعان ليتني أككف حيان إذ يخرجؾ قكمؾ ,فقاؿ رسكؿ ا﵀  :ىأك يم ٍخرجي ىـ؟ قاؿ:

ُ) عبد ا﵀ بف عدم بف الحمراء الثقفي القرشي ,كنيتو أبك عمرك عبد ا﵀ بف عدم بف الحمراء القرشي

الزىرم ,كقيؿ :إنو ثقفي حميؼ ليـ .يكنى أبا عمر ,كقيؿ :أبك عمرك ,لو صحبة ,كىك مف أىؿ الحجاز ,ككاف
ينزؿ بيف قديد كعسفاف .ينظر :ابف األثير( ,أسد الغابة) ,جّ ,صِِّ.

ِ) ياقكت الحمكم ,ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي ,أبك عبد ا﵀( ,المتكفىِٔٔ :ىػ)(,معجم البمدان) ,جِ

صِٓٓ ,دار صادر ,بيركت ,الطبعة :الثانية ُٗٗٓ ,ـ
ّ) مسػمـ( ,صـحيح مســمم) ,كتــاب الحـج ,بػػاب فضػؿ الصػبلة بمسػػجدم مكػة كالمدينػػة ,جِ ,صَُُِ
رقـ الحديثُّْٗ.
ْ) كرقػة بػػف نكفػػؿ بػػف أسػػد بػػف عبػػد ي َّ
العػ َّػزل ,ابػػف عػػـ
ػي ,أمػو ىنػ هػد بنػ ي
ػت أبػػي ىكث ًيػػر بػػف عبػػد ي
العػػزل بػػف قيصػ ٌ
خديجة كىك أحد مف اعتزؿ عبادة األكثاف كطمب الديف كق أر الكتب كامتنع مف أكؿ ذبػائح األكثػاف كىػك الَّ ًػذم أخبػر
خديجة أف رسكؿ ا﵀  نبي ىى ًذه األمة .ابف األثير( ,أسد الغابة) ,جْ ,صُٕٔ.

ُْٖ

نعـ لـ يأت رجؿ قط بمثؿ ما جئت بو إال عكدم ,كاف يدركني يكمؾ أنصرؾ نص نار
(ُ)

مؤز انر".

يتبيف مما سبؽ أف ابف نكفؿ صرح باإلخراج مف مكة ,كأكضح أف اإلخراج َّ
سن نة مف
يصبو أشراؼ
سنف ا﵀ ,كبيف مستقبؿ ىذه الدعكة كما سيصيبيا مف األذل الذم ىس ٌ
مكة عمى محمد  كأتباعو كما ذلؾ إال ألف سنف ا﵀ ثابتة مطٌردة ال تتبدؿ ,كال
تتحكؿ.
كعند النظر في قكلو تعالى ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (اإلسشاء ,)١٢ :كقكلو تعالى ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
(

ﳃﳄﳅﱠ (اإلسشاء.)٧٠1 :
(

نجد أف كؿ منيما تتحدث عف استفزاز نبي مف األنبياء ,ففي اآلية األكلى كاف المقصكد
محمد ,كالمقصكد في الثانية مكسى ,أال أف ىناؾ فرقا بيف االستف اززيف ,فرؽ بيف إخراج
قريش لمرسكؿ محمد  ,كبيف ما قاـ بو فرعكف مف مبلحقة لبني اسرائيؿ كمكسى ,فقد كاف
فرعكف يجمع بيف الكفر (بادعاء الربكبية) كبيف اإلجراـ بقتؿ ذككر بني اسرائيؿ أكال ,ثـ بعد ذلؾ
قاـ باستعباد رجاؿ بنى اسرائيؿ ,ففركا  -كما بينت سابقنا -مع مكسى كىاركف ,إال أف فرعكف
لحؽ بيـ ,فكانت النتيجة أف حمٌت المعنة عمى فرعكف كقكمو ,فغرؽ كمف معو جميعان ,يقكؿ
صاحب تفسير (حدائؽ الركح)" :أراد فرعكف مف نتائج ظنو الكاذب أف يي ٍخ ًرج مكسى ,كبني

ُ) البخػػارم( ,صـــحيح البخـــاري) ,كتػػاب التعبيػػر ,بػػاب أكؿ مػػا بػػدئ بػػو الرسػػكؿ مػػف الػػكحي كالرؤيػػا
جػجٔ ,ُِٓٔ ,رقػػـ الحػػديثُٖٓٔ .مسػػمـ( ,صــحيح مســمم) ,كتػػاب اإليمػػاف ,بػػاب بػػدء الػػكحي إلػػى رسػػكؿ ا﵀
جُ ,صُّٗ ,رقـ الحديثَُٔ.

ُْٗ

" (ُ)

فعكسنا عميو مكره
إسرائيؿ مف أرض مصر بقتميـ كاستئصاليـ بحيث ال يي ٍبقي منيـ ن
أحدا ى

كىذا تمامان ما حصؿ مع نبينا  , فكثي انر ما ينقمب السحر عمى الساحر ,فعندما قاؿ المنافقكف
في السكرة المكسكمة باسميـ ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﲃﱠ (انًُافقٌٕ ,)٣ :ىـ أرادكا إخراج النبي  مف المدينة ,فدارت الدكائر عميو ككانكا ىـ مف
(

أي ً
خرجكا ,كالرسكؿ  كاف كاف خرج طريدنا خائفان مف مكة المكرمة ,إال أنو رجع إلييا عزي ناز فاتحان
كدانت لو الدنيا بما فييا فقريش لـ تطارد النبي  بجيش مثمما فعؿ فرعكف مع أنيـ حاكلكا
ذلؾ ,كلك فعمكا ذلؾ لح ٌؿ بيـ نفس العذاب الذم ح ٌؿ بمف قبميـ.
يقكؿ صاحب التفسير الحديث في قكلو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﱛﱠﭐ(األسراء" )١١-ٕٔ:في ىاتيف اآليتيف إشارة ربانية إلى أف إزعاج الكفار لمنبي
حدا كادكا أف يستفزكه كيثيركه كيجعمكه يخرج مف مكة ,كتككيد تطميني بأف األمر لك كصؿ
قد بمغ ٌ
بل ,ألف
عجمكا عمى أنفسيـ بالعذاب كلما بقكا معافيف منو بعده أمدنا طكي ن
إلى ىذا الحد  ,لكانكا ٌ
سنة ا﵀ التي جرت مع الرسؿ كاألمـ مف قبؿ ,كالتي ال تبديؿ فييا كال تحكيؿ".
ذلؾ مف ٌ

(ِ)

ﭐ

في المكاضع الثبلثة يبلحظ أف االستفزاز يسبؽ الخركج مف مكاف إلى آخر ,سكاء أكاف الخركج
الضبللة فيستفزىـ حتى ينتقمكا
محسكسان أك معنكيان ,فإبميس يريد أف ينقؿ بني آدـ مف اليداية إلى ٌ
الييا ,ككذلؾ كفار قريش أرادكا اف يخرجكا الرسكؿ  مف بمده فاستفزكه ليخرجكه منيا ,كفرعكف

ُ) اليررم( ,تفسير حدائق الروح والريحان) ,جُٔ ,صَِٓ.
ِ) دركزة ,محمد عزت( ,التفسير الحديث) ,جّ ,صُْٓ ,دار إحياء الكتب العربية–القاىرةُّّٖ ,ق

َُٓ

العزة التي ينشدكنيا
أراد استخفاؼ بني اسرائيؿ كتخكيفيـ ليخرجيـ عف دينيـ ,أك يخرجيـ مف ٌ
بإرساليـ مع مكسى  ,كاذا كانت محاكالت إبميس قد آتت أكميا مع أكليائو فحكليـ فعبلن الى
الضبللة ,فقد فشمت محاكالت المشركيف مع النبي اذ ظ ٌؿ معيـ صاب انر ثابتنا طكاؿ ثبلث عشرة
ٌ
سنة حتى أذف ا﵀ لو باليجرة ,ثـ عاد فاتحنا منتص نار ,كما فشمت أيضنا محاكلة فرعكف مع بني
إسرائيؿ إذ أىمكو ا﵀ بغرقو كغرؽ مف معو ,كانتصر مكسى كقكمو.
سنة ا﵀ الثابتة في كؿ طائفة مؤمنة ال تستسمـ لبلستفزاز ,أف يرزقيـ التمكيف
مف ىنا ف ٌ
كاالستخبلؼ ,كمف المبلحظ أف ذلؾ تـ بعد اليجرة ,سكاء كاف ذلؾ فػي زمػف مكسى أـ
محمد .
نستنتج مما سبؽ أف القاعدة عامة فأم أمة تعمؿ عمى استفزاز نبييا ,كالتضييؽ عميو
سنة مف سار عمى
إلخراجو مف أرضو ال ٌ
بد مف أف تقع تحت عذاب ا﵀ كعقكبتو ,فيي كما رأينا ٌ
دربيا كصؿ إلى نتيجتيا.
كمف خبلؿ دراسة آراء المفسريف في اآليات الثبلثة السابقة يتبيف أف االستفزاز لو ثبلث
مجاالت-ُ:استفزاز الشيطاف لمبشر ,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﱠ (اإلسراء)ْٔ :
ِ -استفزاز كفار مكة لمنبي ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (اإلسراء)ٕٔ :

ُُٓ

ّ -استفزاز فرعكف لمكسى كقكمو,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ (اإلسراء)َُّ :

السٌنة اإلليية أككف قد أنييت البحث في ما فتح ا﵀
ىذه ٌ
سنة ا﵀ في االستفزاز ,كبيذه ٌ
عمي مف سنف إليية في سكرة اإلسراء ,كانتقؿ لمحديث في الفصؿ الثالث كاألخير عف سكرة فاطر
ٌ
السنف اإلليية فييا.
كبعض ٌ

ُِٓ

الفصل الثالث
السنن اإلليية في سورة فاطر.
ّ

وفيو مبحثان
المبحث األول :بين يدي سورة فاطر

السنن اإلليية التي تضمنتيا سورة فاطر
المبحث الثانيّ :

ُّٓ

المبحث األ ول
بين يدي سورة فاطر

بد مف التٌرحاؿ في ىذه السكرة أيضنا
كما سبؽ لي التٌرحاؿ في آفاؽ سكرة اإلسراء ,ال ٌ
كمعرفة بعض األمكر اليامة عنيا مف حيث :تسميتيا ,كعدد آياتيا ,كترتيبيا ,ثـ سأعرج عمى
المكي كالمدني ,كما سأتطرؽ لمحديث عف مناسبتيا لمسكرة التي قبميا سكرة (سبأ) كما بعدىا
بياف
ٌ
سكرة (يس) ,كأخي نار الحديث عف أىـ مكضكعات السكرة ,كىذا ما سيككف في المطالب اآلتية بإذف
ا﵀ تعالى.
المطمب األول :اسم السورة ,وعدد آياتيا
سميت السكرة سكرة فاطر في كثير مف المصاحؼ في المشرؽ كالمغرب ,كفي كثير مف
التفاسير؛ كسبب التسمية لما كرد في أىكليا ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ (فاطر ,)ُ:كافتتاحيا
(

بيذا الكصؼ لمٌو  الداؿ عمى الخمؽ كاإلبداع كاإليجاد لمككف العظيـ ,كالمنبئ عف عظمة
الخالؽ كقدرتو الباىرة.

(ُ)

ُ) ينظر :الفيركزآبادل( ,بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز),جُ ,صّٖٔ .الزحيمي
(التفسير المنير) ,جِِ ,صِِٗ.

ُْٓ

كلـ تقتصر سكرة فاطر عمى ىذا االسـ كحسب ,بؿ كرد ليا اسـ آخر كىك سكرة المبلئكة
حيث كرد ىذا االسـ في (صحيح البخارم)(ُ) ,كفي (سنف الترمذم)(ِ) ,كفي كثير مف المصاحؼ
كالتفاسير ,ككجو تسميتيا بسكرة المبلئكة ذكر صفة خمؽ المبلئكة في أكليا ,كلـ يقع في سكرة
أخرل .كألنيا أفادت في مطمعيا أيضنا أف المٌو سبحانو جاعؿ المبلئكة كسائط بينو كبيف أنبيائو
لتبميغيـ رساالتو كأكامره.

(ّ)

كقد ذكر ليا صاحب (اإلتقاف) كبل االسميف.

(ْ)

كيمكف القكؿ إف سبب التسمية بيذيف االسميف لذكرىما في أكؿ آية مف السكرة في
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ (فاطر.)ُ:
(

ست كأربعكف ,كفي عد أىؿ مكة كالككفة
أما عدد آياتيا فيي في عد أىؿ المدينة كالشاـ ه
خمس كأربعكف.
ه

(ٓ)

المطمب الثاني :ترتيب سورة فاطر.
ال :ترتيب السكرة حسب النزكؿ:
أك ن

ُ) البخارم( ,صحيح البخاري) ,كتاب التفسير ,باب تفسير سكرة المبلئكة ,جْ ,صَُْٖ.
ِ) الترمػذم( ,ســنن الترمــذي) ,أبػكاب فضػائؿ القػرآف عػػف رسػػكؿ ا﵀ ,بػاب :ىك ًمػ ٍػف سػػكرة المبلئكػػة ,جٓ
صُِٔ.
ّ) ينظ ػػر :اب ػػف عاش ػػكر( ,التحريــــر والتنــــوير) ,جِِ ,صِْٕ .الزحيم ػػي( ,التفســــير المنيــــر) ,جِِ
صِِٗ
ْ) السيكطي( ,اإلتقان في عموم القرآن) ,جُ ,صُْٗ.
ٓ) ينظر :الداني( ,البيان في عد آي القرآن) ,صَُِ .البقاعي( ,مصاعد النظر) ,جِ ,صّّٖ.

ُٓٓ

يجد الباحث أف سكرة فاطر ىي الثالثة كاألربعكف في ترتيب نزكؿ سكر القرآف ,نزلت
بعد سكرة الفرقاف كقبؿ سكرة مريـ.

(ُ)

كقد بينت عند الحديث عف ترتيب سكرة اإلسراء أف ىذه

المسألة (ترتيب السكرة حسب النزكؿ) أمر غير متفؽ عميو,ألف القرآف كما ىك معمكـ نزؿ في
معظمو نجكمنا ,فالمكضكع بحاجة إلى تحقيؽ كدراسة كليس ىذا مقامو
ثانيان :ترتيب السكرة في المصحؼ:
أما بالنسبة لترتيب السكرة في المصحؼ فيي بيف سكرة سبأ قبميا كيس بعدىا ,كىذا مما
ال يخفى عمى قارئ القرآف الكريـ.
المطمب الثالث :مكي سورة فاطر ومدنييا
سكرة فاطر م ٌكية أجماعان(ِ) ,نزلت -كما بينت سابقان  -بعد سكرة الفرقاف ,كيرل العمماء
أنيا نزلت في الفترة الكاقعة بيف اليجرة إلى الحبشة كحادثة اإلسراء كالمعراج؛ فإذا ما قي ٌسمت حياة
المتكسطة بيف اليجرة إلى
المسمميف بم ٌكة إلى ثبلث مراحؿ :المرحمة المبكرة لمدعكة ,كالمرحمة
ٌ
الحبشة كاإلسراء ,كالمرحمة األخيرة بيف اإلسراء كاليجرة إلى المدينة ,يجد الباحث أف سكرة فاطر
(ّ)

المتكسطة مف حياة المسمميف في مكة
نزلت في المرحمة
ٌ

ﭐ

بد مف بياف مناسبة سكرة فاطر لما قبميا ,كىذا مدار
بعد بياف مكي السكرة كمدنييا ,ال ٌ
الحديث في المطمب التالي.

ُ) ينظر :الزىرم( ,تنزيل القرآن) ,صِٔ .ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جِِ ,صِْٕ.
ِ) ينظر :ابف الجكزم(,زاد المسير في عمم التفسير) ,جّ ,صَٓٓ .البقاعي( ,مصاعد النظر)
جِ ,صّّٖ.

ّ) ينظػػر :شػػرؼ الػػديف ,جعفػػر( ,الموســوعة القرآنيــة خصــائص الســور) ,جٕ ,صُْٕ ,تحقيػؽ :عبػػد

العزيز ابف عثماف التكيجزم ,دار التقريب بيف المذاىب اإلسبلمية – بيركت ,الطبعة :األكلى  َُِْ -ىػ

ُٔٓ

المطمب الرابع :مناسبة سورة فاطر لما قبميا (سورة سبأ) .وما بعدىا (سورة يس).
مف المعمكـ أف سكرة سبأ ىي السكرة التي تسبؽ سكرة فاطر ,كقاؿ العمماء إف مناسبة
كضعيا بعد سبأ تآخييما في االفتتاح بالحمد ,مع تناسبيما في المقدار ,كاف افتتاح سكرة فاطر
(الحمد) مناسب لما ختمت بو السكرة قبميا مف قكلو تعالى :ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃﲄ

ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ (سبأ ,)ٔ() ْٓ :كتظير صمتيا أيضا بما قبميا في أنو
(

لما ذكر تعالى في آخر سكرة سبأ ىبلؾ المشركيف أعداء المؤمنيف ,كأنزليـ منازؿ العذاب ,فقاؿ:ﭐ
ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ (سبأ ,)ْٓ:تعيف
(

عمى المؤمنيف حمده تعالى كشكره لى نعمو  ,ككصفو بعظيـ آالئو ,كعمى ما اتصؼ بو مف قدرة
الخمؽ كاإلبداع  ,كارساؿ المبلئكة رسبلن إلى األنبياء لتبميغ الرسالة

(ِ),

كاف الحمد يككف بعد

ىبلؾ الظالميف كما في قكلو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ

(األنعاـ ,)ْٓ :فيذا مكطف مف مكاطف الحمد.
أما المناسبة بيف سكرة فاطر كما بعدىا(سكرة يس) ,فقد ذكر السيكطي في المناسبة بيف السكرتيف
قكلو :لما ذكر ا﵀ تعالى في سكرة فاطر قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﱠ( فاطر ,)ّٕ :كقكلو :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (فاطر , )ِْ :كالمراد بو محمد  ,كقد

ُ) ينظػػر :الزركشػػي( ,البرىـــان فـــي عمـــوم القـــرآن) ,جُ صّٖ .السػػيكطي( ,أســـرار ترتيـــب القـــرآن)
صُِٓ.
ِ) ينظر :ابك حياف( ,البحر المحيط) ,جٗ ,صٗ .الزحيمي( ,التفسير المنير) ,جِِ ,صِِٗ.

ُٕٓ

أعرضكا عنو ككذبكه ,فافتتح (سكرة يس) باإلقساـ عمى صحة رسالتو ,كأنو عمى صراط مستقيـ؛ كىذا
كجو بيِّف  ,كقاؿ تعالى في فاطر :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱠ (فاطر ,)ُّ :كفي يس :ﭐﱡﭐ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﱠ (يس ,)ّٗ-ّٖ:كذلؾ أبسط كأكضح ,كفي فاطر :ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ(فاطر ,)ُِ :كفي يس :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
طا.
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ (يس ,)ّْ - ُْ :فزاد القصة بس ن

(ُ)

المطمب الخامس :موضوعات سورة فاطر.
يمكف القكؿ إف المكضكع األساس في سكرة فاطر :تكحيد األلكىية ,مف خبلؿ األدلة
الككنية المبثكثة في ثنايا السكرة ,كالتي تتجو كؿ آيات السكرة إلبرازىا مف خبلؿ األسمكب البياني
اعا كعناية "أدلة الخمؽ
كالكممات المختارة في مجاالت الككف ,كاإلنساف كالحيكاف كالنبات ,إبد ن
كالعناية.

(ِ)

قاؿ البقاعي":إف مقصد السكرة إثبات القدرة الكاممة ﵀ تعالى ,البلزـ منيا تماـ القدرة عمى
الجنة مف تجدد
البعث ,كالسـ السكرة (فاطر) أتـ مناسبة لمقصكدىا؛ ألنو ال شيء يعدؿ ما في ٌ
الخمؽ؛ فإنو ال يؤكؿ منيا شيء إال عاد كما كاف في الحاؿ ,كال يراد شيء إال يكجد في أسرع

ُ) ينظر :السيكطي( ,أسرار ترتيب القرآن)ُِٔ ,
ِ) ينظػػر :مسػػمـ ,مصػػطفى( ,مباحــث فــي التفســير الموضــوعي) ,صُٖٔ ,دار القمػػـ ,الطبعػػة :الرابعػػة
ُِْٔىػ ََِٓ -ـ.

ُٖٓ

كقت ,فيي دار اإلبداع كاالختراع بالحقيقة .ككذا النار ,كمما نضجت جمكدىـ بدلناىـ جمكدنا
(ُ)

غيرىا".

كقاؿ صاحب الظبلؿً ":قكاـ ىذه السكرة تكجيو القمب إلى ا﵀ ,كايقاظو لرؤية آالئو
كاستشعار رحمتو كفضمو ,كتممِّي بدائع صنعو في خمقو ,كامتبلء الحس بيذه البدائع ,كفيضو
بالتسبيح كالحمد كاالبتياؿ"

(ِ)

يمكف إجماؿ أىـ ما تعرضت لو السكرة الكريمة في النقاط اآلتية(ّ):
أكال -افتتحت السكرة ببياف األدلة التي تثبت تفرد ا﵀ تعالى بالخمؽ ,كبما يدؿ عمى أنو
مستحؽ الحمد عمى ما أبدع مف الكائنات الداؿ إبداعيا عمى تفرده تعالى باأللكىية كمف ذلؾ بياف
خمؽ المبلئكة ,كذكر عجائب البحر ,كجعؿ المبلئكة رسبلن بينو كبيف أنبيائو لتبميغ الكحي,ﭐ
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ( فاطر.)ُ:
(

ثانيا -تذكير الناس بنعـ المٌو ليشكركىا ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﱠ( فاطر)ّ :

ُ) البقاعي( ,مصاعد النظر) ,جِ ,صّْٖ.
ِ) قطب( ,في ظالل القرآن) ,ج ٓ ,صَِِٗ

ّ) ينظػ ػػر :البقػ ػػاعي( ,مصــــاعد النظــــر) ,جِ ,ص ّٖٓ .ابػ ػػف عاشػ ػػكر( ,التحريــــر والتنــــوير) ,جِِ
صِْٖ .شػػرؼ الػػديف( ,الموســوعة القرآنيــة ,خصــائص الســور) ,جٕ ,صُْٕ .الزحيمػػي( ,التفســير المنيــر)
جِِ ,صِِٗ.

ُٗٓ

ثالثنا :تسمية الرسكؿ كاثبات صدقو فيما جاء بو ,كأنو كافؽ مف ىسبقو مف الرسؿ ,كتثبيت ىقٍمبو
بذكر قصص المكذبيف مف األمـ السابقة.ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ (فاطر)ْ :
رابعنا :إثبات البعث كالدار اآلخرة,ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ (فاطر)ٓ :
خامسنا :بياف الفرؽ في جزاء الكفار كجزاء المؤمنيف األبرار .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (فاطر)ٕ:
سادسنا :بياف فضؿ القرآف كشرؼ تبلكتو ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ (فاطر)ِٗ :
مقصر
سابعا :بياف أصناؼ الخمؽ في كراثة القرآف ,كبياف انقساـ األمة إلى أنكاع ثبلثة :ظالـ
ٌ
كمحسف مقتصد ,كسابؽ بالخيرات .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
)ﱩ ﱠ (فاطر)ِّ:

ثامنان :كفي النياية ختمت السكرة بتقريع المشركيف في عبادتيـ األكثاف كاألصناـ كانذارىـ أف يحؿ
بيـ ما حؿ باألمـ المكذبة قبميـ ,كقرنت ىذا اإلنذار برحمة المٌو العامة لمناس جميعا حيث لـ
يعاجميـ العقكبة ,كانما يؤخرىـ إلى أجؿ مسمى .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

َُٔ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ (فاطر)َْ :

كبعد:
السنف
فيذا الترحاؿ بيف يدم السكرة الكريمة كاف ال ٌ
بد منو قبؿ البدء في عرض أىـ ٌ
اإلليية التي تضمنتيا ىذه السكرة ,كالتي ستككف مدار البحث القادـ بإذف ا﵀ تعالى

ُُٔ

المبحث الثاني
السنن االليية التي تضمنتيا سورة فاطر.
ّ

تشارىكت مع
سكرة فاطر كغيرىا مف السكر القرآنية التي جاء فييا الكثير مف ٌ
السنف اإلليية ,كقد ى
السنف اإلليية التي اشتركت فييا السكرتاف:
السنف اإلليية ,كمف أىـ ٌ
سكرة االسراء في بعض ىذه ٌ
سنة ا﵀ في بعث األنبياء ,قاؿ تعالى في سكرة فاطرﭐﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ
الضبلؿ ,كقكلو تعالى :ﭐﱡﭐ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ (فاطر ,)ِْ :كسنة ا﵀ في اليداية ك ٌ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱠ (فاطر ,)ٖ :كسنة الجزاء مف جنس العمؿ ,كما في
قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

السنف في سكرة اإلسراء ,كعميو فسكؼ أقكـ ببحث
ﳀ ﳁﳂ ﱠﭐ (فاطر ,)ُٖ :كقد بحثت ىذه ٌ
السنف اإلليية الكاردة سكرة فاطر ,كالتي لـ تتطرؽ إلييا سكرة اإلسراء.
ٌ
المطمب األول :س ّنة اهلل  في استدراج الماكرين
كرـ ا﵀ بني آدـ كفضميـ عمى جميع خمقو ,ككىبيـ القدرة عمى التفريؽ بيف الخير كالشر
ٌ
كقد ىي ٍعمد أحدىـ إلى استخداـ الحيمة في بعض األكقات ,كلكف دكف إيقاع الضرر باآلخريف كلكف
فريؽ آخر قد يمجأ لممكر كالخداع؛ فيبكء بغضب ا﵀ كلعنتو ,كتككف عاقبة مكره الخسراف
كالتدمير ,كالمكر مف الصفات السيئة التي تعاني منيا المجتمعات ,المعاصرة منيا كالقديمة ,مف
ىنا سيككف الحديث في ىذا المطمب عف المكر كالماكريف كسنة ا﵀ في استدراجيـ ,حيث سأبيف

ُِٔ

معنى المكر لغة كاصطبلحنا ,ثـ أكضح أنكاع المكر ,كأخي نار بياف سنة ا﵀ في المكر كالماكريف
مف خبلؿ سكرة فاطر .
المكر لغة واصطالحاً:
المكر في المغة :تعددت المعاني المغكية لممكر ,كلكني سأستعرض معنى المكر الذم
يتناسب مع ىذا المطمب كحسب.
المكر :احتياؿ كخداع في خفية ,مكر يمكر مك انر كمكر بو(ُ)  ,كفي الحديث الذم ركاه
ابف عباس عف النبي قاؿ(:الميم امكر لي وال تمكر عمي)(ِ)؛ أم :ألحؽ مكرؾ بأعدائي ال بي:
كأصؿ المكر الخداع.

(ّ)

عما يقصده بحيمة ,كذلؾ
المكر في االصطبلح ىك :تدبير أمر في خفاء كصرؼ الغير ٌ
ضرباف:
يتحرل بذلؾ فعبلن جميبلن ,ﭧﭐﭨﭐ ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ
ُ -مكر محمكد ,كذلؾ أف ٌ

ﱐ ﱑ ﱠ (آؿ عمراف ,)ْٓ :فالمؤمنكف المتقكف يمكركف ,أم يدبركف أمكرىـ في
الخفاء ,كمكرىـ يككف في الخير.

ُ) ينظر :ابف فارس( ,معجم مقاييس المغة),جٓ ,صّْٓ.
ِ( أبك داككد( ,سنن أبي داود),جِ,صِِٔ ,كتاب الصبلة  ,باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمٌـ .الترمذم
(سنن الترمذي),جٓ ,صْْٔ ,كتاب الدعكات ,باب َُّ ,جٓ ,صْْٔ ,رقـ الحديثُّٓٓ ,قاؿ الترمذم:
حديث حسف صحيح.
ّ) ينظر :ابف منظكر(,لسان العرب),جٓ ,صُّٖ.

ُّٔ

يتحرل بالمكر فعؿ قبيح ,قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ِ -مكر مذمكـ ,كىك أف ٌ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ (األنفاؿ:
(

َّ) ,كﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ (النمؿ:
(

ُٓ) ,كمف اآليات التي جمعت المكريف معا :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ

ﲍﱠ (النمؿ)َٓ :

(ُ)

(

كح ٍسب كما في قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲯ ﲰ
كقكلو تعالى"كمكرنا مك ار"مف قبيؿ المشاكمة في المفظ ى

ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ (النحؿ.)ُِٔ :
(

النعـ مع المخالفة ,كإلبقاء الحاؿ
كالمكر قد يككف مف جانب ا﵀ تعالى فيككف فيو "إرداؼ ٌ
مع سكء األدب ,كاظيار الكرامات مف غير جيد ,كمف جانب العبد :إيصاؿ المكركه إلى اإلنساف
مف حيث ال يشعر.

(ِ)

النعـ
مف ىنا يظير أف مكر ا﵀ تعالى يختمؼ عف مكر البشر ,فمكر ا﵀ استدراج بً ٌ
كاإلمياؿ قبؿ العذاب ,كفتح باب التٌكبة لمعباد ,فإف لـ يستجيبكا أخذىـ بغتة ىكنصر أكلياءه ,أما
إليقاع المكركًه كالضرر بالطَّرؼ اآلخر,أما المكر
مكر البشر فيك في الغالب :احتيا هؿ في الخفاء
ً
المحمكد فميس بالضركرة أف يككف في الخفاء ألف مكر الخير ال ييتىقى ,كال يخاؼ منو عمى عكس
مكر ال ٌشر الذم يتكمؼ اإلنساف عمى إخفائو.

ُ) ينظر :األصفياني( ,المفردات) ,صِٕٕ .السميف الحمبي( ,الدر المصـون),جّ ,صُِِ .حبنكػة
(معارج التفكر) ,جٕ ,صِّْ.
ِ) الجرجاني( ,التعريفات) ,صِِٕ.

ُْٔ

كباستقراء اآليات التي كرد فييا لفظ المكر في القرآف الكريـ نجدىا كردت ثبلثنا كأربعيف
(ُ)
طرؽ إلى مكضكع المكر في المراحؿ
السكر
المكية ك ٌ
ٌ
مرة ,شممت ٌ
ٌ
المدنية  ,كيمكف القكؿ إف التٌ ي

األكلى لمدعكة ,كالعمؿ عمى معالجتو ,كذكر المكر في اآليات المكية ,كؿ ذلؾ فيو إشارة كتحذير
إلى ىؤالء الماكريف مف عاقبة مكرىـ كخداعاتيـ الشيطانية ,البالغة أقصى درجات المكر كالحيمة
حتى ال تثير المخاكؼ في نفكس المسمميف.

(ِ)

كقد جاء المكر في القرآف الكريـ عمى عدة معاف ,كمف ىذه المعاني:
أكال– االستدراج :كمنو قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ (آؿ
(

عمراف ,)ْٓ:ىذا مف قبيؿ المشاكمة في المفظ ,كالمقصكد بمكر ا﵀ استدراج العبد كاميالو ,كليس
كمكر الخمؽ القائـ عمى الخبث كالخديعة كالحيمة ,كقد أكضح صاح ب مفاتيح الغيب ىذا المعنى
فقاؿ" :إف ا﵀ إف أعطى العبد سؤلو ,فبل يشترط أف يككف ذلؾ لكرامة ىذا العبد بؿ قد يككف
استدراجنا لو ,كليذا االستدراج أسماء كثيرة مف القرآف الكريـ ,أحدىا المكر ,قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐﱨ

ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ (األعراؼ.")ٗٗ:

(ّ)

(

ثانيا -السعي بالفساد كذلؾ كما في قكؿ ا﵀ تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ (نكح ,)ِِ :
أم مك نار كبي نار (ْ) ,ىذا المكر الذم قاـ بو األشراؼ مف قكـ نكح ًلثىٍني الناس عف األيماف بدعكة
نكح كتذكيرىـ لممستضعفيف أف إيمانيـ بنكح  يخالؼ ديف اآلباء الذم نشأكا عميو كما ىذا

ُ) ينظر :عبد الباقي( ,المعجم المفيرس) ,ص ْٖٓ.
ِ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جٓ ,صِّٕ.
ّ) الرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جُِ ,صّْٖ.
ْ) ابف الجكزم( ,زاد المسير) ,جْ ,صّْْ.

ُٓٔ

إال مف باب التعصب كاإلفساد الذم يقكـ بو كبراء القكـ كأشرافيـ في كؿ العصكر مف لدف نكح
 كحتى بعثة محمد  حتى زماننا أيضنا.
ثالثا -الشرؾ :معنى ثالث لممكر كيتضح في قكؿ ا﵀ تعالى ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ (فاطر ,)ّْ :فالمكر ىنا بمعنى الشرؾ
(

المكر"أم ال تنزؿ عاقبة الشرؾ اال بمف أشرؾ.

(ُ),

كفي قكؿ ا﵀ تعالى"كال يحيؽ

(ِ)

رابعا -التكذيب كالطعف :قد يراد بالمكر ما يقكـ بو البعض مف التكذيب كالطعف في آيات
ا﵀ تعالى ,قاؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ (يكنس ,)ُِ:فالمكر
(( (

ىنا بمعنى االستيزاء كالتكذيب(ّ)  ,ك يس ِّمي تكذيبيـ بآيات ا﵀ مك انر؛ ألف المكر -كما ذكرت-
صرؼ الشيء عما يقصده بحيمة  ,كىؤالء يحتالكف لدفع آيات ا﵀ كالطعف فييا كاالحتياؿ في
دفعيا ِّ
بكؿ ما يقدركف عميو مف إلقاء شبية ,أك تخميط في مناظرة ,كالتشديد عمى عدـ األخذ بما
في ىذه اآليات مف شرائع كأحكاـ.

(ْ)

خامسا -القكؿ السيء لئليقاع باآلخريف :كذلؾ كما كاف مف شأف امرأة العزيز في قكؿ
ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ (يكسؼ , )ُّ:فالمكر ىنا بمعنى القكؿ كالكبلـ عف امرأة
(

ُ) ينظر :الطبرم (,جامع البيان) ,جَِ ,صّْٖ .ابف الجكزم( ,زاد المسير) ,ج ّ ,صُٓٓ.
ِ) ينظػػر :األبيػػارم ,إبػراىيـ بػػف إسػػماعيؿ( ,المتػػكفىُُْْ :ىػػ)( ,الموســوعة القرآنيــة),جُُ ,صِٖ
مؤسسة سجؿ العربَُْٓ ,ىػ.
ّ) ينظر :الطبرم ( ,جامع البيان) ,جُٓ ,صْٗ.
ْ) ينظر :الرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جُٕ ,صِِّ.

ُٔٔ

ظاىر لغيرىا ,كألف ما تكممكا
نا
مكر؛ لككنو خفية عنيا كاف كاف
العزيز ,كسمى اغتياب النسكة ليا نا
بو أثار حفيظتيا كغيظيا.

(ُ)

سادسا :التدبير :كمنو ما قاـ بو الييكد مف التدبير لقتؿ عيسى قاؿ تعالى :ﭐﱡﱋ

ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ (آؿ عمراف ,)ْٓ :فالمكر ىنا التدبير ,بؿ ىك ألطؼ التدبير
بعضا عمى التدبير لقتؿ عيسى . 
كىك يمكاطأة كمعاكنة الييكد بعضيـ ن

(ِ)

ىذه بعض معاني المكر التي جاءت في القرآف الكريـ ,كىذه المعاني تختمؼ باختبلؼ
الفاعؿ ,فالمكر المنسكب ﵀ تعالى يختمؼ عف المكر المنسكب لئلنساف ,فمكر ا﵀ استدراج
النعـ ,فإذا اطمأف اإلنساف كفرح بنعمة ا﵀ دكف أف يشكر ا﵀ تعالى أخذه ا﵀ بغتة ,ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ
ب ٌ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ (األنعاـ ,)ْْ :أما مكر اإلنساف فيك
(

تدبير لئليقاع باآلخريف بطرؽ عدة منيا :الكذب كالكيد كشيادة الزكر ,كاستغبلؿ المناصب
كاالحتياؿ عمى األخريف كتعمد اإلضرار بيـ دكف أف يشعركا.
كمع أف المكر مما ال يكصؼ بو المؤمنكف؛ ألف المكر صفة مف قبيؿ الذـ(ّ) ,إال أف المؤمف قد
صد عدك كيككف مف باب المكر ,كمف خبلؿ البحث
يمجأ إليو الرتداد حؽ ,أك دفع ضرر ,أك ٌ

ُ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جُٔ ,صٗٔ .ابف عطية( ,المحرر الوجيز) ,جّ ,صِّٖ.
ِ( ينظػػر :الطبػػرم(,جـــامع البيـــان) ,جٔ ,صّْٓ .الثعمبػػي ,أبػػك إسػػحاؽ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ
(المتػكفىِْٕ :ىػػ)( ,الكشـف والبيــان عـن تفســير القـرآن),جّ ,صٖٕ ,تحقيػؽ :اإلمػػاـ أبػي محمػد بػف عاشػػكر
دار إحياء التراث العربي ,بيركت – لبنػاف ,الطبعػة :األكلػى ,ُِِْ ,ى ػ  ََِِ -ـ .قطػب( ,فـي ظـالل القـرآن)
جُ ,صَّْ.
ّ) ينظػػر :الفقيػػاء ,محمػػد(,سمســمة المكــر فــي الق ـرآن الكــريم),ج ِ ,شػػبكة األلككػػة الشػػرعية ,تػػاريخ
اإلضافة َُُِ/ْ/ْ :ـُِّْ/ْ/ِٗ -ق.

ُٕٔ

اتضح لي الكثير مف أشكاؿ المكر الحسف ,كالتي تككف األسباب الداعية إليو مقبكلة كلغاية
حسنة ,كىذا مف المكر المحمكد الذم ذكره العمماء ,كمف أىـ أسباب المكر الحسف ما يمي:
أكال -الدعكة ﵀ تعالى كالقضاء عمى الكفر :نكع مف أنكاع المكر الحسف ,غايتو الدعكة لعبادة ا﵀
كحده ال شريؾ لو كمف أبرز مف قاـ بيذا المكر إبراىيـ  إليصاؿ دعكة التكحيد إلى الناس
كيتجمى ذلؾ في قكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ (الصافات- ٖٖ :
(

ٖٗ) فقد تظاىر إبراىيـ بالمرض حتى ال يخرج مع قكمو في عيدىـ  ,كأراد بيذا المكر الكيد
بأصناميـ كتحطيميا  ,فإذا رجعكا إلى أصناميـ ككجدكىا محطمة احتج عمييـ بعجز ىذه
األصناـ عف الدفاع عف نفسيا  ,كانما كاف عممو مف قبيؿ المكر ألف قكمو لـ يككنكا عمى عمـ
بما نكل فعمو ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ (األنبياء.)ٖٓ:
(

ثانيان -المكر لرفع الظمـ كاستعادة الحقكؽ :كمف ذلؾ ما قاـ بو يكسؼ مف مكر بأخكتو
ليجتمع بأخيو كمف ثـ بأبيو كأىمو كليتحقؽ تأكيؿ رؤياه ,قاؿ ا﵀ تعالى ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﱠ (يكسؼ ,)ٕٔ :فقد لجأ يكسؼ عميو السبلـ إلى
(

تكصؿ
المكر حتى يبقي أخاه عنده ,قاؿ المفسركف":أم :يسرنا لو الكيد ,كدبرنا لو المقدمات التي ٌ
بيا إلى أمر غير مذمكـ كىك إبقاء أخيو عنده ,فمكال ما كاد ا﵀  لو كدبره كأراده  ,لما تمكف
مف ذلؾ (ُ) ,كفي اآلية دليؿ عمى جكاز المكر الحسف كالتفكير بحيمة لمتكصؿ إلى غرض حسف
ال يخالؼ الشرع.

ُ) ينظػػر .:السػػعدم(,تيســـير الكـــريم) ,صَِْ .الطنطػػاكم (التفســـير الوســـيط لمقـــرآن الكـــريم) ,جٕ
صّٗٗ.

ُٖٔ

ثالثا -المكر لتحقيؽ النصر في الحرب :نكع ثالث رخص ا﵀ تعالى فيو باستخداـ الحيمة
كالمكر في الحرب ,تحقيقا لمصمحة المؤمنيف ,عف أبي ىريرة  قاؿ " الحرب يخ ٍد ىعة"(ُ) ,كقد
كرد ىذا عمى لساف الرسكؿ  في غزكة الخندؽ حيث أتاه أحد الصحابة (ِ) فقاؿ":يا رسكؿ ا﵀
إني قد أسممت ,كاف قكمي لـ يعممكا بإسبلمي ,فمرني بما شئت؛ فقاؿ رسكؿ ا﵀ "إنما أنت فينا
رجؿ كاحد  ,فخذؿ عنا إف استطعت ,فإف الحرب يخ ٍد ىعة"(ّ) ,فخرج ىذا الصحابي كاحتاؿ بمكره
ففرؽ جمع األحزاب بالحيمة كالخداع(ْ) ,فيذا مف أنكاع المكر في الحرب.

ُ) البخ ػػارم(,صــــحيح البخــــاري) ,كت ػػاب الجي ػػاد كالس ػػير ,بػػػاب الحػػػرب خدعػػػة ,جّ ,صَُُِ ,رقػػػـ
الحػديثِٖٔٔ .مسػػمـ( ,صــحيح مســمم) ,كتػػاب الجيػػاد كالسػير ,بػػاب جػكاز الخػػداع فػػي الحػػرب ,جّ ,صُّّٔ
رقـ الحديثُّٕٗ.
ِ ) الصػػحابي نعػػيـ بػػف مسػػعكد بػػف عػػامر بػػف أنيػػؼ بػػف ثعمبػػة بػػف قنفػػذ بػػف خػػبلكة بػػف سػػبيع بػػف بكػػر ابػػف
أش ػػجع ,.أس ػػمـ أي ػػاـ غ ػػزكة الخن ػػدؽ كك ػػتـ إس ػػبلمو ,س ػػكف المدين ػػة  ,ت ػػكفي زم ػػف عثم ػػاف ب ػػف عف ػػاف .اب ػػف س ػػعد,
(الطبقات الكبرل) ,جْ ,صِٕٗ .ينظر :الصفدم( ,الوافي بالوفيات) ,جِٕ ,صٕٗ.
ّ) ينظر :ابف ىشاـ( ,السيرة النبوية البن ىشام) ,جِ ,صِِٗ.
ْ) حيمػػة نعػػيـ بػػف مسػػعكد فػػي التفريػػؽ بػػيف قػريش كبنػػي قريظػػة :أتػػى ابػػف مسػػعكد إلػػى بنػػي قريظػػة كتكمػػـ
معيػػـ كاعتمػػد عمػػى مػػا بينػػو كبيػػنيـ مػػف صػػداقة ,كقػػاؿ إف قريشػػا كغطفػػاف جػػاءكا لحػػرب محمػػد كأصػػحابو ,كقػػد
ظػػاىرتمكىـ عميػػو ,كبمػػدىـ كأم ػكاليـ كنسػػاؤىـ بغي ػره ,فميس ػكا مػػثمكـ البمػػد بمػػدكـ كبػػو أم ػكالكـ كأكالدكػػـ ,كال تقػػدركا أف
تتحكلػكا عنػػو إلػػى غي ػره ,فػػإف انتص ػرتـ كػػانكا معكػػـ  ,كاف كػػاف غيػػر ذلػػؾ لحق ػكا بػػببلدىـ كخم ػكا بيػػنكـ كبػػيف الرجػػؿ
ببمػػدكـ  ,فػػبل تقػػاتمكا مػػع القػػكـ حتػػى تأخػػذكا مػػنيـ رىنػػا مػػف أشػرافيـ يككنػػكف بأيػػديكـ ثقػػة لكػػـ عمػػى أف يقػػاتمكا معكػػـ
محمػػدا حتػػى تنػػاجزكه .فقػػالكا :لقػػد أشػػرت بػػالرأم ,ثػػـ خػػرج حتػػى أتػػى قريشػػا فقػػاؿ :أف ييػػكد قػػد نػػدمكا عمػػى نقضػػيـ
العي ػػد م ػػع محم ػػد كأرس ػػمكا إلي ػػو يطمب ػػكف رض ػػاه كذل ػػؾ ب ػػأف يأخ ػػذكا رج ػػاال م ػػف أشػ ػراؼ القبيمت ػػيف ,قػ ػريش كغطف ػػاف,
فيعطكنيـ لمحمد فيضرب أعناقيـ ثـ يحاربكف معػو حتػى يستأصػمككـ ,فػإف بعثػت إلػيكـ ييػكد يمتمسػكف رىنػا مػنكـ
مف رجالكـ فبل تفعمكا ,ثـ خرج فأتى غطفػاف ,كقػاؿ ليػـ مثػؿ مػا قػاؿ لقػريش ,كحػذرىـ مػا حػذرىـ ,.فممػا كانػت ليمػة
السبت مف شكاؿ ,أرسؿ أبك سفياف كرءكس غطفاف ,رسكال إلى بني قريظػة طػالبيف مػنيـ مباشػرة القتػاؿ فػاحتج بنػك
قريظػػة أنػػو يػػكـ السػػبت كىػػك يػػكـ ال يعممػػكف فيػػو شػػيئا ,كاننػػا ال نقاتػػؿ معكػػـ محمػػدا حتػػى تعطكنػػا رىنػػا مػػف رجػػالكـ
يككنػكف بأيػػدينا ثقػة لنػػا حتػى ننػػاجز محمػدنا ,الننػػا نخشػى أف يغًمبنػػا أف تيربػكا كتترككنػػا كال طاقػة لنػػا بمحمػد كمػػف=

ُٗٔ

بعد الحديث عف بعض أسباب المكر الحسف ,انتقؿ لمحديث عف أنكاع المكر السيء
حيث تتعدد أنكاعو ,كمف أىـ ىذه األنكاع.

(ُ)

أكالن :المكر كالتدبير لقتؿ األنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ:
مف ذلؾ محاكلة مكر الييكد بعيسى ابف مريـ عميو السبلـ :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍﱎ

ىـ بو بنك إسرائيؿ بعيسى عميو السبلـ ,كأرادكا
ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ (آؿ عمراف )ْٓ :فقد ٌ
(

قتمو ,كمشى عمى خطاىـ كفار قريش ,كمع أف قريشا منذ ظيكر الدعكة أعمنكا إرادتيـ القتؿ
كالنفي لرسكؿ ا﵀  لكف إعبلنيـ ال يسمى مك نار ,بؿ ما قامكا بو س نار مف ىذا التدبير ىك المكر
فقد مكركا ليتخمصكا منو أك ليخرجكه مف مكة منفينا مطركدنا (ِ) ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﱠ (األنفاؿ)َّ:
(

ثانينا :التحريض عمى أذل الرسؿ كأتباعيـ :كقد كرد الكثير مف ىذا في قصص األنبياء؛ فرسؿ
ا﵀ جميعان أكذكا ىـ كأتباعيـ ,كاتيمكا بالجنكف كالكيانة كالسحر ,كغيرىا مف االتيامات ,ﭧﭐﭨ ﭐ

ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ (فاطر ,)ِْ :كىذا النكع مف المكر (التحريض

=معػػو فممػػا رجػػع الرسػػكؿ كأخبػػرىـ بمػػا قالػػت بنػػك قريظػػة ,قالػػت قػريش كغطفػػاف :كا﵀ لقػػد حػػدثكـ نعػػيـ بػػف مسػػعكد
بحػػؽ .فأرسػػمكا إلػػى بنػػي قريظػػة :إنػػا كا﵀ مػػا نػػدفع إلػػيكـ رجػػبل مػػف رجالنػػا ,فػػإف كنػػتـ تريػػدكف القتػػاؿ فػػاخرجكا فقػػاتمكا
فقالت بنك قريظة حيف بمغيـ قكؿ قريش :إف الذم ذكر لكـ نعيـ لحؽ ,ما يريد القكـ إال أف يقاتمكا ,فإف أركا فرصة
انتيزكىػػا ,كاف كػػاف غيػػر ذلػػؾ انشػػمركا إلػػى ببلدىػػـ .فأرسػػمكا إلػػى ق ػريش كغطفػػاف :إنػػا كا﵀ ال نقاتػػؿ معكػػـ حتػػى
تعطكنا رىنا .فأبكا عمييـ .كخذؿ ا﵀ بينيـ .ينظر :ابف ىشاـ( ,السيرة النبوية البن ىشام) ,جِ ,صِِٗ.
ُ( ينظر :زيداف(,السنن اإلليية) ,صِٖٓ كما بعدىا.
ِ) ينظ ػػر :اب ػػف عطي ػػة(,المحـــرر الـــوجيز) ,جِ ,صُٖٓ .الػ ػرازم(,مفـــاتيح الغيـــب) ,جٖ ,صِّٔ.
قطب( ,في ظالل القرآن) ,جّ ,صَُُٓ.

َُٕ

و
ماض إلى يكـ القيامة ,فإف لـ يكف المكر لمرسكؿ  فاالتباع مكجكدكف
عمى إيذاء الرسؿ),
ييم ىكر بيـ في كؿ حيف ,كاف كاف أشراؼ القكـ سابقان حرضكا األتباع عمى أذية الرسؿ ,فالحاؿ
أدىى كأمر في ىذه األياـ؛ فالتحريض في أيامنا عمى أعمى المستكيات كبأيد خفية ماكرة ,كبطرؽ
متعددة سكاء عف طريؽ اإلعبلـ ,أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي ,أك الفتاكل التي يخرج بيا عمماء
السبلطيف ,كاليدؼ كاحد أال كىك المكر بالمسمميف كالتدبير لمقضاء عمييـ كتدميرىـ.
ثالثان :صد الناس عف دعكة الحؽ:
مف المكر السيء الذم قاـ بو الناس منذ األزؿ كما زالكا يقكمكف بو في كؿ حيف
سعييـ الدائـ لصد الناس عف اإليماف با﵀ تعالى ,كاشاعة االفتراءات عمى الديف ,كىك في مقابؿ
المكر الحسف الذم يقكـ بو الرسؿ لمدعكة إلى ا﵀ :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕ ﳖ ﳗﳘﳙﱠ (الرعد ,)ّّ :كالمقصكد بالمكر ىنا :الكيد لئلسبلـ بشركيـ
(

(ُ)
الس ًب ً
يؿ) إشارة إلى أف قكة خارجة عنيـ
صدكا ىع ًف َّ
أك تمكيييـ األباطيؿ  ,كفي قكؿ ا﵀ تعالى ( ىك ي

صدتيـ عف سبيؿ ا﵀ ,كلكف ىذا الصد كاف بإرادتيـ ,فيؤالء كفركا كأخفكا أدلة اإليماف
ىي التي ٌ
كابتعدكا عف دالئؿ اليدل ,كتصكركا أف مكرىـ كتدبيرىـ ضد الدعكة عمؿ حسف  ,فحقت عمييـ
سنة ا﵀  ,ألف سنة ا﵀ ال تتكقؼ إذا حقت بأسبابيا عمى العباد.

(ِ)

بد أخي انر مف بياف سنة ا﵀ في المكر
بعد بياف أسباب كؿ مف المكر الحسف كالسيء ,ال ٌ
كالماكريف التي ىي المحكر الرئيس ليذا المطمب.

ُ) ينظر :أبك السعكد( ,إرشاد العقل السميم) ,جٓ ,صِْ.
ِ) ينظػػر :قطػػب( ,فـــي ظـــالل القـــرآن) ,جْ ,صَِّٔ .الخطيػػب( ,التفســـير القرآنـــي لمقـــرآن) ,جٕ
صُِّ.

ُُٕ

سنن اهلل في المكر والماكرين
المكر السيئ ,صفة أعداء ا﵀ في كؿ مكاف كزماف ,كطريقتيـ الثابتة في التعامؿ مع
اإلسبلـ كأىمو؛ كقد بيف ا﵀ لنا في كتابو الكريـ أف الرسؿ جميعان قد قكبًمكا بالمكر ,كات ًخذ المكر
كسيمة لمحاربة الرسؿ كالرساالت ,كمف بعدىا المؤمنيف جميعنا ,كبما أف ا﵀ سبحانو لو سنف
ماضية ,ال تتبدؿ كال تتحكؿ ,بؿ ىي مطردة ثابتة ,يمكف استنباط سنف ا﵀ تعالى في استدراج
السنف:
الماكريف مف خبلؿ استعراض اآليات التي تحدثت عف المكر ,كأىـ ىذه ٌ
أو ًال :مكر الماكرين إلى بوار وضياع:
سنة إليية كاضحة في المكر كالماكريف ,كىي أف مكرىـ باطؿ زائؿ ,قاؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﲼ

ﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﱠﭐ ﭐ (فاطر ,)َُ :فقد تكعد ا﵀  أكال بالعذاب
(

الشديد عمى مكرىـ ,ثـ أنبأىـ أف مكرىـ باطؿ فبل ينتفعكف منو في الدنيا ,كيعذبكف بسببو في
اآلخرة ,كمكر ىؤالء إلى بكار ,كالبكار كما ذكر أىؿ المغة ىك اليبلؾ أك كساد التجارة ,كعدـ
نفاؽ السمعة (ُ) ,كفي ىذه اآلية التي تتحدث عف مكر أىؿ مكة استيعير لفظ البكار؛ لبياف كجو
دبره أىؿ مكة مف المكر ,مع حرصيـ عمى إصابة النبي  بالسكء ,كبيف ما يقكـ
ال ٌشبو بيف ما ٌ
(ِ)

الكؼ
بو التاجر مف تزييف لبضاعتو لجمب المشتريف ,ثـ ال يي ٍقبؿ عميو أحد لمشراء فيرجع فارغ
ٌ

ىذه يسٌنة ا﵀ كحكمو القاطع في المكر ,فيك إلى بكار كضياع ,كال يستطيع أحد النيؿ مف ىذا
سي ٍبطؿ ا﵀ مكرىـ ,كيكتب العزة كالغمبة لبلسبلـ كالمسمميف.
ٌ
الديف بؿ ي

ُ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جْ ,صٖٔ.
ِ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,ج ِِ.ِٕٓ ,

ُِٕ

ثانياً :المكر السيء ال يحيق إال بأىمو:
مف خبلؿ التأمؿ في اآليات التي تناكلت قضية المكر كالماكريف يمكف القكؿ إف قكؿ ا﵀
تعالى ﱡﭐ ﲬ ﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﲿ ﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﱠ ( فاطش ,)11 :هً اآلٌة الفصؿ التي تبيف سنة ا﵀
(

في المكر كالماكريف ,كالحيؽ لغة :ما حاؽ باإلنساف مف مكر أك سكء عمؿ يعممو فينزؿ ذلؾ بو
الحيؽ في المغة
تقكؿ أحاؽ ا﵀ بيـ مكرىـ كحاؽ بو الشيء يحيؽ حيقنا؛ نزؿ بو كأحاط بو ,كقيؿٍ :
ىك :أف يشتمؿ عمى اإلنساف عاقبة مكركه ىف ىعمو (ُ) ,كقد نزلت ىذه اآلية بعد أف طمب أىؿ قريش
النذير ككعدكا باتباع اليدل ,إال أنيـ أخمفكا الكعد ,كاستكبركا عف اتباع طريؽ الحؽ ,كمكركا
بالناس ,فكانت العقكبة أف ىذا المكر أحاط بيـ أنفسيـ دكف غيرىـ ,كاآلية عامة عمى الصحيح
كاألمكر بعكاقبيا ,كا﵀ يميؿ كال ييمؿ ,كبالجممة مف ىمكر بو غيره ,كنفذ فيو المكر ففي الحقيقة
ممككر بو ,كال مخادعا إال كىك
ىك الفائز ,كالماكر ىك اليالؾ ,كعميو ال تجد ماك انر إال كىك
ه
مخدكع كال محتاالن إال كىك محتاؿ عميو

(ِ)

بد أف يحيؽ بو مكره
ىذه يسنة مف يسنف ا﵀ تعالى في المجتمع البشرم ,فمف مكر فبل ٌ
كمف لـ يكف كذلؾ أنجاه ا﵀ تعالى ,كقد يصاب الممككر بو بشيء مف األذل أك الضر ,كيككف
ذلؾ مف باب االبتبلء لو كرفعان لدرجاتو  ,لكف اإلحاطة الشاممة لممكر السيء ال تككف إال

ُ) ينظر :ابف منظكر( ,لسان العرب) ,جَُ ,صُٕ.
ِ) ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جَِ ,صْْٖ .ابف كثير( ,تفسير القرآن العظيم) ,جٔ
صٗٓٓ .اآللكسي( ,روح المعاني) ,جِٔ ,ص ّْ .ابف القيـ ,أبك عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر أيكب( ,إغاثة
الميفان من مصائد الشيطان) ,جُ ,صَّٔ ,تحقيؽ :محمد حامد الفقي ,دار المعرفة – بيركت ,الطبعة:
الثانيةُّٗٓ ,ق – ُٕٓٗـ.

ُّٕ

بمستحقيو الذيف دبركا لو ,ألف ا﵀ تعالى يمكر ألكليائو مك نار يميؽ بجبللو ,كشتاف بيف مكر
الخالؽ كمكر المخمكؽ ,ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (األنعاـ )ُِّ :أم :إف مكر ىؤالء المجرميف عائد
(

إلييـ كمنقمب عمييـ ,بتمؾ الصكرة الحاصرة (كما يمكركف إال بأنفسيـ كما يشعركف).

(ُ)

كيمكف القكؿ :إف المكر مف سنف ا﵀ في الصراع بيف الحؽ كالباطؿ عمى مر األزماف ,كىذا ما
يجب عمى األمة اإلسبلمية أف تدركو ,فأىؿ المكر السيء ال ينفككف عف مكرىـ بالمسمميف بكؿ
ما يركنو محققان لغرضيـ الخبيث(ِ) ,ككؿ ذلؾ لو أساليب كطرؽ منيا صرؼ الناس عف الديف
كاالفتراء كلصؽ التيـ بالدعاة ,كالعمؿ عمى تعطيؿ نشاطيـ؛ بالحبس أك النفي أك القتؿ كالجميع
طًمع عمى كؿ ما يبلقيو الدعاة في ىذه األياـ مف حبس كايذاء لمتضيؽ عمييـ ,كتكميـ األفكاه
يم ٌ
إلسكات كممة الحؽ ,كؿ ذلؾ مف بعض مكرىـ ,كما ذلؾ إال إللحاؽ السكء باإلسبلـ كالمسمميف
كلكف يقيننا أف الغمبة ألىؿ الحؽ الف ا﵀ معيـ كيمكر ليـ ,ﱡﭐﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﱠ (األنفاؿ )َّ:قكؿ ما يدبًر لمنبي 
(

مف المكر سكاء كاف الحبس أك القتؿ أك اإلخراج ,ىذه األساليب كغيرىا ىي نفسيا التي يتعرض
ليا كؿ مف يعمؿ إلعبلء كممة ا﵀ في ىذه األياـ.

ُ) ينظر :الطبرم(,جامع البيان) ,جُِ ,صّٗ .ابف كثيػر( ,تفسـير القـرآن العظـيم) ,جّ ,صِّّ.
أبك السعكد( ,إرشاد العقل السميم) ,جّ ,صُِٖ .حبنكة( ,معارج التفكر) ,جٕ ,صِّٔ.
ٕ) ينظر :زيداف( ,السنن اإلليية) ,صِٗٔ.

ُْٕ

ىىًم ًو) قانكننا
مف ىنا يمكف القكؿ :إف في قكؿ ا﵀ تعالى ( :ىكىال ىي ًح ي
ِّئ ًإ َّال بًأ ٍ
يؽ اٍل ىم ٍك ير السَّي ي
السنف اإلليية التي
عامان كسنة مف سنف ا﵀ في حياة البشر كعبلقاتيـ فيما بينيـ ,مثميا مثؿ ٌ
مر العصكر.
تكممت عنيا في المطالب السابقة ,فيي مطردة ثابتة ال تتخمؼ عمى ٌ
ثالثاً :مكر اهلل ال يأمنو إال خاسر:
ال شؾ أف األمف مف مكر ا﵀ مف أكبر الكبائر كأعظـ الذنكب؛ فقد ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱨ

ﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ (األعراؼ ,)ٗٗ :في ىذه اآلية تحذير العباد
(

مف األمف مف مكر ا﵀ تعالى باإلقامة عمى المعاصي كالتياكف بحقو ,كالمراد مف مكر ا﵀ :أف
النعـ كالخيرات ,كىـ مقيمكف عمى معاصيو كمخالفة أمره فيـ
ا﵀ تعالى يممي لمعصاة كيزيدىـ مف ٌ
جديركف بأف يؤخذكا عمى غفمتيـ كيعاقبكا؛ بسبب إقامتيـ عمى معاصيو ,كأمنيـ مف عقابو
كغضبو.
كفي قكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

أخذ ا﵀ تعالى لمناس
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ (األنعاـ ,)ْْ :في ىذه اآلية بياف أف ٍ
(

سنة مف سننو في العباد لعؿ قمكبيـ ترؽ كتميف كتتجو إلى ا﵀  ,فإذا لـ
بالبأساء كالضراء ٌ
النعماء كالسراء ,كفتح عمييـ األبكاب ,كؿ ذلؾ لبلبتبلء ,حتى إذا أصبحكا
يستجيبكا أخذىـ ب ٌ
غافميف ,كحسبكا أف األمكر تمضي جزافنا ببل قصد ,كأف السراء تعقب الضراء مف غير حكمة كال
النعـ كما استدرج
ابتبلء ,أخذىـ ا﵀ بغتة ,كىذا مف باب مكر ا﵀ بالبشر ,مف خبلؿ استدراجيـ ب ٌ
الذيف مف

قبميـ)ُ(.

ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جّ ,صُّّٓ.

ُٕٓ

كقد كثرت األمثمة في القرآف الكريـ التي تبيف عقاب مف يأمف مكر ا﵀ تعالى ,كمف أمف
ِّ
معطبل لعقمو ,جاىبل بسنف ا﵀ في العباد ,غير متعظ بما أصاب األمـ السابقة
مكر ا﵀ يككف
قاؿ السمؼ":المؤمف يعمؿ بالطاعات كىك يمشًفؽ ,ىك ًجؿ خائؼ .كالفاجر يعمؿ بالمعاصي كىك
آيٍ"(ُ)ٚٔ ,قٕل صاحة انكشاف" :انعاقم ٚكٌٕ ف ٙخٕفّ يٍ يكش هللا ,كانًحاسب انز٘ ٚخاف
يٍ عذ ِّٔ انكًٔ ٍٛانثٛاخ ٔانغٛهح".

(ِ)

رابعاً :مجيء العذاب من حيث ال يحتسب الماكرون:
بينت اآليات أف مكر ا﵀ تعالى كعذابو يحؿ كينزؿ بالماكريف مف حيث ال يشعركف
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ (النحؿ ,)ِٔ :ىذه اآلية مف باب المثؿ القرآني كقد
((

كردت في معرض الحديث عف مكر ا﵀ بالماكريف ,قاؿ المفسركف :ىذا مف أحسف األمثاؿ في
ال عمييـ ,كصار تدميرىـ في
إبطاؿ ا﵀ مكر أعدائو ,حيث انقمب مكر الماكريف فصار كبا ن
تدبيرىـ ,ىمثىميـ كمثؿ الذم بنى البنياف لمتحصيف كالقكة؛ فصار سبب ىبلكو ,حيث أبطؿ ا﵀
تدبيرىـ كمكرىـ فيمككا كما ىمؾ مف نزؿ عميو السقؼ مف فكقو ,كأتاىـ العذاب مف حيث ظنكا
أنيـ في أماف.

( ّ)

ُ( ابف كثير( ,تفسير القرآن العظيم) ,جّ ,صُْٓ.
ِ) الزمخشرم( ,الكشاف) ,جِ ,صُّْ.
ّ) ينظ ػػر :الػ ػرازم( ,مفــــاتيح الغيــــب) ,جَِ ,ص ُٖٗ .القرطب ػػي( ,الجــــامع ألحكــــام القــــرآن) ,جَُ
صٖٗ .المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُْ ,صُٕ .السعدم( ,تيسير الكـريم الـرحمن) ,صّْٖ .قطػب( ,فـي
ظالل القرآن),جْ ,صُِٖٔ.

ُٕٔ

السٌنة اإلليية ,فقد كاف االتحاد السكفياتي مف القكل العظمى في
كفي تاريخنا المعاصر مثاؿ ليذه ٌ
العالـ ,ككاف ممف يمكر باالسبلـ كأىمو ,كممف يسير عمى نيجو في ىذه األياـ أمريكا كمف كاالىا
مف الدكؿ ,فيي تمكر باإلسبلـ كالمسمميف بشتٌى الطرؽ كاألساليب ,كلكف كعد ا﵀ تعالى حؽ ال
مراء فيو ,كسكؼ ينقمب السحر عمى الساحر ,كيي ٍشؼ ا﵀ قمكب المؤمنيف حيف يركف أمريكا
كيخر عمييا كؿ المكر الذم ىم ىكركه ,كما ذلؾ عمى ا﵀
بجبركتيا كىيمنتيا متفككة إلى دكيبلت,
ٌ
كسنف
ببعيد ,فكما تفكؾ االتحاد السكفييتي ما بيف ليمة كضحاىا ,فأمريكا الحقة بركسيا ال محالة ي
ا﵀ تعالى ماضية عمى كؿ ماكر.
كفي قكؿ ا﵀ تعالى ً
(م ٍف ىحيث ال يشعركف) بياف لمخكؼ الذم ح ٌؿ بيـ ,ألف العذاب حؿ بيـ
بغتة كىـ ال يشعركف؛ األخذ فجأة أصعب عمى النفس ,لما يصاحبو مف الخكؼ الشديد ,بخبلؼ
الشيء التدريجي فإف النفس تتمقاه بصبر.

(ُ)

ال عمييـ.
كالخبلصة أف ا﵀ تعالى ييحبط مكر الكفار ,كيجعمو كبا ن
خامساً :عقاب المكر السيء يكون في الدنيا واآلخرة:
ظف
مف ٌ
سنة ا﵀ في الماكريف عدـ اإلفبلت مف العقاب سكاء في الدنيا أك اآلخرة  ,كمف ٌ
أنو يي ً
عجز ا﵀ سبحانو فيك كاىـ كخاسر؛ فالماكريف معرضكف لمعذاب بسبب صدىـ عف سبيؿ ا﵀
كمكرىـ ككيدىـ باإلسبلـ كأىمو.
كعقاب ا﵀ في الدنيا يككف بإظيار مكرىـ كفضحيـ كانكشاؼ أمرىـ ,كحمكؿ العذاب
بيـ ,كالقارئ لسنة الرسكؿ  يرل مدل تىفنف المشركيف في مكرىـ بالمسمميف ,فقد قامكا بكؿ ما
ط مف قدره حتى يي ٍمحى أثره مف الكجكد ,كمنو ما قامت بو
قد يككف سببنا في ضعؼ اإلسبلـ ,كالح ٌ
ُ) ينظر :ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جُْ ,صُّٓ.

ُٕٕ

قريش في دار الندكة ,حيف تشاكرت في أمر الرسكؿ  فكاف عاقبة مكرىـ ما ح ٌؿ بيـ يكـ بدر
حيث قتؿ سبعكف مف صناديد القكـ كأ ً
يسر مثميـ ,كقد بيف ا﵀ تعالى في قكلو :ﱡﭐ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ (األنعاـ )ُِْ :نكعنا مف العذاب
(

الدنيكم الذم يصيب الماكريف ,أال كىك الصغار(ُ) ,كالذم يصيب المكذبيف با﵀ كرسكلو ,بسبب
كيدىـ باإلسبلـ كأىمو كبمكرىـ القائـ عمى مقاكمة الرسؿ كدعكتيـ ,كما ذلؾ إال مف باب الحرص
عمى رياستيـ كمصالحيـ الدنيكية.
كمف سنف ا﵀ في المكر كالماكريف عدـ اقتصار العذاب عمى العذاب الدنيكم سكاء كاف بالقتؿ
أك األسر أك غيرىا مف المحف ,بؿ يتعداه لمعذاب الشديد الشاؽ في اآلخرة ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ (فاطر ,)َُ :أم :كالذيف يمكركف
السيء بالمسمميف ,كيقكمكف باألعماؿ السيئة المفسدة لصبلح األمة كقياـ عمرانيا ,كيفعمكف
المكر
ٌ
يمحى أثره مف الكجكد ,كما فعمت قريش
ٌ
كؿ ما يككف سبب نا في ضعؼ اإلسبلـ كالحطٌ مف قدره حتى ٌ
في دار الندكة ,ىؤالء ليـ العذاب الشديد يكـ القيامة ,كمكرىـ يظينر ىزٍيفو عف قريب ألكلى البصائر
كيجازكف عميو أشد الخزم كاليكاف ,)ِ(.كلما تكعدىـ ا﵀ بالعذاب الشديد عمى مكرىـ أنبأىـ أف مكرىـ
ال يركج كال ً
ينفؽ كأف ا﵀ سيبطمو فبل ينتفعكف منو في الدنيا ,كيضركف بسببو في اآلخرة فقاؿ :ﭐﱡﭐ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ (فاطر ,)َُ :أم :يضمحؿ ؛ ألف الحؽ يعمك كال ييعمى عميو (ّ) ,كالذيف

ُ) الصغار ىك :الذؿ كاليكاف .ابف منظكر(,لسان العرب) ,جْ ,صْٖٓ.
ِ) ينظر :المراغي(,تفسير المراغي) ,جِِ ,صُُّ .القاسمي( ,محاسن التأويل),جٖ ,صُُٔ
ّ) ابف عاشكر( ,التحرير والتنوير) ,جِِ ,صِْٕ

ُٖٕ

يمكركف السيئات يمكركنيا طمبان لمعزة الكاذبة ,كالغمبة المكىكمة ,كقد يبدك في الظاىر أنيـ أعزاء
ال كعمبلن ليس سبيبلن إلى العزة ,كلك حقؽ ىذا المكر القكة
كأنيـ أقكياء ,إال أف المكر السيئ قك ن
الطاغية الباغية في بعض األحياف ,إال أف نيايتو إلى البكار كالى العذاب الشديد ,كعد ا﵀ ,ال يخمؼ

ا﵀ كعده ,كاف أميؿ الماكريف بالسكء حتى يحيف األجؿ المحتكـ في تدبير ا﵀ المرسكـ (ُ) ,كقاؿ ا﵀
تعالى في سكرة الرعد :ﭐﱡﭐﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕ ﳖ ﳗﳘﳙﳚ

ﳛﳜ ﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦ ﳧﳨﳩﳪﱠ (الرعد )ّْ – ّّ :ىذه اآليات
((

لـ تحدد نكع العذاب الذم سيصيب الماكريف ,بؿ تيرؾ ببل تحديد ليذىب العقؿ في تخيمو كؿ
ىخذ ا﵀ ليـ كنكالو بيـ(ِ) ,كعميو
مذىب ,ىذا إلى جانب عدـ كجكد مف يحمييـ مف العذاب ,كأ ٍ
فمف يمكر باآلخريف فإنو ال يجني مف مكره إال أخبث الثمر؛ الحسرة كالضياع في الدنيا ,كالعذاب
الشديد في اآلخرة.
سادساً :ضعف مكر الماكرين ميما ممكوا من قوة:
يتعرض المسممكف في أيامنا ىذه إلى مكر شديد لـ يتعرضكا لو مف قبؿ ,فما القتؿ
كالتدمير الذم ينتشر في سكريا كالعراؽ كاليمف كغيرىا مف األقطار المسممة إال نتيجة المكر
كمسعرم الحركب أال كىـ
المتكاصؿ مف مجرمي األنظمة الحاكمة بالتعاكف مع أىؿ الدسائس
ٌ
الييكد ,ككؿ ذلؾ بيدؼ القضاء عمى اإلسبلـ كابادة أىمو ,كلكف يقيننا كثقتنا أف كؿ ذلؾ إلى
عيدا بإبطاؿ المكر كتدمير الماكريف كتدميرىـ ,ككعد
زكاؿ ,حيث أخذ سبحانو كتعالى عمى نفسو ن

ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن) ,جٓ ,صُِّٗ
ِ( ينظ ػػر :االلكس ػػي(,روح المعـــاني) ,جٕ ,صُّٓ .قط ػػب (,فـــي ظـــالل القـــرآن) ,جْ ,صَِّٔ.
زيداف ,عبد الكريـ(,السنن اإلليية) ,صِْْ.

ُٕٗ

ال عمى الماكريف ,كستتحقؽ عدالة القكم
عباده المتقيف بنصرىـ ,فكؿ مكر ك ىك ٍيد سيككف كبا ن
العزيز ,فيذه سنة ا﵀ الجارية في خمقو" ,ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿﲀﲁﲂﱠ (إبراىيـ.)ْٔ :
(

قاؿ أحد المعاصريف :المكر مأخكذ مف التفاؼ األغصاف بعضيا عمى بعض التفافنا
بحيث ال تستطيع إذا أمسكت كرقة مف أعمى أف تقكؿ ىذه الكرقة مف ىذا الفرع؛ كذلؾ اللتفاؼ
كتشابؾ األغصاف كالفركع بعضيا مع بعض ,ككذلؾ الماكر يقكـ بما يقكـ بو مف المكر؛ ألنو
يريد أف يمٌؼ تبييتو حتى ال ييكشؼ عنو ,كماداـ يفعؿ ذلؾ فيك ضعيؼ؛ أما القكم فبل يمكر بؿ
يكاجو.

(ُ)

كيبلحظ في قكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ي

ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (األنعاـ )ُِّ :أف اآلية قامت عمى تخصيص
(

المكر لؤلكابر المستكبريف الحريصيف عمى تحقيؽ رغباتيـ في العمك في األرض ,كقد عمٌؿ
المفسركف السبب في تخصيص األكابر؛ ألف ىؤالء األكابر أقدر عمى المكر كاستتباع الناس
كىـ ألجؿ المحافظة عمى مناصبيـ ,أقدر عمى الغدر كالمكر كتركيج األباطيؿ ,كلكثرة ماليـ كقكة
جاىيـ كاتباع الناس ليـ ,كؿ ذاؾ يدفعيـ لممبالغة في حفظ ىذه األشياء كال يمكنيـ أف يحافظكا
عمى كؿ ذلؾ إال بالمكر كالخداع.

(ِ)

ﭐ

ُ) ينظر :الشعراكم( ,تفسير الشعراوي) ,جٕ ,صُّٔٗ.
ِ) ينظر :الرازم( ,مفاتيح الغيب) ,جُّ ,صُّٓ .رضا( ,المنار) ,جٖ ,صَّ .حبنكة( ,معارج

التفكر) ,جٕ ,صِّٓ.

َُٖ

كالمتأمؿ في التفاسير يجد أف ىناؾ عبلقة بيف المكر كاإلجراـ ,فالماكر ليس مجرمنا
عاديان بؿ مف أكابر المجرميف ,كيستخدـ التزكير كالتمفيؽ كالكذب لمتمبيس عمى الناس يقكؿ
المفسركف :مضت سنة ا﵀ تعالى في االجتماع البشرم بكجكد زعماء يمكركف بالرسؿ المبعكثيف
في عيدىـ ,كبسائر المصمحيف مف بعدىـ ,كالماكر يككف مف أكابر المجرميف الذيف يقكمكف عمى
إفساد عقائد الناس كأخبلقيـ كصرفيـ عف اليدل ,كال يقتصر المكر عمى األفراد بؿ قد يككف بيف
األمـ ال سيما في األزمنة التي تكثر فييا المطامع كيعظـ حب الرياسة كالكبرياء ,فقد يمكر
الحاكـ بأفراد أمتو ليحافظ عمى رياستو كمصمحتو  ,كقد يمكر بغيره مف الدكؿ إلرضاء مطامع
أمتو كتعزيز نفكذ حككمتو في تمؾ الدكؿ .كقد عظـ ىذا المكر في ىذا العصر فصار قطب رحى
السياسة في الدكؿ ,كعظـ اإلفؾ بعظمو ألنو أعظـ أركانو.

(ُ)

كمف أكضح األمثمة عمى مثؿ ىذا المكر ما حصؿ في مصر مف انقبلب عمى الشرعية
فيك مثاؿ عمى مكر الرؤساء بأفراد أمتيـ لتحقيؽ مصمحة الحاكـ المنقمب ,كتحقيؽ مصالح أمـ
معادية لمصر كالعالـ اإلسبلمي عامة ,كال يقتصر األمر عمى مصر فحسب بؿ إف مف يقمب
بصره في أقطار المسمميف يجد المكر أينما نظر كالتفت.
يقكؿ الشاعر:
تجده كالطير مقص ػػكصنا جناحاه

ٌأنى اتػجػيت إلى اإلسبلـ في بػمػد

(ِ)

ُ) ينظ ػػر :رض ػػا( ,المنــــار) ,جٖ ,صِٗ .الج ازئ ػػرم( ,أيســــر التفاســــير لكــــالم العمــــي الكبيــــر) ,جِ
صُُْ.
ِ) القائؿ محمكد غنيـ .أرشيؼ المجمس العممي ,مف مكقع األلككةwww.majles.alukah.net ,

ُُٖ

كقد ربط العمماء بيف آية األنعاـ كىي قكلو تعالى :ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ (األنعاـ ,)ُِْ-ُِّ :كبيف آية فاطر ﭐ ﭐكىي قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ
(

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﱠ (فاطر ,)ّْ :فقالكا :المكر
(

السيء يشترؾ فيو المستكبركف الحريصكف عمى تحقيؽ رغباتيـ في العمك في األرض ,كأىؿ
األىكاء كالشيكات إلشباع ىذه الشيكات ,فمف يدعك إلى الحياة فيك يدعك إلى االستقبلؿ كالمساكاة
كمف يدعك إلى الحؽ فيك مقاكـ لمباطؿ ,ككبل األمريف مف أبغض األشياء إلى أىؿ األىكاء
كالمستبديف ,فالدعكة إلى نصرة الحؽ كمقاكمة الباطؿ ,كالدعكة إلى ككف األعماؿ الفاضمة ىي
ميزاف التفاضؿ بيف الناس ليست مف مقاييس ىؤالء الماكريف ,كلكف ميما تفنٌنف الماكركف كأحكمكا
بد أف عاقبة مكرىـ تحيؽ بيـ لجيميـ بسنف ا﵀ تعالى في خمقو.
مكرىـ كفسادىـ ,فبل ٌ

(ُ)

كسنة ا﵀ قائمة عمى أنو ميما تعاظـ مكر الماكريف إال أنو يبكر مقابؿ مكر ا﵀ تعالى الذم يمكره
ٌ
الصالحيف ,فمك تصكرنا أف مكر ىؤالء مف الشدة بحيث يسبب زكاؿ الجباؿ إال أنو
ألكليائو ٌ
ضعيؼ كاىف مقابؿ مكر ا﵀ تعالى كتدبيره.
بالرجكع إلى سكرة اإلسراء يجد الباحث أف سنة ا﵀ في استدراج الماكريف كردت بشكؿ ضمني في
السكرة ,فقد تحدثت اآليات عف ىذه السنة مف ثبلث محاكر:

ُ) ينظر :رضا( ,المنار),ج ٖ ,صَّ .حبنكة( ,معارج التفكر) ,جٕ ,صِّٓ.

ُِٖ

ُ -مكر ا﵀ تعالى بالييكد كذلؾ في قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱠ(
اإلسراء ,)ٖ :اآليات الكريمة ,قد "حكت لنا قضاء ا﵀ تعالى في بنى إسرائيؿ ,كساقت لنا
لكي نعتبر كنتعظ ,ألكانان مف سنف ا﵀  التي ال تتخمؼ ,كالتي مف أبرزىا أف اإليماف
كالصبلح عاقبتيما الفبلح ,كأف الكفر كالفساد عاقبتيما الشقاء ,كلعذاب اآلخرة أشد

كأبقى" (ُ)

فيذا مف باب المكر اإلليي ,كاالستدراج لمييكد.
ِ -المكر ألتباع الشيطاف ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (اإلسراء-ٖٔ :

ٗٔ) ,أم :أفحسبتـ أنكـ بخركجكـ إلى البر أمنتـ مف انتقاـ ا﵀ تعالى كعذابو ,فيك إف
شاء خسؼ بكـ األرض كأنتـ عمييا ,كاف شاء أمطر عميكـ حجارة مف السماء تقتمكـ كما
فعؿ بقكـ لكط ,ثـ ال تجدكف مف تكمكف إليو أمكركـ ,كال نصي نار يعينكـ كيأخذ بثأركـ كىذا
مف مكر ا﵀ تعالى ,كفى اآلية كعيد بانتقاـ ا﵀ تعالى مف غير أف يككف ىناؾ نصير
يدفع بأس ا﵀ تعالى عمف أعرض عف أمر ا﵀ تعالى .

(ِ)

ّ -مكر ا﵀ تعالى بكفار قريش :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ(اإلسراء )ٕٔ :أم :مف بغض الكفار لكجكد
الرسكؿ  بيف أظيرىـ ,كادكا أف يخرجكه مف األرض ,كلك فعمكا ذلؾ ,لـ يمبثكا بعده

ُ) الطنطاكم(,التفسير الوسيط) ,جٖ ,صِٕٗ

ِ) ينظر:المراغي( ,تفسير المراغي) ,جُٓ ,صٕٓ .الشعراكم(,تفسير الشعراوي),جُْ ,صٖٕٖٔ

ُّٖ

بل حتى تح ٌؿ بيـ العقكبة ,كما ىي سنة ا﵀ التي ال تحكؿ كال تتبدؿ في جميع
فييا إال قمي ن
كلما مكر بو الذيف كفركا
األمـ ,كؿ أمة كذبت رسكليا كأخرجتو ,عاجميا ا﵀ بالعقكبةٌ ,
كفض
بل حتى أكقع ا﵀  بيـ بػ "بدر" كقتؿ صناديدىـ,
كأخرجكه ,لـ يمبثكا إال قمي ن
ٌ
مكر
بيضتيـ(ُ( ,فكفار قريش يماثمكف أعداء اإلسبلـ في ىذه األياـ الذيف يمكركف نا
مكر بأعداء اإلسبلـ كالذم يتحقؽ عمى أرض الكاقع ىك مكر
بالمسمميف ,كا﵀  يمكر نا
ا﵀ كليس مكرىـ ,كذلؾ تحقيقنا لقكؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ

قديما كال
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﱠ (فاطر ,)ّْ :كقد كاف ىذا المكر بالمسمميف ن
بل تعرض المسمميف لممحف كاالبتبلء كالسجف كالقتؿ
يزاؿ في زماننا كسكؼ يستمر مستقب ن
كالتيجير ,ألف الحرب بيف اإليماف كالكفر قائمة كمستمرة إلى قياـ الساعة ,كفي المقابؿ
ستستمر سنة ا﵀ تعالى في أف تككف أفعاؿ أعداء اإلسبلـ بالمسمميف؛ لتنفير الناس مف
سببا في انتشار اإلسبلـ كدخكؿ الناس فيو أفكاجنا
اإلسبلـ ىي نفسيا ن
المطمب الثاني :سنة اهلل  في الزيادة .
سنف ا﵀ في عباده كثيرة ,بثيا في القرآف الكريـ؛ ليعمـ المرتمكف أف سنف ا﵀ تعالى ال
تتغير بتغير الزماف ,كال تتخمؼ باختبلؼ المكاف ,بؿ ىي سنف مطردة في كؿ زماف كمكاف  ,فبل
يغتر قكم بقكتو ,كال يبطر غني بمالو ,كال تظف أمة أنيا ال تقير ,فالقكم يضعؼ ,كالمكارد
تنقص ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ

ﱹﱺﱠ (الركـ.)ْٓ :
(

ُ) ينظر :السعدم( ,تفسير السعدي) ,صْْٔ

ُْٖ

السنة في كثير مف اآليات
مف سنف ا﵀ تعالى في خمقو" ٌ
سنة الزيادة" ,كقد ظيرت ىذه ٌ
في سكرة فاطر ,أبحثيا مف عدة محاكر كىي عمى النحك اآلتي:
ال :الزيادة في الخمؽ :قاؿ ا﵀ تعالى :ﱡﭐﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
أك ن

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ (فاطر ,)ُ :كقد اختمؼ
(

المفسركف في تفسير ىذه اآلية ,فمنيـ مف قصر الزيادة ىنا عمى الزيادة في خمؽ المبلئكة
كأجنحتيـ ,ألف اآلية جاءت في سياؽ الحديث عف المبلئكة ,كذىب آخركف إلى تفسير الزيادة
بعدة معاف منيا :زيادة بعض المخمكقات عمى بعض ,في صفة خمقيا مف حسف الصكت أك
حسف الخط ,أك المبلحة في العينيف ,أك األنؼ أك ال ٌش ٍعر اٍل ىج ٍعد ,أك الزيادة ىي الخمؽ الحسف أك
العفة في الفقراء ,كالحبلكة في الفـ ,أك الزيادة في القكة ,أك الزيادة في مبلحة العيش ,كجاء في
بعض التفاسير :أىنو زيادة اٍلعقؿ كالتمييز كالعمـ بالصناعات ,كىكذا يزيد في تفاكت العقكؿ
كالنفكس كالقكل المادية كالمعنكية ,كىذه األقكاؿ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر.

(ُ)

كذىب بعض المفسريف إلى القكؿ إف اآلية مطمقة تتناكؿ كؿ زيادة في الخمؽ ,كال يقتصر عمى
الزيادات في األجنحة ,بؿ ىك يشمؿ ما يزيده سبحانو في الخمؽ مف كؿ شيء تقتضي ًحكمتو أف
يزيد فيو ,كقد شرحكا ىذه الزيادة باألشياء المستحسنة ,كمف ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى:ﱡﭐ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ (الذاريات )ْٕ :؛ كالناظر إلى اآلية بعيف العمـ ,يجد أف ىذا
(

نمكه كاكتمالو ,إال أف الفرؽ بينيما أف الكائف
مستمر ,كأنو أشبو بالكائف
الكجكد في نماء
ٌ
الحى في ٌ
ٌ

ُ) ي ػػنظر :اب ػػك حي ػػاف( ,البحــــر المحــــيط) ,جٗ ,صُِ .اب ػػف الج ػػكزم (زاد المســــير) ,جّ ,صَٓٓ.
المراغي( ,تفسير المراغي) ,جِِ ,صَُْ .السعدم( ,تيسير الكريم الرحمن) ,ص ْٖٔ.

ُٖٓ

ِّ
متجددة
الحى يبمغ حدنا يقؼ عنده ,بينما الكجكد في نمك دائـ ال يتكقؼ كالسماء تتكسع ًسعات
ٌ
مر األزماف ,كىذا مف زيادات ا﵀ في الخمؽ
مستمرة عمى ٌ

(ُ)

تج يدد مستمر زيادات في
كقكلو تعالى"ما يشاء"عاـ ال يخص حسننا دكف غيره فا﵀  ييجرم بً ى
كختٍـ اآلية بالقدرة عمى كؿ شيء يدؿ عمى ذلؾ.
خمقو تقتضييا حكمتو ,ى

(ِ)

مف ىنا أمكف القكؿ إف اآلية مطمقة تتناكؿ كؿ زيادة في الخمؽ ميما كانت ,كاذا قي ًرأت
اآلية بعيدان عف السياؽ الذم كردت فيو يمكف القكؿ إنيا سنة مف سنف ا﵀ في الخمؽ.
السٌنة ,كمف
ثانينا :الزيادة في نعيـ المؤمنيف :زخر القرآف الكريـ باآليات التي تدؿ عمى ىذه ٌ
األمثمة القرآنية ,ﭐ ﭐ ﭐقكلو تعالى :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ( فاطر– ِٗ :

َّ) ﭐ :ﭐ يزيدىـ مف فضمو عمى ما سبؽ أف كعدىـ إياه زيادات ال تخطر عمى باليـ ,كال تقع في
تصكراتيـ الكىمية

(ّ)

ﭐ

قاؿ ا﵀ تعالى في أصحاب الكيؼ ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ(الكيؼ)ُّ:

فالمتدبر ليذه اآليات يجد أف صدؽ فتية الكيؼ في إيمانيـ ,كاخبلصيـ في عبادتيـ ,كىجرتيـ
اى ٍـ يى ندل﴾؛ أم :بسبب أصؿ
ف ار نار بدينيـ نتيجة ذلؾ زادىـ ا﵀ تعالى إيماننا كىداية ﴿ ,ىكًزٍدىن ي
اىتدائيـ إلى اإليماف كببركة ىذا اإلخبلص كالثبات عمى الحؽ  ,زادىـ ا﵀ مف اليدل ,الذم ىك

ُ) ينظر :الخطيب(,التفسير القرآني لمقرآن),جُْ ,صَّٓ.
ِ) ابك حياف( ,البحر المحيط) ,جٗ ,صُِ.
ّ) حبنكة( ,معارج التفكر) ,جٕ ,صَّ

ُٖٔ

العمـ النافع كالعمؿ الصالح ,كزادىـ ىدل بالتثبيت عمى اإليماف ,كالتكفيؽ لمعمؿ الصالح ,كما
قاؿ ا﵀ تعالى في آية أخرل :ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌﳍﳎﳏﱠ (مريـ )ٕٔ :أم :سيمدىـ
(

باليدل في الحياة الدنيا ,كيزيدىـ فبلحنا كايماننا.

(ُ(

كفي قكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠخمسة أقكاؿ:
اىتدكا بالتكحيد ًإيماننا.
 أحدىا :كيزيد ا﵀ الذيف ى
 كالثاني :يزيدىـ بصيرةن في دينيـ.
 كالثالث :يزيدىـ بزيادة الكحي ًإيمانان ,فكمما نزلت سكرة زاد ًإيمانيـ.
 كالرابع :يزيدىـ ًإيماننا بالناسخ كالمنسكخ.
 كالخامس :يزيد الذيف اىتدكا بالمنسكخ ىدل بالناسخ .قاؿ البعض :المعنىً :إف
ا﵀ تعالى يجعؿ جزاءىـ أف يزيدىـ يقينان ,كما جعؿ جزاء الكافر أف َّ
يمده في
ضبللتو.

(ِ)

دؿ ذلؾ فإنما يد ٌؿ عمى
ففي كؿ المعاني السابقة يكجد زيادة عمى اختبلؼ أنكاعيا ,كاف ٌ
تحقؽ كاطراد سنة الزيادة في الخمؽ ,كفي اآلية ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﱠ "كبلمنا مستأنفنا
,

مسكقان لبياف يسنة ا﵀ تعالى التي ال تتخمؼ في الميتديف ,أم كيزيد ا﵀ سبحانو الميتديف إلى
طريؽ الحؽ ىداية عمى ىدايتيـ ,بأف يثبتيـ عميو ,كما قاؿ تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ُ) ينظػ ػػر .:الطنطػ ػػاكم( ,التفســـــير الوســـــيط ) ,جٖ ,صَْٖ .الخطيػ ػػب( ,التفســـــير القرآنـــــي) ,جٖ
صٕٓٔ.
ِ) ينظر :ابف الجكزم( ,زاد المسير) ,جّ ,صُْٓ.

ُٕٖ

ﳄﳅ ﱠ (محمد )ُٕ :كقكلو عز كجؿ :-ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱜﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡﱢ
(

ﱣﱤﱥﱦﱧﱠ (الفتح.")ْ :

(ُ)

(

كقد كعد ا﵀  كؿ مف عزـ عمى عمؿ صالح ,كاجتيد في تحقيقو ,بالزيادة قاؿ ا﵀
تعالى :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﱠ (الشكرل)َِ:؛ أم مف كاف يريد بعممو
(

اآلخرة يزاد لو في عممو الحسف ,كيجعؿ لو بالكاحدة عش نار ,إلى ما شاء ربنا مف الزيادة فمف كاف
يريد اليدل كاإليماف ,كيعمؿ لآلخرة  ,يزيد لو ا﵀  مف فضمو كاحسانو ,كتكفيقو كاعانتو
كتسييؿ سبؿ الخير لو كيضاعؼ لو الجزاء أضعافان مضاعفة كيكافئيـ عمى شكرىـ إياه بما ىـ
أىؿ لو.

(ِ)

كفي آية أخرل يقكؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱜ ﱠ (الشكرل , )ِّ :أم:
(

مف يعمؿ خي انر فيو طاعة ﵀ كرسكلو تسجؿ لو ىذه الطاعة زائدة عمى المقدار الذم صدر عنو
بإرادتوً ,لييثاب عمييا كعمى ما زيد لو فييا مف الثكاب المضاعؼ عشر مف المرات ,فتتضاعؼ
بل مف ا﵀ كرحمة ,كقد تككف
الحسنة عشرة أضعافيا إلى سبعمائة ضعؼ إلى ما فكؽ ذلؾ فض ن
الزيادة التكفيؽ في الدنيا ,أك زيادة الدرجات في اآلخرة ,فيحصؿ لو الثكاب العاجؿ كاآلجؿ.

(ّ)

ُ) الطنطاكم( ,التفسير الوسيط) ,جٗ ,صٔٔ.
ِ) ينظػػر :الطبػػرم( ,جــامع البيــان) ,جُِ ,صُِٓ .الخطيػػب ( ,التفســير القرآنــي) ,جُّ ,صَْ.
الطنطاكم(,التفسير الوسيط) ,جِ ,صِٖٔ.
ّ) ينظػػر :الطبػػرم( ,جـــامع البيـــان) ,جُِ ,صُِٓ .الم ارغػػي( ,تفســـير المراغـــي) ,جِٓ ,صِّ.
السعدم (تيسير الكريم الرحمن) ,صٕٕٓ .حبنكة( ,معارج التفكر) ,جُِ ,صِِٔ.

ُٖٖ

مف ىنا فإف العمؿ كزيادة الحسنات عف طريؽ مجاىدة النفس كمغالبة اليكل يؤدم إلى
تحقؽ سنة الزيادة ,قاؿ أحد السمؼ":جاىدت نفسي أربعيف سنة حتى استقامت".

(ُ)

بد جارية
ثالثان :الزيادة في عذاب الكفار :كما تجرم يسنة الزيادة عمى عباد ا﵀ المؤمنيف ,فإنيا ال ٌ
عمى أكلئؾ الكفار كالمنافقيف ,فيي سنة مطردة ثابتة تصيب الجميع دكف تمييز أك محاباة,
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ (فاطر,)ّٗ :أم :كال يزيد الكافريف كفرىـ با﵀ إال ىبلكان ,كمقت ربو لو
كبغضو إياه ,كأم :عقكبة أعظـ مف مقت ا﵀  ؟ يضاؼ ليذا المقت أنيـ يخسركف أنفسيـ
كأىمييـ كأعماليـ كمنازليـ في الجنة ,فالكافر ال يزاؿ في زيادة مف الشقاء كالخسراف ,كالخزم عند
(ِ)
سنة الزيادة بشكؿ ضمني أيضنا كذلؾ في قكلو تعالى:ﱡﭐ ﲖ
ا﵀ كعند خمقو  ,كقد كردت ي

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﱠ (فاطر)ّٔ :

كالمؤمف يزداد إيماننا مع إيمانو ,نتيجة لزيادة العمـ الحاصؿ مف تدبر السكر المختمفة ,كنتيجة
لما يتجمٌى لو مف آيات كاشفة عف عظمة الخالؽ ,كحكمتو ,كيستبشر بيذه اآليات؛ ألنيا تزكده
بزاد جديد مف اإليماف كالتقكل ,كألنيا سبب لزيادة كمالو كارتفاع درجاتو كفى قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱧ

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ التكبة ,)ُِٓ :بياف لما
(

يحصمو المنافقكف كالذيف في قمكبيـ مرض مف آيات ا﵀  ,فيي تزيدىـ كجسنا إلى رجسيـ ,كعمى
ٌ

ُ) الطبرم( ,جامع البيان) ,جٓ ,صٕٗٔ.
ِ) ينظر :الطبرم(,جامع البيان) ,جَِ ,ص َْٖ .السعدم(,تفسير السعدي) ,صَٗٔ

ُٖٗ

ال إلى ضبلليـ ,كاستحكـ ذلؾ فييـ إلى أف ماتكا عمى الكفر كالنفاؽ ,عمى
إلى عماىـ كضبل ن
مقتضى سننو تعالى في تأثير األعماؿ في صفات النفس ,كتغيير ىكاجس الفكر.

(ُ)

مف ىنا فزيادة العذاب إنما تككف بسبب ضبلليـ كاضبلليـ لغيرىـ ,كفي المقابؿ قد
يحصد المؤمف مف الحسنات الكثير بسبب عمؿ صالح عممو فاقتدل بو غيره ,كصدؽ رسكؿ ا﵀
س ّنة حسنة فعمل بيا بعده
 القائؿ  فيما ركاه عنو جرير بف عبد ا﵀" :من س ّن في اإلسالم ُ
س ّنة سيئة
كتب لو مثل أجر من عمل بيا وال ينقص من أجورىم شيء ,ومن س ّن في اإلسالم ُ
فعمل بيا بعده ,كتب عميو مثل وزر من عمل بيا ,وال ينقص من أوزارىم شيء".

(ِ)

مادية أك معنكية؛ كمف الجزاء الدنيكم المادم ما يزيد ا﵀ سبحانو لمعبد
كقد تككف ال ٌزيادة ٌ
في الرزؽ أك العمر أك صبلح الزكج كالكلد ,كغير ذلؾ ,أما المعنكم :كطمأنينة النفس كسعادة
القمب كالتكفيؽ لعمؿ الطاعات.
كعكس ما سبؽ يزاد العذاب المادم كالمعنكم ألىؿ الفجكر في الدنيا ,إضافة لعقاب
اآلخرة ,فمف العقكبات المعنكية ضيؽ الصدر كشقاء القمب ,كترؾ الطاعات ,أما العقكبات المادية
كالحرماف مف الكلد ,أك االبتبلء بالزكج السيء إلى غير ذلؾ.

ُ) ينظر :البيضاكم( ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ,جّ ,صَُِ .القاسمي( ,محاسن التأويـل) ,جٓ
صُّٓ .الخطيب( ,التفسير القرآني لمقرآن) ,جٔ ,صِِٗ .اليررم( ,تفسير حدائق الروح والريحـان) ,جُِ
صَُٕ.
ِ) مسمـ( ,صحيح مسمم) ,جْ ,صَِٖٓ ,رقـ الحديث َُُٕ ,كتاب العمـ ,باب مف سف سنة حسنة
أك سيئة كمف دعا إلى ىدل أك ضبللة.

َُٗ

السنف اإلليية في الزيادة زادت طاعتو كلـ تنقص ,كزاد قربنا كتعمقنا با﵀
كأخي نار ف ىم ٍف فقو ٌ
تعالى؛ ليقينو الراسخ أنو كمما زاد اإلقباؿ عمى ا﵀ ؛ كاف إقبالو سبحانو عميو أضعافان مضاعفة
 ,قاؿ ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱠ (األنعاـ.)َُٔ :
(

ظن عبدي بي ,وأنا
كقاؿ سبحانو في الحديث القدسي الذم ركاه أبك ىريرة" :أنا عند ّ
ذكرتُو في مأل ٍ
خير
ذكرتُو في نفسي ,وان ذكرني في مأل ْ
معو إذا ذكرني ,فإن ذكرني في نفسو ْ
تقرْب ُت إليو باعاً ,وان أتاني
إلي شب ارً ْ
إلي ذراعاً ّ
منيم ,وان ّ
تقربت إليو ذراعاً ,وان تقرب ّ
تقرب ّ
(ُ)
بد مف الحذر كعدـ االستيانة بفعؿ المعاصي ,كترؾ
ىرولة"  ,كفي المقابؿ ال ٌ
يمشي أتيتُو ْ

الطاعات؛ خكفا مف أف تدرؾ سنة الزيادة في معصيتو ,فينتقؿ مف معصية إلى أعظـ منيا ,فكؿ
زيادة يقدميا خي نار أك ش نار فإف ا﵀ تعالى يزيده عمييا أضعافنا في الدنيا كفي اآلخرة.
النعـ كالتي ىي
كاذا كانت سنة الزيادة مف سنف ا﵀ في الخمؽ ,فبل ٌ
بد أف يزاد لممؤمف في ٌ
مف سنف ا﵀ أيضان في خمقو ,كىك مدار البحث في المطمب القادـ.
المطمب الثالث :سنة اهلل  في ال ّنعم.
سنة
بعد أف استعرضت في المطمب السابؽ سنف ا﵀ في ٌ
الزيادة ,انتقؿ لمحديث عف ٌ
السٌنة
بسنة ٌ
السٌنة ,ىذه ٌ
كممة لتمؾ ٌ
جديدة مرتبطة بصكرة كثيقة ٌ
الزيادة ,بؿ يمكف القكؿ إنيا م ٌ
النعـ.
سنة ا﵀ في ٌ
اإلليية ىي ٌ

ُ) البخارم( ,صـحيح البخـاري) ,كتػاب التكحيػد ,بػاب قػكؿ ا﵀ تعػالى ( كيحػذركـ ا﵀ نفسػو ) /آؿ عمػراف
ِٖ ,جٔ ,صِْٗٔ ,رقـ الحديثَٕٗٔ .مسمـ( ,صحيح مسمم) ,كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ,باب
الحث عمى ذكر ا﵀ تعالى ,جْ ,صَُِٔ ,رقـ ِٕٓٔ.

ُُٗ

نً ىعـ ا﵀ سبحانو عمى خمقو كثيرة ال تعد كال تحصى قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡﱢ

ﱣ ﱤﱥﱦﱠ (النحؿ ,)ُٖ :كا﵀ سبحانو ىك المانح كالمانع ليا ,كعميو فبل يمكف لبشر
(

النعـ عمى أحد ,كما أنو ال يستطيع منعيا عف أحد ,كمف رحمة ا﵀ سبحانو أنو بيف
التفضؿ ب ٌ
السنف اإلليية التي إف ساركا
لعباده في قرآنو الحكيـ سنتو سبحانو في ٌ
النعـ كشكرىا ,ككضح ليـ ٌ
النعـ
النعـ الكفيرة ,بؿ كزيد ليـ فييا ,كقد كرد كثير مف اآليات التي كرد فييا ذكر ٌ
عمييا نالكا ٌ
كطرؽ المحافظة عمييا ككيفية شكرىا كىذا ما سأستعرضو في ىذا المطمب بإذف ا﵀ تعالى.
قاؿ ا﵀ تعالى في محكـ التنزيؿ ﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱠ (فاطر.)ِ :
(

جاء لفظ الرحمة في ىذه اآلية كفي آيات كثيرة ,كذىب العمماء في تفسيره مذاىب متعددة
النعمة ,قاؿ المفسركف (الرحمة)":كؿ
حسب السياؽ ,كقد في ِّسرت كممة الرحمة في ىذه اآلية بمعنى ٌ
نعمة حسية كانت أك معنكية ,كرزؽ أك صحة أك مطر أك أمف أك عمـ ,أك غير ذلؾ مف صنكؼ
)ُ(

نعمائو التي ال يحاط بعددىا".

النعـ المادية كنعمة
النعـ تتفاكت ما بيف المادية كالمعنكيةٌ ,
مف التفسير السابؽ يتبيف أف ٌ
خمؽ األرض كما سخر فييا مف الرزؽ كاألكؿ كالشرب قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﱠ (الرحمفَُ :
(

– ُّ)  ,كالمعنكية مثؿ نعمة اإليماف كاألمف كاألخكة كالتكافؿ ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡ ﱨ ﱩ ﱪ

ُ) ينظر :ابك حياف( ,البحر المحيط) ,جٗ ,صُِ .المراغي( ,تفسير المراغي),جِِ ,صَُْ.

ُِٗ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ (آؿ عمراف , )َُّ :كيمكف
(

امتف ا﵀
النعـ
النعـ المادية كاف كانت ٌ
منة مف ٌ
النعـ المعنكية أعظـ كأكثر ٌ
القكؿ إف ٌ
ٌ
المادية مما ٌ
بيا عمى عباده في كثير مف آيات القرآف الكريـ ﭐﭧﭐﭨﭐ ﭐﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ

(األعراؼ.)ٔٗ :

(

النعـ الربانية بالتتابع مع
كيبلحظ أف ا﵀ سبحانو أطمؽ فعؿ "يفتح" لمداللة عمى إجراء ٌ
النعـ يجعميا تتدفٌؽ
الزمف ,ألنو كما قاؿ صاحب تفسير معارج التفكر":إف فتح سدكد مجارم ٌ
شطر مف ىي مكجية لو ,فينتفع بيا كيقضي منيا أكطاره لدنياه كآخرتو ,كيمكف القكؿ إف
عطاءات ا﵀ مف نعمو تأتي غالبنا عمى يسنة الجرياف المتتابع ,نظير جرياف الكيرباء في
األسبلؾ ,كال تأتي عطاءات ا﵀ مف نعمو في الغالب عمى يسنة العطاء دفعة كاحدة ثـ تنقطع
كالحكمة مف ىذا أف يظ ٌؿ العبد المؤمف مرتبطان بربو دائما ,ي ً
بلحظ عطاءاتو المتكاليات ,فيتابع
ي
ىذا العطاء بالحمد كالشكر ,كيككف دائـ الدعاء شاع نار بدكاـ افتقاره اليو سبحانو".

(ُ)

كقد امتؤلت سكرة فاطر بذكر الكثير مف نعـ ا﵀ تعالى ,كمنيا:
ُ -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ (فاطر  ,)ُّ :نعمة

كقدرة ا﵀ تعالى التٌامة كسمطانو العظيـ ,في تسخيره الميؿ بظبلمو كالنيار بضيائو
كيأخذ مف طكؿ ىذا فيزيده في قصر ىذا فيعتدالف .ثـ يأخذ مف ىذا في ىذا ,فيطكؿ
ىذا كيقصر ىذا ,ثـ يتقارضاف صيفان كشتاء(ِ).

ُ) حبنكة( ,معارج التفكر) ,جٕ ,صّْ.
ِ) ينظر :ابف كثير(,تفسير القرآن العظيم) ,جٔ ,صَْٓ

ُّٗ

ِ -تسخير الشمس كالقمر :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰ ﱠ (فاطر  )ُّ :أم :النجكـ السيارات ,كالثكابت الثاقبات بأضكائيف أجراـ
السمكات ,الجميع يسيركف بمقدار معيف ,كعمى منياج مقنف محرر ,تقدي انر مف عزيز
عميـ إلى يكـ

القيامة)ُ(.

ّ -تسخير البحر :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ (فاطر ,)ُِ:ىذه اآلية تبيف
النعـ الكثيرة التي سخرىا ا﵀  لنا في البحر ,كالتي ىيأىا ا﵀  لمنافع البشر
ا
المتنكعة ,فمف اصطياد األسماؾ كأكؿ لحمو ,إلى ا
ستخرج حمية تزيدنا جماالن كحسنان
كسفف كمراكب تشؽ البحر اليائؿ بمقدميا ,حتى تسمؾ فيو مف قطر إلى آخر ,تحمؿ
(ِ)

المسافريف كأرزاقيـ كأمتعتيـ كتجاراتيـ التي يطمبكف بيا األرزاؽ كفضؿ ا﵀ عمييـ.

ىذه النعـ سكاء كانت في األجكاء بيف السماء كاألرض ,أك عمى األرض مف بحار
كأنيار إنما تد ٌؿ عمى تفرد ا﵀ تعالى باإلليية كدقيؽ صنع ا﵀ تعالى
بد مف يشكر ربنا الم ً
ىذه ِّ
نعـ عمييا ,ليزيد ا﵀ لنا مف آالئو كنعمو قاؿ ا﵀
النعـ كغيرىا ال ٌ
ي
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱠ (إبراىيـ)ٕ:
النعـ كزيادتيا يرتيف بشكر
النعـ ألف بقاء ٌ
أم :لئف شكرتـ عطايا ا﵀ كنعمو فالجزاء الزيادة ليذه ٌ

ُ) ابف كثير(,تفسير القرآن العظيم) ,جٔ ,صّٗٓ

ِ) ينظر :ابف كثير(,تفسير القرآن العظيم) ,جٔ ,صّٗٓ .السعدم( ,تفسير السعدي) ,صّْٕ

ُْٗ

النعـ فقد تعرض لزكاليا ,كمف شكرىا فقد قيدىا
الصالحيف":مف لـ يشكر ٌ
العبد ليا؛ قاؿ أحد ٌ
(ُ)

بعقاليا"

كلئلماـ الغزالي في كتاب اإلحياء كبلـ جميؿ في شكر النعـ حيث يقكؿ":إعمىـ أف ال ٌشكر
مف جممة مقامات السالكيف كىك أيضنا ينتظـ مف ًعٍمـ كحاؿ كعمؿ ً
فالعمـ ىك األصؿ فيكرث
ىى
ً
ً
الحاؿ ,كالحاؿ يكرث العمؿ ,فأما العمـ فيك معرىفةي ِّ ً ً
الحاص يؿ
ىك الفريح
ى
النعمة م ىف اٍل يم ٍنعـ كالحا يؿ ى
ً
ؽ ذلؾ العمؿ بالقمب كبالجكارح
بًًإنعا ًم ًو كالعمؿ ىك القياـ بما ىك ىم
كبوي كىيتى ىعمَّ ي
ي
قصكد اٍل يم ٍنعـ ىك ىم ٍحيب ي
كبالمساف".

(ِ)

ً
المنعـ كاستًشعار نً ىعمو ,كالفرح بيا ,كأخي انر تكطيف النفس عمى
بد مف تعظيـ ا﵀
أم ال ٌ
النعـ ,مف خبلؿ صرؼ ِّ
شكر ىذه ِّ
النعـ فيما يخًمقت ألجمو مثؿ إنفاؽ األمكاؿ في عمؿ الخير
كمساعدة المحتاجيف.
شكر خاصنا,
نا
قاؿ صاحب المنار":أف لكؿ نعمة بدنية أك عقمية أك عممية أك مالية....
النعـ كالنقـ فإنو يسيء التصرؼ في الحالتيف
كمف لـ ييتد بيذه اليداية الربانية في االستفادة مف ٌ
(ّ)

النعـ".
فيظمـ نفسو كيظمـ الناس ....,فالشكر سبيؿ لمزيد مف ٌ

النعمة فيي كما قاؿ العمماء عمى قسميف :ركحانية كجسمانية ,فاألكلى
أما الزيادة في ٌ
ىي أف الشاكر يككف أبدان في مطالعة أقساـ نعمة ا﵀ تعالى ,كأنكاع فضمو ككرمو ,كأما الثانية:
أف كؿ مف كاف اشتغالو بشكر نعـ ا﵀ أكثر ,كاف كصكؿ نعـ ا﵀ إليو
فؤلف االستقراء دؿ عمى ٌ

ُ) السػػكندرم ,ابػػف عطػػاء ا﵀( ,الحكــم العطائيــة) ,ص ٕٓ ,إعػػداد محمػػد عبػػد المقصػػكد ىيكػػؿ ,مركػػز
األىراـ لمترجمة كالنشر ,القاىرة ,الطبعة :األكلىَُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ-ـ.
ِ) الغزالي( ,إحياء عموم الدين) ,جْ ,صُُّ.

ّ) رضا( ,المنار) ,جٖ ,ص ِِّ.

ُٓٗ

ُ
النعـ باالستعداد لشكرىا ,ثـ زيدت بقدر شكره
أكثر" كقاؿ صاحب المنار ":ككـ مف محركـ أكتي ٌ
)ِ( ".

ليا

بد مف استخداـ
النعـ ,بؿ ال ٌ
مما سبؽ يتضح أف الشكر ليس ىك المطمكب ىك ىحسب لدكاـ ٌ
النعـ فيما يرضي ا﵀ تعالى ,كعدـ االغترار بنعـ ا﵀ ,فا﵀ سبحانو قد يغمر العباد بنعـ كثيرة
ىذه ٌ
ابتبلء؛ ليرل ا﵀ مف عبده ىؿ يشكر أـ يجحد ىذه
لكنيا تككف استدراجان لو كقد تككف اختبا نار ك ن
النعـ,
ٌ
كشكر النعـ كما ىك مطمكب مف األفراد ,مطمكب أيضنا مف األمـ كالجماعات ,فاألمة التي تشكر
ا﵀ تعالى عمى نعمو ,يفتح ليا أبكاب الخير ,كعمى العكس فمف جحد النعمة,أصابو التضييؽ
كاليبلؾ ,كمف األمثمة القرآنية عمى الجحكد الفردم قاركف ,أعطاه ا﵀ الماؿ الكفير فكيؼ كاف
شكره ؟ َّ
اد ىعى أنو ناؿ ىذا الماؿ بتعبو كعممو ,كأنو أىؿ لو كأنو يستحقو لمحبت ا﵀ تعالى لو
كرضاه عنو(ّ) ,كأجاب مغت انر ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ (القصص,)ٕٖ :كلكف ىذا
(

لـ يكف الحؽ فقد عاقبو ا﵀ بأف خسؼ األرض بو كبداره ,إمضاء لعادة ا﵀ كسنتو في إىبلؾ مف
السٌنة اإلليية تجرم عمى األفراد (قاركف) ,فيي تجرم
طغى كتجبر مثؿ قاركف ,كاذا كانت ىذه ٌ
بد مف تحقؽ كعد ا﵀
بشكؿ مماثؿ عمى األمـ كالجماعات؛ فكؿ أمة تشكر نعـ ا﵀ سبحانو ال ٌ
النعـ مع دكاـ الشكر مصداقا لقكلو
النعـ  ,فتتكالى ٌ
النعـ فكمما زاد شكرىـ زيد ليـ في ٌ
بزيادة ٌ
تعالىﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ (إبراىيـ.)ٕ :
(

ُ) الشربيني( ,السراج المنير) ,جِ ,صَُٕ.
ِ) رضا( ,المنار) ,جٕ ,صُّٕ.
ّ) ينظر :السعدم( ,تيسير الكريم الرحمن) ,صِّٔ.

ُٔٗ

كمف أكضح األمثمة القرآنية عمى الجحكد الجماعي(جحكد قكـ) ,قصة سبأ ,قاؿ ا﵀
تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ

نعما جمة ,مف العيش الرغيد كالرزؽ الكاسع
ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (سبأ , )ُٓ :أنعـ ا﵀ عمييـ ن
(

كالببلد اآلمنة كالقرل ,مع كثرة أشجارىا كثمارىا ,بحيث إف مسافرىـ ال يحتاج إلى حمؿ زاد كال
كثمرا ,كيقيؿ في قرية كيبيت في أخرل بمقدار ما يحتاجكف إليو في
ماء ,ألنو حيث نزؿ كجد ن
ماء ن
كنيار
نا
بل
سيرىـ ,ﭐفاألمف حاصؿ ليـ في سيرىـ لي ن

(ُ)

النعـ العظيمة التي امتف بيا ا﵀
كمع ىذه ٌ

سبحانو عمييـ كفركا ,يقكؿ أىؿ التفسير :لقد بطر القكـ معيشتيـ ,فحادكا عف ىذا الطٌريؽ
اآلمف ,كسمككا طرقان جديدة إلى جيات بعيدة غير تمؾ الجية التي ألفكىا كتبادلكا المنافع مع
أىميا ,كاستبد بيـ الغركر ,فركبكا األىكاؿ كالمخاطر ,ال لحاجة ٌإال إرضاء لغركرىـ ففرؽ ا﵀
شمميـ ,كمزقيـ كؿ ممزؽ ,فأصبحكا أحاديث عمى ألسنة الناس ,لما كقع بيـ مف ببلء.

(ِ)

النعمة يدؿ عمى استقامة المقاييس في النفس البشرية ,فالخير ييشكر ألف الشكر
كشكر ٌ
النعمة ,ببل
ىك جزاؤه الطبيعي ,كالنفس التي تشكر ا﵀ عمى نعمتو ,كتراقبو في التصرؼ بيذه ٌ
بطر كببل استخداـ لمنعمة في األذل كالفساد ,كؿ ذلؾ يؤدم في المقابؿ إلى تزكية النفس كدفعيا
النعمة بما ينمييا كيبارؾ فييا ,كالكفر بنعمة ا﵀ قد يككف
لمعمؿ الصالح ,كلمتصرؼ الصالح في ٌ
بعدـ شكرىا ,أك بإنكار أف ا﵀ كاىبيا ,كنسبتيا إلى العمـ كالخبرة كالكد الشخصي كالسعي الذاتي

ُ( ينظر :الطبرم( ,جامع البيان) ,جَِ ,صّٖٔ.
ِ) ينظر :الخطيب( ,التفسير القرآني) ,جُُ ,صَُٖ.

ُٕٗ

النعمة
كىذا ما حصؿ مع قاركف ,ككأف ىذه الطاقات ليست نعمة مف نعـ ا﵀! كقد يككف كفر ٌ
بسكء استخداميا بالبطر كالكبر عمى الناس كاستغبلليا لمشيكات كالفساد.

(ُ)

النعـ بالرياضة كتمريف العضبلت؛ فكما أف الرياضة تؤدم إلى زيادة
كيمكف تشبيو شكر ٌ
النعـ إف يش ًكىرت كاستعممت فيما كجدت لو
مرف ضعفت كاضمحمت ,كذلؾ ٌ
قكة العضبلت ,كاف لـ تي ٌ
استمرت كزادت ,كاف يج ًحدت اختفت ,ركل ابف مسعكد عف رسكؿ ا﵀ " :من أُعطي ُّ
الشكر لم
يحرم ِّ
الزيادة".

( ِ)

النعـ بكؿ أنكاعيا المادية كالمعنكية
النعـ تجرم في ٌ
السٌنة الربانية في التعامؿ مع ٌ
كىذه ٌ
النعـ الدينية كالدنيكية :فمف ىداه ا﵀ تعالى إلى طاعة ,فمزميا ,كأخمص فييا؛ بارؾ ا﵀ لو
كفي ٌ
فييا ,كأعانو عمييا ,فكجد لذتو في لزكميا كالزيادة منيا ,كمف كفر نعمة ماىدم إليو مف الطاعة
عكقب عمى كفره بنعمة ربو سبحانو بضيؽ صدره ,كقسكة قمبو كتقصيره في عبادتو ,كربما ارتكس
في مزيد مف اإلثـ ,كزيف لو سكء عممو فرآه حسنا ,فيككف عذابو أشد.

(ّ)

ُ) ينظر :قطب( ,في ظالل القرآن),جْ,صَِٖٗ.
ِ( البييقي ,أبك بكر أحمد بف الحسيف( ,شعب اإليمان) ,الباب الثالث كالثبلثكف مف شعب اإليماف باب
في تعديد نعـ ا﵀  ,جْ ,صُِٓ ,رقـ الحديثِْٖٓ ,تحقيؽ :محمد السعيد بسيكني زغمكؿ ,دار الكتب
العممية – بيركت ,الطبعة األكلى َُُْ ,ىػ .قاؿ الييثمي :ضعيؼ .الييثمي ,أبك الحسف نكر الديف عمي بف
أبي بكر بف سميماف (المتكفىَٖٕ :ىػ)( ,مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ,كتاب األدعية ,باب شكر المعركؼ
كمكافأة فاعمو ,جَُ ,صُْٗ ,رقـ الحديثُُُِٕ ,تحقيؽ :حساـ الديف القدسي ,مكتبة القدسي ,القاىرة,
ُُْْق  ُْٗٗ-ـ
ّ( شػػبكة األلككػػة ,الحقيػػؿ ,إب ػراىيـ بػػف محمػػد ,ســنن اهلل فــي خمقــو (الــنعم والــنقم) ,تػػاريخ االضػػافة:
ُّْٖىػَُِٕ-ـwww.alukah.net ,

ُٖٗ

النعـ
كعميو فاألمة كالفرد إف قابمت نعـ ا﵀ تعالى عمييا بالجحكد كالكفراف ,كاستخداـ ىذه ٌ
النعـ ,كحمكؿ المحف المختمفة مف مرض كحرب
بالمعاصي كالفجكر كاف عقابيا بسمب ىذه ٌ
النعـ كتكبر عمى ا﵀ أف يعذبو فردا كاف أك جماعة ﭐﱡﭐﱤ
كجكع؛ ألف سنة ا﵀ تعالى فيمف جحد ٌ

ﱥﱦﱧﱨﱠ (إبراىيـ ,)ٕ :كعد رباني متحقؽ في األمـ المتأخرة كما تحقؽ في األمـ
(

المتقدمة كأنكاع عذابو سبحانو كثيرة أليمة ,قد تصيب األمة في رزقيا أك أمنيا فيسمٌط عمييا
الشقاؽ كالنزاع بيف أبناء البمد الكاحد ,كلعؿ ما أصاب ببلد المسمميف مف فيرقة كحرب كجكع
النعـ التي امتف ا﵀ بيا عمييـ ,ﭧﭐﭨﱡﭐ
كشقاؽ كتكالب األمـ عمييا ,لعؿ كؿ ىذا بسبب بطر ٌ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱠ (النحؿ.)ُُِ:

ﭐ

السٌنة اإلليية بما يمي:
مما سبؽ يمكف تمخيص ىذه ٌ
النعـ متعمقة باألمكر المادية كحسب ,بؿ تعمقيا باألمكر المعنكية أعظـ كأكبر ,فيا
ُ -ليست ٌ
العز كالبنياف الشاىؽ كالقصكر المشيدة
نحف أكالء نرل مف األمـ الذيف يتمتعكف بالماؿ ك ٌ
ٌإال أنيـ مف جانب مقابؿ حرمكا األمف كاألماف ,كحرمكا األخكة كالترابط كاضطربت
نفكسيـ ,كشاعت بينيـ األمراض ,كابتمكا بكثير مف الببليا كالرزايا.
النعمة ال تيسمىب مف أحد إال إذا
السٌنة اإلليية ماضية عمى مستكل األفراد كالجماعات ,ك ٌ
ٌِ -
النعـ ,كتمؾ يسنة جارية ماضية.
كثرت عنده أسباب الكفراف ليذه ٌ
كثناء ,كالشكر نعمة تحتاج إلى شكر ,فبل ينقطع شكر ا﵀
النعـ فييا حؽ ﵀ شك ار
 -3كؿ ٌ
ن
المنعـ ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ(النمؿ)َْ:
ُٗٗ

السنف بعمؿ الناس
كادراؾ ذلؾ ىك سنة ربانية ينبغي أف ال يغفؿ عنيا أحد ,كربط ىذه ٌ
السنيف.
مر ٌ
أمر مطٌرد عمى ٌ
النعـ سببا لزيادتيا فكفرىا يؤدم إلى زكاليا ,فمف شكر ا﵀ عمى نعمو
ْ -إذا كاف شكر ٌ
كسخرىا فيما يرضيو ؛ أداـ ا﵀ تعالى نعمتو ,كزاده منيا كباركيا
كنسبيا إليو سبحانوٌ ,
كن ًسي الم ً
نعـ سبحانو فمـ يشكره
كأما مف بطر نعمة ا﵀ تعالى عميو ,كنسبيا لنفسو ,ى ى ي
كسخرىا في معصية ا﵀ ؛ فإف يسٌنة ا﵀ تعالى جارية عميو ال محالة ,فتيسمىب نعمتو
ٌ
كتح ٌؿ نقمتو ,فيخاؼ بعد األمف ,كيبتمى بعد العافية ,كيفتقر بعد الغنى.

ََِ

الخاتمة
ً
كجكده يككف التكفيؽ
كمنو
أحمد ا﵀ العميـ الحكيـ ,الذم تتـ بنعمتو الصالحات ,كبفضمو ٌ
السداد ,كأصمي كأسمـ عمى حبيب ا﵀ محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ,كبعد:
ك ٌ
عمي بإكماؿ رسالتي ىذه ,كالتي جاءت بعنكاف
فمف نً ىعـ ا﵀ سبحانو تعالى أف ٌ
امتف ٌ
بد
(السنن اإلليية في سورتي اإلسراء وفاطر) ,كالتي اع ٌدىا مف المكضكعات
اليامة التي ال ٌ
ٌ
األمة
مف الكتابة فييا لعظيـ فائدتيا عمى األمة ,كبخاصة في أيامنا العصيبة التي تمر بيا ٌ
اإلسبلمية.
السنف اإلليية سنف شاممة ثابتة مطٌردة ,كتؤكد أف
كقد اتضح مف خبلؿ بحثي ىذا أف ٌ
كسنف ,فمف يعمؿ خي ار يي ٍجز
ىذه الحياة ليست فكضى كال عبثنا ,بؿ ىي حياة قائمة عمى نكاميس ي
السنف كاستكشافييا
بو كمف يعمؿ سكءان يجز بو ,كا﵀ ال يضيع أجر المحسنيف ,كاف استشراؼ ىذه ٌ
كمكافقتيا ,ييحيى في اإلنساف الشعكر بالمسؤكلية كاألمانة ,كيصنع منو عامبلن مجدنا مثم انر  ,ألنو
كيغفمو
السنف ي
يعمـ أنو أماـ سنف كقكانيف ال تحابي أحدنا كال تستثني فردنا ,بخبلؼ مف يييمؿ عمـ ٌ
السنف الربانية ,كيعاندىا؛ فيعيش حياة
كال يقيـ لو كزننا؛ فإنؾ تراه يتٌبع ىكاه ,كيخالؼ ىذه ٌ
فكضكية كعبثية كميا تفريط كضياع.
صت إلى عدة نتائج أىميا:
كبعد ىذه الرحمة مع يسنف ا﵀  في سكرتي اإلسراء كفاطر ,فقد ىخمن ٍ
السنف اإلليية بالمعنى الذم
ُ -أف قدماء المفسريف ليس في آرائيـ كثير مما يخدـ مكضكع ٌ
السنف في المشركع الحضارم
تناكلتو الدراسات المعاصرة ,التي تسعى إلى اإلفادة مف ٌ
كتطمعاتو المستقبمية ,كىذا ليس عج انز منيـ ,فمف الممكف أف يككف مرككنان في أذىانيـ
كلكف ال يتفؽ مع الكاقع الذم يعيشكنو.
َُِ

تميزت بيا كؿ مف سكرتي
ِ -دراستي ىذه بمثابة خطكط ىامة في السنف اإلليية التي ٌ
اإلسراء كفاطر ,كفي دراستيا كاستيعابيا بصكرة صحيحة مف ًقبؿ أفراد األمة اإلسبلمية
أىمية عظيمة ألف ذلؾ سكؼ يعيف عمى أخذ العبر ,ككضع حد لمجرأة عمى حدكد ا﵀
كحرماتو.
كبيف ليـ سننان إليية دقيقة ,ينبغي
إف ا﵀ تعالى خمؽ البشر ,كسخر ليـ الككف بما فيو ٌ
ٌّ -
النجاح ك َّ
عمى كؿ مسمـ أف يفيميا ,ألنيا بمثابة معالـ في طريؽ َّ
النيضة كاإلبداع مف
و
كشاخصات تحذيريَّة مف اليبلؾ كالفشؿ كاالنزالؽ مف جية أخرل.
جية,
سنة االستفزاز
بسنة لـ ترد في القرآف الكريـ ,أال كىي ٌ
تميزت سكرة اإلسراء بانفرادىا ٌ
ٌْ -
حيث إف ىذه الكممة لـ ترد في غيرىا مف السكر.
ٓ -السنف التي تميزت بيا سكرة اإلسراء عف سكرة فاطر :يسٌنة ا﵀  في الصراع مع
الييكد ,ك يسٌنة ا﵀  في الترؼ كالمترفيف .كسنة االستفزاز
تميزت بيا سكرة فاطر :ف يسٌنة ا﵀  في المكر كالماكريف ,ك يسٌنة ا﵀
ٔ -أما السنف التي ٌ
سنة المكر
 في الزيادة ,كأخي ار يسٌنة ا﵀  في النعـ ,كقد شاركتيا سكرة اإلسراء في ٌ
بصكرة ضمنية
ٕ -كجكد سنف إليية مشتركة بيف السكرتيف مثؿ :سنة ا﵀  في بعث األنبياء كعقاب األمـ
الضبلؿ ,كسنة الجزاء مف جنس العمؿ.
الجاحدة ,كسنة ا﵀  في اليداية ك ٌ
ٖ -إف معرفة السنف اإلليية كاجبة مف أجؿ التغيير كاإلصبلح ,كاالرتقاء باألمة ,كاعادة
مجدىا الضائع.

َِِ

بالسنف التي كردت في السكرتيف خاصة ,كالسنف التي حفؿ
ٗ -حاجة المسمميف إلى الكعي ي
بيا القرآف الكريـ عامة ,استشرافان إلى مستقبؿ مشرؽ لؤلمة اإلسبلمية .
َُ  -إف اإللماـ ب يسنف ا﵀ ىي مف إسباب رفعة األمة ,كاف االنحطاط كالفتف كالحركب
كالدمار الذم يحيط بالمسمميف كيجتاح الببلد اإلسبلمية ما ىك إال نتيجة لمظمـ
كالبغي كالترؼ كالسككت عف الحؽ ,تحقيقنا ل يسنف ا﵀ تعالى في البشر.
ىذه أىـ النتائج التي أعانني ا﵀ تعالى عمى الكصكؿ إلييا ,أما بالنسبة لمتكصيات فبعد
الدعكة لتقكل ا﵀ كطاعة كنصرة نبيو أكصي باآلتي:
ُ -ضركرة العكدة إلى كتاب ا﵀  في استنباط السنف اإلليية ,كضركرة أف يأخذ أىؿ
العمـ دكرىـ لمتخمص مف المعضبلت التي تحيؽ باألمة ,مف خبلؿ ربط السنف
اإلليية بالكاقع ,حتى تؤتي الفائدة ثمارىا.
السنف
ِ -ضركرة مكاصمة االىتماـ بمكضكعات القرآف الكريـ ,كالتكسع في دراسة ٌ
اإلليية مف خبلؿ إفراد دراسات في سنف القرآف الكريـ كالعمؿ عمى استخداـ ىذه
الدراسات كتكظيفيا في مشركع نيضة األمة اإلسبلمية ,لما ليا مف أثر في قياـ
الحضارات أكسقكطيا .
محؿ األكىاـ كالخرافات التي ع ٌششت في
طمبة عمى التفكير السنني؛ ليح ٌؿ
حث ال ٌ
ٌ
ٌّ -
عقكؿ الكثيريف.
ْ  -محاكلة القياـ بتقكيـ سنني لؤلحداث الكبرل التي نشيدىا في أيامنا العصيبة التي
نعيشيا ,كاإلفادة منيا في الرجكع إلى مجدنا الضائع.
رب العالميف
كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ ٌ
َِّ

المسارد العممية

مسرد اآليات
مسرد األحاديث واآلثار
مسرد الكممات الغريبة
مسرد األعالم

َِْ

مسرد اآليات
رقم اآلية
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ﱡﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ

ُٓ

ُُٖ

ّٖ

ُّْٓٓ-

ﭐ

ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ .ﭐﱠ
ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ
ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ .ﱠ

ﭐ َْ

ُُٖ

ٖٖ

ُّٗ

َُِ

ٓٓ

َُِ

ُّٓ

ُْٓ

ِٓ

ﭐ

ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ
ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ .ﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ

َِٓ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

َُٕ

ُّْ

ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ

ُٖٕ

ُِِ

سورة آل عمران
ﱡﭐﱋﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱠ

ﭐ ْٓ

ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ

ﭐ َُُ

ُِٖ

َُّ

ُْٗ

ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ

ﭐَُُ

َُٔ

ﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

ُّٕ

ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ

ﭐ ُٖٕ

ﭐ

ﱡﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱠ

ُُِْٕٔ-ُٖٔ-ُٔٔ-

ضْٕ-ِْ-ٕ-
ٕٓ

سورة النساء
ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ

ِٔ

ْٕ

ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ

ُُٓ

ُّٖ

ُِّ

ِّ

ُٓٓ

ُٗ

ﭐ

ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ...ﱠ
ﭐ

ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠ

سورة المائدة
ﱡﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ

ﭐ ُٔ
َِٔ

ُّٗ

ﭐ ّٖ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ

َُِ

ﭐﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﱠ

ْٔ

ٕٗ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

ُٕ

ُِٖٖ-

ﭐ ِٖ

ﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

ٕٔ

سورة األنعام
ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ُُ

ُْ

ﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ

ﭐ ْْ

َُُِٕٕ-ُٔٗ-

ﭐ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ
ﱡﱡﱢﱣﱤﱥﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ

ْٓ

ُٖٓ

ٗٔ

ُٕٖ

ُٕ

َُّ

ﱡﭐ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

ُِّ

ُُٕٕٖٓ-ُٕٕ-

ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ

ُِْ

ُُّٕٖٓ-ُِٖ-

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﱠ

َُٔ

ﭐ

ُّٓٗ

سكرة األعراؼ
ْٓ

ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ .ﱠ

َِٕ

ِّ

ﭐ

ٗٔ

ُٓٗ

ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ

ٖٕ

َُْ

ﱡﱡﱢﱣﱤﱥﱠ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

ﭐ ٔٗ

ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱠ

ٗٗ

ﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ

ُِْ

ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ

ﭐ ُِٕ

ُٖ
ُُٕٕٔٔ-
ُْٓ
ٓ

ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ

ُّٔ

َُّ

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ

ﭐ ُّٖ

ُٗ

ﭐ

ُٖٓ

ُِٗ

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ

ُٕٔ

ْٖ

ﭐﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﱠ

سكرة األنفاؿ
ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ

ٕ

ٖٓ

ﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ

ُُ

ْٓ

ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ

ِٓ

ُُْ

ﱡ ﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ

ِٗ

ُْٓٓ-

ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﱠ

َّ
َِٖ

ُُٕٓٔٔ-ُِٕ-

ﭐ

ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ

ّٖ

ْٕ

ٖٔ

ِٓ

سكرة التكبة
ُِٓ

ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ

ُُٗ

سكرة يكنس
ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ

ُِ

ُٕٔ

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ..ﱠ

ِّ

ُّٓ

ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱠ

ّٔ

ُِّ

ﭐﱡﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﳂﱠ

ّٗ

ُِّ

ْٕ

ُّٗ

ٔٗ

ٕٓ

ﭐ

ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ
ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ

سكرة ىكد
ﭐ ّْ

ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ
ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ..ﱠ

ﭐ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ
َِٗ

ٓٓ

ٕٔ

َُْ

ٖٗ

ّٔ

ﭐَُِ

ُّ

ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ

ُُّ

ٖٓ

ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ

ُُٔ

ُُٔ

سكرة يكسؼ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

ُّ

ُٖٔ

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

ٕٔ

َُٕ

ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﱠ

ﭐ ُُُ

ُُّْ-

سكرة الرعد
ُُ

ِٗ

ﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ

ِٕ

ُِٗ

ﭐ

ّّ

ُُُٖٖٔ-ُّٕ -

ﱡﭐﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟﳠ ﳡ ﳢ ﱠ

ّْ

ُُُِٕٖ-

ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ

ﱡ ﭐ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ

ﭐ

سكرة ابراىيـ
ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ

َُ

ﭐ

ٖٗ

ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ

ٕ

ﱡﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ

ُّ

ُْٕ

ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ

ُِ

ُُّ

َُِ

َُُِٔٗ-ُٖٗ-

ْٔ

ﱡﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﭐﱠ

ُِٖ

سكرة الحجر
ُّ

ﭐ ﱡ ﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﱠ

ْٕ

سكرة النحؿ
ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱠ

ُٖ

ُْٗ

ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﱠ

ِٔ

ُٖٕ

ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ

ّٔ

ٖٗ

ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ

ْْ

ّّ

ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ

ٗٔ

ُٕ

ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ

ﭐ ٖٗ

ط

ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ

ﭐ ُُِ

ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﱠ

ُِْ

ُٕ

ﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ

ُِٔ

ُٓٔ

َُِّٗ-ٕٓ-

سكرة اإلسراء
ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ .ﱠ
ُُِ

ُ

َِٔٗ-ّٕ-

ْ

ُّٕٗ-ِٖ-ٕٕ-

ٓ

ٕٕٕٗ-ٖٕ-ٖٔ-ِٖ-

ٔ

ِٕٕٗ-ٖٕ-ِٖ-

ٕ

ُُٕٕٗ-ِٗ-ٖٔ-ِٖ-

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ

ٕ

ٕٕ-ٕٗ-ِٗ-ٖٓ-ِٖ-

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊﱠ

ﭐ ٖ

ﭐ

ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ
ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ.ﱠ
ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ

ﭐ

ﭐ

ُُٗ
ُِْٖٖ-ٗٓ-ْٗ-

ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ

ٗ

ُِْٕٖ-

ﭐﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱠ

ُِ

ّٕ

ﭐ ُٓ

ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬﱠ
ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ

ﭐ
ﭐ

ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ....ﱠ

ُُِّٖٔ-

ُٓ

ََُٗٗ-

ُٔ

َُُْٓ-َُٗ-َُٖ-

ُٕ

ُُّ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ

ﭐ ُٖ

َُِ

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

ﭐ ُٗ

َُِ

ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ

ﭐ ِِ

ُُٗ

ﭐﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ

ِّ

ْٕ

ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﱠ

ﭐ

ُِِ

ﭐ ِٔ

ٖٔ

ِّ

ٖٔ

ّّ

ُِِٖٔ -

ﱡﭐ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋﳌﱠ

ّٔ

ُُِّٕٗ-

ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗﱘﱙ ﱚﱜﱠ

َْ

ْٕ

ٕٓ

ٗٔ

ٖٓ

ََُ

َٔ

ٗٔ

ّٔ

ُِّ

ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠ
ﱡﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱠ

ﭐﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ

ﭐ

ﭐ

ﭐﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ..ﱠ
ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

ﭐ ْٔ

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ

َُُِْٓ-ُُْ-

ٓٔ

ُّٖ

ٖٔ

َُُّٖٓ-

ٗٔ

َُُّٖٓ-

ﭐﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ

ﭐُٕ

ُّٔ

ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ

ِٕ

ُُِ

ّٕ

ٗٔ

ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ
ﱡ ﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ

ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ

ﭐ

ﭐ
ُِّ

ﭐﱡﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠ

ْٕ

ٗٔ

ﭐ ٕٓ

ٗٔ

ﭐ

ﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

ٕٔ

ﱡﭐﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ

ٕٕ

ٗٔ-ُِْ-ُُْ-َُْ-
ُْٖ-ُُٓ-َُٓ-
ُُِٖٓٓ-
ِٓ-ٖٗ-ٔٗ-ْٕ-
ُُُْٖٓ-ُْٗ-

ﭐ

ﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ

ﭐ

ﭐﱡﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ

ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ....ﱠ

ٖٕ

ٗٔ

ٕٗ

ٗٔ

َٖ

َٕٗٔ-

ﭐ ِٖ

ُٕ

ٖٓ

ِٕ

ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ

ّٗ

ْٕ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ

ٕٗ

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ
ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ
ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﱠ

ﭐ ٕٖٗٗ-
ﭐ

َُّ

ُُّّٕٖ-
َُٓ
َُْ-ُّْ-ُُْ-
ُُّْْٓ-َُٓ-ُْٔ-

ُِْ

ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ

َُْ

ِْٕٗ-ٖٗ-ٖٖ-

ﱨ ﱪ ﱫ ﱠﭐ
ﱩ
ﱧ
ﱦ
ﱡﭐ

َُٕ

ٔٔ

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ

ُُُ

ْٕ

سكرة الكيؼ
ﭐﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠ

ُّ

ُٖٖ

ﭐﱡﭐﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ

ﭐ ْٗ

ِٗ

ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ

ٓٓ

ْٕ

ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ

ٗٓ

َُْ

ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ

ٖٗ

ِٕ

ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ

ََُ

ِٕ

ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ

َُٗ

ِٕ

سكرة مريـ
ﭐ ٕٔ

ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﳐ ﱠ

ُٖٗ

سكرة طو
ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ

ُِّ

َُِّٔ-

ﱡﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ

ُِْ

ُُِّٔ-

ُِٓ

سكرة األنبياء
ُُ

ُُْ

ﭐ ُِ

ُُْ

ُّ

ُُْ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

ﭐ ٖٓ

ُٗٔ

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ

ٓٗ

ٓٓ

ﭐﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﱠ

ُُِ

ٓٓ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ
ﱡﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ
ﭐ

ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

سكرة الحج
ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

َْ

ٕٖ

ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ

ﭐ ْٔ

ُْ

سكرة المؤمنكف
ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ

ّّ

َُٖ

ﱡﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ

ْْ

َُٓ

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ

ْٔ

َُٖ

سكرة النكر
ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

ﭐ

ُِٔ

ُِ

ُُّ

ٓٓ

ُٓ

ﭐ ّٔ

ِٓ

ﭐﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ
ﭐﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

سكرة الفرقاف
ﱡﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱠ
ﭐ

ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ

ِٕ

ُِّ

ِٖ

ُِّ

ِٗ

ُُِّّّ-

سكرة الشعراء
ُٔ

ُْْ

ُٕ

ُْْ

ﭐ ِٓ

ُْْ

َٔ

ُْْ

ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﱠ
ﭐ

ﭐﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ

ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ
ﱡﭐ ﳞ ﳟ ﱠ

ﭐ

سكرة النمؿ
ﭐﱡﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ

َْ

َُِ

ﱡﭐ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

َٓ

ُٓٔ

ﱡﭐ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﱠ

ُٓ

ُٓٔ

سكرة القصص
ُِٕ

َٓ

ُّّ

ٖٓ

ُِٗ

ٕٓ

ٔٓ

ﭐ ٗٓ

ٗٗ

ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ
ﭐ

ﱡﭐﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ

ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ
ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﱠ
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ

(

ﭐ

ﭐ

ﱡﲷﲸﲹﲺﲻﲼﱠ

ٖٕ

ُٖٗ

ّٖ

ّٓ

سكرة العنكبكت
ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ

ﭐ ُْ

َُّ

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

ﭐ ّٗ

َُٓ

ﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖﱠ

َْ

َُُ

ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﱠ

ّْ

ّٗ

ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﱠ

ٗٔ

َُّ

سكرة الركـ
ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱷ ﱸﱠ

ٗ

ُُّ

ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ

ْٓ

ُٖٔ

ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﱠ

َٔ

ُْٔ

ُِٖ

سكرة األحزاب
ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

ّٖ

ْٕ

ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﱠ

ِٔ

ِِْٕ-

ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ

ِٔ

ِٓ

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ

ٕٔ

ُُّ

سكرة سبأ
ُٓ

ُٗٗ

ُٖ

ُْ

ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ

ّْ

َُٖ

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﱠ

ْٓ

ُٖٓ

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱠ
ﭐ

ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱠ

سكرة فاطر
ُ

ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ

ُُٖٕٓٓ-َُٔ-ُٓٔ-

ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ

ﭐ ِ

ُْٗ

ﭐ

ّ

َُٔ

ْ

ُُٔ

ٓ

ُُٔ

ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﱠ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱠ

ُِٗ

ﭐٕ

ُُٔ

ٖ

ُّٔ

ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ

َُ

َُُْٕٖ-

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

ُِ

ُُٗٓٗٔ-

ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴﱠ
ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱠ

ﭐ ُّ

ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ

ُٓٗ

ُّ

ُُٗٓٗٔ-

ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﱠﭐ

ُٖ

ُّٔ

ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ

ِْ

ُّٔ

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﱠ

ِٗ

ُُُٖٖٔ-

ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱠ

ﭐ

ﭐ َّ

ﱡﭐ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ

ُٖٖ

ِّ

ُُْٓٔ-

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ

ّٔ

ُُٗ

ﭐﱡﭐﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ

ﭐ ّٕ

ُٖٓ

ّٗ

ُُٗ

ﭐ َْ

ُُٔ

ﱡﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ
ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ

ﭐ

ﭐ

َِِ

ﭐ ِْ

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ

ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱﲲﲳﭐﱠ
ﱡﭐﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﱠ
ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ

(

ﭐ

ُُِٖٕٓ-

ّْ

ُُٕٖٔٔ-ُْٖ-ُْٕ-

ّْ

ْٕ-

ّْ

ٔ

سكرة يس
ّّٖٗ-

ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ

ُٗٓ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱠ

ُّْْ-

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ُٗٓ

ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ
ﭐ

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱠ

سكرة الصافات
ِِ

ِْ

ِّ

ُِٓ

ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ -

َٕٗٔ-
ﭐ

ُّّ

ﱡﭐﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﲂ ﲃ ﱠ

ٖٖٖٗ-

ُٗٔ

ﱡﭐﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ

ﭐ

(

ﭐﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

سكرة الزمر
ُِِ

ﭐ ِٕ

ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ

ّٖ

سكرة غافر
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱠ

ﭐ ُٕ

ُُٕ

ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

ُِ

ِٓ

ِِ

ِٓ

ﭐﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ

ِٖ

ّٔ

ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﱠ

ٖٓ

ْٕ

ﭐ

ﱡﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ

سكرة فصمت
ﭐ ُٓ

ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ

َُٓ

سكرة الشكرل
ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ
ﭐ

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱠ

َِ

َُٗ

ِّ

َُٗ

ِٓ

ِِ

سكرة الزخرؼ
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

ِّ

َُٖ

ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ

ّٔ

ُّٕ

ِِِ

ﱡ ﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ

ّٕ

ُّٔ

ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﱠ

ْٓ

ُْٔ

األحقاؼ
ٗ

ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ

ِٖ

سكرة محمد
ﭐﱡﭐﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ

ُٕ

َُٗ

ﭐﱡﭐﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱠ

ِْ

ض

سكرة الفتح
ْ

َُٗ

ِّ

ْٖٔ-

ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ
ﭐ

ﭐﱡ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﱠ

سكرة القمر
ّْ

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱠ

َُّ

سكرة الرحمف
ُُُّ-

ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﱠ

ُْٗ

ﭐ

سكرة الذاريات
ْٕ

ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
ِِّ

ُٕٖ

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ

ِٓ

ُٖٔ

ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ

ٔٓ

ٖٗ

سكرة الطكر
ُِ

ﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ

ُّٗ

سكرة الحشر
ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ
ﭐ

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ

ِ

ُٗ

ُْ

ٔٗ

سكرة الصؼ
ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﱠ

ٓ

ﭐ

ُّٖ

سكرة المنافقكف
ٖ

ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ

ُُٓ

سكرة التغابف
ُُ

ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ

ُِٖ

سكرة الطبلؽ
ﱡﭐﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ

ﭐ ِّ-

ْْ

سكرة الحاقة
ٔ

ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ
ِِْ

َُِ

ﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ُٗ – ُِ

ُّٕ

ﭐ

ﲐﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ

سكرة نكح
ِِ

ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ

ُٕٔ

سكرة المطففيف
ﱡﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳﱠ

ُُّْ-

َُّ

سكرة الطارؽ
ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ

ُُٓٔ-

ُُٖ

سكرة البمد
ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ

َُٖ-

ُّٖ

ﲚ ﲛ ﲜﱠ
سكرة الزلزلة
ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

ٕ

ِِٓ

ُُٕ

مسرد األحاديث
الصفحة

طرف الحديث
إق أركا القرآف فإنو يأتي يكـ القيامة

ٕٙ

ظ ِّف ىع ٍب ًدم بًي
أىىنا ًع ٍن ىد ى

ٖٜٔ

يؿ كاٍل ىكي ً
ً
ً
ؼ ىك ىم ٍرىي ىـ
ىبني ًإ ٍسىارئ ى ى ٍ

ٖٙ

النار بال ٌشيكات
كحفٌت ٌ
يحفٌت ٌ
الجنة بالمكاره ي

ٖٓٔ

ب ىخ ٍد ىعةه
اٍل ىح ٍر ي

ٓٔٚ

ؾ َّ
اس ىقٍبىم يك ٍـ أَّىنيي ٍـ ىك يانكا
ىىىم ى
ىفًإَّن ىما أ ٍ
الن ى

ٖٕ

فكالمٌو ما الفقر أخشى

ٓٔٔ

كاف رسكؿ ا﵀  يق أر ك ٌؿ و
ليمة

ٗٙ

كما تيديف تيداف

ٔٔٚ

ام يك ٍر ًلي ىكال تى ٍم يك ٍر ىعىم َّي
المييـ ٍ

ُْٔ

الميي َّـ أ ٍىن ًج ٍز ًلي ىما ىك ىع ٍدتىنًي

٘ٗ

مثؿ القائًـ عمى يحدكد ا﵀

ٗٔٔ

مف أ ٍ ً
حرًـ ِّ
يادة
الز ى
يعط ىي الشكر لـ يي ى
ى

ٕٓٓ

م ٍف ىس َّف ًفي ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ يسَّن نة ىح ىسىن نة
ى

ٗ

عركفنا فى ىكا ًفيئكه
ىمف ى
صىن ىع ىم ي

ثٕٖٔ-

ىنًفر ًم ٍف قى ىد ًر المَّ ًو ًإلىى قى ىد ًر المَّ ًو

٘ٔ
ِِٔ

َّ
ًَّ
ىى ىذا َّ
كسى
كس الذم ىن َّزىؿ بًو الموي ىعىمى يم ى
ام ي
الن ي

ٜٔٗ

ا﵀ ًإَّن ًؾ ىل ىخير أىر ً ً
ك ً
ىحب أ ٍىر ً
ض
ض ا﵀ ,ىكأ ى
ٍي ٍ
ى

ٜٔٗ

ألمتي
كاني سألت رٌبي ى

ٕٓٔ

ً
كف؟
كؿ المَّ ًو ,أىىن ٍيًم ي
ىيا ىر يس ى
ؾ ىكًف ىينا الصَّال يح ى

ٗٔٔ

ِِٕ

فيرس الكممات الغريبة
الكممة

المعنى

الصفحة

االجتياد

بذؿ الكسع لمتكصؿ إلى معرفة الحكـ الشرعي

ُٔ

اإلدالىة

الغمبة

ٖ

استئصاؿ

إىبلؾ كازالة مف األصؿ

َُُ

اليبلؾ

ٕٗ

التعميؿ

إظيار عمِّية الشيء سكاء كانت تامة أك ناقصة

ٔٓ

التكقيؼ

نص الشارع المتعمؽ ببعض األمكر

ُٔ

الحاصب

الريح التي تحمؿ الحصى

َُّ

حركدا

كتحكؿ عف قكمو كنزؿ منفردا كلـ يخالطيـ
ٌ
تنحى ٌ

الخسؼ

ذىاب األرض بما عمييا

التبار

ْ
َُّ

الدىماء

الجماعة مف الناس

َُٗ

السبب

كؿ شيء يتكصؿ بو إلى غيره

ْْ

الصغار
ٌ

الذؿ كاليكاف

َُٖ

العد الككفي
ٌ

أحد مذاىب عد آم القرآف الكريـ

ٔٔ

المثيمىة
ى

العقكبة

ٖ

المصادفة
المعركؼ

خمك النظاـ الككني مف اإللو
اسـ لكؿ فعؿ يعرؼ بالعقؿ أك الشرع حسنو
ِِٖ

َِ
َُٔ

المنكر

كؿ فعؿ تحكـ العقكؿ الصحيحة بقبحو

َُٔ

اليكل

محبة اإلنساف الشيء كغمبتو عمى قمبو

ُّّ

ِِٗ

مسرد األعالم
الصفحة

اسم العمم
ابف األثير

ُٖ

ابف تيمية

َُ

ابف عاشكر

َْ

ابن عباس

ُْٔ

ابف قيـ الجكزية

ّٕ

ابن كثٌر

ٗ

أبك أمامة

ِٔ

أبك زىرة

ّْ

أبك ىريرة

َُٕ

أنس بف مالؾ

َُّ

ثكباف

َُِ

جابر بف زيد

ٖٔ

جرير بف عبد ا﵀

ْ

حجة االسالم محمد الغزالً

ُٓ

الراغب األصفهانً

ٔ

الزمخشري

ٖ
َِّ

زٌنب بنت جحش

ُُْ

سٌد قطب

ُُ

السٌوطً

ُٔ

الشاطبي

ِٖ

الشافعي

ّٗ

الطبرم

ٕ

عائشة أـ المؤمنيف

ْٔ

عبد ا﵀ بف مسعكد

ّٔ

عبد ا﵀ بف عمر

ُِّ

عدم بف الحمراء

ُْٗ

عركة بف الزبير

ِّ

عمرك بف العاص

ّ

عمرك بف عكؼ

ٓٔٔ

قاركف

ّٓ

القفاؿ

ِٖ

محمد الغزالي

ُِ

محمد رشيد رضا

ُُ

محمد عبده

ُٔ

النعماف بف بشير

ُُْ
ُِّ

نعيـ بف مسعكد

َُٕ

كرقة بف نكفؿ

ُْٗ

يحيى بف سبلـ

ِِّ

ْٔ

قائمة المصادر والمراجع

ُ -القرآن الكريم
ِ -ابف األثير ,أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
الشيباني(,المتكفىَّٔ :ىػ)( ,أسد الغابة) ,دار الفكر – بيركتَُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.
ّ -ابف األثير ,أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ الجزرم( ,المتكفىَّٔ :ىػ)( ,الكامل في
التاري ) ,تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ,دار الكتاب العربي ,بيركت – لبناف,
الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ْ -ابف األثير ,مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد
الكريـ الشيباني الجزرم( ,المتكفىَٔٔ :ىػ)( ,النياية في غريب الحديث واألثر),
تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي ,المكتبة العممية -بيركتُّٗٗ ,ىػ
 ُٕٗٗـ.ٓ -ابف البناء المراكشي ,أبك العباس أحمد بف محمد بف عثماف األزدمُِٕ( ,ىػ)(,عنوان
الدليل من مرسوم خط التنزيل) ,تحقيؽ :ىند شمبي ,دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت
لبناف ,الطبعة :األكلىَُٗٗ ,ـ.
ٔ -ابف الجكزم ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمدٕٓٗ( ,ىػ)( ,زاد
المسير في عمم التفسير) ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ,دار الكتاب العربي – بيركت
الطبعة :األكلى ُِِْ -ىػ.

ِّّ

ٕ -ابف الجكزم ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عميٕٓٗ( ,ىػ)( ,ذم اليوى)
تحقيؽ :مصطفى عبد الكاحد ,مراجعة :محمد الغزالي.
ٖ -ابف عربي ,ابك بكر محمد بف عمي( ,)ّٖٔ( ,الفتوحات المكية) ,تحقيؽ :أحمد شمس
الديف ,دار الكتب العممية ,بيركت ,لبناف.
العكرم َُٖٗ (,ىػ)( ,شذرات الذىب في
ٗ -ابف العماد ,عبد الحي بف أحمد بف محمد ى
أخبار من ذىب) ,تحقيؽ :محمكد األرناؤكط ,دار ابف كثير ,دمشؽ – بيركت ,الطبعة
األكلى َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ.
َُ  –-ابف اليائـ ,أبك العباس أحمد بف محمد بف الصدرُٖٓ( ,ىػ)( ,التبياف في تفسير
غريب القرآف) ,تحقيؽ :د ضاحي عبد الباقي محمد ,دار الغرب اإلسبلمي – بيركت
الطبعة :األكلى ُِّْ -ق.
ُُ -ابف تيمية( ,الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح) ,تحقيؽ :عمي بف حسف األلمعي
كغيره ,دار الفضيمة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػ
ََِْـ.
ُِ  -ابف تيمية ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـِٕٖ( ,ىػ)( ,مجموع الفتاوى)
تحقيؽ ,أنكر الباز -عامر الجزار ,دار الكفاء ,الطبعة :الثالثة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.
ُّ -ابف تيمية ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـِٕٖ( ,ىػ)( ,النبوات) ,المطبعة
السمفية  -القاىرة ُّٖٔ ,ق.
ُْ  -ابف تيمية ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـِٕٖ( ,ىػ)( ,جامع الرسائل)
تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ,دار العطاء – الرياض ,الطبعة :األكلىُِِْ,ىػ ََُِ -ـ.
ِّْ

ُٓ  -ابف حنبؿ ,أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف ىبلؿ بف أسد الشيبانيُِْ( ,ىػ)( ,مسند
اإلمام أحمد بن حنبل) ,تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.
ُٔ  -ابف حباف ,أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ األندلسيْٕٓ( ,ىػ)
(البحر المحيط في التفسير) ,تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ,دار الفكر – بيركت
َُِْ ىػ .
ُٕ – ابف خالكيو ,أبك عبد ا﵀ الحسيف بف أحمد( ,الحجة في القراءات السبع) ,تحقيؽ :د.
عبد العاؿ سالـ مكرـ ,دار الشركؽ – بيركت ,الطبعة الرابعة َُُْ ,ق.
ُٖ  -ابف خمكاف ,أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ابف أبي
بكرُٖٔ(,ىػ)( ,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان) ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار
صادر – بيركت .
ُٗ -ابف سعد ,أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد بف منيع الياشميَِّ( ,ىػ)( ,الطبقات الكبرى)
تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر – بيركت ,الطبعة :األكلى ُٖٗٔ ,ـ.
َِ -ابف سبلـ ,يحيى بف سبلـ (ََِىػ)( ,تفسير يحيى بن سالم) ,تحقيؽ :الدكتكرة ىند
شمبي ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٓ ,ىػ  ََِْ -ـ.
ُِ  -ابف عاشكر ,محمد الطاىر بف محمدُّّٗ( ,ىػ)( ,التحرير والتنوير) ,الدار التكنسية
لمنشر – تكنس ُْٖٗ ,ىػ.

ِّٓ

ِِ  -ابف عطية األندلسي ,أبك محمد عبد الحؽ بف غالب( ,)ِْٓ( ,المحرر الوجيز في
تفسير الكتاب العزيز) ,تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ,دار الكتب العممية
لبناف ,الطبعة :األكلىُُّْ ,ىػ ُّٗٗ -ـ.
ِّ  -ابف عقيؿ ,أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم( ,كتاب الفنكف)
تحقيؽ :جكرج المقدسي دار المشرؽ ,بيركت  -عاـ َُٕٗـ ,تصكير :مكتبة لينة لمنشر
كالتكزيع ,دمنيكر  -عاـ ُُٗٗـ.
ِْ  -ابف فارس ,أبك الحسيف أحمد بف فارس( ,معجم مقاييس المغة) ,تحقيؽ :عبد السبلـ
محمد ىاركف ,دار الفكرُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ِٓ -ابف قيـ الجكزية ,أبك عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر أيكب(,إغاثة الميفان من مصائد
الشيطان)  ,تحقيؽ :محمد حامد الفقي ,دار المعرفة – بيركت ,الطبعة :الثانية
ُّٓٗق ُٕٗٓ-ـ.
ِٔ -ابف قيـ الجكزية( ,مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة) ,دار الكتب
العممية  -بيركت
ِٕ  -ابف قيـ الجكزية ,أبكعبد ا﵀ محمد بف أبي بكرُٕٓ( ,ىػ)( ,شفاء العميل في مسائل
القضاء والقدر والحكمة والتعميل) ,تحقيؽ :محمد بدر الديف أبك فراس ,دار الفكر
بيركت  ُّٖٗ ,ق– ُٖٕٗـ.
ِٖ  -ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبد ا﵀( ,األمثال في القرآن الكريم)
تحقيؽ :إبراىيـ بف محمد ,مكتبة الصحابة – طنطا ,الطبعة :األكلى َُْٔ ,ىػ–
ُٖٔٗـ.
ِّٔ

ِٗ  -ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد (ُٕٓىػ)( ,مدارج السالكين
بين منازل إياؾ نعبد واياك نستعين) ,تحقيؽ :محمد المعتصـ با﵀ البغدادم ,دار
الكتاب العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة ُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
َّ  -ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعدُٕٓ( ,ىػ)( ,زاد المعاد في
ىدي خير العباد) ,مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيت ,الطبعة:
السابعة كالعشركفُُْٓ ,ق-ػُْٗٗـ.
ُّ  -ابف كثير ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمرْٕٕ( ,ىػ)( ,تفسير القرآن العظيم) ,تحقيؽ:
سامي بف محمد سبلمة ,دار طيبة لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثانيةَُِْ ,ىػ -
ُٗٗٗـ.
ِّ  -ابف كثير ,عماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي ْٕٕ( ,ىػ)
(البداية والنياية) ,تحقيؽ :عبدا﵀ عبدالمحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث
كالدراسات بدار ىجر ,ىجر لمطباعة كالنشر – الجيزة ,الطبعة :االكلىُُْٕ ,ىػ -
ُٕٗٗ ـ
ّّ  -ابف منظكر ,ابك الفضؿ محمد بف مكرـ بف عميُُٕ( ,ىػ)( ,لسان العرب) ,دار
صادر ,بيركت ,الطبعة :الثالثة ُُْْ ,ىػ.
ّْ  -ابف ىشاـ ,أبك محمد عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرمُِّ( ,ىػ)( ,السيرة
النبوية البن ىشام) ,تحقيؽ :مصطفى السقا كاب ارىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ,الطبعة :الثانيةُّٕ ,ىػ -
ُٓٓٗ ـ.
ِّٕ

ّٓ – ابف ىماـ ,أبك بكر عبد الرزاؽ الصنعاني( ,مصنؼ عبد الرزاؽ) ,تحقيؽ :حبيب
الرحمف األعظمي ,المكتب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة :الثانية َُّْ ,ق.
ّٔ أبك السعكد ,محمد بف محمد بف مصطفى العمادمِٖٗ( ,ىػ)( ,إرشاد العقل السميم
إلى مزايا الكتاب الكريم) ,دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ّٕ  -أبك حبيب سعدم( ,القاموس الفقيي لغة واصطالحا) ,دار الفكر .دمشؽ  -سكريا
الطبعة :الثانية َُْٖ ىػ ُٖٖٗ-ـ.
ّٖ – أبك داكد ,سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك السجستاني
(المتكفىِٕٓ :ىػ)( ,سنف أبي داكد) ,تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -مح َّمد ً
كامؿ قره بممي
ى
ى
دار الرسالة العالمية ,الطبعة :األكلى َُّْ ,ىػ  ََِٗ -ـ.
ّٗ أبك زىرة ,محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمدُّْٗ( ,ىػ)( ,المعجزة الكبرى القرآن)
دار الفكر العربي.
َْ  -أبك زىرة ,محمد بف أحمد بف مصطفىُّْٗ( ,ىػ)( ,زىرة التفاسير) ,دار الفكر
العربي.
ُْ  -األبيارم ,إبراىيـ بف إسماعيؿُُْْ( ,ىػ)( ,الموسوعة القرآنية) ,مؤسسة سجؿ
العرب ,الطبعةَُْٓ :ىػ
ِْ  -اليررم ,محمد األميف بف عبد ا﵀ العمكم الشافعي( ,تفسير حدائق الروح والريحان
في روابي عموم القرآن) ,إشراؼ ىاشـ محمد عمي بف حسيف ميدم ,دار طكؽ النجاة
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

ِّٖ

ّْ – األزىرم ,أبك منصكر محمد بف أحمد بف اليركم(,المتكفىَّٕ:ىػ)( ,معاني القراءات
لألزىري) ,مركز البحكث في كمية اآلداب  -جامعة الممؾ سعكد ,المممكة العربية
السعكدية ,الطبعة :األكلى ُُِْ ,ىػ  ُُٗٗ -ـ.
ْْ -األزىرم ,أبك منصكر محمد بف أحمدَّٕ( ,ىػ)( ,تيذيب المغة) ,تحقيؽ :محمد
عكض مرعب ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت ,الطبعة :األكلىََُِ ,ـ.
ْٓ  -اسماعيؿ ,محمد بكرُِْٔ( ,ىػ)( ,دراسات في عموم القرآن) ,دار المنار ,الطبعة:
الثانيةُُْٗ ,ىػُٗٗٗ-ـ.
ْٔ  -األشقر ,عمر سميماف( ,زبدة التفسير) ,صِٖٖ ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
قطرُِْٖ ,ىػََِٕ-ـ.
ْٕ  -األشقر ,عمر سميماف( ,وليتبروا ما عمو تتبيرا) ,دار النفائس ,عماف,األردف ,الطبعة:
األكلىَُّْ ,ىػََُِ-ـ.
ْٖ – األشمكني ,أحمد بف عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني المصرم الشافعي
(المتكفى :نحك ََُُىػ)(,منار اليدى في بيان الوقف واالبتدا) ,تحقيؽ :عبد الرحيـ
الطرىكني ,دار الحديث  -القاىرة ,مصر ,عاـ النشرََِٖ :ـ
ْٗ -األلباني ,أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتيَُِْ ( ,ىػ)
(صحيح الجامع الصغير وزياداتو) ,المكتب اإلسبلمي.
َٓ – األلباني ,محمد ناصر الديف بف الحاج نكح( ,سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرىا السيئ في األمة) ,دار المعارؼ ,الرياض-المممكة العربية السعكدية ,الطبعة:
األكلى ُُِْ ىػ ُِٗٗ -ـ
ِّٗ

ُٓ -األلباني ,محمد ناصر الديفَُِْ( ,ىػ)(,صحيح أبي داود) ,مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزيع ,الككيت ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.
ِٓ  -األلكسي ,شياب الديف محمكد بف عبد ا﵀ الحسينيَُِٕ( ,ىػ)( ,روح المعاني في
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ,تحقيؽ ,عمي عبد البارم عطية ,دار الكتب
العممية – بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ق.
ّٓ  -أمحزكف ,محمد( ,منيج دراسة التاري

االسالمي) ,دار السبلـ لمطباعة كالنشر

القاىرة ,الطبعة :األكلىُِّْ ,ىػ  َُُِ -ـ.
ْٓ  -أمحزكف ,محمد( ,منيج النبي  في الدعوة من خالل السيرة الصحيحة) ,دار
السبلـ لمطباعة كالنشر– القاىرة ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.
ٓٓ  -اآلمدم ,أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبئُّ(,ق)( ,اإلحكام
في أصول األحكام) ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ,المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ-
لبناف
ٔٓ  -األنبارم ,أبك بكر محمد بف القاسـ ِّٖ( ,ىػ)( ,الزاىر في معاني كممات الناس)
تحقيؽ :د .حاتـ صالح الضامف ,مؤسسة الرسالة  -بيركت ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ
ُِٗٗـ.ٕٓ  -البخارم ,محمد بف إسماعيؿ أبك عبد

ا﵀ الجعفيِٓٔ(,ق)( ,الجامع المسند

الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننو وأيامو) ,تحقيؽ :د .مصطفى ديب
البغا ,دار ابف كثير ,اليمامة – بيركت ,الطبعة :الثالثة َُْٕ ,ق– ُٕٖٗـ.

َِْ

ٖٓ  -برغكت ,عبد العزيز( ,مالحظات حول دراسة السنن اإلليية في ضوء المقاربة
الحضارية) ,بحث منشكر في مجمة إسبلمية المعرفة ,السنة الثالثة عشرة ,العدد ْٗ
ُِْٖ ىػ ََِٕ -ـ .
ٗٓ  -البغا ,مصطفى ديب ,مستك محيى الديف( ,الواضح في عموم القرآن) ,دار الكمـ
الطيب  -دار العمكـ االنسانية – دمشؽ ,الطبعة :الثانية ُُْٖ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.
َٔ  -البقاعي ,إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عميٖٖٓ( ,ىػ)( ,مصاعد النظر
لرشراف عمى مقاصد السور) ,مكتبة المعارؼ – الرياض ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ
 ُٕٖٗـ.ُٔ  -البنا ,حسف( ,مجموعة الرسائل) ,دار الدعكة لمطبع كالنشر ,االسكندرية ,الطبعة:
األكلىُِِْ ,قََِِ-ـ.
ِٔ  -البيضاكم ,ناصر الديف أبك سعيد عبد ا﵀ بف عمر بف محمد الشيرازمٖٔٓ( ,ىػ)
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ,تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,دار إحياء التراث
العربي – بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ.
ّٔ  -البييقي ,أبك بكر أحمد بف الحسيف( ,شعب اإليمان) ,تحقيؽ :محمد السعيد بسيكني
زغمكؿ ,دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة األكلى َُُْ ,ىػ.
ْٔ  -الترمذم محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,أبك عيسىِٕٗ( ,ىػ)
(الجامع الكبير  -سنن الترمذي) ,تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ,دار الغرب اإلسبلمي –
بيركت ُٖٗٗ ,ـ.

ُِْ

ٓٔ  -الترمذم ,أبك عبد ا﵀ محمد بف عمي بف الحسفَِّ( ,ىػ)( ,األمثال من الكتاب
والسنة) ,تحقيؽ :د .السيد الجميمي ,دار ابف زيدكف  /دار أسامة  -بيركت – دمشؽ.
ٔٔ – التنبكتي ,أبك العباس أحمد بابا بف أحمد بف الفقيو ( ,المتكفى َُّٔ :ىػ)( ,نيل
االبتياج بتطريز الديباج) ,تقديـ عبد الحميد عبد ا﵀ اليرامة ,دار الكاتب ,طرابمس –
ليبيا ,الطبعة :الثانية َََِ ,ـ.
ٕٔ -التيسترم ,أبك محمد سيؿ بف عبد ا﵀ بف يكنس بف رفيعِّٖ( ,ىػ)( ,تفسير
التستري) ,حقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ,منشكرات محمد عمي بيضكف  -دار الكتب
العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى ُِّْ -ىػ.
ٖٔ  -الثعمبي ,أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـِْٕ( ,ىػ)( ,الكشف والبيان عن
تفسير القرآن) ,تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت
– لبناف ,الطبعة :األكلى ,ُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
 - ٜٙجرار ,بساـ( ,زوال اسرائيل ٕٕٕٓم نبوءة أم صدفة رقمية ).
َٕ  -الجرجاني ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼُٖٔ( ,ىػ)( ,كتاب التعريفات)
تحقيؽ كضبط جماعة مف العمماء ,دار الكتب العممية ,بيركت  -لبناف ,الطبعة :األكلى
َُّْىػ ُّٖٗ-ـ .
ُٕ  -الجرمي ,إبراىيـ محمد( ,معجم عموم القرآن) ,دار القمـ – دمشؽ ,الطبعة :األكلى
ُِِْ ىػ  ََُِ -ـ.
ِٕ – جرير( ,ديكاف جرير) ,دار بيركت لمطباعة كالنشر ,بيركتَُْٔ ,ىػُٖٗٔ -ـ.

ِِْ

ّٕ -الجزائرم ,أبكبكر جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر( ,أيسر التفاسير لكالم
العمي الكبير) ,مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة:
الخامسةُِْْ ,ىػََِّ -ـ.
ْٕ  -الجكىرم ,أبك نصر اسماعيؿ بف حماد(,المتكفىَّّ :ق) (,تاج المغة وصحاح
العربية) ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار دار العمـ لممبلييف – بيركت ,الطبعة :الرابعة
َُْٕ ىػ ُٖٕٗ -ـ.
ٕٓ  -حبنكة ,عبد الرحمف بف حسفُِْٓ( ,ىػ)( ,البالغة العربية) ,دار القمـ ,دمشؽ,
الدار الشامية ,بيركت ,الطبعة :األكلى ُُْٔ ,ىػ  ُٗٗٔ -ـ.
ٕٔ  -حجازل ,محمد محمكد( ,التفسير الواضح) ,دار النشر :دار الجيؿ الجديد.
ٕٕ  -الحمك ,خالد( ,أتى أمر اهلل فال تستعجموه) ,دار األسرة لمنشر كالتكزيع ,دار عالـ
الثقافة ,عماف ,األردف ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػ ََِٓ -ـ.
حكل ,سعيدَُْٗ( ,ىػ)( ,األساس في التفسير) ,دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة:
ٖٕ ٌ -
السادسةُِْْ ,ىػ.
ٕٗ  -الخازف ,عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ( ,لباب التأويل في معاني التنزيل)
دار الفكر  -بيركت  /لبناف ُٕٗٗ-ـ.
َٖ  -الخالدم ,صبلح( ,حقائق قرآنية حول القضية الفمسطينية) ,منشكرات "فمسطيف
المسممة" ,الطبعة :الثانية ,لندفُٗٗٓ ,ـ.

ِّْ

ُٖ  -الخطيب البغدادم ,أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمدّْٔ( ,ىػ)( ,تاري
بغداد) ,تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ,دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة:
األكلىُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
ِٖ  -الخطيب ,شريؼ الشيخ صالح أحمد( ,السنن اإلليية في الحياة اإلنسانية ,وأثر
اإليمان بيا في العقيدة والسموك) ,دار الرشد ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػََِْ-ـ .
ّٖ – الخطيب ,عبد الكريـ( ,المتكفىَُّٗ :ىػ)( ,التفسير القرآني لمقرآن) ,دار الفكر
العربي  -القاىرة.
ْٖ  -خميؿ ,عماد الديف( ,التفسير اإلسالمي لمتاري ) ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت ,لبناف
الطبعة :الثالثةَُُْ ,ىػ ُُٖٗ-ـ.
ٖٓ  -الخكلي ,البيي( ,بنو اسرائبل في الميزان) ,دار القمـ ,دمشؽ الطبعة:
األكلىُِْْ,قََِّ-ـ .
ٖٔ  -الداني ,أبك عمرك عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمرْْْ( ,ىػ)( ,المقنع في رسم
مصاحف األمصار) ,تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاكم ,مكتبة الكميات األزىرية ,القاىرة.
عد آي القرآن)
ٕٖ  -الداني ,عثماف بف سعيد بف عثماف بف عـْْْ( ,ىػ)( ,البيان في ّ
تحقيؽ :غانـ قدكرم الحمد ,مركز المخطكطات كالتراث – الككيت ,الطبعة :األكلى
ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.
ٖٖ  .-دركزة ,محمد عزت(,التفسير الحديث) ,دار إحياء الكتب العربية – القاىرة ,الطبعة:
ُّّٖ ق

ِْْ

ٖٗ  -الذىبي ,شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد (ْٖٕىػ)( ,تذكرة الحفاظ) ,دار
الكتب العممية بيركت -لبناف ,الطبعة :األكلى ُُْٗىػُٖٗٗ -ـ .
َٗ  -الذىبي ,شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثمافْٕٖ( ,ىػ)( ,معجم
الشيوخ الكبير لمذىبي) ,تحقيؽ :الدكتكر محمد الحبيب الييمة ,مكتبة الصديؽ ,الطائؼ
المممكة العربية السعكدية الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ .
ُٗ  -الذىبي ,شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثمافْٕٖ( ,ىػ)( ,سير أعالم
النبالء) ,جُٖ ,صُُِ ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب
األرناؤكط ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :الثالثة  َُْٓ ,ىػُٖٗٓ -ـ .
ِٗ  -الرازم ,أبك عبد ا﵀ محمد بف عمر بف الحسفَٔٔ( ,ىػ)( ,التفسير الكبير = مفاتيح
الغيب) ,دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة  َُِْ -ىػ.
ّٗ  -الراغب األصفياني ,أبك القاسـ الحسيف بف محمدَِٓ( ,ىػ)( ,المفردات في غريب
القرآن) ,تحقيؽ :صفكاف عدناف الداكدم ,دار القمـ ,الدار الشامية – دمشؽ ,الطبعة:
األكلى ُُِْ ,ىػ.
ْٗ  -رضا ,محمد رشيد بف عميُّْٓ( ,ىػ)( ,تفسير المنار) ,الييئة المصرية العامة
لمكتابَُٗٗ ,ـ.
ٓٗ َّ -
محمد بف عبد الرٌزاؽ الحسينيَُِٓ( ,ىػ) (تاج
محمد بف
الزبيدم ,أبك الفيض
ٌ
ٌ
العروس من جواىر القاموس) ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ,دار اليداية.

ِْٓ

الز ٌجاج ,أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿُُّ( ,ىػ)( ,معاني القرآن واعرابو)
ٔٗ ٌ -
تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي ,عالـ الكتب ,بيركت ,الطبعة :األكلىَُْٖ ,ق-
ُٖٖٗـ.
ٕٗ  -الزحيمي ,محمد مصطفى( ,الوجيز في أصول الفقو اإلسالمي) ,دار الخير لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ,دمشؽ – سكريا ,الطبعة :الثانية ُِْٕ ,ىػ  ََِٔ -ـ
ٖٗ  -الزحيمي ,كىبة بف مصطفى( ,التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنيج) ,دار
الفكر المعاصر ,بيركت ,دمشؽُُْٖ ,ق
ََُ - -الزحيمي ,كىبة بف مصطفى( ,التفسير الوسيط) ,دار الفكر – دمشؽ ,الطبعة:
األكلى ُِِْ ,ىػ.
َُُ-الزرقاني ,محمد عبد العظيـ( ,مناىل العرفان في عموم القرآن) ,تحقيؽ :فكاز أحمد
زمرلي ,دار الكتاب العربي ,بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.
َُِ - -الزركشي ,أبك عبد ا﵀ بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر (ْٕٗىػ)( ,البرىان
في عموم القرآن) ,تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,دار إحياء الكتب العربية عيسى
البابى الحمبي كشركائو ,الطبعة :األكلىُّٕٔ ,ىػ ُٕٗٓ -ـ–.
َُّ-زكريا األنصارم ,بف محمد بف أحمد بف زكريا أبك يحيى السنيكي( ,المتكفى:
ِٔٗىػ)( ,فتح الرحمن بكشف ما يمتبس في القرآن) ,تحقيؽ :محمد عمي
الصابكني ,دار القرآف الكريـ ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى َُّْ ,ىػ ُّٖٗ -
ـ

ِْٔ

َُْ -زكي ,رمضاف خميس( ,مفيوم السنن الربانية دراسة في ضوء القرآن الكريم),
مكتبة الشركؽ الدكلية ,القاىرة ,الطبعة :األكلىُِْٕ ,ىػ ََِٔ-ـ.
َُٓ -الزمخشرم ,أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمدّٖٓ( ,ىػ)( ,الكشاف عن حقائق
غوامض التنزيل) ,دار الكتاب العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة َُْٕ ,ىػ .
َُٔ-الزىرم ,ابف شياب(,المتكفى( ,)ُِْ:تنزيل القرآن) ,تحقيؽ :د .صبلح الديف
المنجد ,دار الكتاب الحديث – بيركت ,الطبعة :الثانية َُٖٗ ,ـ.
َُٕ -زيداف ,عبد الكريـ( ,السنن اإلليية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة
اإلسالمية) ,مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة :الثالثةُْٗٗ ,ـ.
َُٖ- -السخاكم ,عمي بف محمد بف عبد الصمدّْٔ ( ,ىػ)( ,جمال القراء وكمال اإلقراء)
تحقيؽ :عبد الحؽ عبد الدايـ سيؼ القاضي ,مؤسسة الكتب الثقافية بيركت ,الطبعة:
األكلى ُُْٗ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ
َُٗ -السعدم ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ (ُّٕٔىػ)( ,تيسير الكريم الرحمن في
تفسير كالم المنان) ,تحقيؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ,مؤسسة الرسالة
الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػ  َََِ-ـ
َُُ -السكندرم ,ابف عطاء ا﵀( ,الحكم العطائية),إعداد محمد عبد المقصكد ىيكؿ ,مركز
األىراـ لمترجمة كالنشر ,القاىرة ,الطبعة :األكلىَُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ-ـ.
السبلمي ,زيف الديف عبد الرحمف بف أحمدٕٗٓ( ,ىػ)( ,جامع العموم والحكم في
ُُُ -ى
شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم) ,تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -إبراىيـ باجس
مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :السابعةُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ.
ِْٕ

ُُِ -السميف الحمبي ,أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـٕٓٔ( ,ىػ)
(الدر المصون في عموم الكتاب المكنون) ,تحقيؽ :الدكتكر أحمد محمد الخراط ,دار
القمـ ,دمشؽ.
ُُّ-السكيداف ,طارؽ( ,فمسطين التاري

المصور) ,دار اإلبداع الفكرم ,الككيت,

الطبعة :الثالثةُِْٓ ,قََِْ-ـ
ُُْ -السيكطي ,عبد الرحمف بف أبي بكرُُٗ( ,ىػ)( ,اإلتقان في عموم القرآن) ,تحقيؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,الطبعةُّْٗ :ىػ-
ُْٕٗـ.
ُُٓ -السيكطي ,عبد الرحمف بف أبي بكر(,المتكفىُُٗ :ىػ)(,أسرار ترتيب القرآن) ,دار
الفضيمة لمنشر كالتكزيع
ُُٔ -السيكطي ,عبد الرحمف بف أبي بكر( ,المتكفىُُٗ :ىػ)( ,اإلتقان في عموم القرآن)
تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,الطبعة:
ُّْٗىػُْٕٗ -ـ.
ُُٕ -الشاطبي ,إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطيَٕٗ(,ىػ)(,الموافقات)
تحقيؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,دار ابف عفاف ,الطبعة :األكلى
ُُْٕىػُٕٗٗ -ـ.
ُُٖ -الشافعي ,أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس بف العباسَِْ( ,ىػ)( ,الرسالة) ,تحقيؽ:
أحمد شاكر ,مكتبو الحمبي ,مصر ,الطبعة :األكلىُّٖٓ ,ىػَُْٗ -ـ .

ِْٖ

ُُٗ -شحاتو ,عبد ا﵀ محمكد( ,أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريم) ,الييئة
المصرية العامة لمكتابُٕٗٔ ,ـ.
َُِ-الشربيني ,شمس الديف محمد بف أحمد الخطيبٕٕٗ(,ىػ)( ,السراج المنير في
اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير) ,مطبعة بكالؽ– القاىرة,
ُِٖٓ ىػ.
ُُِ -شرؼ الديف ,جعفر( ,الموسوعة القرآنية خصائص السور) ,تحقيؽ :عبد العزيز بف
عثماف التكيجزم ,دار التقريب بيف المذاىب اإلسبلمية – بيركت ,الطبعة :األكلى -
َُِْ ىػ.
ُِِ-الشريؼ ,عدناف( ,من عمم الطب القرآني) ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت – لبناف
الطبعة الخامسةََُِ ,ـ.
ُِّ-الشعراكم ,محمد متكليُُْٖ( ,ىػ)(,تفسير الشعراوي) ,مطابع أخبار اليكـ.
ُِْ -الشنقيطي ,محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر (ُّّٗىػ)( ,أضواء
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ,دار الفكر لمطباعة كالنشر ,بيركت – لبناف
ُُْٓ ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ُِٓ -الشنقيطي ,محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر( ,المتكفىُّّٗ :ىػ),
(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ,دار الفكر لمطباعة كالنشر ,بيركت –
لبناف ُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ُِٔ -شيكاف ,راشد سعيد( ,تأصيل عمم السنن الربانية) ,مجمة القسـ العربي ,العدد:
الخامس عشر ََِٖ ,ـ .
ِْٗ

ُِٕ-الصدر ,محمد باقر( ,مقدمات في التفسير الموضوعي لمقرآن) ,دار التكجيو
اإلسبلمي ,بيركت.
ُِٖ -الطبرم ,أبك جعفر ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثيرَُّ( ,ىػ)( ,جامع البيان في
آي تأويل القرآن) ,تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى
َُِْىػ َََِ -ـ.
ُِٗ -طنطاكم ,محمد سيد( ,التفسير الوسيط لمقرآن الكريم) ,دار نيضة مصر لمطباعة
كالنشر ,الفجالة – القاىرة ,الطبعة :األكلىُٖٗٗ ,ـ.
َُّ -عاشكر ,مجدم محمد( ,السنن اإلليية في األمم واألفراد في القرآن الكريم) ,دار
السبلـ لمطباعة كالنشر ,القاىرة ,الطبعة :الثانيةُِْٖ ,ىػ ََِٕ-ـ.
ُُّ -عباس ,فضؿ حسف( ,إتقان البرىان في عموم القرآن ) ,دار الفرقاف ,عماف األردف,
الطبعة :األكلى ُُْٕقُٕٗٗ -ـ.
ُِّ -عباس ,فضؿ( ,االسراء والمعراج دروس ونفحات) ,دار الفرقاف ,عماف ,الطبعة:
األكلىَُِْ ,قَََِ -ـ.
ُّّ -عبد الباقي ,محمد فؤاد( ,المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم) ,دار الفكر
لمطباعة الطبعة :الرابعةُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.
ُّْ -العسقبلني ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر( ,فتح الباري شرح صحيح
البخاري) ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار المعرفة – بيركت
ُّٕٗق .
ُّٓ-العبلكنة ,أحمد( ,ذيل األعالم) ,دار المنارة ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,قُٖٗٗ -ـ.
َِٓ

ُّٔ -عمر ,أحمد مختار عبد الحميدُِْْ( ,ىػ)(,معجم المغة العربية المعاصرة) ,عالـ
الكتب ,الطبعة :األكلى ُِْٗ ,ىػ  ََِٖ -ـ.
ُّٕ -العمرك ,آماؿ بنت عبد العزيز( ,األلفاظ والمصطمحات المتعمقة بتوحيد الربوبية
جمع ودراسة) ,جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,الطبعة :األكلىُّّْ ,ىػ.
ُّٖ -عكيس ,عبد الحميـ( ,فقو التاري في ضوء أزمتنا الحضارية) ,دار الصحكة لمنشر
كالتكزيع –القاىرة ,الطبعة :األكلىُُْْ ,ىػُْٗٗ -ـ.
ُّٗ -الغرناطي ,أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفيَٕٖ( ,ىػ)( ,البرىان في
تناسب سور القرآن) ,تحقيؽ :محمد شعباني ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
المغربَُُْ ,قَُٗٗ -ـ.
َُْ -الغزالي ,أبك حامد محمد بف محمدَٓٓ( ,ىػ)( ,إحياء عموم الدين) ,تحقيؽ:
الشحات الطحاف ,عبد ا﵀ المنشاكم ,مكتبة اإليماف ,مصر ,الطبعة :األكلى
ُُْٕقُٗٗٔ-ـ.
ُُْ-الغزالي ,محمد( ,المحاور الخمسة لمقرآن الكريم) ,دار نيضة مصر ,الطبعة:
األكلى .
ُِْ-الغزالي ,محمد( ,عقيدة المسمم) ,دار نيضة مصر ,الطبعة :األكلى.
ُّْ-الغزالي ,محمد( ,كيف نتعامل مع القرآن) ,دار نيضة مصر ,الطبعة :األكلى.
ُْْ-الغزالي ,محمد( ,نظرات في القرآن الكريم) ,دار نيضة مصر ,الطبعة :األكلى.

ُِٓ

ُْٓ -الغمبزكرم ,تكفيؽ بف أحمد( ,السنن الكونية واالجتماعية في القرآن الكريم) ,بحث
مقدـ لممعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي بكاشنطف ,كالمركز الغربي لمدراسات كاألبحاث
التربكية اإلسبلمية بتطكاف ,إبريؿ ََِٕـ
ُْٔ -الفيركز آبادم ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكبُٖٕ( ,ىػ)( ,القاموس
المحيط) ,تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ
قسكسي ,مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثامنة,
العر ي
ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ.
ُْٕ -الفيركزآبادم ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكبُٖٕ( ,ىػ)( ,البمغة في تراجم
أئمة النحو والمغة) ,دار سعد الديف لمطباعة كالنشر ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ-
َََِـ.
ُْٖ -الفيركزآبادم ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكبُٖٕ( ,ىػ)( ,بصائر ذوي
التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ,تحقيؽ :محمد عمي النجار ,المجمس األعمى
لمشئكف اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ,القاىرة ُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
ُْٗ -القاسمي ,محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد الحبلؽُِّّ( ,ىػ)( ,محاسن
التأويل) ,تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ,دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة:
األكلى ُُْٖ ,ىػ .
َُٓ -القرطبي ,أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد األنصارم (ُٕٔىػ)( ,الجامع ألحكام القرآن),
تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ,دار الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة:
الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.
ِِٓ

ُُٓ -القطاف ,مناع بف خميؿَُِْ( ,ىػ)( ,مباحث في عموم القرآن) ,مكتبة المعارؼ
لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثالثةُُِْ ,ىػَََِ -ـ.
ُِٓ -قطب ,سيدُّٖٓ( ,ىػ)( ,في ظالل القرآن) ,دار الشركؽ – بيركت ,القاىرة
الطبعة :السابعة عشر  ُُِْ -ىػ.
ُّٓ-الًقَّنكجي ,أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عميَُّٕ( ,ىػ)( ,أبجد
العموم) ,دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.
ُْٓ -كنعاف ,أحمد( ,أزمتنا الحضارية في ضوء س ّنة اهلل في الخمق) ,دار النفائس
بيركت ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ .
ُٓٓ -كيكس ,محمد رشيد( ,عمم السنن اإلليية من الوعي النظري إلى التأسيس العممي),
مركز جمعة الماجد لمثقافة كلتراث ,دبي ,اإلمارات العربية المتحدة ,الطبعة :األكلى,
ُّْٔىػَُِٓ -ـ.
ُٔٓ -كيكس ,محمد رشيد( ,سقوط األندلس من منظور السنن اإلليية) ,بحث منشكر في
مجمة اإلبصار المغربية المحكمة السنة الثانية ,العدد الثاني ,ربيع األكؿ ُّْٔىػ-
كانكف أكؿ َُِْ ـ.
ُٕٓ -كيكس ,محمد رشيد( ,سنة اهلل في جياد سيدنا رسول اهلل ,)دار الحكمة ,القاىرة
الطبعة :األكلىُّّْ ,ىػ َُِِ-ـ .
ُٖٓ -كيكس ,محمد رشيد( ,طرائق استنباط السنن القرآنية) ,بحث منشكر في مجمة آفاؽ
الثقافة كالتراث ,السنة الثامنة عشرة ,العدد ,ٔٗ:ربيع الثاني ُُّْىػ -آذارََُِـ.

ِّٓ

ُٗٓ-الماكردم ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب (َْٓىػ)( ,أدب الدنيا
والدين) ,دار مكتبة الحياةُٖٗٔ ,ـ.
َُٔ-الماكردم ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيبَْٓ(,ىػ)(,النكت
والعيون) ,تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ,دار الكتب العممية -
بيركت  /لبناف.
ُُٔ -مجمع المغة العربية( ,معجم ألفاظ القرآن الكريم) ,القاىرة  -مصر ,الطبعة :الثانية
َُْٗ ىػُٖٖٗ -ـ.
ُِٔ -مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف( ,الموسوعة القرآنية المتخصصة),
المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ,مصر ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
ُّٔ -مجمكعة مف العمماء( ,التفسير الوسيط لمقرآن الكريم) ,إشراؼ مجمع البحكث
اإلسبلمية باألزىر ,الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية ,الطبعة :األكلىُّّٗ ,ىػ
 ُّٕٗ ـ.ُْٔ -المراغي ,أحمد بف مصطفىُُّٕ( ,ىػ)( ,تفسير المراغي) ,مكتبة كمطبعة
مصطفى البابى الحمبي كأكالده  -مصر ,الطبعة :األكلى ُّٔٓ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.
ُٓٔ -مسمـ ,أبك الحسف ابف الحجاج النيسابكرمُِٔ( ,ىػ)( ,المسند الصحيح المختصر
بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ,)تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء
التراث العربي ,بيركت.
ُٔٔ -مسمـ ,مصطفى( ,مباحث في التفسير الموضوعي) ,دار القمـ ,الطبعة :الرابعة
ُِْٔىػ ََِٓ -ـ
ِْٓ

ُٕٔ -المغربي أيمف بف نبيو( ,السنن اإلليية السنن اإلليية في تغيير المجتمعات في
جمعا ودراسة) ,رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير إشراؼ ا .د
ضوء القرآن الكريم ً
محمد بف عمر بازمكؿُِْٕ ,ىػ.
ُٖٔ -المنذرم ,أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد ا﵀( ,المتكفىٔٓٔ :ىػ),
(مختصر صحيح مسمم) ,تحقيؽ :محمد ناصر الديف األلباني ,المكتب اإلسبلمي,
بيركت – لبناف ,الطبعة :السادسة َُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.
ُٗٔ -الميداني ,أبك الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرمُٖٓ( ,ىػ)( ,مجمع
األمثال) ,تحقيؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد ,دار المعرفة  -بيركت ,لبناف.
َُٕ -الناصرم محمد المكيُُْْ( ,ىػ)( ,التيسير في أحاديث التفسير) ,دار الغرب
اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى  َُْٓ ,ىػ  ُٖٗٓ -ـ
ُُٕ-نكفؿ,أحمد( ,تفسير سورة اإلسراء دراسة تحميمية موضوعية) ,جمعية المحافظة
عمى القرآف الكريـ ,عماف ,األردف ,الطبعة :األكلىُّْٓ ,قَُِْ-ـ
ُِٕ -نكفؿ ,عبد الرزاؽ( ,اإلعجاز العددي لمقرآن الكريم) ,دار الكتاب العربي ,بيركت
الطبعة :الخامسةَُْ,ىػ ُٖٕٗ-ـ
ُّٕ -النيسابكرم ,نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف (َٖٓىػ)( ,غرائب القرآن
ورغائب الفرقان) ,تحقيؽ :الشيخ زكريا عميرات ,دار الكتب العممية  -بيركت
الطبعة :األكلى  ُُْٔ -ىػ.

ِٓٓ

ُْٕ -الييثمي ,أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف (المتكفىَٖٕ :ىػ)
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ,تحقيؽ :حساـ الديف القدسي ,مكتبة القدسي ,القاىرة
ُُْْق  ُْٗٗ-ـ
ُٕٓ -ىيشكر( ,سنن التداول وم الت الحضارة) ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
الككيت ,الطبعة األكلىُّْْ ,ق َُِّ -ـ.
ُٕٔ -الكزير ,إبراىيـ بف عمي( ,عمى مشارف القرن الخامس عشر اليجري) ,دار
الشركؽ ,القاىرة ,الطبعة :الرابعةَُْٗ ,ىػُٖٗٗ-ـ.
ُٕٕ -ياسيف ,عبد السبلـ( ,سنة اهلل) ,مطبعة الخميج العربي – تطكاف ,الطبعة :الثانية
ُِْٔ ىػ ََِٓ -ـ.
ُٖٕ -ياقكت الحمكم ,ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي ,أبك عبد ا﵀( ,المتكفىِٔٔ :ىػ)(,معجم
البمدان) ,دار صادر ,بيركت ,الطبعة :الثانية ُٗٗٓ ,ـ
المصادر األلكترونية:
ُٕٗ -مكقع

اسبلـ

كيب,

محاضرة

الشيخ

األلباني

االجتياد

بعنكاف",

كاإلفتاء"www.islamweb.net
َُٖ -شبكة األلككة ,الحقيؿ ,إبراىيـ بف محمد ,سنف ا﵀ في

خمقو (النعم والنقم)

www.alukah.net
ُُٖ -أرشيؼ المجمس العممي ,مف مكقع األلككةwww.majles.alukah.net ,
ُِٖ -الفقياء ,محمد(,سمسمة المكر في القرآن الكريم)  ,شبكة األلككة
www.alukah.net
ِٔٓ

الشرعية

ِٕٓ

